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Ponto de partida. Comunicado do presidente do Fed de 28/fevereiro.

Explicou que o coronavírus trouxera “evolving risk” para a atividade e

que o Fed atuaria de maneira apropriada para dar suporte à economia

Difícil acreditar em iniciativa isolada. Mais provável que o Comitê tenha

sido consultado. Equivalente a uma reunião extraordinária. Sob essa

interpretação, ação efetiva ficaria para a reunião ordinária (18/março)

Mas não foi o que se viu. Em 03/março, em encontro extraordinário, a

banda de juros foi reduzida em 50 pb, para 1 a 1-1/4
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Na coletiva, Powell falou do papel da PM. Queda dos juros daria suporte

às condições financeiras e evitaria o aperto dessas condições. Sugestivo

de que o Fed agiu em resposta a uma significativa piora das condições

financeiras (ICF)

Historicamente, decisões de juros em reuniões extraordinárias têm em

comum a preocupação com as condições financeiras. Do final dos anos

90 até hoje foram 8 encontros extraordinários (cortou os juros em 7)

Em alguns casos, as intervenções não foram respostas a pioras

dramáticas das condições. No caso atual, o ICF da GS sequer entrara em

território contracionista. Teria havida certa precipitação do Fed? Talvez

fosse o caso de aguardar o dia 18
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Índice de Condições Financeiras (GS US) e Datas das Reuniões
Extraordinárias do Fomc

Nota: dados diários. Últimos dados: 05/03/20. Fontes: Bloomberg; Fed.

índice
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Em todos os casos de queda extraordinária de juros, o processo

prosseguiu. Sinal de que, ao agir fora da pauta, o Fed antecipou bem a

chegada de uma bela encrenca. E agora, como será? Powell não sinalizou

os próximos passos

O mais provável é que o processo tenha certa continuidade. E que o Fed

receba a companhia de outros BCs (Canadá já veio)

Na coletiva, Powell não soube explicar mudança tão repentina de postura.

Isso contribuiu para a reação adversa do mercado
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Fed Funds Target Rate e Datas das Reuniões (Ordinárias e
Extraordinárias) do Fomc em 1998

Nota: dados diários. Fonte: Fed.

em %
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Fed Funds Target Rate e Datas das Reuniões (Ordinárias e
Extraordinárias) do Fomc em 2000/01

Nota: dados diários. Fonte: Fed.

em %
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Fed Funds Target Rate e Datas das Reuniões (Ordinárias e
Extraordinárias) do Fomc em 2007/08

Nota: dados diários. Fonte: Fed.

em %
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Para muitos, queda de juros, de maneira continuada ou não, é algo sem

sentido, pois a epidemia significa um choque negativo de oferta

A discussão faz sentido. Razoável imaginar que, se começa a faltar

produto (cadeias produtivas interrompidas), não adianta estimular a

demanda. Mas nada é tão simples quanto parece. Epidemia mexe também

com a demanda, e não apenas com a oferta

Na medida em que o BC consiga efetivamente aliviar as condições

financeiras, alguma sustentação a atividade poderá receber. Em alguns

segmentos, a demanda pode ser estimulada na medida em que contenha

a queda das bolsas, por exemplo
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Além disso, nem todos os choques de oferta são iguais. Há os que surgem

quando a economia está aquecida e as expectativas de inflação são de alta

(choque do petróleo, p. ex.). Resultado: contração da atividade e elevação

da inflação. Na época, o quadro era de excesso de demanda. Oferta

monetária mundial para cima. EUA haviam exportado inflação

O de agora pega grande parte da economia mundial num mundo

completamente novo (crescimento lento, deficiência de demanda, inflação e

juros baixos). A luta dos BCs tem sido para tentar elevar as expectativas de

inflação

Esse ambiente contribui para transformar a epidemia num fenômeno

deflacionário. Há choques altistas de preço, mas sem condições de gerar

inflação
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A epidemia pega os BCs (especialmente no mundo avançado) muito antes

de qualquer perspectiva efetiva de normalização da PM. E a encrenca, que já

era grande, torna-se pior. Dois problemas em particular

Primeiro. Estudo da GS mostra que, nos EUA, o Fed perdeu sua capacidade

de influenciar as condições financeiras. Quebra da relação entre os juros

reais de PM e o ICF. Globalização talvez explique

Com isso, tem sido mais difícil estimular a atividade econômica por meio

dos juros de PM. De qualquer modo, condições financeiras continuam

sendo relevantes para a atividade. E justamente por isso o Fed (e outros

BCs) não deixarão de tentar
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Juro Real e Índice de Condições Financeiras (GS) nos EUA

Nota: juro real = juro nominal de PM – inflação (PCE, 12 meses); ICF = dados médios mensais. Últimos dados: fevereiro/20. Fontes: Bloomberg; Fed.

em % índice
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Segundo problema. Os BCs avançados têm pouca munição. Se já tínhamos

perda de eficácia da PM, agora ficou bem pior. Nos EUA talvez ainda se consiga

alguma coisa. Mas que dizer do ECB e do BoJ?

Parece claro que, para os avançados voltarem a crescer expressivamente,

necessário turbinar a produtividade. Diagnóstico claro; prática deixa a desejar

O coronavírus é uma grande encrenca. Em tese, a epidemia poderia ser contida,

levando-se ao extremo o fechamento de escolas e a orientação para trabalho em

casa. Repetindo o cordão sanitário de Milão, por ex.

Entre radicalizar nesse sentido e “deixar correr”, ficaremos no meio do

caminho. E ainda assim o custo será alto. Chance alta de a “estagnação

secular” descambar para uma recessão severa
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No Brasil, o choque também se mostra deflacionário. Falta de determinados

componentes afeta a produção em certos setores. Pressões localizadas de

preços, mas com baixo peso nos índices de inflação

Além disso, cotações em dólar das commodities estão em queda, como

resultado da epidemia. Depreciação cambial certamente atua no sentido de

elevar os preços de bens comercializáveis em reais. Mas efeito líquido não

assusta

Mais importante: como no resto do mundo, o ambiente macro nada tem de

inflacionário. Inflação bem-comportada. Expectativas ancoradas. BC

vigilante. Algum apoio da política de governo (fiscal)
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E as estatísticas do crescimento continuam mostrando fraqueza.

Recuperação lenta concorre para conter preocupações com alta da

inflação. Sendo assim, teria sido adequada a nota extraordinária do BC de

terça-feira, sinalizando queda adicional da taxa Selic?

Sinalização assustou o mercado, empurrou ainda mais para cima as

cotações do US$, e trouxe discussões sobre aumento da inclinação da

curva de juros

O susto aumentou com a Arábia Saudita. Retaliação à recusa dos russos

de cortar a produção. Russos almejam fragilizar a indústria de shale oil nos

EUA. Indícios de que problemas desse tipo perduram
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Importante. Em assuntos como este (e vários outros) não existe preto

no branco, verdade absoluta

PM não comporta raciocínios mecânicos. PM é uma arte. Justamente

por isso, é sempre conveniente ter cuidado com eventuais críticas

Feitas essas ressalvas, ao que parece, foi adequado ter sinalizado que

os ventos mudaram. Afinal, até então valia a ideia da “interrupção”. Ou

seja, o comunicado tinha sua importância
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Mas talvez fosse dispensável assumir o compromisso com queda

adicional da Selic

O BC teria duas semanas (até o dia 18) para refletir sobre o melhor

caminho. E a discussão em mercado não teria se concentrado na

magnitude da queda (25 ou 50 pontos)

Nesse caso, a reação do mercado talvez tivesse ficado mais contida
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Mas dado o novo compromisso, o mais provável é que fiquemos em 25

pontos. Queda para 4,0%. Turbulência adicional, provocada pelos

sauditas, não altera este raciocínio

O câmbio é certamente uma preocupação. Até agora, a transmissão dos

efeitos da depreciação para preços tem sido desprezível

Devemos isso ao belo trabalho do BC que, a partir de 2016 tem

conseguido ancorar adequadamente as expectativas de inflação, com

certa ajuda da política fiscal. E, também, à fraqueza da economia
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Mas tudo isso tem limite. Muitas vezes, expectativas viram de uma hora

para outra. Todo cuidado é pouco

Na verdade, diante das circunstâncias atuais, o que a PM poderia fazer

para estimular a economia já foi feito. Na margem, não parece haver

benefício concreto. Pelo contrário. É hora de aposentarmos as discussões

sobre queda de juros

Nos EUA, redução adicional dos juros enfraquece a moeda local. E isso

não é ruim, pois estimula as exportações. Melhora as condições

financeiras. No Brasil, queda de juros também enfraquece a moeda local,

com a diferença de que os efeitos práticos não são inequivocamente

bons. Real fraco não nos ajuda



20

A retomada do crescimento no Brasil será robusta e sustentável

somente quando os investimentos (domésticos e estrangeiros)

voltarem

Investimentos não dependem apenas de juros e de crédito. Dependem

de um bom ambiente de negócios, de tranquilidade política e de

perspectivas econômicas favoráveis. E isto pressupõe continuidade

do processo de reformas

Alega-se que sem quedas adicionais de juros, a inflação ficará abaixo

da meta. Isto não nos parece algo preocupante. Afinal, inflação baixa e

estável é um objetivo nobre. E compatível com a política atual de

metas cadentes de inflação
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