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Em resumo sobre a ata da última reunião do FOMC, o comitê cita efusivamente os ganhos do
mercado de trabalho e o crescimento econômico nos EUA com principal fator para a
normalização da política monetária, porém ao mesmo tempo repete em diversas ocasiões que
existem poucas e raras razões para mudanças nas perspectivas de inflação futura, mesmo em
tal contexto de atividade econômica aquecida.
Neste cenário, explicou a retirada dos comunicados da linguagem de orientação previsional
onde "a taxa de fundos federais provavelmente permanecerá, por algum tempo, abaixo dos
níveis que devem prevalecer no longo prazo" para dar maior liberdade de ação ao comitê,
dada a forte e robusta atividade econômica no curto prazo.
Outro ponto importante é a preocupação tanto do comitê, como de diversos distritos
pesquisados quanto às possíveis consequências da guerra comercial entre os EUA e diversos
países e as possíveis consequências negativas do evento, já levando ao adiamento de diversas
decisões de investimento e da confiança.
Ainda assim, a robustez do mercado de trabalho e o processo de cortes de impostos ainda são
vistos como pontos fortemente positivos para a economia, elevando a necessidade de
normalização da taxa de juros.
Por fim, a leitura da ata traz conclusões diversas sobre os próximos passos do FOMC, dado que
a atividade econômica sustenta as 4 alta de juros no total para 2018, enquanto a inflação dá
espaço acomodatício para um total de 3 elevações.
O Fed não sinaliza exatamente quais opções serão tomadas, porém acreditamos que a
tendência é que as 4 elevações no ano prevaleçam.
Mais importante, não houve sinal de aperto adicional além do já mencionado anteriormente.
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