
 

 

CARTA DO GESTOR 

O mês de agosto foi um mês “para se esquecer”, sob a ótica de muitos 
participantes do mercado financeiro. 

Os resultados fracos da economia norte-americana levaram a um movimento amplo de revisões para baixo nas 

projeções de crescimento do PIB dos EUA em 2011 e 2012, deixando a sensação que a capacidade potencial de 

expansão da maior economia do mundo é inferior ao que se imaginava anteriormente, em decorrência de efeitos 

deixados pela crise de 2008/2009 mais profundos e duradouros.  Para os próximos anos, as revisões de PIB foram de 

estimativas próximas a 4,0% no começo do ano para expectativas entre 1,5% e 2,0% para 2011, e de algo em torno de 

3,0% para patamar um pouco inferior a 2,0% para o crescimento em 2012. 

A incorporação de cenário de menor dinamismo nos EUA (reconhecido até pelo próprio presidente do Banco Central do 

país, o Federal Reserve, em discursos recentes) surtiu impactos negativos nas projeções de crescimento mundial e no 

“humor”, de forma generalizada, dos mercados financeiros. Em paralelo, permanece em contínuo questionamento a 

capacidade europeia de lidar com o elevado endividamento de alguns de seus membros sem saídas altamente 

traumáticas. Em suma, agosto foi um período de extremo acirramento das tensões e das incertezas econômicas, 

levando os mercados de ações para os menores níveis recentes: o Ibovespa brasileiro perdeu 4,0% em moeda local 

(chegou a recuar mais de 17% em seu pior momento do mês), enquanto o principal índice do mercado americano, o 

S&P, terminou em baixa de 5,7% (chegou a recuar mais de 13% ao longo do mês). Analogamente, diversas medidas de 

risco de mercado aproximaram-se dos piores níveis desde meados de 2009, e as taxas de juros futuras (no Brasil e no 

exterior) registraram retrações importantes, acompanhando as expectativas de crescimento um pouco mais deprimido e 

incerteza externa – e não necessariamente em decorrência de algum “alívio” no âmbito dos indicadores de inflação.  
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Nos EUA, permanece a discussão sobre possíveis novas medidas de estímulo à economia, no campo monetário e no 

campo fiscal. Ben Bernanke (chairman do Federal Reserve) tem chamado atenção, em seus discursos ao público, para o 

fato da política monetária já não ter grande espaço, ou eficácia, no sentido de estimular ainda mais a economia e ditar as 

bases para uma reaceleração vigorosa. Isto porque a taxa de juros nominal de referência (Fed Funds) já está próxima de 

zero, e possíveis novos planos de injeção de liquidez nos mercados (via programa de compras de ativos) não parecem 

ser a saída para o crescimento anêmico, dada a baixa disposição dos bancos a concederem empréstimos às famílias e à 

baixa propensão a consumir das mesmas. Em suma, oferta de dinheiro não é o problema, e sim a baixíssima propensão 

a consumir, a investir e a contratar trabalhadores na economia americana. Bernanke, neste contexto, vem demonstrando 

acreditar que a solução para o impasse norte-americano esteja muito mais ao alcance dos governantes e congressistas 

do país, responsáveis pela formulação de políticas fiscais, por reformas regulatórias e tributárias, pela adoção de 

políticas de incentivo à geração de emprego, e outras possíveis iniciativas nesta direção. Desta forma, cresceu bastante 

nas últimas semanas a expectativa depositada no governo federal, nos deputados e senadores americanos. Ainda 

assim, persiste nos mercados financeiros a esperança de que o Banco Central dos EUA ainda possa adotar alguma 

forma de estímulo monetário, complementando possíveis iniciativas do governo e intensificando o impulso total sobre a 

atividade, que nos cálculos correntes dos economistas deve crescer muito lentamente nos próximos trimestres, na 

ausência de novas injeções de ânimo.  

No Brasil, o Banco Central surpreendeu a totalidade dos economistas no encontro de agosto ao dar início a um processo 

de redução da Taxa Selic, que passou de 12,50% para 12,00%. Nos mercados de juros, porém, as apostas de 

movimentos nesta direção já vinham crescendo nas semanas anteriores, acompanhando sinalizações do presidente e de 

diretores da instituição, e mesmo por membros do governo federal. Na ata daquela reunião, o BC justificou a decisão na 

deterioração da economia global e nas perspectivas mais baixas de crescimento em países avançados e emergentes, 

que na sua visão tornou o cenário internacional “desinflacionário”, ou seja, favorável à desaceleração da inflação 

brasileira. De acordo com a autoridade monetária, a queda de juro foi uma forma de combater preventivamente a 

transmissão dos “desenvolvimentos externos” para a economia doméstica, que poderão se materializar via menor 

comércio com o exterior, menor concessão de crédito, moderação dos fluxos de ingresso de estrangeiros ou via piora no 

sentimento de empresários e famílias. Nos cálculos do Banco Central, de acordo também com a Ata, os efeitos sobre a 

economia doméstica deverão ser equivalentes a 25% dos efeitos que a crise de 2008/2009 deixou.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apesar da cautela do BC, os dados correntes de atividade local ainda não sugerem perda de fôlego intensa. O PIB do 2º 

trimestre do ano mostrou variação marginal (trimestre ante trimestre imediatamente anterior) de 0,8%, em esperada 

desaceleração em relação ao 1ºtrimestre/11 (+1,2%). O acumulado de doze meses do PIB manteve também a queda 

moderada, de 6,3% para 4,8%. Quando se observa, porém, a decomposição do PIB, o resultado foi menos fraco do que 

o número total poderia sugerir. No 1º trimestre do ano, havia ocorrido uma forte acumulação de estoques, respondendo 

por 0,6 ponto percentual da taxa total de 1,2%, que havia impulsionado o PIB e que não esteve presente no 2º trimestre. 

A demanda doméstica (consumo das famílias + consumo governo + investimentos) havia crescido 0,80%, e desta vez 

avançou mais, 1,14% na margem. Em suma, a decomposição do PIB não sugere perda de dinâmica doméstica busca, 

embora corrobore a visão de gradual desaceleração em um horizonte mais longo.  

Em paralelo, os resultados de vendas no varejo, confiança dos consumidores e produção industrial que já foram 

disponibilizados referentes ao 3º trimestre não endossam o quadro de que a volatilidade externa já esteja contaminando 

as estatísticas locais de forma irreversível. E, no âmbito da inflação, segue sendo observada variação elevada – 

principalmente nos preços de serviços (0,50% em agosto, 8,9% acumulada em um ano) e nas medidas de núcleo – e os 

sinais são de maior aceleração dos índices neste final de ano,  longe de constituir um quadro que permita  ou exija 

reduções sistemáticas da taxa de juros. Por acreditarmos que a atividade não vá se desacelerar de maneira substancial 

nos próximos meses, e por vermos pressões inflacionárias ainda importantes na economia, enxergamos riscos não 

desprezíveis de que o ritmo do IPCA volte a preocupar em meados de 2012 como resposta ao ciclo de redução dos juros 

recém-adotado pelo Banco Central. Esta dinâmica deve obrigar a autoridade a interromper o processo de redução da 

taxa Selic no início do próximo ano, e deverá culminar também em IPCA em 2012 mais elevado do que prevíamos 

anteriormente, no que deverá ser representar o terceiro ano consecutivo de inflação acima do objetivo estabelecido 

(4,5%).  

Em agosto, o clima de aversão ao risco se deteriorou sensivelmente após o rebaixamento do rating dos EUA pela 

agência de risco S&P e indicadores norte-americanos que mostraram fraco desempenho da atividade no país. Além 

disso, o clima de incerteza se intensificou na Europa com dados econômicos piores e a falta de uma solução concreta 

para os problemas da dívida soberana de alguns países do continente. Com este cenário instável, a bolsa brasileira 

registrou mais um mês de queda, com Ibovespa e o IBX se desvalorizando 4,0% e 4,2%, respectivamente. Entre os 

setores na Bovespa, as ações ligadas ao cenário doméstico se destacaram positivamente, principalmente após o Copom 

ter cortado em 0,5% a taxa Selic.  
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