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Introdução 

 Depois de uma rápida recuperação em 2010, o crescimento 
global tem desacelerado de forma consistente e deve alcançar 
um dos seus pontos mais baixos este ano. 

 

 O crescimento no Brasil seguiu a trajetória de queda que 
prevaleceu no resto do mundo. 

 

 Brasil terá de enfrentar os desafios da economia global e os 
obstáculos internos para um crescimento sustentado com 
estabilidade macroeconômica 
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Questões Globais relevantes para o Brasil 

• Baixa demanda externa 
• Mudanças nos preços relativos 
• Política monetária no G3 



Crescimento global  
O Crescimento deste ano chegará a seu nível mais baixo desde a crise em 2009 



Perspectivas globais: Crescimento mercados 
emergentes  



O crescimento em declínio no volume de comércio global é particularmente 
prejudicial para os mercados emergentes 

Comércio Mundial: estagnado em julho 



Crescimento: China 

Crescimento da China trimestral anualizado é menor do que o histórico  



Inflação global é baixa 

Inflação em clubes de países desenvolvidos caíram abaixo de 2% 



A política monetária do G3 têm um impacto 

A preocupação do mercado sobre a decisão do Fed aumentou o risco soberano Brasil 
 



Cenário interno Brasil: Atividade 
econômica 
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Brasil: Expectativas Focus 



Cenário interno Brasil: Setor 
Externo 
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Brasil: Expectativas Focus 



Termos de Troca em declínio diminuem a renda nacional 
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Termos de troca em queda, do ponto mais alto, em Setembro 2011, para junho de 
2013, queda de 10% 



Saldo da balança comercial em queda, em menor nível desde 2002.  

Brasil: balança comercial 



Cenário interno Brasil: 
Competitividade 
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Inflação no Brasil é maior do que as demais 

Inflação no Brasil está divergindo dos seus parceiros 
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Desafio: Reduzir o gap de competitividade 

Custo Laboral ajustado pela produtividade está aumentando muito 
rápido quando comparado ao México ou aos EUA 
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Pesquisa: Proporção das companhias enfrentando falta de mão-de-obra qualificada.  

Brasil: Falta de mão de obra qualificada 

Fonte: Manpower survey 2013  



Falta de mão de obra qualificada é um desafio importante para o setor 

Brasil: Falta de mão de obra qualificada 

Fonte: Manpower survey 2013  



Desafio: Eliminar o Custo Brasil, Logística custosa 

Performance brasileira é pior do que outros países exportadores de 
commodities como China e Austrália. 
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Depois de uma profunda crise, os países 
desenvolvidos estão começando a se beneficiar de 
melhores perspectivas econômicas. 
 

Para os países em desenvolvimento o cenário 
econômico permanece difícil, com ajuste significativo 
e possíveis reformas políticas no futuro. 
 

A situação econômica difícil no Brasil pode ser uma 
oportunidade para o país realizar todas as reformas 
estruturais necessárias para aumentar o crescimento 
potencial. 

 
 

 

Conclusões 
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Obrigado! 
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Henrique Meirelles 

 

18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros 



Anexo 



Prémio total de seguros da América Latina e Caribe 2010 (porcentagem) 

Brasil é o maior player da América Latina 



Brasil: balança comercial bilateral 
Brasil déficit comercial com os Estados Unidos continua a aumentar 
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O superávit comercial com a China cai rapidamente apesar de 
recente pequena recuperação 

Brasil: balança comercial bilateral 



Brasil: balança comercial 

Indústria química e automotiva com déficits recorrentes na balança comercial 

-27% 



Brasil: balança comercial 

Indústria papel e celulose com superávit maior do que o ano anterior 


