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Os sinais contínuos de perda de fôlego da economia norte-americana – 

ainda que em caráter temporário – surtiram impacto negativo sobre os 

mercados financeiros mundiais em maio.  

Some-se a isso, o ressurgimento das tensões em torno da situação fiscal europeia, após ficar mais 

evidente que a Grécia não será capaz de fazer frente às suas necessidades de caixa sem novo pacote 

de resgate, em adição aos €110 bilhões concedidos em 2010 por União Europeia e FMI. Não apenas 

deve ser necessário novo montante de ajuda, mas também deverá ser imperativa alguma forma de 

reestruturação da dívida grega soberana. A despeito da clara necessidade de rediscussão da questão 

grega, as autoridades europeias ainda não conseguiram chegar a um consenso, e enquanto as 

divergências prosseguem a aversão ao risco voltou a crescer ao redor do globo. Neste contexto, o 

S&P (principal índice de ações dos EUA) perdeu 1,3% em maio – o pior desempenho mensal desde 

agosto de 2010. O Ibovespa, no Brasil, seguiu a tendência mais fraca e recuou 2,3% em moeda local.  

 

Nos EUA, os sinais de atividade em ritmo mais lento emergiram dos mais variados segmentos da 

economia. Houve frustração em resultados da indústria (regional e nacional), do mercado imobiliário, 

nas despesas das famílias, em indicadores de sentimento dos consumidores, e em dados do mercado 

de trabalho. Neste último, chamou atenção a fraca criação de novas vagas registrada em maio: apenas 

54 mil postos foram abertos no último mês, contra média de 220 mil nos três meses anteriores, 

evidenciando uma mudança na tendência das contratações.  

 

Espera-se que esta inflexão seja temporária, em partes pelos impactos negativos da interrupção de 

produção em algumas indústrias japonesas, após os desastres naturais de março, que devem ser 

revertidos mais à frente. Desta forma, o crescimento deve voltar a se acelerar na maior economia do 

mundo no segundo semestre. Apesar da expectativa de tempos mais favoráveis à frente, a sequência 

de dados mais fracos bastou para que parte importante dos analistas revisassem suas expectativas de 

crescimento do PIB norte-americano em 2011 moderadamente para baixo. A média para o ano, que 

em janeiro estava próxima a 3,5%, hoje se aproxima de 2,5%.  
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A dinâmica dos indicadores correntes e das expectativas de PIB levantou, mais uma vez, as 

discussões sobre eventual necessidade de novas intervenções do Federal Reserve (Banco Central 

norte-americano) na economia, seja através de um novo (terceiro) programa de compras de ativos, 

seja via postergação do processo de elevação de juros. A discussão de novo programa de compras 

parece prematura, mas existe chance concreta de que o “enxugamento” da liquidez no sistema 

americano – e mundial – bem como aumentos de juros ocorram um pouco mais tarde por conta desta 

falta de dinamismo da economia dos EUA, progressivamente mais evidente.  

 

No mercado de renda fixa, o mês foi de oscilações modestas, diante da ausência de grandes 

novidades no front da política monetária. Em maio, não houve reunião do Comitê de Política 

Monetária, e o consenso de mercado – entre analistas e economistas – segue indicando para mais 

dois aumentos de 0,25 ponto percentual da Taxa Selic nas próximas duas reuniões do COPOM (junho 

e julho), e interrupção do ciclo de aperto a partir de então. O surgimento de evidências iniciais de 

desaceleração da economia brasileira – presentes em parte dos indicadores de crédito, na confiança 

de consumidores e empresários, e na utilização da capacidade instalada – somado à inflação 

temporariamente baixa do trimestre junho-agosto (por fatores sazonais, entre eles os preços de 

combustíveis e alimentação bastante contidos) deve conferir ao Banco Central os argumentos 

necessários para justificar a interrupção do ciclo de aperto monetário. Mas ainda é possível encontrar 

sinais de economia aquecida, a exemplo dos indicadores do mercado de trabalho. Em paralelo, os 

núcleos de inflação prosseguem em patamares historicamente altos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Em suma, a despeito de sinais incipientes de moderação do ritmo de crescimento, a desaceleração 

(resposta aos esforços de política monetária e fiscal implementados até o momento) não deverá ser 

suficiente para reverter definitivamente a dinâmica perversa da inflação e garantir sua convergência 

para o centro da meta (4,50%) em 2012, conforme deixa explicito o próprio consenso de mercado de 

IPCA, atualmente em 5,10% para 2012 (pela pesquisa Focus do Banco Central).  

 

Em maio, a bolsa brasileira continuou a ser impactada pelo frágil cenário externo, conseqüência do 

rebaixamento do rating da Grécia. Aliado a isso, a incerteza na troca do comando do FMI após a saída 

de Strauss-Kahn traz mais incertezas para a Grécia, já que os pacotes de auxílio ficam indefinidos. 

Neste cenário, a bolsa brasileira teve um desempenho negativo, com os índices Ibovespa e IBX se 

desvalorizando 2,29% e 2,27%, respectivamente. Em função de diversas notícias envolvendo 

reestruturação societária, as ações do setor de telecom foram destaque no mês, enquanto as ações 

do setor de siderurgia desapontaram, em conseqüência da maior aversão ao risco nos mercados 

globais. 
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