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O presidente Donald Trump nomeou Jerome “Jay” Powell como o próximo presidente do Conselho de   Administração do Fed. Esperamos que 
Powell passe pelo processo de confirmação do Congresso, que provavelmente ocorrerá antes do final do ano, e liderará sua primeira reunião 
do Federal Open Market Committee (FOMC) em março de 2018. 

Nossa avaliação:

�� Jerome Powell é um “low interest rate Republican”. Talvez por isso, D. Trump o tenha escolhido para o lugar de Janet Yellen, quebrando uma 
tradição que vem desde Bill Clinton, de renomear o presidente do Fed escolhido pelo antecessor. D. Trump quis colocar um Republicano 
no Fed (Janet Yellen é considerada Democrata), mas com as mesmas ideias da atual presidente.

�� Powell tem sido membro do FOMC nos últimos cinco anos. Como tal, sua nomeação marca alguma continuidade com a política monetária do 
Fed de Yellen, especialmente quando se trata de aumento das taxas de juros (mais lentas) e redução (moderada) no balanço patrimonial.

�� Dado o treinamento e experiência legal de Powell ao longo dos últimos anos, ele pode ser mais ativo na parte reguladora do seu mandato no 
Fed. Geralmente, suas opiniões parecem estar em algum lugar entre a atual presidente Yellen e o secretário do Tesouro Mnuchin. Como tal, 
esperamos algumas mudanças e atualizações no ambiente regulatório, mas não esperamos uma revogação total da estrutura Dodd-Frank1 .

1 O Dodd-Frank Wall Street Reform é uma lei de reforma financeira aprovada pelo governo Obama em 2010 como resposta à crise financeira de 2008. Recebe o nome do senador Christopher J. 
Dodd e do deputado Barney Frank. As inúmeras provisões do ato, detalhadas em cerca de 2.300 páginas, estão sendo implementadas ao longo de vários anos e destinam-se a diminuir vários 
riscos no sistema financeiro dos EUA. O ato estabeleceu uma série de novas agências governamentais encarregadas de supervisionar vários aspectos do sistema bancário. O presidente Donald 
Trump se comprometeu a revogar a Dodd-Frank e, em 8 de junho, a Câmara dos Deputados votou em sua substituição o Financial Choice Act, que pretende reverter partes significativas de 
Dodd-Frank. Não é esperado, no entanto, que o Choice Act passe no Senado em sua totalidade.
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