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Comentário para a semana
Eventos no âmbito da política monetária brasileira estarão no centro das atenções dos investidores, ao longo
desta semana. O Copom manteve a Selic em 6,50% a.a. no encontro da semana passada, decisão amplamente
antecipada pelo mercado. A novidade no comunicado, divulgado no final do encontro, veio da avaliação do balanço
de risco da inflação, antes visto como assimétrico, agora como neutro. Pesaram, de um lado, o elevado hiato do
produto e um cenário global mais fraco, contrabalanceado pelos riscos com agenda de reformas. O balanço de risco
mais equilibrado favorece a manutenção da Selic no atual patamar, ao longo do ano, conforme contemplado em
nosso cenário base. A divulgação da ata da reunião, na terça-feira, bem como do Relatório Trimestral de Inflação,
na quinta-feira, deverá fornecer pistas sobre o racional da atual estratégia da política adotada pela autoridade
monetária.
Entre os indicadores que serão divulgados na semana, destaque para o IPCA-15, prévia da inflação oficial de
março, que será conhecido na terça-feira. O indicador deve mostra uma alta moderada de 0,45% no mês, vindo
ligeiramente acima do dado fechado de fevereiro (0,43%). O resultado do IPCA-15 no período decorrerá da maior
pressão do item Alimentação, captando o aumento nos preços de in naturas e feijão, como também de
Transportes, influenciado pela alta de combustíveis e passagem aérea.
Essas altas devem mais do que compensar o recuo de Educação, após a dissipação dos aumentos anuais de
mensalidades escolares. A variação do IPCA-15 acumulada em doze meses poderá atingir 4,09%, subindo em
relação ao mês anterior (3,73%).
A FGV, por sua vez, divulga o IGP-M de março, com possível aumento de 1,24% no mês, influenciado pelo
movimento de elevação dos preços no atacado e no varejo. A pressão altista mais intensa deverá ocorrer no IPA
Agropecuário, captando o aumento dos preços de produtos in natura e da pecuária. É provável que o IPC-M suba
acima da alta dos alimentos e combustíveis. Em doze meses, o IGP-M mostrará inflação acumulada de 8,25%.
O IBGE divulgará a pesquisa mensal de emprego – PNAD Contínua – que deve mostrar taxa de desemprego de
12,4% no trimestre terminado em fevereiro, mesmo patamar observado em igual mês do ano passado. Na série
isenta de fatores sazonais, o desemprego pode apresentar recuo marginal de 12,3% para 12,2%, no período.
No front externo, os dados de atividade, que serão divulgados ao longo da semana nos EUA, podem contribuir
para a manutenção de um ambiente de elevada volatilidade dos preços dos ativos, na medida em que calibram as
apostas nos rumos da política monetária americana. Entre os indicadores que serão publicados, destaque para a
revisão final do PIB do 4º trimestre, que deve mostrar crescimento anualizado de 2,4% - pouco abaixo do
divulgado na segunda estimativa (2,6%). Serão conhecidos também os dados sobre renda e gastos pessoais de
janeiro, que, no mês, devem corroborar a percepção de um desempenho modesto do consumo neste início de ano.
Além disso, será divulgada a inflação medida pelo deflator dos gastos pessoais (PCE), que continuará a mostrar
quadro de alta moderada, evoluindo pouco abaixo da meta de 2% anuais buscado pelo Fed. Provavelmente, esses
números serão avaliados pelos dirigentes do Fed, que deverão se manifestar ao longo da semana, trazendo
subsídios para se avaliar a sustentabilidade da atual estratégia de interromper o ajuste das taxas de juros de
referência neste ano.

Tema em destaque
Na semana passada, o FOMC (Comitê de Política Monetária do Banco Central dos EUA, o Federal Reserve)
surpreendeu os mercados ao adotar uma postura mais dovish do que a esperada. A taxa de juros básica foi
mantida estável no intervalo entre 2,25% e 2,50%, como era antecipado por todos, porém as indicações para a
sua trajetória futura foram mais baixas do que o previsto.
O sumário de projeções de juros, divulgado junto com a reunião do FOMC (“dot plot”), mostrou uma grande
mudança nas opiniões dos membros do comitê. Enquanto na reunião de dezembro apenas dois dos dezessete
membros projetavam manutenção de juros no patamar atual ao longo de 2019 (com a mediana indicando duas
altas de 25 pb no ano), agora mais da metade (dez para ser mais preciso) acredita que os juros devem ficar
estáveis esse ano.
As projeções para os próximos anos também sofreram uma revisão para baixo. Ainda é esperado apenas um
aumento de 25 pb na taxa de juros de 2020, porém, agora, essa alta acontece sobre uma base menor. Assim, os
juros de 2020 serão de 2,50% e não 3,00%, como esperado anteriormente. Os juros de 2021 não terão alta.
Dessa forma, a taxa de juros para os próximos dois anos não deve mais ficar acima da taxa neutra (de 2,50%),
ao contrário do que fora projetado.
Além dessa trajetória de juros mais baixa, o FOMC anunciou o término do seu programa de diminuição do
balanço do Fed em setembro desse ano. Isso também foi uma surpresa. As sinalizações anteriores indicavam que
o programa teria fim em dezembro. Assim, cerca de US$ 150 bilhões de recursos não serão retirados do sistema
financeiro (a média mensal de vendas do Fed estava em US$ 50 bi).
Inicialmente, as decisões mais dovish do Fed ajudaram os ativos de risco a se valorizarem, como bolsas e
moedas de outros países. Entretanto, a preocupação com a desaceleração do crescimento global logo voltou a ser
o principal fator a afetar os mercados financeiros. A inversão da curva de yield americana (diferença entre juros de
mercado de três meses e de 10 anos) é um sinal de que uma recessão pode ocorrer em um futuro próximo.
Normalmente, essa curva de yield é positivamente inclinada (a diferença é positiva), mas na semana passada ela
ficou negativa pela primeira vez desde 2007. Então, é possível que os preços de ativos reflitam uma recessão
global ou, pelo menos, uma desaceleração mais intensa do que é precificada no momento. Dessa forma, o menor
apetite ao risco logo predominou no final da semana passada, com fortes quedas – especialmente nas moedas de
países emergentes.
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1,10

2,10

3,50

IPCA
IGP-M
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2,95
-0,53
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