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Incerteza do Fed em relação à taxa de juros

Robson Rodrigues Pereira

Há uma diferença sutil, porém relevante, entre os conceitos de risco e de incerteza. Enquanto risco é utilizado
quando os vários eventos possíveis são conhecidos e conseguimos associar uma probabilidade de ocorrência a
cada um deles, o termo incerteza é empregado em um contexto no qual não se conhece todas as alternativas
possíveis e as suas probabilidades. Por conta disso, de modo geral, quanto maior a incerteza, maior tende a ser
o impacto sobre investimentos, consumo, preços de ativos, custos financeiros e crescimento.

Em um ambiente de aumento de incertezas, Alan Blinder, ex-dirigente do Fed, apresenta algumas
considerações em relação ao que chama de “lacunas de conhecimento” das autoridades monetárias.
Incertezas em relação às estatísticas coletadas, aos parâmetros não observáveis da economia (como a taxa
neutra de juros, PIB potencial) e às reações da economia a ações do banco central (como defasagens e
elasticidades dos canais de comunicação) devem ser respondidas, de acordo com o autor, com cautela e
gradualismo na condução1 dos instrumentos de política monetária. Na mesma linha, Ben Bernanke, ex-
presidente da instituição, afirmou2 em 2007 que “incerteza sobre o estado corrente da economia é um
problema crônico para os gestores de política monetária”.

Naturalmente, uma estratégia caracterizada por cautela e gradualismo, diante do aumento das incertezas,
gera desafios para a comunicação com o setor privado. Os bancos centrais são formadores de expectativas e,
nesse sentido, sinais que possam desancorar as crenças dos agentes econômicos tendem a gerar impactos
sobre a economia. Quanto maior for o nível de transparência por parte do banco central, maior tende a ser a
explicitação de suas incertezas, o que pode aumentar a volatilidade das reações dos agentes, que também têm
suas próprias incertezas. Cientes dessa possibilidade, os gestores de política monetária buscam se comunicar
com a maior cautela e transparência possíveis. Mas isso não elimina as chances interpretações indesejadas.

Fatores “não econômicos” também são fontes de incertezas dos banqueiros centrais, à medida que
potencializam as “lacunas de conhecimento” citadas por Blinder. Temas demográficos, climáticos,
geopolíticos, tecnológicos, sociais, ambientais e político-institucionais, dentre tantos outros, têm papéis
relevantes nesse processo, em diferentes horizontes temporais. Mais recentemente, por exemplo, o Banco da
Inglaterra tem explicitado em suas publicações que os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia são
incertos para a política monetária, mesmo a pouco mais de um mês da data limite prevista para o evento (29 de
março). Como destacado pela instituição nas últimas duas edições de seu Relatório Trimestral de Inflação, os
impactos líquidos do Brexit sobre a economia são incertos, uma vez que dependerão dos arranjos comerciais
resultantes e dos efeitos sobre a taxa de câmbio. Assim, a resposta apropriada de política monetária dependerá
da extensão dos efeitos3 sobre a oferta e demanda agregadas da economia.

1 Veja o livro Bancos Centrais: teoria e prática, de Alan Blinder (1999).
2 Veja discurso em https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20071019a.htm
3 Veja Relatórios de Inflação de novembro/2007 (https://www.bankofengland.co.uk/inflation-report/2018/november-2018) e de 
fevereiro/2018 (https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/inflation-report/2019/february/inflation-report-february-
2019.pdf).

https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20071019a.htm
https://www.bankofengland.co.uk/inflation-report/2018/november-2018
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/inflation-report/2019/february/inflation-report-february-2019.pdf
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Um outro aspecto relevante nessa discussão é que o grau de incerteza está diretamente associado ao
horizonte temporal, entre o momento de análise, por parte do banqueiro central, e a sua efetiva tomada de
decisão. Quanto maior for o horizonte, maior tende a ser o grau de incerteza. Esse ponto fica evidenciado
quando analisamos a estratégia de comunicação do Fed, através dos dot plot. Tal estratégia se refere ao gráfico
apresentado trimestralmente nas atas do FOMC, indicando, através de um ponto, a estimativa que cada
membro votante do colegiado – atualmente, são 17 – tem para as taxas de juros de médio e longo prazos, além
da mediana. O Gráfico 1 ilustra que quanto mais distante no tempo, maior é a dispersão das estimativas em
relação ao juro, o que é natural, inclusive para outras variáveis econômicas. A construção do referido Gráfico
seguiu as seguintes etapas: (1) verificamos a diferença entre a maior e a menor estimativa de juros entre os
membros do colegiado, entre 2015 e 2018; (2) apuramos a média dessa diferença nos quatro anos e a sua
evolução ao longo do tempo, sendo o período t o da última reunião do FOMC em cada um desses quatro anos e
t-12 correspondendo ao período de 12 trimestres antes (portanto, o corte da nossa amostra é o final de 2012);
(3) Fizemos o mesmo exercício considerando o desvio-padrão das estimativas de cada membro.

Gráfico 1: Amplitude e desvio-padrão das estimativas do FOMC para a taxa de juros de médio prazo,
média entre 2015 e 2018, em ponto percentual (dados trimestrais)

Fonte:  Bloomberg, Bradesco

Ainda que consideremos que oscilações entre um período e outro sejam causadas, pelo menos parcialmente,
por alterações na composição do FOMC, o Gráfico 1 nos revela que quanto mais distante no tempo o
colegiado estiver, maior é a incerteza em relação às estimativas. Enquanto em t-12 a diferença média entre a
maior e a menor estimativa de juros para 3 anos à frente é de 3 pontos percentuais, em t-4, essa média é de
1,4 ponto percentual para a taxa de juros de encerramento 1 ano à frente. Naturalmente, essa dispersão está
relacionada a visões de mundo e instrumentais técnicos diferenciados entre os votantes no FOMC, mas
também reflete a própria incerteza do colegiado.

O Gráfico 1, contudo, não mostra as diferenças entre os períodos 2015-2016 e 2017-2018. No primeiro, quando
o FOMC iniciou o processo de normalização da política monetária, a amplitude e o desvio-padrão das
estimativas foram bem maiores do que no segundo período. Esse ponto é ilustrado no Gráfico 2 e parece ser
compatível com a ideia de que no início do ciclo monetário as incertezas são maiores.
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Gráfico 2: Amplitude e desvio-padrão das estimativas do FOMC para a taxa de juros de médio prazo,
médias entre 2015 e 2016 e entre 2017 e 2018, em ponto percentual (dados trimestrais)

Fonte:  Bloomberg, Bradesco

A incerteza das estimativas dos membros do FOMC em relação ao juro de médio prazo (3 anos à frente) é
maior do que a verificada para o juro de longo prazo. Tal variável não está associada a um horizonte temporal
específico, constituindo uma tendência relacionada ao juro neutro em termos nominais. Entre as reuniões do
FOMC de setembro e de dezembro do ano passado, a mediana das estimativas para essa variável oscilou de
3,0% para 2,75%, ou seja, entre 1,0% e 0,75% em termos reais, considerando-se a meta de inflação de 2,0%. O
Gráfico 3 ilustra que a amplitude e o desvio-padrão das estimativas dos membros do colegiado para o juro de
longo prazo são menores do que os da taxa de médio prazo: amplitude em torno de 1,1 p.p. na média desde
2012. Ao mesmo tempo, o desvio-padrão das estimativas dos membros votantes apresenta oscilações, que
podem depender tanto de fatores externos aos EUA (período posterior à crise europeia de 2011) quanto de
vetores domésticos (início do processo de normalização monetária em dezembro/2015).

Gráfico 3: Amplitude e desvio-padrão das estimativas do FOMC para a taxa de juros de longo prazo, em
ponto percentual (dados trimestrais)

Fonte:  Bloomberg, Bradesco
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Aparentemente, as mensagens apresentadas nos Gráficos 1 e 3 parecem ser contraditórias entre si, pois
mostram que a proxy de incerteza (amplitude/desvio-padrão das estimativas) de médio prazo é maior do
que a de longo prazo. Contudo, devemos fazer uma leitura cautelosa sobre tais mensagens gráficas. A política
monetária de curto e médio prazos responde, essencialmente, a fatores conjunturais, acumulando uma série de
choques e de incertezas que operam durante todo o ciclo de política monetária. Já o conceito de juro de longo
prazo (ou juro neutro) não tem uma definição temporal específica, sendo relacionado aos fundamentos da
economia e sob as hipóteses de condução adequada da política monetária e de ausência de choques, o que
dirime o efeito das incertezas com que opera a política monetária no curto prazo. Devemos aceitar a premissa
de que os fundamentos também se alteram em horizontes temporais mais amplos, como a produtividade, a
regulação financeira e a oferta de poupança nacional. Tais alterações, contudo, ainda que contenham um grau
de incerteza elevado, costumam ocorrer de forma mais lenta no tempo.

Para o final de 2019, em particular, a dispersão das estimativas de juro (em dezembro de 2018) foi de apenas
0,75 p.p. (de 2,375% a 3,125% ao ano), bem abaixo da média observada em t-4 (Gráfico 1), de 1,4 p.p.. Esse
estreitamento da diferença de projeções reflete uma percepção de incerteza bem menor do que no período
2015-2018, provavelmente em função da retomada mais consistente da economia norte-americana nos últimos
anos e da convergência para próximo dos níveis de equilíbrio de inflação e desemprego, o que recoloca
também a política monetária em regime de maior normalidade e menor incerteza. Naturalmente, essa
percepção, se correta, não reflete a dissipação de toda incerteza, ainda mais em um momento de tensões
comerciais globais.

Em tempos em que vigora o chamado forward-guidance, estratégica comunicacional na qual a autoridade
monetária sinaliza de forma mais explícita suas intenções para decisões futuras, palavras-chave tendem a ficar
mais comuns em documentos oficiais das autoridades. Sob esse contexto, a última decisão do FOMC apontou
que “à luz dos desenvolvimentos financeiros e econômicos globais e com pressões contidas de inflação, o
Comitê será paciente na determinação de ajustes futuros na taxa de juros”.4 Claro que essa sinalização é
condicional à evolução dos dados. Em concordância com essa maior convergência de expectativas e com a
visão de diluição de parte das incertezas que operaram no período pós-crise financeira, temos a expectativa
de manutenção da taxa básica de juros nos EUA até pelo menos o final deste ano, entre 2,25% e 2,50% ao
ano, nível próximo do que estimamos ser a atual taxa de juro neutra da economia.

4 Veja comunicado da decisão de janeiro, em https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130a.htm.

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130a.htm
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