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Durante o mês de março, os mercados financeiros viram mais uma fonte de 

instabilidade somar-se à já extensa lista de incertezas: os tremores no 

Japão, seguidos de tsunamis e a ameaça de vazamento nuclear que se 

originou dos desastres naturais.  

Em paralelo, as incertezas vindas do Oriente Médio, marcado por levantes de suas populações contra 

regimes ditatoriais, se mantiveram. Os riscos, contudo, afetaram a dinâmica dos mercados financeiros 

apenas na primeira quinzena do mês. A partir de então, predominou o otimismo com o ritmo de 

crescimento mundial corrente, especialmente o norte-americano, respaldado por indicadores correntes 

positivos, e os principais ativos de risco voltaram a apresentar valorização, para terminar o mês em 

níveis próximos daqueles observados no seu início.  

O S&P (principal índice de ações dos EUA) terminou março estável, acumulando ganho de 5,4% no 1º 

trimestre de 2010 – os melhores primeiros três meses de um ano para o índice desde 1998, embora 

marcados por volatilidade acima do normal. O Ibovespa, ainda que tenha registrado um mês de março 

melhor do que a média das bolsas mundiais (+1,8%, em moeda local), teve um primeiro trimestre pior 

em comparação a outros mercados (-1,0%). O comportamento mais negativo (particularmente nos 

primeiros dois meses do ano) deveu-se à cautela de investidores estrangeiros quanto aos rumos da 

política econômica brasileiras em 2011 (envoltos em incerteza acima do usual), e pela tendência 

mundial de migração de recursos em direção a mercados desenvolvidos. Este comportamento, 

entretanto, parece ter perdido força nas últimas semanas. 

 

No âmbito do mercado de renda fixa local, as discussões continuaram a se concentrar em torno do 

ritmo e da duração do ciclo de aperto monetário em curso. A ata da reunião do COPOM de março 

trouxe sinais inequívocos de baixa predisposição da autoridade monetária por um ciclo prolongado de 

elevação do juro básico, que foram confirmados posteriormente pelo Relatório de Inflação do 1º 

trimestre do ano, publicados algumas semanas depois. O Banco Central admitiu, no documento, que 

os riscos à atividade econômica local, resultantes de se combater o choque de oferta de fins de 2010 

(em preços de alimentos) e buscar a convergência da inflação para 4,50% já em 2011 seriam 
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“demasiado elevados”, motivo pelo qual assumiu que a estratégia de política monetária será 

conduzida com vistas a buscar a convergência apenas no ano de 2012. No cenário de “mercado” do 

BC (em que se utiliza da curva do boletim Focus de expectativas para taxa Selic e câmbio até o final 

do próximo ano), seus modelos indicaram IPCA em 5,6% em 2011 e em 4,6% em 2012, considerando 

um ajuste de 0,50 ponto percentual adicional na taxa Selic. Sendo assim, seria razoável esperar que o 

ajuste adicional implementado pelo Banco Central nas próximas reuniões não se distancie 

substancialmente deste montante, já que nas suas próprias contas, é suficiente para garantir uma 

inflação compatível com sua meta no final de 2012. Nos contratos futuros de DI de mais curto prazo, o 

resultado destas sinalizações deu-se via queda dos juros futuros.  

 

Em paralelo, porém, a inflação corrente permaneceu em níveis altos, frustrando as esperanças de 

desaceleração mais pronunciada na transição do segundo para o terceiro trimestre (o IPCA de março 

terminou com variação de 0,79%, muito superior aos 0,45% que os analistas de mercado projetavam 

há três meses, de acordo com a pesquisa Focus), e continuaram a deteriorar-se as expectativas de 

IPCA para 2011 e 2012. Pelo lado da atividade, ainda há poucos sinais de perda de fôlego da 

demanda local (moderada desaceleração na concessão de crédito, mas evidências ainda robustas 

vindas do mercado de trabalho e das vendas no varejo). Diante da combinação de uma estratégia 

gradualista pelo Banco Central de combate às pressões de preços, e inflação corrente e esperada 

ainda elevada (e em ascensão), os juros dos contratos mais longos sofreram nova rodada de aumento 

em março.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nossa avaliação é de que os riscos à convergência da inflação para a meta (4,50%) em 2012 impostos 

por esta estratégia adotada pelo Banco Central vêm crescendo substancialmente. A opção declarada 

de não combater mais agressivamente a inflação em 2011 por atribuí-la majoritariamente a choques de 

oferta cria um “passivo” importante para o Banco Central no próximo ano, graças à inércia que ainda 

exerce influência no comportamento da inflação brasileira. O IPCA deve terminar 2011 bem acima da 

meta, e parte desta inflação alta contaminará as expectativas para o próximo ano e a própria inflação 

em 2012. Acreditamos que este efeito ficará mais claro à medida que o fim de 2011 se aproxime, 

forçando a autoridade monetária a retomar um ciclo de aperto dos juros no início do próximo ano – 

moderado, entretanto. Este deverá ser o custo de se evitar que o crescimento da atividade econômica 

em 2011 oscile abaixo do seu potencial, na medida que seria necessária para garantir que a inflação 

desacelerasse mais rapidamente e em um horizonte de tempo mais razoável. 

 

 

O cenário externo instável, aliado a medidas macroprudenciais no âmbito doméstico, deram o tom da 

performance da bolsa brasileira em março. A crise soberana na Europa voltou a assombrar os 

mercados, com Portugal e Grécia tendo seus ratings rebaixados pelas agências de risco. Além disso, 

o Banco Central divulgou mais um aumento de IOF (para captação externa de bancos), visando 

controlar o crédito e conter a inflação. Neste cenário, o Ibovespa e o IBX se valorizaram 2,2% e 1,8%, 

respectivamente, com destaque para os setores defensivos como telecom e energia elétrica e 

destaque negativo para os setores de mineração e siderurgia. 
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