
02/09/2019 'BC tem pouca influência nas taxas longas'

https://www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/6416947 1/3

Imprimir ()

Campbell Harvey, da Duke University: "Meu
modelo aponta que as inversões das curvas
de juros são negativas para as ações"

02/09/2019 - 05:00

'BC tem pouca influência nas taxas longas'

Por Gabriel Roca

Nas últimas semanas, um termo que desperta grandes receios nos investidores
voltou a ganhar as manchetes dos principais jornais do mundo. A temida
"inversão da curva de juros" - fenômeno monitorado especialmente no
mercado de renda fixa dos Estados Unidos - reacendeu o debate sobre a
proximidade de uma recessão econômica e acrescentou nova dose de
pessimismo em um cenário global de incertezas elevadas.

Em condições normais, o "yield" (rendimento) de um título do Tesouro que possui vencimento mais longo é maior do que
aquele de prazo mais curto. De uma maneira geral, quanto maior o prazo de um ativo, maiores são seus riscos e, portanto,
mais alta deveria ser a remuneração que oferece.

Na semana passada, os títulos americanos de dez anos e de dois anos chegaram a encerrar o pregão com rendimentos
invertidos - ou seja, o bônus de prazo menor com taxa mais elevada. O temor dos investidores decorre do fato de que esse
fenômeno não ocorria desde a crise financeira global de 2008. E as inversões na curva, historicamente, servem como um
indicador antecedente de que uma recessão econômica se aproxima.

Há investidores, no entanto, que argumentam que a atuação dos banco centrais com seus programas de compras de ativos
e juros baixíssimos, lançados como resposta à crise de uma década atrás, mudaram a estrutura do mercado de juros, o que
faria com que o sinal de alerta emitido pelos títulos do Tesouro fosse menos confiável hoje que em outros momentos
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semelhantes.

Essa não é a opinião do professor de finanças da Duke University, Campbell Harvey, o primeiro pesquisador a relacionar as
inversões das curvas de juros com recessões nos EUA. Em entrevista ao Valor, ele diz acreditar que não há argumentos
fortes o suficiente para justificar a afirmação de que seu modelo de previsão de recessões não funciona mais. Mas diz que
ele é composto de uma única variável e simples demais para responder todas as perguntas de um sistema complexo, que é a
economia.

Em 1986, Harvey realizava um trabalho temporário em uma mineradora de cobre, atividade que fazia parte de seu
programa de mestrado. Como os preços da commodity possuem forte relação com o ciclo da economia global, a empresa
pediu que ele desenvolvesse algum tipo de ferramenta de previsão que pudesse auxiliar no planejamento das atividades da
corporação. O desafio era encontrar ativos que apontassem para previsões futuras, e não para eventos do passado, como os
gastos de capital ou os dados de emprego.

Ele decidiu observar o mercado de ações, mas a volatilidade elevada emitia sinais falsos sobre o estágio do ciclo econômico.
Passou, então, a estudar os Treasuries e descobriu que, àquela altura, as últimas quatro recessões da economia americana
haviam sido precedidas pela inversão entre os rendimentos dos títulos de três meses e dez anos. Com a descoberta, foi à
Universidade de Chicago defender sua tese.

O fato é que o tempo fez bem ao trabalho de Harvey. Mais de 30 anos desde a defesa de sua dissertação, as três recessões
seguintes foram precedidas pela inversão na curva dos rendimentos conforme seu modelo, incluindo a crise de 2008. Até o
momento, são sete inversões para sete recessões, sem sinais falsos.

Valor: O que a inversão da curva de juros significa de fato para a economia real?

Campbell Harvey: Qualquer taxa de juros tem três componentes: inflação esperada, taxa de juro real [descontada a
inflação] esperada e o risco. Para os títulos do Tesouro americano, nós podemos assumir que o risco é muito pequeno.
Quando você olha para a inflação esperada em dez anos contra um período de três meses, ela é praticamente a mesma.
Então, o que tem na verdade é uma indicação da taxa de crescimento esperada. Mas há um jeito mais simples de explicar
por que a curva se inverte. O ativo mais seguro do mundo é o Treasury e o de dez anos é um termômetro. Se houver risco
adicional, devido a uma persistência na fraqueza no crescimento econômico, ocorre uma corrida para ativos mais seguros
[o "flight to quality"]. A demanda faz os preços subirem e os rendimentos caírem. Então eu considero que o que tem
acontecido nos EUA é puramente um movimento de corrida por proteção [por medo de recessão].

"As opções do Fed estão muito limitadas. As taxas já estão baixas e eles precisam manter alguma
munição"

Valor: O spread entre os títulos de dez anos e três meses está negativo há mais tempo, mas os investidores parecem ter
prestado mais atenção na inversão mais recente, entre os retornos dos títulos de dois e dez anos. Algum modelo é
melhor?

Harvey: Minha dissertação olhou para a inversão entre a curva de três meses e dez anos e foi publicada em 1986. Muito
tempo depois, as pessoas começaram a olhar para a inversão da curva entre os títulos de dois e dez anos e dizer que aquele
era um indicador melhor. Bom, a maneira como vejo isso é que o meu indicador é o primeiro. Ele pode não ser o melhor,
mas possui um longo período de amostragem depois da publicação, isto é, de 1986 a 2019. Nós temos evidências de que as
recessões foram precedidas por inversões da curva na maneira que eu defini. Então, eu nem sequer acompanho o spread
entre dois e dez anos.

Valor: Há analistas que dizem que os programas de afrouxamento monetário ("QE") estão distorcendo os preços de
mercado e, portanto, a inversão da curva não seria um indicador tão confiável como já foi no passado. O sr. concorda
com isso?

Harvey: Tenho ouvido histórias sobre o QE e que por causa dele a curva de juros está emitindo um sinal falso. Eu ouvi
isso várias vezes e discordo fortemente. Dizer que apenas porque nós tivemos o QE o indicador de recessão está quebrado
não faz sentido em várias dimensões. Em primeiro lugar, o Fed está intervindo no mercado de títulos há muito tempo e eu
argumentaria que essas intervenções eram muito mais efetivas nos anos 60 e 70 do que hoje. E a razão disso é muito
simples: o tamanho do mercado de títulos explodiu com o aumento dos déficits, que vai subir para US$ 960 bilhões neste
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ano e superar US$ 1 trilhão a partir de 2020. Então é muito mais difícil para o Fed interferir na curva. O BC tem alguma
influência nas taxas curtas, mas muito pouca sobre as taxas longas. Em segundo lugar, é verdade que o tamanho do
balanço do Fed cresceu dramaticamente após a crise global. No entanto, desde 2017 ele veio reduzindo o tamanho da sua
carteira. Isso significa que, quando está diminuindo o tamanho do balanço, está efetivamente vendendo esses títulos. Ao
vendê-los, os preços caem e os yields sobem. Mas nós vimos o oposto acontecendo. Então, o argumento do QE não faz o
menor sentido de acordo com os dados do último ano e meio.

Valor: O que a história nos mostra sobre o impacto da inversão da curva no mercado de ações?

Harvey: O meu modelo aponta que as inversões são negativas para as ações. Após a curva permanecer invertida por um
trimestre completo, eu considero isso como o "dia um". Além disso, fiz o cálculo descontando o retorno médio do mercado
de ações pelo juro da T-bill de três meses. Se olhar para as últimas sete inversões da curva, a média do retorno para o
primeiro ano é fortemente negativa. E se olhar para o outro lado, isto é, antes da inversão da curva, os retornos são
positivos. É importante observar cada inversão isoladamente, pois todas elas são diferentes e têm características
particulares, mais ou menos severas, que provocam impactos diferentes no mercado de ações.

Valor: Há algum padrão temporal para as inversões das curvas e a chegada da recessão?

Harvey: Veja, isso é um pouco difícil, porque só há sete episódios constatados. E há maneiras diferentes de a curva se
inverter. As taxas curtas podem subir e as longas caírem. Ou as curtas subirem e as longas não subirem tanto. As curtas
podem cair com as longas caindo ainda mais. Então, você pode se perguntar se poderíamos concluir algo, a partir de cada
maneira de a curva se inverter, e a resposta é não, porque só há sete observações deste fenômeno.

Valor: Em que estágio estamos do ciclo econômico? Estamos próximos de uma recessão?

Harvey: Nos EUA, estamos no 122º mês deste ciclo econômico, desde a crise financeira global. Antes disso, o maior ciclo
da história havia sido de 120 meses de expansão. Historicamente, essa é uma expansão muito longa. A ideia é: quanto mais
longa a expansão, maior a probabilidade de haver uma correção.

Valor: O Fed pode fazer algo para tentar amenizar o cenário?

Harvey: Eles tentam se livrar da inversão cortando as taxas de curto prazo, e isso não funciona. Na verdade, tem o efeito
oposto. De novo, isso é apenas mais uma evidência de que você não pode controlar as taxas longas.

Valor: O sr. tem alguma expectativa sobre o que o Fed pode fazer até o fim do ano?

Harvey: Eu acho que as opções estão muito limitadas no momento. As taxas de juros já estão baixas e eles precisam
manter alguma munição. Se eles cortarem os juros de maneira brusca, não terão opções no caso de algo mais sério
acontecer.

Valor: O sr. vê algum risco significativo para a economia neste momento? Como acha que a próxima recessão será?

Harvey: Meu modelo não serve para prever o quão severa será a recessão, mas serve para indicar a duração da recessão. A
duração da crise financeira global foi exatamente a duração da inversão da curva de juros.


