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Copom corta 25 pontos base na taxa Selic e não 
antevê reduções no estímulo monetário até 
que as expectativas de inflação para 2021 
estejam próximas da meta e que o novo regime 
fiscal não seja desestruturado. Um instrumento 
adicional de política monetária, um “forward 
guidance” passou a ser utilizado     

 

Comentário Arazul Capital: A dinâmica das 
diferentes medidas de inflação subjacente, as 
expectativas inflacionárias para 2021, o alto 
nível de ociosidade dos fatores de produção e a 
volatilidade mais moderada dos ativos 
financeiros, conjuntamente, levaram o Copom a 
cortar a taxa básica de juros em 0,25 p.p., para 
2% a.a. Acreditamos que, após nove cortes 
consecutivos e renovação da mínima histórica, o 
ciclo de afrouxamento monetário chegou ao fim. 
No entanto, o Comitê salientou que o espaço 
remanescente para mais cortes, se existe, deve 
ser pequeno, o que pode colocar alguma dúvida 
sobre o encerramento do ciclo de afrouxamento 
monetário. As principais preocupações do 
colegiado são aquelas relacionadas com o risco 
fiscal (em maior grau), com a frustração em 
relação ao andamento das reformas, e com a 
instabilidade financeira.    

  

Na 232ª reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom) decidiu-se, por unanimidade, reduzir a taxa 

básica de juros em 25 pontos base, tal como tínhamos 

antecipado, renovando a mínima histórica para a taxa 

Selic nominal (2% a.a.). Este corte já era amplamente 

esperado pelo mercado, mas chamou atenção o fato de 

o Comitê não descartar a existência de espaço para 

cortes adicionais nos juros, espaço este classificado 

como “pequeno”. Uma novidade desta reunião, e que 

foi trazida para o público, é sobre a falta de intenção do 

Comitê em não reduzir o grau de estímulo monetário 

até que a inflação de 2021 se “aproxime” da meta, que 

é de 3,75%. De fato, desde 12 de junho a expectativa 

para a inflação em 2021, coletada apartir do Focus, é de 

3%, e esta expectativa tem permanecido abaixo da meta 

desde 13 de março.    

 

A inclinação da curva de juros praticamente não mudou 

em relação aos 30 dias imediatamente anteriores a 

decisão do Copom, sinalizando que a percepção de risco 

do mercado não foi alterada com a renovação da 

mínima histórica da taxa Selic. A taxa de juros real ex 

ante, por seu turno, segue passeando em terreno 

negativo, ao passo que a ex post está bem próxima de 

zero. Juros real ao redor de zero ou negativo é um 

fenômeno inédito na nossa história econômica, mas não 

acreditamos que este cenário seja sustentável no médio 

e longo prazo.    

 

Sobre o cenário externo, os membros do Comitê 

lembraram, mais uma vez, que a pandemia da Covid-19 

tem provocado a maior retração econômica desde a 

Grande Depressão dos anos 1930, de modo que o 
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ambiente macroeconômico para as economias 

emergentes, como o Brasil, segue sendo classificado 

como “desafiador”. Sobre a economia doméstica, 

especificamente, o Comitê reconheceu a recuperação 

parcial da atividade observada nos meses de maio e 

junho, como já tínhamos chamado atenção, mas 

também salientou que os setores que mais foram 

afetados (negativamente) pelo distanciamento social 

permanecem deprimidos, mesmo com a ajuda 

governamental a firmas e famílias. O alto grau de 

incerteza quanto a velocidade de recuperação da 

economia é um fator citado para justificar, mais uma 

vez, a conduta cautelosa da autoridade monetária. De 

fato, a diferença entre os palpites mínimo (-3,8%) e 

máximo (-10%) para o crescimento econômico de 2020 

era muito alta na data da reunião, e isso realmente 

dificulta uma estimativa mais precisa acerca do processo 

de fechamento do hiato do produto. Neste amplo 

contexto, com fortes choques desinflacionários em 

2020 e o afrouxamento monetário em curso, as 

expectativas para a inflação colhidas na pesquisa Focus 

para 2020, 2021 e 2022 encontrava-se entre 1,6% e 

3,5%, com alguma aceleração entre 2020 e 2022.   

O balanço de risco apontado pelo Comitê para a 

trajetória da inflação futura leva em conta os seguintes 

elementos: i) alta ociosidade dos fatores de produção; 

ii) maior risco de insustentabilidade da política fiscal e 

iii) frustração no avanço das reformas estruturantes. O 

primeiro elemento atua no sentido desinflacionário, a 

despeito dos programas de estímulo ao crédito e de 

recomposição da renda, enquanto os demais atuam no 

sentido inflacionário. Dar pesos para estes riscos é uma 

das principais tarefas do Banco Central, sendo que estes 

pesos dependem da composição do Comitê e as 

preferencias da autoridade monetária não são 

necessariamente estáveis no tempo.   

A assimetria do balanço de risco para a inflação tem um 

viés positivo, sengundo a interpretação do Comitê, ou 

seja, acredita-se que é mais provável que a inflação 

futura fique acima do projetado do que abaixo do 

projetado. Esta leitura sobre o balanço de risco para a 

inflação no horizonte relevante para a política 

monetária, no entanto, não parece muito compatível 

com a conclusão (do próprio Comitê) de que as pressões 

desinflacionarias causadas pela pandemia da Covid-19 

“podem ter duração maior do que em recessões 

anteriores”.  Sobre este ponto, a discussão travada foi 

em torno do grau de estímulo necessário para que a 

inflação de 2021 convirja para a meta, e venceu a 

proposição de seria apropriado mais uma redução 

residual na taxa de juros.  

 

Em um exercício de simulação realizado pelo Comitê e 

divulgado anteriormente em comunicado, com taxa de 

câmbio em R$5,20/US$, mais valorizado que o patamar 

atual, e juro nominal extraído a partir da pesquisa Focus 

(cenário híbrido) a inflação projetada é de 1,9% em 

2020, 3% em 2021 e 3,4% em 2022. Este exercício 

sugere, portanto, que que a inflação dificilmente ficará 

dentro da banda estabelecida para 2020, justamente 

como temos chamado atenção em nossas previsões. 
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Além do mais não se pode descartar que a inflação de 

2021 fique abaixo do centro da meta estabelecida. 

Evidentemete, um cenário alternativo com taxa de 

câmbio mais desvalorizada ao longo do último 

quadrimestre, tal como acima de R$5,50/US$, e com um 

corte adicional na meta da taxa Selic na reunião de 

outubro, seria compatível com a inflação cheia no 

centro da meta em 2021 e certamente manteria 

ancoradasas expectativas para a inflação de 2022.   

Um ponto interessante explicitado na ata, novamente, é 

a discussão em torno do limite mínimo efetivo para a 

taxa de juros no Brasil, que certamente é um valor 

desconhecido e de difícil estimação. Para a maioria dos 

membros Copom este limite é significativamente maior 

em economias emergentes devido à presença de um 

prêmio de risco, o que é uma proposição bem razoável. 

Implicitamente eles estão a dizer que este limite é uma 

taxa de juros positiva para economias emergentes. Para 

o caso do Brasil, especificamente, aponta-se que dadas 

as incertezas sobre a sustentabilidade da política fiscal, 

nós já estaríamos próximos deste limite mínimo de taxa 

de juros, que é definido como o nível a partir do qual 

reduções na taxa de juros são acompanhadas de 

instabilidade nos preços de ativos e pode até causar 

menos inflação (ao invés de mais inflação, como 

desejável).  Preocupações sobre a relação entre os juros 

muito baixos e o bom funcionamento do sistema 

financeiro e do mercado de capitais também são 

explicitadas.   

Embora acreditemos que a conjuntura marcada por 

forte retração na atividade econômica exiga um 

estímulo monetário mais forte e que valeria a pena 

testar juros nominais abaixo de 2% a.a. ainda este ano, 

nós não vemos sinais, neste momento, que o Copom 

assim agirá. Cautela tem sido a palavra de ordem na 

condução da política monetária no Brasil e estamos 

atentos aos sinais emitidos pelos Diretores do Banco 

Central em suas aparições públicas. Neste momento a 

nossa leitura é que, a despeito de estar caminhando na 

direção correta, dando mais estímulo monetário, o 

colegiado tem sido excessivamente cauteloso ao dar, ao 

longo da pandemia em curso, um alto peso para a 

instabilidade financeira e para a inflação de 2022.  

 

A novidade em torno da prescrição futura, também 

conhecida por “forward guidance” explicitada na 

intenção de não reduzir o grau de estímulo monetário 

(não aumentar a taxa de juros), desde que a inflação 

futura, expectativas e previsões, permaneça abaixo do 

centro da meta e, adicionalmente, o regime fiscal não 

seja desestruturado, é um elemento que ajuda, em 

alguma medida, na previsibilidade dos movimentos da 

política monetária. No entanto, julgamos que não há 

informações claras sobre outras variáveis que são 

geralmente enfatizadas pelo colegiado (tamanho do 

hiato do produto, valor para o limite mínimo da taxa de 

juros e a taxa de juros estrutural, por exemplo) e que 

poderiam, em tese, levar a autoridade monetária a 

estimular ainda mais a economia neste ano.  

 

     


