
 

CARTA DO GESTOR 

 

Os mercados financeiros globais, neste primeiro mês do ano, apresentaram 

novamente boa performance acompanhada por redução nos níveis de 

aversão ao risco.  

 

As expectativas de crescimento confortável em países emergentes e desenvolvidos em 2011 
contribuíram com o movimento, bem como o enfraquecimento dos temores relacionados aos países 
periféricos europeus. A maior coordenação entre autoridades da Zona do Euro foi bem recebida pela 
comunidade internacional. O escopo de atuação do fundo de estabilização da Zona do Euro (EFSF) foi 
o foco de discussão do grupo nas últimas semanas. Espera-se que um mecanismo mais estruturado 
de socorro a nações européias endividadas, conjugado ao aumento da capacidade de empréstimos do 
fundo e reformas paralelas nos sistemas tributários, de dívida e de seguridade social de todos os 
países participantes do bloco sejam anunciados em meados de março. As mudanças não deverão ser 
suficientes para eliminar em caráter definitivo o risco oriundo da Europa ao cenário global em 2011, 
mas já bastaram para amenizar o nível de tensões em torno da questão, como expressam alguns 
indicadores de risco da dívida soberana (CDS) da região. 

 

O S&P 500 – principal índice de ações dos EUA – passou por elevação de 2,3% em janeiro. A 
seqüência quase ininterrupta de indicadores econômicos positivos segue sustentando o cenário 
otimista para a economia americana em 2011, que foi potencializado pelos bons resultados da 
temporada de balanços nas primeiras semanas do ano, referentes ao último trimestre de 2010. Como 
exceção, esteve o resultado do mercado de trabalho em janeiro, um dos poucos dados recentes que 
frustrou as projeções. A geração líquida de empregos no primeiro mês do ano foi de apenas 36 mil 
(ante expectativas em torno de 146 mil), com o fator atenuante da distorção negativa do clima adverso 
que marcou as primeiras semanas do mês, dificultando a análise do indicador. Neste sentido, a 
probabilidade de resultado forte em fevereiro, que compense parcialmente a decepção de janeiro, é 
elevada.  
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Em paralelo, a taxa de desemprego no país recuou de 9,4% para 9,0%, surpreendendo o mercado que 
esperava aumento para 9,5%. No tocante à política monetária, o banco central dos EUA (Federal 
Reserve, ou simplesmente Fed) mantém a postura de comemorar os bons sinais econômicos 
correntes, sem perder o conservadorismo em seu discurso. O presidente da instituição, Ben Bernanke, 
em seu mais recente pronunciamento afirmou que “há evidências crescentes de recuperação 
sustentável no consumo e no gasto das empresas”, embora “acreditemos que a taxa de desemprego 
deva ficar teimosamente acima e a inflação persistentemente abaixo dos nossos objetivos” ainda por 
algum tempo. No geral, tom muito semelhante àquele observado no final de 2010. 

 

Em contraposição à boa performance do mercado acionário americano, o Ibovespa – referência do 
mercado de renda variável brasileiro – recuou 3,9% em janeiro, em moeda local. A migração de 
investidores estrangeiros de mercados emergentes para mercados desenvolvidos – graças às boas 
perspectivas econômicas – explica parte do diferencial negativo da bolsa local. Outra explicação para 
a disparidade está nas incertezas quanto ao rumo da política econômica brasileira – em particular, 
monetária – ao longo de 2011. O setor de bancos, por exemplo, tem sido afetado pela dúvida quanto 
aos efeitos das chamadas “medidas macroprudenciais”.   

 

Em janeiro, o Banco Central do Brasil confirmou o amplo consenso de analistas ao dar início formal ao 
processo de aperto monetário, via elevação de 0,50 ponto percentual na Taxa Selic. A forma de 
comunicação da autoridade, através do comunicado pós-reunião e da ata do encontro, entretanto, não 
deixou a impressão de que os membros do Copom estejam extremamente assustados com o ritmo 
corrente da inflação ao consumidor, ou das expectativas de IPCA para 2011 (que passou de 5,20% na 
data da reunião de outubro para 5,50% na data do encontro de janeiro). Pelo contrário, a autoridade 
tentou passar a impressão de que já tivesse esperando parte importante da aceleração de preços 
observada, característica deste período do ano e que tende a ser parcialmente compensada nos 
meses subseqüentes, na análise da autoridade. 

 

De fato, os índices de inflação neste começo de ano permanecerão em patamar alto graças aos 
reajustes de tarifas de itens “administrados” (que têm seus preços reajustados segundo regras 
estabelecidas e fixados pelo setor público, em sua maioria), pelo impacto das fortes chuvas em 
algumas regiões do país, e em parte pelo forte ritmo de crescimento da demanda local. Já em março, 
com a passagem do período crítico de reajuste dos administrados, a taxa de variação dos preços ao 
consumidor deve cair pela metade – o que não invalida a necessidade de continuidade da elevação de 
juros pelo Banco Central, principalmente para conter as pressões decorrentes do desequilíbrio entre 
crescimento rápido do consumo e expansão não tão rápida do setor produtor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

À primeira vista – como vem sugerindo o próprio Banco Central – as chamadas “medidas 
macroprudenciais” (mudanças na exigência de depósitos compulsórios e gerenciamento de liquidez 
excessiva, entre outras) figuram como instrumento alternativo de política monetária que deverá ser 
parte integrante do ciclo de aperto em curso. A autoridade parece apostar no cenário em que estas 
medidas terão impacto determinante sobre o crédito, reduzindo o nível da concessão (notadamente à 
pessoa física) e restringindo o consumo das famílias e, em conseqüência, o ritmo de avanço do PIB. 
Já começam a surgir efeitos incipientes sobre o crédito e taxas de juros praticadas pelos bancos, 
conforme ressaltou o BC em entrevista coletiva recente ao fornecer prévias dos dados para janeiro – 
mas que ainda precisam ser consolidados. De toda forma, continuamos esperando ciclo total de 
aumento da Taxa Selic de 1,50 pontos base (dois aumentos adicionais de 0,50 p.p.) e possíveis novas 
“medidas macroprudenciais”, que devem ter efeito ao menos parcial sobre o ritmo de crédito em 
2011. 

 

Em janeiro as bolsas mundiais mostraram desempenhos opostos, reflexo da fuga de capitais oriundos 
de mercados emergentes para mercados desenvolvidos. Este movimento foi conseqüência da 
instabilidade política em países do Oriente Médio e do norte da África, aliado a dados econômicos 
norte-americanos, que mostraram reaquecimento em sua economia. No Brasil, em especial, esta 
aversão ao risco foi intensificada pelo início do ciclo de aumento da taxa de juros, combinado com a 
adoção de medidas macroprudenciais visando conter a inflação. Neste sentido, o Ibovespa e o IBX se 
desvalorizaram 3,9% e 3,5%, respectivamente, com as ações dos setores de construção civil e 
consumo sofrendo as maiores quedas no mês. 
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