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O vigor e a persistência da inflação em escala global deverão exigir

que diversos bancos centrais promovam um aperto monetário maior

que o atualmente precificado. Nos EUA, onde o mercado de trabalho

segue bastante aquecido e os números de inflação atingem máximas de

várias décadas, a taxa básica de juros, por ora ligeiramente abaixo de 1%,

deve chegar rapidamente ao nível tido como neutro (2,4% nas estimativas

mais recentes do Federal Reserve - Fed). Porém, diante do enorme desvio

da inflação corrente em relação à meta de 2%, é razoável imaginar que a

política monetária tenha de avançar bastante no campo contracionista. Em

outras palavras, o juro básico nos EUA deve subir além do neutro.

A magnitude dessa alta, porém, ainda é difícil de estimar com

precisão. Três fatores em particular serão preponderantes para definir

o tamanho e a velocidade do ciclo monetário recém iniciado pelo Fed.

O primeiro é o risco de desancoragem das expectativas inflacionárias. Por

enquanto, a piora mais expressiva está concentrada no horizonte mais

curto. Contudo, já há evidências de que mesmo as expectativas de prazo

mais longo começam a ser contaminadas, seja pela persistência de

números mensais elevados dos últimos dois anos, seja pela crescente

abrangência dessas altas entre os diversos bens e serviços. Um aumento

consistente das projeções de inflação de longo prazo justificaria uma

postura mais agressiva do Fed ou de qualquer outro banco central.

A robustez do mercado de trabalho americano e a consequente

elevação dos salários acima dos ganhos de produtividade também

deve ser uma variável fundamental na equação do Fed. Há argumentos

para questionar se a atual taxa de desemprego, já muito próxima da

mínima de 3,5% das últimas cinco décadas, não está de fato subestimando

o real grau de aquecimento do mercado de trabalho nos EUA. E a razão

para tal dúvida é simples.
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Há um volume expressivo de vagas abertas que não são preenchidas,

apesar da alta contínua dos salários e outros benefícios oferecidos

para atrair os trabalhadores. Embora ainda não seja uma realidade, a

hipótese de uma espiral de alta entre salários e preços certamente já

começa a surgir no campo do possível. Na hipótese desse quadro se

tornar realidade, o Fed se veria forçado a acelerar bastante o ritmo de alta

dos juros, seja pelo risco de pressões adicionais sobre a inflação corrente,

seja pela potencial desancoragem adicional das expectativas inflacionárias

de médio e longo prazo.

Um outro fator que pode ser determinante na postura futura do Fed é

o comportamento dos principais ativos financeiros e do mercado de

crédito. Embora as ações da autoridade monetária gerem impacto

relevante sobre o quadro mais amplo das condições financeiras (bolsas de

valores, taxa de câmbio, spreads de crédito, inclinação da curva de juros

etc.), seu controle sobre o comportamento de cada uma dessas variáveis é

limitado. Uma alta de juros, por exemplo, pode ensejar respostas

diferentes dos mercados a depender do posicionamento dos agentes, do

nível atual de liquidez ou do desvio dos preços correntes em relação aos

seus fundamentos, entre outras razões.

O quadro geral das condições financeiras nos EUA já ensaiava um

aperto antes mesmo do início do atual ciclo de alta dos juros pelo

Fed. Ainda assim, o nível atual ainda é francamente estimulativo,

considerando-se o padrão histórico das últimas décadas. Em outras

palavras, o aperto monetário atua sobre a economia através de diversos

canais, e a velocidade e a intensidade desse aperto pode ser um fator

limitante para o Fed empreender um ritmo mais forte/rápido no processo

de elevação dos juros básicos. Quedas expressivas das bolsas, por

exemplo, já justificaram mudanças na condução da política monetária pelo

Fed no passado.
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EUA: Índice de Condições Financeiras
Fonte: Chicago Fed. Elab.: Porto Seguro Investimentos
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Inequivocamente atrasado no combate à inflação, o Fed corre o risco

de tornar o problema ainda maior caso hesite no processo de alta dos

juros. Confrontado pelo temor de uma correção abrupta e significativa

das condições financeiras e, como consequência, de uma desaceleração

forte da atividade econômica, alguns membros do Fed parecem acalentar

a ideia de que um ajuste apenas parcial da taxa básica será capaz de

garantir a convergência da inflação para a meta.

Diante dos enormes e diversos desafios que o aumento global da

oferta de diversos produtos seguirá enfrentando ao longo dos

próximos vários meses, será inevitável desacelerar, e bem, o ritmo

atual da demanda nos EUA. Isso, porém, não será obtido com um ajuste

moderado e parcial da taxa de juros. Essa lição, aliás, foi dolorosamente

aprendida pelo Copom, que no início do seu ciclo de aperto monetário

também julgou que um ajuste modesto da Selic seria suficiente.

Aliás, depois de ter sinalizado que a reunião deste início de maio

marcaria o fim do ciclo de alta da Selic, o Copom deixou aberta a

possibilidade de uma nova elevação em junho. Entre vontade e

realidade, prevaleceu a segunda. Os números correntes de inflação

bastante elevados, a deterioração das expectativas para a inflação deste e

do próximo ano, e a taxa de câmbio que agora já ajuda menos do que

parecia poder ajudar semanas atrás justificam esse aumento adicional da

taxa básica de juros, ainda que em menor magnitude, na próxima reunião.

E, embora o patamar de 13,25% continue sendo nossa hipótese básica, os

riscos são de uma Selic ainda mais alta.

Para além do viés de alta da taxa terminal do atual ciclo monetário,

acreditamos que o começo do movimento de queda deverá demorar

mais que o estimado atualmente pelos agentes econômicos. Diante de

todas as pressões e riscos no horizonte de curto e médio prazo, além do

enorme desvio em relação à meta de 2022 e 2023, qualquer corte da Selic

não deve ocorrer antes do segundo semestre do próximo ano.
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2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)

PIB var. acum. % 1,2 -3,9 4,6 0,5 0,5

IPCA var. acum. % 4,3 4,5 10,1 8,0 4,5

Câmbio R$/US$, dez 4,03 5,20 5,58 5,00 5,10

Selic %, dez 4,50 2,00 9,25 13,25 10,00

                                                                                        (p): projeções


