
	 	 	 	 	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 Relatório 
Macroeconômico  

Análise da Ata do COPOM 

 Brasil 
 Agosto/2021 

  Arazul Research 

Arazul	Research	|	www.arazulcapital.com.br		
Rua	Pascoal	Pais	525,	10º	andar	Condomínio	RM	Square	
Brooklin	São	Paulo	SP	04581-060	
research@arazulcapital.com		
	
Disclaimer:	
Este	Relatório,	cuja	única	finalidade	é	a	prestação	de	informações	gerais	sobre	indicadores	econômicos,	foi	desenvolvido	pela	Arazul	S.A.	e	destina-se,	exclusivamente,	aos	Clientes	das	
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Copom	 eleva	 a	 Selic	 para	 5,25%	 a.a.,	
sinaliza	 que	 deve	 ocorrer	 mais	 um	
aumento	 de	 1,00	 p.p.	 na	 reunião	 de	
setembro	 e	 indica	 que	 a	 política	
monetária	deve	se	tornar	contracionista,	
ainda	 este	 ano,	 para	 que	 a	 meta	 de	
inflação	para	2022	seja	cumprida.		 

 

Comentário Arazul Capital:  Como 
amplamente esperado, o Copom elevou a 
taxa básica de juros para 5,25% a.a. e 
sinalizou que deve continuar o processo de 
normalização da política monetária com mais 
um ajuste de 100 pontos base na próxima 
reunião. Não há mais indícios de que a 
autoridade monetária mira a situação de 
neutralidade. De fato, a elevação do tom na 
comunicação da autoridade monetária foi 
explicitada quando os membros do Comitê 
afirmaram que é apropriado um aumento na 
taxa de juros para um nível acima da taxa 
neutra. Esta mensagem mais dura do Comitê, 
em nossa avaliação, sugere que a taxa Selic 
deve convergir, no fim deste ano, para 7,25% 
a.a.  

	  

Na	 240ª	 reunião	 do	 Copom	 decidiu-se	 prosseguir	

com	 o	 processo	 de	 normalização	 da	 política	

monetária,	que	ainda	é	expansionista.	Assim,	a	taxa	

básica	 de	 juros	 passou	 4,25%	 a.a.	 para	 5,25%	 a.a.,	

resultado	 em	 linha	 com	 o	 que	 era	 esperado	 pelo	

mercado,	dada	a	comunicação	prévia	da	autoridade	

monetária	e	a	evolução	recente	das	expectativas	de	

inflação.	O	Comitê	reconhece	que	essa	elevação	dos	

juros	 é	 consistente	 com	o	 objetivo	 fundamental	 do	

Banco	 Central,	 a	 estabilidade	 de	 preços,	 e	 também	

afirma	 que	 este	 movimento	 não	 deve	 causar	

prejuízos	 ao	 processo	 de	 suavização	 da	 atividade	

econômica	 e	 fomento	 do	 pleno	 emprego.	 O	 Comitê	

também	 sinalizou,	 explicitamente,	 que	 antevê	 um	

ajuste	 da	 mesma	 magnitude	 na	 taxa	 de	 juros	 na	

próxima	 reunião.	 As	 expectativas	 de	 inflação	 para	

2022	 e	 2023	 (em	 menor	 grau)	 e	 as	 projeções	 de	

inflação	 associadas	 com	 o	 balanço	 de	 risco	 devem,	

conjuntamente,	determinar	se	o	próximo	ajuste	será	

ainda	 mais	 intenso	 que	 os	 100	 pontos	 base	 já	

contratados.		

A	 análise	 dos	 dados	 do	 Boletim	 Focus	 revela	 que	

desde	o	final	de	setembro	do	ano	passado	a	mediana	

das	 expectativas	 para	 a	 inflação	 de	 2021	 está	 se	

acelerando	 e	 já	 ultrapassa,	 por	 larga	 margem,	 o	

centro	da	meta	de	inflação	estabelecida	para	o	ano:	

desde	o	 início	deste	ano	a	 inflação	esperada	para	o	

final	 de	 2021	 passou	 de	 3,32%	 para	 expressivos	

6,88%.	 A	 inflação	 esperada	 para	 o	 final	 de	 2022	

também	 se	 deteriorou,	 e	 aumentou	 de	 3,5%	 no	

início	 do	 ano	 para	 3,84%	 atualmente.	 Neste	

momento,	para	a	condução	da	política	monetária,	a	

expectativa	 para	 a	 inflação	 de	 2022	 importa	 mais	

que	a	expectativa	para	a	 inflação	de	2021,	uma	vez	

que	 a	 política	 monetária	 opera	 com	 longas	

defasagens.	 De	 fato,	 a	 política	 monetária	 deve	 ser	

conduzida	 neste	 segundo	 semestre	 para	 que	 seja	

minimizado	o	risco	da	inflação	mais	alta	de	2021,	já	

contratada,	contamine	ainda	mais	as	expectativas	de	

inflação	para	2022.		
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Com	 mais	 esta	 redução	 do	 grau	 de	 estímulo	

monetário	 a	 taxa	 real	 de	 juros	 ex	 ante	 segue	 em	

terreno	positivo	 e	 com	 tendência	de	 alta.	 Esta	 taxa	

real	 de	 juros	 deixou	 de	 ser	 negativa	 porque	 a	

inflação	 esperada	 para	 os	 próximos	 12	meses,	 que	

está	 em	 torno	 de	 4,5%,	 já	 é	 menor	 que	 a	 taxa	

nominal	 de	 juros	 esperada	 para	 os	 próximos	 12	

meses,	que	está	acima	de	6,5%.	A	taxa	real	de	juros	

ex	post,	por	outro	 lado,	segue	em	terreno	negativo,	

uma	vez	que	a	taxa	nominal	de	juros	acumulada	nos	

últimos	12	meses	 foi	 significativamente	menor	que	

a	 inflação	 acumulada	 nos	 últimos	 12	 meses.	

Acreditamos	que	em	algum	momento	deste	segundo	

semestre,	 quando	 a	 inflação	 acumulada	 em	 12	

meses	 desacelerar,	 a	 taxa	 real	 de	 juros	 ex	 post	

reverterá	a	sua	tendência	de	queda,	em	um	primeiro	

momento,	e	deixará	de	ser	negativa,	em	um	segundo	

momento.	 Ressalta-se	 ainda	 que	 toda	 estrutura	 a	

termo	da	taxa	de	juros	foi	deslocada	para	cima	após	

a	decisão	do	Copom,	pois	 o	 comunicado	mais	duro	

reforçou	os	efeitos	(no	prêmio	de	risco)	do	aumento	

da	 mais	 nova	 pressão	 política	 por	 gastos	 públicos	

fora	do	teto	constitucional.		

	

Em	nossa	visão,	o	Banco	Central	deve	seguir	usando	

os	 instrumentos	 que	 possui,	 inclusive	 a	

transparência	 na	 comunicação,	 para	 resgatar	 parte	

da	credibilidade	que	foi	perdida	recentemente.	Isso	

não	 significa	 dizer	 necessariamente	 que	 o	 ajuste	

monetário	 a	 ser	 realizado	 reunião	 de	 setembro	

deverá	 ser	mais	 forte	do	que	o	 realizado	 agora	 em	

agosto,	 inclusive	porque	 a	 taxa	de	 câmbio	não	 tem	

exercido	 muita	 pressão	 sobre	 o	 preço	 dos	 bens	

comercializáveis.	O	preço	do	Dólar	americano	cedeu	

da	 casa	de	R$	5,60,	no	 início	de	março,	para	níveis	

abaixo	de	R$	5,25	recentemente.				

Os	 membros	 do	 Comitê	 atualizaram	 os	 cenários	

externo	 e	 doméstico,	 uma	 vez	 que	 ambos	 os	

cenários	 são	 relevantes	 para	 a	 construção	 do	

balanço	de	risco	de	se	obter	uma	inflação	mais	alta	

do	 que	 o	 projetado	nos	 exercícios	 quantitativos	 do	

Banco	 Central.	 No	 cenário	 para	 as	 economias	

desenvolvidas	 há	 alguma	 preocupação	 com	 a	

variante	 delta	 da	 Covid-19,	 com	 o	 aumento	 da	

inflação	 e	 foi	 reforçada	 a	 percepção	 de	 que	 o	

ambiente	 para	 os	 emergentes	 é	 benígno	 com	 i)	 os	

programas	 fiscais,	 ii)	 os	 estímulos	 monetários	 de	

longa	 duração	 e	 iii)	 a	 reabertura	 das	 principais	

economias.		
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A	 discussão	 sobre	 o	 risco	 de	 uma	 inflação	 mais	

duradoura	nos	Estados	Unidos	permanece	no	radar,	

de	modo	que	uma	possível	antecipação	do	aumento	

da	 taxa	 de	 juros	 norte-americana	 deve	 criar	 um	

ambiente	 mais	 desafiador	 para	 os	 ativos	 de	 risco	

nas	 economias	 emergentes.	 O	 Comitê	 segue	 com	

uma	 visão	 otimista	 sobre	 a	 economia	 brasileira	 ao	

antevê	uma	recuperação	sustentada	da	atividade	ao	

longo	 deste	 segundo	 semestre.	 Este	 movimento	

positivo	 da	 atividade	 econômica,	 inclusive,	 tem	

levado	 os	 economistas	 a	 revisarem	para	 cima	 suas	

previsões	para	o	crescimento	do	PIB	neste	ano,	que	

deve	 passar	 de	 5,5%,	 em	 nossa	 estimativa	 mais	

recente.			

O	 Comitê	 novamente	 ponderou	 que	 a	 persistência	

inflacionária	 no	 país	 tem	 sido	 maior	 do	 que	 o	

esperado,	 especialmente	 dos	 bens	 industriais	 e	 a	

inflação	 de	 serviços,	 que	 causaram	 elevação	 nos	

núcleos	 da	 inflação.	 Os	 choques	 inflacionários	 são	

foram	definidos	como	temporários,	ao	contrário	de	

outras	 ocasiões,	mas	 reconheceu-se	 que	o	 canal	 da	

demanda	 tem	 um	 peso	 crescente	 na	 explicação	 da	

dinâmica	da	inflação	e,	além	disso,	que	há	uma	piora	

nos	 componentes	 inerciais	 dos	 índices	 de	 preços.	

Esta	 interpretação	 da	 conjuntura	 tem	 levado	 o	

Comitê	 a	 revisar	 sucessivamente	 as	 projeções	 de	

inflação.	 O	 Comitê	 também	 ponderou	 que	 as	

medidas	 de	 inflação	 subjacente	 estão	 acima	 do	

intervalo	 compatível	 com	 o	 cumprimento	 da	 meta	

de	inflação.	De	fato,	a	média	simples	das	medidas	de	

núcleos	da	inflação	acumuladas	em	12	meses	revela	

que	 há	 uma	 visível	 aceleração	 dos	 núcleos	 desde	

setembro	 do	 ano	 passado.	 Como	 o	 núcleo	 da	

inflação	é	uma	medida	mais	sensível	à	taxa	de	juros	

do	que	o	 índice	 cheio,	 a	 aceleração	do	núcleo	deve	

ser	cuidadosamente	monitorada	pelo	Banco	Central	

e	 levada	 em	 conta	 ao	 se	 calibrar	 a	 velocidade	 de	

ajuste	da	política	monetária.				

	

Ao	 explicitar	 o	 balanço	 de	 riscos	 para	 a	 inflação	 o	

Comitê	 novamente	 enfatizou	 que	 os	 riscos	 fiscais	

seguem	causando	um	viés	de	alta	nas	projeções	de	

inflação.	 Aparentemente,	 há	 uma	 mensagem	 de	

alerta	para	os	formuladores	de	política	que	desejam	

aprofundar	 com	 populismo	 fiscal	 no	 ano	 eleitoral.	

Uma	eventual	reversão	dos	preços	das	commodities	

em	moeda	local,	por	outro	 lado,	atuaria	em	sentido	

contrário,	 diminuindo	 as	 projeções	 da	 inflação	 em	

relação	ao	cenário	básico.	Neste	amplo	contexto,	um	

exercício	de	simulação	com	diferentes	trajetórias	de	

aperto	 monetário	 foi	 resumido,	 e	 o	 principal	

resultado	foi	que	a	taxa	de	juros	deve	subir	para	um	

nível	 acima	 do	 juro	 neutro	 para	 que	 nas	 projeções	

haja	 convergência	 entre	 a	 inflação	 esperada	 e	 a	

meta	 de	 inflação.	 Com	 base	 neste	 resultado	

explicita-se	 claramente	 que	 a	 intenção	 da	

autoridade	monetária	é	mudar	a	postura	da	política	

monetária	 de	 expansionista	 para	 contracionista	

ainda	este	ano.				

No	que	diz	 respeito	ao	cenário	básico,	 com	 taxa	de	

câmbio	 partindo	 de	 R$5,15/US$	 e	 evoluindo	 de	

acordo	com	a	diferença	entre	a	inflação	doméstica	e	
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a	norte-americana	 (paridade	do	poder	de	 compra),	

com	trajetória	do	 juro	nominal	extraído	a	partir	da	

pesquisa	 Focus	 e	 supondo	 estabilidade	 nos	 preços	

das	 commodities,	 a	 inflação	 projetada	 pelo	modelo	

do	Copom	é	de	6,5%	em	2021	e	de	3,5%	em	2022.	

Como	 o	 balanço	 de	 risco	 para	 a	 inflação	 tem	 viés	

altista	e	a	trajetória	para	a	taxa	de	juros	utilizada	no	

cenário	básico	 supõe,	 com	base	na	pesquisa	 Focus,	

um	nível	de	taxa	de	juros	acima	da	taxa	neutra	ainda	

este	ano,	acreditamos	que	há	alguma	probabilidade	

de	a	taxa	Selic	convergir	para	a	taxa	nominal	neutra	

(6,5%	a.a.)	 já	no	próximo	mês.	Se	este	 for	o	caso,	o	

próximo	aumento	da	 taxa	Selic	 será	de	125	pontos	

base.	 A	 despeito	 desta	 possibilidade,	 o	 nosso	

cenário	base	contempla	um	aumento	de	100	pontos	

base	na	taxa	Selic	em	setembro	e	dois	aumentos	de	

50	pontos	base	em	outubro	e	em	dezembro.		


