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Mais uma vez, nesta semana, os eventos políticos competiram em importância com os
indicadores econômicos, tanto no âmbito interno quanto externo. Com relação ao primeiro,
o destaque no noticiário político foi a aprovação, sem grandes alterações, do texto da Reforma
da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Concomitantemente, tivemos dados
positivos da inflação de abril, acompanhados de resultados decepcionantes de atividade, que
corroboraram a perspectiva de que o Banco Central do Brasil (BCB) manterá a trajetória de
flexibilização monetária nos próximos meses.
No âmbito internacional, a parte política foi dominada pela vitória do centrista Emmanuel
Macron na eleição presidencial da França e por mais polêmicas envolvendo o presidente
americano, Donald Trump. Já na parte econômica, com a agenda de indicadores esvaziada,
o destaque ficou por conta dos diversos discursos dos membros do Federal Reserve.
Ao todo, 7 presidentes regionais discursaram ao longo da semana, defendendo não só o
aumento gradual da taxa de juros, como também o início, ainda este ano, da redução do
balanço patrimonial do Fed. Com o mercado já precificando mais um aumento do Fed Funds
em junho, o que poderá surpreender nos próximos meses será a mudança de postura da
autoridade monetária com relação ao seu balanço. Neste cenário, vamos utilizar esse Opinião
para esclarecer algumas questões importantes sobre o assunto.
O primeiro discurso desta semana foi de Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland.
Mester afirmou que a economia americana atingiu o pleno emprego e que a inflação já está
se aproximando da meta, por isso, se os dados evoluírem conforme o esperado, novos
aumentos de juros serão necessários. A dirigente também destacou que o comitê do Fed
(FOMC) deve se manter vigilante para não demorar muito em normalizar a política
monetária. Segundo ela, postergar demasiadamente as próximas altas de juros poderia exigir
uma postura mais agressiva do banco central, elevando o risco de uma recessão. Por fim,
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Mester defendeu que a instituição deve começar a reduzir seu balanço patrimonial ainda este
ano.
A declaração de Mester foi seguida pelos dicursos de Neel Kashkari (Fed Minneapolis),
Esther George (Fed Kansas), Eric Rosengren (Fed Boston), James Bullard (St Louis), Patrick
Harker (Filadélfia) e Robert Kaplan (Fed Dallas). Apesar dos dirigentes não concordarem
plenamente com o número de vezes que o Fed deveria subir os juros ao longo desse ano,
todos defenderam o início do processo de redução do balanço do Fed em 2017.
Nesse cenário, projetamos que o FOMC anunciará uma mudança na política de
reinvestimento dos seus ativos no final deste ano. Como deverá ser mais uma ação de política
monetária sem precedentes, muitas dúvidas e apreensões surgem entre os agentes. Nos
próximos parágrafos vamos tentar responder as primeiras questões relacionadas a este
assunto.
A primeira pergunta que surge é por que a autoridade monetária americana está planejando
reduzir o seu balanço neste momento. Com o objetivo de responder essa questão, precisamos
voltar no tempo para a crise financeira global. Para ajudar a estabilizar o sistema financeiro
e promover a recuperação da economia, o Fed no final de 2008 começou a comprar grandes
quantidades de ativos financeiros, principalmente, títulos soberanos e atrelados ao mercado
imobiliário, como os Mortgage-Backed Securities (MBS). Esta política, denominada
Quantitative Easing1 (QE) aumentou o balanço patrimonial do Fed de menos de US$ 900
bilhões, ou 6% do PIB, antes da crise, para algo próximo de US$ 4,5 trilhões, ou 23% do PIB

Flexibilização monetária é um instrumento de política monetária não convencional em que o banco central
compra títulos do governo ou outros títulos do mercado para reduzir as taxas de juros e aumentar a oferta de
moeda.
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nos dias atuais. Em outubro de 2014, com a economia americana mostrando sinais de
recuperação, o Fed parou de fazer grandes compras de ativos e, desde então, mantém o
tamanho do seu balanço constante, comprando apenas o suficiente para substituir os ativos
em vencimento.
Atualmente, sabendo que a economia americana já está em pleno emprego e a inflação
próxima da meta, parece razoável que o banco central reduza suas práticas acomodatícias,
não só via aumento de taxa de juros, como também através da diminuição do seu balanço.
Como dito anteriormente, o Fed aumentou em mais de US$ 3,5 trilhões o seu balanço,
principalmente, através da compra de títulos soberanos e MBS. Nesse sentido, outra questão
que deve ser levantada é se será reduzido o estoque de ambos os ativos ou se será escolhido
um deles. Novamente, vamos retornar aos tempos anteriores à crise financeira e analisar
como era a composição do balanço. No começo de 2008, a autoridade monetária não tinha
em sua carteira nenhum valor referente aos MBS e o montante total de títulos soberanos era
aproximadamente US$ 500 bilhões. Atualmente, esses valores subiram para US$ 1,7 trilhão
e US$ 2,5 trilhões, respectivamente.
A resposta desta questão não é consensual. Alguns defendem que no início só seja reduzido
o estoque de MBS. No entanto, na ata da reunião de março, o FOMC se mostrou mais
propenso a diminuir o montante dos dois ativos: “os participantes geralmente preferem acabar
ou cessar os reinvestimentos dos dois, títulos soberanos e MBS”2.
Mas quão rápida seria essa normalização do balanço do Fed? Também pelas últimas
comunicações, a ideia seria anunciar uma redução predeterminada para cada reunião, o que
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https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20170315.pdf
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daria maior previsibilidade ao processo e manteria a taxa de juros como o principal
instrumento de política monetária. Além disso, os dirigentes da instituição querem evitar
que o processo gere um novo taper tantrum3. Ainda, a velocidade de tal normalização
depende primordialmente de dois pontos: o primeiro relacionado a forma com que os ativos
serão reduzidos, via cessão dos reinvestimentos ou através de vendas a mercado; e o segundo
se será feita de forma mais imediata ou gradual.
Quanto à primeira questão, muitos membros do Fed já sinalizaram a preferência por parar
os reinvestimentos, também com o argumento de que isso causaria menos volatilidade no
mercado. Com isso, o perfil de vencimento do balanço é extremamente importante. Com
apenas US$ 153 bilhões em títulos com vencimento este ano, o volume da redução não é
suficiente para impactar significativamente os preços dos títulos. No entanto, o vencimento
torna-se bem maior depois de 2018, com US$ 1,2 trilhão vencendo entre 2018 e 2022. Vale
destacar, no entanto, que os ativos que estão para vencer são principalmente títulos do
Tesouro. Já com relação ao MBS, o processo pode levar mais tempo. A grande maioria dos
US$ 1,7 trilhão em MBS no balanço do Fed tem maturidade superior a 10 anos. Mesmo assim,
há a probabilidade de os mutuários pagarem seus empréstimos antecipadamente, o que
aceleraria o processo.
Com relação à segunda questão, as últimas declarações da presidente da instituição, Janet
Yellen, corroboram a expectativa de redução gradual do balanço, principalmente, por causa
do alto grau de incerteza que envolve tal operação.

Taper Tantrum é um termo usado para se referir à subida de 2013 no rendimento do Tesouro dos EUA, em
reação à sinalização do Federal Reserve de redução do seu programa de QE.
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O ex-presidente do Fed, Ben Bernanke, fez alguns comentários a respeito disso em seu blog.
Segundo Bernanke, se o FOMC optar por parar os reinvestimentos de uma só vez, então, é
preferível que a autoridade monetária postergue o processo até a taxa de juros estar bem
distante do zero. Se a redução no balanço gerar um aperto financeiro maior do que o
esperado, ou se a economia começar a desacelerar por qualquer outro motivo, então, estar
longe do limite inferior da taxa de juros, dará mais espaço para o Fed responder conforme o
necessário.
Já o tempo em que se dará esse processo de normalização está intimamente ligado com uma
das questões mais controversas deste tema: Qual é o tamanho ideal do balanço do Fed
atualmente. Alguns economistas defendem o retorno do balanço ao tamanho pré-crise,
enquanto outros advogam que no cenário atual, o “tamanho ideal” seria maior.
Bernanke, inclusive, é bem incisivo com relação a este ponto. O ex-presidente da instituição
defende que o aumento da demanda por moeda, juntamente com as mudanças no modo de
implementar a política monetária, sugerem um balanço do Fed maior do que em períodos
anteriores.
Sabendo destes detalhes mais técnicos, surgem questões mais práticas relacionadas ao
impacto da redução do balanço na economia e no sistema financeiro. Alguns investidores
interpretam o plano do Fed de reduzir seu balanço através da cessão da política de
reinvestimento de títulos como uma surpresa hawkish, o que reduziria a necessidade de
aumento dos juros, gerando uma queda nos dot plot de junho. Nós, no entanto, não
concordamos com essa posição.

5

Opinião ABC Brasil – 521

Na nossa opinião os últimos dados têm indicado uma forte recuperação da economia
americana, o que já seria compatível com um aperto monetário não só via taxa de juros, que
ainda continua abaixo da neutra, como também através da redução do balanço. Além disso,
a nossa perspectiva de 3 altas esse ano e nos próximos 2 anos, leva em consideração o aperto
monetário via diminuição do balanço. Caso contrário, dada a evolução da economia
americana, o processo de normalização dos juros americanos deveria se dar ainda de forma
mais rápida.
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