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“Desta vez é diferente” foi a frase que o presidente do Federal Reserve
(Fed), Jerome Powell, repetiu diversas vezes durante a entrevista coletiva
concedida após a mais recente reunião do comitê de política monetária da

instituição, ocorrida ao final de janeiro. A comparação era entre as

condições da economia americana de hoje e a de 2015, quando o Fed
iniciou pela última vez um ciclo de alta da sua taxa básica de juros.

Naquela época, o crescimento estava ao redor da tendência de longo

prazo e a autoridade monetária apenas se antecipava a uma possível

aceleração da inflação, então ao redor da meta. Hoje, o crescimento está

bastante elevado, o mercado de trabalho mostra um vigor raro e a inflação

exibe níveis inéditos nas últimas muitas décadas.

Depois de manter por bastante tempo a narrativa de que a alta da

inflação era temporária, o Fed finalmente capitulou e agora sugere

um movimento rápido e vigoroso de redução dos estímulos

monetários. Demonstrando uma clara preocupação com a desancoragem

das expectativas e reconhecendo que o processo de alta dos preços se

mostra mais disseminado e persistente, Powell não deixou dúvidas de que

a mudança na postura do Fed será maior e mais veloz do que a maioria

dos agentes imaginava até então. Isso provavelmente implicará em um

número maior de altas dos juros ainda este ano, bem como uma redução

mais acelerada do balanço da instituição (leia-se menor liquidez).

Esse processo deve levar a uma significativa reprecificação dos ativos

globais. Aliás, não há dúvida de que um dos principais fatores por trás da

queda das bolsas globais no começo deste ano é justamente essa

mudança na postura do Fed, bem como de outros bancos centrais de

economias avançadas. Cresce também a percepção de que a chance do

Fed reavaliar seu plano de aperto monetário no caso de uma piora dos

mercados é hoje bem menor que no passado. Não apenas o desvio da

inflação é muito maior que o das últimas décadas, como também as

condições financeiras estão hoje em nível estimulativo jamais registrado.
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Essa perspectiva externa torna o cenário deste ano para a economia

brasileira ainda mais desafiador. Condições financeiras mais apertadas

nos EUA geram desdobramentos em todo o mundo, e o Brasil não foge à

regra. Juros mais altos na principal economia do mundo exercem uma

influência imensa nas curvas de juros mundo afora, além de, via de regra,

fortalecer o dólar frente às demais moedas. E esse vento contrário chega

ao Brasil para acentuar dificuldades e incertezas domésticas – que alias já

começam a se refletir na piora dos indicadores de confiança, seja entre os

consumidores, seja entre os empresários de diversos setores.

Uma menor expansão global, o aumento da incerteza em razão do

quadro político-eleitoral e a alta da Selic contratam uma importante

desaceleração do crescimento da atividade doméstica. O mesmo vale

para a inflação? Em teoria, o menor vigor da demanda agregada deveria

moderar a aceleração dos preços. Entretanto, os indicadores de inflação

mais recentes têm demonstrado uma resiliência surpreendente. Depois de

registrar 10% em 2021, é consensual a expectativa de que a inflação perca

força ao longo deste ano. Porém, o grau dessa moderação tem sido cada

vez mais questionado.

Tudo indica que neste ano os bens industriais e os serviços devem

tomar o protagonismo dos preços da energia elétrica e dos

combustíveis no processo inflacionário. A escassez hídrica e o preço

internacional do petróleo, aliados a uma importante desvalorização

cambial, foram os grandes vilões da inflação em 2021. Agora, o

encarecimento dos insumos industriais e a maturação do processo de

reabertura da economia exercem sua influência sobre os preços de bens e

serviços. Além disso, o fenômeno da inércia inflacionária é particularmente

importante no Brasil, uma vez que diversos contratos são reajustados em

resposta à inflação do ano anterior. E para além das obrigações

contratuais, esses reajustes podem se mostrar tão mais intensos quanto

mais elevada for a expectativa da inflação futura.
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É sabido também que o combate à inflação é mais eficiente quando se

coordena a política monetária com a fiscal. Assim como a autoridade

monetária americana, o BC também está preocupado em combater a

desancoragem das expectativas e age na direção correta ao elevar a Selic

e endurecer o discurso. Porém, a frente fiscal segue preocupante, uma vez

que medidas populistas têm ganhado relevância, em detrimento da

racionalidade e austeridade do gasto do governo. Dessa forma, sem ajuda

vinda da política fiscal (aliás, muito pelo contrário), resta à política

monetária empreender um esforço ainda maior.

Assim, diante da provável rápida e expressiva altas dos juros nos EUA

ao longo dos próximos meses, da fragilidade fiscal doméstica e da

persistência inflacionária observada nos últimos meses, seguimos com

nossa projeção de 12,50% para a taxa Selic ao final deste ciclo de alta.

E é importante destacar que essa expectativa se mantém mesmo diante do

crescente risco de contração do PIB em 2022.
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2018 2019 2020 2021 (p) 2022 (p)

PIB var. acum. % 1,8 1,4 -4,1 4,5 0,0

IPCA var. acum. % 3,7 4,3 4,5 10,1 5,5

Câmbio R$/US$, dez 3,87 4,03 5,20 5,58 5,70

Selic %, dez 6,50 4,50 2,00 9,25 12,50

                                                                                        (p): projeções


