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Até onde vai a taxa de juros?
Sumário
 Uma parte da queda das taxas
de juros foi causada pela
recuo das previsões para
a taxa Selic, em função da
desaceleração da atividade
econômica. Acreditamos
que há espaço para recuos
adicionais das expectativas
para a taxa Selic em 2017.
 Também a queda do risco país
foi um fator determinante
para o recuo das taxas de juros
neste ano. Avaliamos que o
risco-país pode cair ainda
mais em relação a outros
emergentes, levando a recuos
adicionais das taxas de juros.
Além disso, a manutenção
das taxas de juros nos EUA
em patamares baixos por
um tempo ainda prolongado
também favorece a percepção
de risco nas economias
emergentes.

Mesmo com a taxa Selic em seu mais longo período de estabilidade desde o início do sistema de metas
de inflação (a Selic foi modificada pela última vez em 29/07/2015), as taxas de juros de mais longo prazo
recuaram de maneira significativa neste ano. Por exemplo, os títulos prefixados com vencimento em jan/2021
recuaram de 16,62% em 31/12/2015 para 12,00% em 29/07/2016. O mesmo ocorreu com as NTNs-B: o título
com vencimento em 15/08/2050 recuou de 7,24% para 5,79% no mesmo período. Este movimento causou a
valorização bastante expressiva dos IMAs neste ano até julho: o IRF-M e o IMA-B renderam, respectivamente,
15,87% e 19,06%, contra apenas 7,81% do CDI. A pergunta óbvia é: existe espaço para recuos adicionais das
taxas de juros?
Em primeiro lugar, é importante entender como chegamos até aqui. O ano começou com um Banco Central
(e um governo, porque não dizer) com fama de, para dizer o mínimo, ter um mandato dual: além de buscar
a convergência da inflação para a meta, a missão do BC seria também estimular o crescimento econômico.
Com a forte desaceleração da atividade econômica em 2015, e também contratada para 2016, haveria espaço,
neste contexto, para cortes das taxas de juros neste ano. No gráfico a seguir, mostramos como evoluíram as
previsões para a Selic do final de 2016 e de 2017 segundo o relatório Focus.
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Fonte: Relatório Focus Banco Central do Brasil. Dados de Agosto 2016
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Podemos observar que a previsão do mercado para a taxa Selic do final de 2016 começou o ano em 15,25%.
Aos poucos, na medida em que os dados de atividade econômica mostravam que a recessão continuaria
muito forte, o mercado foi embutindo em suas previsões cortes da Selic cada vez maiores, até chegar em
13,00% no início de maio. Em meados de maio, com a mudança do presidente do BC, as expectativas pararam de cair e, com a mensagem mais dura do novo presidente, voltaram a subir ligeiramente, para 13,50%.
De qualquer forma, a previsão para a taxa Selic para o final de 2016 caiu 200 pontos-base neste ano, o que
explica, em parte, a queda das taxas de juros mais longas.
Sob este aspecto, para avaliar se há espaço para mais recuos das taxas de juros, é preciso focar nas previsões
para a Selic no final de 2017. Hoje, o relatório Focus indica que a taxa Selic estará em 11% no final de 2017.
Uma forma para que as taxas longas recuem ainda mais é esta previsão cair deste patamar. Nosso cenário é
de que a Selic terminará o ano de 2017 em 10,50%, mas pode ser ainda mais baixa. Basta fazer um cálculo
simples: digamos que o BC tenha sucesso em fazer a convergência da inflação para 4,5% ao longo de 2017.
Portanto, a expectativa de inflação para 2018 seria também de 4,5%. Considerando uma taxa de juros real
de 5%, teríamos uma taxa de juros ex-ante de 10% (considerando o prêmio de risco). Portanto, sob este
critério, poderíamos ter ganhos adicionais de 100 pontos-base. Os ganhos nos prazos mais longos podem
ser ainda maiores, se o BC continuar indicando disposição de manter a inflação na meta, e se a meta for
revisada para baixo de 4,5%.
Um outro fator que pode levar à continuidade do rally das taxas de juros é a queda do risco-país. No gráfico
a seguir, mostramos como o risco-Brasil (medido pelo CDS1 de 5 anos) se comparou com a média do risco
de cinco países comparáveis: África do Sul, Colômbia, México, Rússia e Turquia.
Quadro 2

Risco-País (Credit Default Swaps - CDS 5 Anos)
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Fonte: Bloomberg, Western Asset. Dados de 29 jul 16

¹ CDS: Credit Default Swap. Contrato de swap que funciona como um seguro contra default. O comprador do CDS paga um prêmio para se
proteger do default do emissor. Um prêmio de 100 pontos-base significa que o comprador do CDS está pagando 1% ao ano
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A linha verde, no gráfico, representa a diferença do risco-Brasil (vermelho) para a média dos riscos dos cinco
países acima listados (azul). Observe como, em grande parte do tempo, entre 2007 e 2014, o risco-Brasil esteve
abaixo desta média, ou no mínimo igual. Foi um tempo em que o país praticava políticas macroeconômicas
consistentes, e era assim percebido pelo investidor global. A partir de 2015, esta diferença subiu para mais
de 200 pontos-base, mesmo nível de 2005. Em 2016, na medida em que mudanças políticas trouxeram a
esperança da volta das políticas macroeconômicas racionais, esta diferença caiu para 70 pontos-base no
final de julho. Uma parte desta melhora já influenciou a queda das taxas de juros neste ano, mas ainda estamos em meio a este processo. Se o governo tiver sucesso na aprovação das reformas fiscais no Congresso,
e acelerar o programa de privatizações e concessões, poderemos ver esta diferença cair para zero ou até
abaixo, impulsionando, desta forma, quedas adicionais das taxas de juros.
Obviamente, de nada adiantaria o risco-país cair em relação aos seus pares globais, se a percepção de risco
das economias emergentes como um todo aumentasse neste período. Para que o risco continue a cair
globalmente, o fator decisivo é que as taxas de juros nos EUA permaneçam em patamares baixos por um
período prolongado. Este é justamente o cenário base com que a Western Asset está trabalhando hoje: em
função de uma atividade econômica ainda fraca, e uma inflação que ainda está longe da meta do Fed, o
Banco Central norte-americano deve subir as taxas de juros de maneira muito lenta ao longo de 2017, o que
deve continuar beneficiando os mercados emergentes.
Assim, pelos motivos expostos acima, nosso cenário-base é de que há espaço para que as taxas de juros,
principalmente as de prazos mais longos, atinjam patamares mais baixos nos próximos meses.
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