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A taxa de crescimento anual da produção manufatureira dos países desenvolvidos está em queda 
desde o início de 2018, tornando-se negativa a partir do início de 2019. O quadro de contração na 
produção é parecido considerando também a produção industrial global, se excluirmos a China. A 
China, por sua vez, ainda reporta expansão anual na produção manufatureira, embora em um ritmo 
muito menor do que o observado no início de 2018. Esse mesmo panorama pode ser sumarizado 
pelo índice dos gerentes de compras industrial dos países desenvolvidos (PMI1), que  
saiu de expansão ao início de 2018 (PMI = 57) para contração em outubro de 2019 (PMI = 49).

Desde a crise de 2007-2008 este é o terceiro ‘miniciclo’ de queda na atividade industrial global. O 
primeiro, em 2012, esteve associado à crise na zona do euro; o segundo, em 2015-2016, associado 
à desaceleração do crescimento na China e colapso do preço do petróleo no mercado global. 
Este terceiro ciclo, iniciado em 2018, não é mapeado a nenhum fator específico, mas sim a uma 
combinação de efeitos pontuais como: problemas que afetaram a indústria automotiva (fraudes nos 
softwares de controle de poluentes, atraso em cumprir as metas de emissões), ciclo de estoques,  
protestos na França, situação do Brexit, seca na Alemanha, interrupção de atividades do governo 
nos EUA (‘shutdown’), e, talvez o mais importante, aumento do protecionismo e acirramento da 
guerra comercial entre EUA e China.

Os principais bancos centrais reagiram à desaceleração na economia global neste terceiro ‘miniciclo’. 
O Banco Central da China vem, desde o ano passado, adotando medidas pontuais para afrouxar 
a política monetária; o Banco Central Europeu retomou as operações de refinanciamento de 
longo prazo (TLTRO)2 , cortou juros, e retomou a compra de ativos (QE). O Banco Central dos EUA 
interrompeu o processo de aumento juros de 2018 e promoveu uma redução de 0,75% na taxa de 
referência (‘insurance cut’), adotou medidas para aumentar a liquidez no mercado interbancário, 
além de discutir um novo arcabouço de política monetária no qual a meta de inflação de 2% deveria, 
eventualmente, ser alcançada “em média” ao longo do ciclo econômico, em uma clara sinalização 
que o banco central pretende ser paciente e manter a taxa de juros baixa por mais tempo.

Uma característica comum aos ‘miniciclos’ de 2012 e 2016 foi a resiliência do setor de serviços à 
desaceleração da manufatura e do comércio global. Porém, como o ciclo atual de desaceleração 
na manufatura global está sendo mais duradouro apesar da resposta de política monetária (que 
talvez esteja perdendo a potência), cresceu a preocupação de que o ciclo de queda pudesse ser 
transmitido ao setor de serviços via queda de emprego, renda, e perda de confiança. Com isso, 
em meados do ano, ganhou força a narrativa que a economia global estava rumando para uma 
desaceleração mais forte ou eventualmente uma recessão.

Os dados ainda resilientes de serviços (emprego e consumo), bem como alguns sinais de melhora 
nos PMIs, conversas sobre possível expansão fiscal, e, principalmente, a expectativa de um acordo 
comercial (fase 1) que possa estabelecer uma trégua no conflito entre EUA e China, entretanto, 

Guerra das narrativas

1 Purchasing Managers’ Index®, HIS Markit
2 Targeted longer-term refinancing operations
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deram força a uma narrativa alternativa em que a economia global está prestes a se recuperar e, 
portanto, o ‘miniciclo’ atual será uma repetição dos anteriores, quando as respostas de política foram 
suficientes para reverter o quadro de desaceleração da indústria e comércio global antes de gerar 
impactos mais fortes em emprego e renda de uma forma mais ampla. 

Na guerra das narrativas, a tese de que a manufatura e o comércio global estão próximos ao fundo 
do poço e prestes a se recuperar, antes de ter impacto no setor de serviços, emprego e renda, está 
ganhando espaço. Os ativos de risco globais estão novamente embarcando nesta narrativa. Mas a 
situação permanece fluida e a incerteza elevada, a narrativa de que a economia global ruma para uma 
desaceleração mais forte não pode ainda ser refutada. A confirmação (ou não) da fase 1 do acordo 
comercial entre China e EUA, suas consequências práticas para as decisões de investimento, seu 
impacto em confiança, e os próximos dados econômicos deverão ser monitorados com atenção 
para avaliar qual das teses predominará.
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