
Elevação do preço do petróleo ameaça os "brotos verdes" da economia mundial  

O petróleo se tornou há alguns meses um fator favorável para a economia mundial e um 
estímulo para escapar da crise. Os preços caíram em relação às máximas históricas de cerca 
de US$ 148 o barril em julho do ano passado para US$ 34 em fevereiro deste ano. Contudo, o 
petróleo retomou sua trajetória de alta e já passou dos US$ 65 o barril exatamente quando 
alguns organismos mundiais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), já começavam a 
apontar os primeiros sinais de recuperação das principais economias do planeta. 

O diretor gerente do FMI, Dominique Strauss Kahn, disse em 15 de maio, durante uma 
conferência em Viena, que há “brotos verdes” na economia mundial e “lampejos de esperança 
por todos os lados”. Ao mesmo tempo, disse que, “de certa forma, o pior já ficou para trás”, e 
acrescentou que, entre as principais preocupações do órgão, está a saúde dos bancos, que 
devem sanear seus balanços para permitir a recuperação de toda a economia.  

Em 29 de maio, durante as Jornadas do Círculo de Economia realizadas em Sitges (Barcelona), 
o comissário para assuntos monetários e financeiros da União Europeia, Joaquín Almunia, se 
disse convencido de que a recuperação econômica está próxima e, provavelmente, ocorrerá 
em 2010. “Estamos saindo da recessão”, disse. Almunia observou que a queda livre das 
economias se tornou algo mais controlável. “Podemos olhar para frente com mais otimismo, 
com mais esperança”, disse. Ele tomou por base os indicadores de confiança “que subiram em 
toda a Europa”. 

O petróleo que não para de subir 

Enquanto os ecos dessas palavras de esperança ressoavam ao redor de todo o mundo, os 
mercados do West Texas, segmento de petróleo que serve de referência para os EUA, 
superavam com folga os US$ 65. Isso indica que, no corrente ano, o petróleo subiu mais de 
40%. Em 12 de fevereiro, o petróleo fechou seu preço no patamar mínimo de US$ 33,98, 
portanto já acumula uma alta de 80%. Algo parecido acontece com o Brent, na Europa. Desde 
janeiro, o aumento do preço foi de mais de 35% em relação ao mínimo anual de cerca de 
55%. 

Para Rafael Pampillón, professor de ambiente econômico e análise de países da Escola de 
Negócios Instituto de Empresa (IE), há três fatores que explicam o aumento dos preços do 
petróleo: “A demanda da China, segundo maior consumidor de petróleo do mundo; a 
especulação consistente que pressiona as compras para evitar aumentos futuros e, por fim, a 
depreciação do dólar.” Com relação à queda da moeda americana, ele explica que não é por 
acaso que enquanto o preço do barril sobe, o dólar segue em queda. “Os preços do petróleo 
dispararam há três meses e sobem cada dia mais, enquanto o dólar registra valores mínimos 
também há três meses. Não se trata de mera coincidência. Os produtores do petróleo estão 
procurando compensar a perda do poder aquisitivo derivada da maior debilidade do dólar 
impondo níveis de preços mais elevados. Estamos diante de um ciclo vicioso em que o preço 
do petróleo dispara e o dólar se desvaloriza consideravelmente, e vice-versa”, disse. 

Seja qual for a razão, os analistas econômicos de todo o mundo olham agora para as cotações 
do petróleo com um olho e para os sinais de recuperação da economia com o outro. O petróleo 
poderá anular os primeiros sintomas de saída da crise? Para Pampillón, “o aumento dos preços 
da energia poderão sufocar os poucos ‘brotos verdes’ que se veem. Contudo, um fator 
importante do aumento do preço do petróleo é a demanda da China, segundo maior 
consumidor do produto do mundo. Isso se deve ao fato de que, se há brotos verdes em algum 
lugar, esse lugar é a China. E se a China cresce, o resto do mundo acabará crescendo 
também. A China vai puxar a economia mundial”. 



Para Pampillón, do IE, essa elevação dos preços do petróleo “afetará negativamente os países 
desenvolvidos importadores de petróleo, já que a primeira e mais grave consequência negativa 
derivada da elevação do preço do petróleo será o aumento das importações e dos custos da 
energia para os países, empresas e famílias”. Contudo, Pampillón acrescenta que “como o 
preço do petróleo está denominado em dólares, países como o Brasil, Peru, Chile e a zona do 
euro poderão lidar melhor com os efeitos dessa elevação graças à valorização de suas 
moedas”. 

Países beneficiados 

Nem todo o mundo, porém, será prejudicado pelos aumentos do petróleo. Pampillón explica 
que “é evidente que as empresas que têm reservas de petróleo verão seus lucros subir de 
forma meteórica. Os cofres dos Estados também vão se encher graças aos impostos cobrados 
sobre a gasolina. A elevação do preço do petróleo beneficiará diretamente os países 
produtores. Venezuela, Argentina, Brasil, Cuba, Equador e México terão receitas maiores, com 
a consequente possibilidade de melhora de suas balanças comerciais e do seu saldo fiscal”. 

Portanto, fica reforçada a teoria que hoje permeia todas as bolsas das principais potências 
mundiais, isto é, de que as economias emergentes crescerão mais rapidamente do que os 
países desenvolvidos, o que se traduzirá numa maior expansão de lucros acionários. O PIB dos 
países em desenvolvimento deverá crescer 1,6% este ano, e liderando os prognósticos de 
expansão aparecem a Ásia, com 4,8%; Oriente Médio com 2,5% e África com 2%, de acordo 
com dados de abril do FMI. 

O FMI garante ainda que a América Latina está bem preparada para enfrentar a crise 
econômica internacional, embora preveja que, em média, as economias da região devam 
encolher 1,5%. “A América Latina não está imune à crise, porém seu desempenho foi melhor 
do que seria há dez anos numa situação semelhante”, explicou Miguel Sabastano, principal 
assessor do departamento do hemisfério ocidental do FMI ao apresentar, em meados de maio, 
na Costa Rica, um relatório sobre as perspectivas econômicas para a América Latina e o 
Caribe. 

Esses dados relativos às economias emergentes, que em muitos casos dependem de sua 
exportação de petróleo, contrastam com o recuo previsto de 3,8% nas economias avançadas: 
espera-se que os EUA encolham 2,8% e a zona do euro, 4,2%, de acordo com o FMI. 

Adeus deflação, olá inflação 

Do ponto de vista macroeconômico, a elevação do preço do petróleo também é uma boa 
notícia, já que, conforme diz Pampillón, “ajudará a afastar o fantasma da deflação”. A deflação 
se traduz na queda generalizada dos preços dos bens e serviços em toda a economia — o que, 
de acordo com o FMI, deverá se estender pelo menos durante dois trimestres. É o movimento 
contrário da inflação. Trata-se de uma situação econômica em que os preços diminuem em 
razão da queda na demanda, e é considerada pela maior parte dos economistas muito pior do 
que a inflação. É o terror dos empresários. 

Uma vez superado o temor da deflação, muitos analistas advertem para o fato de que as 
atuais políticas econômicas expansivas dos bancos centrais poderiam provocar uma inflação 
expressiva. Não é preciso ir muito longe: o célebre investidor Marc Faber acredita que os EUA 
entrarão em um período de hiperinflação, já que o Fed relutará em subir as taxas de juros. 
“Estou 100% convencido de que os EUA vão entrar em processo de hiperinflação”, disse Faber 
à agência de notícias econômicas Bloomberg em 27 de maio. “O problema quando a dívida 
cresce demais é que quando chegar o momento de o Fed subir as taxas de juros, ele relutará 
muito em fazê-lo, o que deve fazer com que a inflação comece a se acelerar”, disse. 



“O aumento dos preços do petróleo afastará o temor da deflação. Posteriormente, porém, pode 
gerar inflação com estagnação (estagflação), o que complicará demais a situação dos bancos 
centrais. Por um lado, eles terão de aumentar as taxas de juros e enxugar o mercado devido 
ao excesso de liquidez acumulada nos últimos tempos, e com isso evitar a inflação; por outro 
lado, se enxugarem o mercado e tirarem dele o excesso de liquidez aumentando as taxas de 
juros, sufocarão o pouco crescimento observado nas economias. Eu não gostaria de estar no 
lugar deles”, disse Pampillón. 
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