
 A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) já afeta – direta ou indiretamente – 
a vida de um número muito grande de pessoas na maior parte dos países. Os impactos 
das restrições à movimentação de pessoas e, possivelmente, mudanças nos hábitos de 
consumo provocadas pelo medo de contaminação, serão significativos e deverão afetar 
seriamente a economia global. Não obstante, as medidas são de extrema importância 
para minimizar o impacto humano que uma propagação em larga escala poderia ter.

 No que diz respeito aos impactos do Covid-19 sobre a economia, diversos 
setores serão duramente afetados. Muitas atividades do setor de serviços (como 
restaurantes, hotéis e outros serviços relacionados ao turismo por exemplo) – estão ou 
devem ficar com suas atividades praticamente paralisadas em quase todos os lugares. 
Ao mesmo tempo, algumas indústrias terão limitação ao acesso de componentes 
necessários à sua cadeia produtiva e, em alguns casos, haverá a indisponibilidade de 
mão de obra.

 O coronavírus é uma crise sem precedentes na vida da maior parte das pessoas. 
Assim, muitas das medidas de prevenção que estão sendo tomadas poderão implicar, 
também, em mudanças de hábitos permanentes, o que pode limitar a recuperação de 
algumas atividades.

 Acreditamos que este conjunto de fatores impactará duramente a economia 
global e, por conseguinte, levará à primeira recessão desde a crise financeira de 2008. 
Neste comentário falaremos, mais especificamente, dos impactos nas três maiores 
economias globais (EUA, China e Área do Euro).

Estados Unidos

  A economia norte-americana se encontra, atualmente, na maior expansão já 
registrada em sua história. Como ilustra a Figura 1, os EUA estão há 129 meses (ou seja, 
há mais de uma década) desde a sua última recessão – definida como um período de 
dois trimestres seguidos de crescimento negativo do Produto Interno Bruto (PIB) –, 
ocorrida na grande crise financeira de 2008. 
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 Acreditamos, entretanto, que esta expansão se dará por encerrada neste ano.  
O novo coronavírus deve ter um impacto de grande magnitude sobre os gastos dos 
consumidores e, ao mesmo tempo, levar as empresas a cancelar parte significativa dos 
investimentos previstos para este ano. Além da demanda doméstica mais enfraquecida, 
o setor externo também deve contribuir negativamente, uma vez que vários parceiros 
comerciais importantes também adotaram medidas de quarentena, o que deve fazer 
com que as exportações americanas sofram uma queda acentuada.

 A gravidade das perspectivas negativas para a economia americana neste ano 
pôde ser percebida, por exemplo, pelas ações adotadas pelo Federal Reserve (Banco 
Central do país). O Fed promoveu, em menos de duas semanas, dois cortes na sua taxa 
básica de juros em reuniões extraordinárias – um de 0,5 p.p. em 3 de março e de 1 p.p. 
neste domingo – reduzindo a taxa básica de juros da faixa entre 1,5% e 1,75% para o 
intervalo entre 0% e 0,25%.

 Além de cortar sua taxa de juros, o Fed também anunciou a retomada do 
Quantitative Easing, com um programa de 700 bilhões de dólares, sendo US$ 500 
bilhões em títulos do Tesouro Americano e outros US$ 200 bilhões em títulos lastreados 
em hipotecas (MBS, na sigla em inglês).

 Quantitative Easing (em português, afrouxamento quantitativo): É um 
programa de compra de ativos, utilizado pelos Bancos Centrais, para comprar títulos 
públicos ou corporativos, com o intuito de aumentar a oferta de moeda na economia.

 As compras de títulos feitas pelo Banco Central têm como consequência a 
redução dos juros pagos pelos tesouros nacionais e pelas empresas nas emissões de 
suas dívidas. A redução do custo do financiamento das empresas tende a estimulá-
las a investir, o que ajuda a economia a se recuperar. A redução dos juros dos títulos 
públicos eleva seu respectivo valor de face, o que aumenta a riqueza das famílias e 
tende a estimular o consumo. Além disso, os juros menores pagos pelos tesouros 
desestimulam os investidores a comprar títulos públicos – o que pode levá-los a investir 
na economia real.

 O Quantitative Easing é uma medida de política monetária expansionista não 
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: SOMMA Investimentos.
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convencional, utilizada especialmente quando as taxas de juros praticadas pelo Banco 
Central já são muito baixas – onde apenas promover mais cortes não seria suficiente 
para produzir um estímulo monetário suficiente.

 Além do forte afrouxamento da política monetária, encaminhado pelo BC 
americano, o governo dos EUA também anunciou, ao longo desta semana, um programa 
de estímulo econômico que deve ser superior a um trilhão de dólares. As medidas 
incluem, por exemplo, o adiamento do pagamento de impostos e transferência de 
renda direta, através de pagamentos de vouchers de até US$ 1 mil.

 Tais medidas (fiscais e monetárias) devem ter um impacto positivo na 
recuperação da economia americana – isto é, após as medidas de quarentena serem 
relaxadas. Até lá, no entanto, devem ter um impacto bastante modesto sobre as 
decisões de consumo e investimento.

 Assim, vemos como cenário base uma contração da economia americana nos 
dois primeiros trimestres deste ano, com uma estabilização e início de recuperação 
da atividade a partir do segundo semestre, desde que as medidas de quarentena 
não tenham que ser prolongadas para além do próximo mês. Neste cenário base, 
acreditamos que a economia americana deva apresentar uma contração próxima a 
0,5% na comparação com 2019. Cabe destacar que este crescimento toma como base 
uma recuperação bastante sólida da atividade na segunda metade do ano, com base 
em um estímulo fiscal maciço por parte do Tesouro Americano.

China

 A China foi o local de origem do surto do Covid-19 e sua atividade econômica 
foi duramente afetada pelo a doença.  O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na 
sigla em inglês), por exemplo, sinalizou uma forte contração da indústria e do setor de 
serviços no último mês.

 O comportamento do PMI Chinês e alguns subíndices do indicador, desde 2017, 
é apresentado na Figura 2. Como é possível perceber, houve uma queda expressiva de 
todos os indicadores apresentados.

 O PMI Manufatura recuou de 50 para 35,7 – menor patamar desde o início 
da divulgação do indicador e significativamente abaixo da marca de 50 (patamar que 
separa expansão da contração na atividade). Dois de seus componentes apresentaram 
uma queda ainda mais significativa no mês: o componente de novos pedidos recuou 
de 51,4 para 29,3 e o de novas encomendas para exportação caiu de 48,7 para 28,7 – 
ambos também em uma nova mínima histórica para os indicadores.

 O PMI não-manufatura (ou de serviços, que inclui atividades relacionadas à 
comércio, construção civil, entre outras), por sua vez, caiu de 54,1 para 29,6 – também 
significativamente abaixo dos 50.
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 Além do PMI, a fraqueza na economia chinesa também pôde ser percebida com 
a divulgação de outros três indicadores de atividade de grande relevância: produção 
industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos. Os indicadores a seguir 
são apresentados como a comparação anual do valor acumulado nos dois primeiros 
meses do ano:

i)  A produção industrial recuou 13,5%;
ii) Vendas no varejo apresentaram contração de 20,5%;
iii) Investimentos em ativos fixos caíram 24,5%.

 Depois de o governo chinês ter adotado várias medidas de quarentena, com 
o intuito de conter a propagação do vírus – aparentemente bem sucedidas, como 
apresenta a Figura 3, a economia chinesa já está recuperando, gradualmente, a sua 
capacidade produtiva.

 É importante ressaltar, no entanto, que o crescimento do número de casos na 
maior parte dos demais países deve frear a recuperação da economia chinesa. Uma 
vez que vários países provavelmente terão que suspender a produção de suas fábricas, 
isso representa menor demanda por produtos chineses (sobretudo os manufaturados), 
o que deve manter as fábricas chinesas operando com algum grau de ociosidade.
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 Além disso, a recuperação das vendas no varejo também deve ser gradual, 
pois é de se esperar que os consumidores mantenham algum grau de cautela para 
frequentar locais públicos (como shoppings e restaurantes, por exemplo) por algum 
tempo. Isto, por sua vez, também deve contribuir para tornar a reaceleração da 
economia chinesa mais suave.

 Por outro lado, o anúncio de medidas fiscais (como cortes de impostos e o 
anúncio de novos investimentos em infraestrutura) e monetárias (corte da taxa de 
depósito compulsório) deve ajudar a compensar, ainda que parcialmente, parte do 
impacto negativo da atividade sobre a economia chinesa. Ainda assim, acreditamos 
que o crescimento da economia chinesa, neste ano, deva ficar abaixo de 5%.

Área do Euro

 Assim como a China e os EUA, a economia da Área do Euro deve ser duramente 
atingida pelo surto do Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que 
a Europa é atualmente o centro da pandemia. Na região, vários países introduziram 
medidas de controle, que variam de controles de fronteiras (fechamento parcial ou 
completo) a fechamento de restaurantes e/ou comércio local.

 As medidas adotadas por vários governos devem impactar negativamente 
o consumo das famílias e, por conseguinte, pesar de maneira significativa sobre a 
atividade da região. Ao mesmo tempo, os investimentos das empresas também devem 
apresentar forte recuo, tendo em vista que há muita incerteza relacionada à duração e 
impactos que o Covid-19 terá sobre a economia global.

 Tendo em vista que tanto o consumo das famílias quanto os investimentos das 
empresas devem ser duramente afetados, uma recessão também é inevitável para a 
economia da região. Conforme apresentado na Figura 4, a economia da Área do Euro 
deve enfrentar, desta forma, menor crescimento desde a crise da dívida pública.

 Com menor espaço em termos de política monetária – pelo fato de a principal 
taxa de juros do BCE estar em zero e já ter lançado um programa de compra de ativos 
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(quantitative easing) no ano passado – a política fiscal será o principal instrumento 
para tentar conter uma recessão muito prolongada na região. No entanto, o espaço em 
termos de política fiscal por parte de alguns países (como é o caso da Itália) já é bastante 
limitado, o que não deve ser suficiente para evitar uma forte contração da atividade 
neste ano. Desta forma, acreditamos que o PIB da Área do Euro deva apresentar uma 
contração de ao menos 1% neste ano.

Considerações Finais

 Conforme destacamos na Carta do Gestor de fevereiro, o Covid-19 está sendo 
o maior desafio para os policy makers desde a grande crise financeira de 2008. A 
fraqueza dos indicadores da economia chinesa no primeiro bimestre deste ano, a 
adoção de um pacote de medidas de afrouxamento monetário por parte do Fed (com 
corte de juros e retomada do quantitative easing) e as medidas de lockdown adotadas 
por vários países da Europa, nos levam a crer que a economia global pode enfrentar 
sua primeira recessão desde a grande crise financeira de 2008.

 Em vários países, os policy makers já adotaram medidas para tentar mitigar 
os impactos sobre a atividade econômica – com cortes nas taxas de juros (casos do 
Fed, Banco Central da Inglaterra, BC do Canadá, entre outros). O afrouxamento da 
política monetária na maior parte dos países deve ter seus impactos sentidos a partir 
da segunda metade deste ano, tendo em vista que há um grau de defasagem entre a 
atuação das autoridades monetárias e a reação da atividade econômica. De qualquer 
forma, a política monetária deve atenuar apenas em parte os impactos econômicos 
negativos do Covid-19. 
 
 Outro atenuante importante será a política fiscal – que é de maior relevância 
no caso dos países que possuem pouco espaço para efetuarem estímulos monetários 
adicionais (por estarem com taxas de juros nominais próximas a zero, ou até mesmo 
negativas). Alguns países já estão avaliando cortes de impostos e outras medidas para 
evitar a falência de empresas de segmentos que estão sendo mais afetados pelo novo 
coronavírus.

 De maneira geral, acreditamos que o Covid-19 terá um impacto muito forte 
sobre a economia global, de modo a provocar uma recessão da economia global 
neste primeiro semestre do ano. No entanto, a partir da segunda metade do ano, 
acreditamos que será possível vislumbrar alguma recuperação do ritmo de crescimento 
da economia global, tendo como suporte principal um grau elevado de estímulos fiscais 
e monetários.
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