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Copom	 mantém	 inalterada	 a	 taxa	 Selic	
em	 2%	 a.a.	 e	 interrompe	 o	 forward	
guidance	como	instrumento	adicional	de	
política	monetária.		 

 

Comentário Arazul Capital:  A taxa básica 
de juros continua no menor nível da série 
histórica, em 2% a.a. e, além disso, o juro real 
ex ante permanece em terreno negativo. Como 
uma das condições necessárias para a 
estabilidade da taxa de juros deixou de ser 
satisfeita, uma vez que as estimativas para a 
inflação futura já estão em linha com o centro 
da meta, o Copom decidiu abandonar o forward 
guidance. O abandono da prescrição futura, 
entretanto, não implica que a política 
monetária será normalizada imediatamente, 
posto que ainda há muitas incertezas sobre a 
velocidade de recuperação da atividade 
econômica em 2021 e o grau de ociosidade do 
mercado de trabalho é extraordinariamente 
elevado.    

  

Na	236ª	reunião	do	Copom	decidiu-se	manter	a	taxa	

básica	 de	 juros	 em	 2%	 a.a.	 A	 manutenção	 da	 taxa	

básica	 de	 juros	 era	 a	 principal	 aposta	 dos	

economistas	 e	 dos	 agentes	 de	 mercado.	 O	 Comitê	

decidiu	não	se	comprometer	com	a	não	redução	do	

grau	de	estímulo	monetário,	como	vinha	sendo	feito	

anteriormente,	 pois	 as	 estimativas	 para	 a	 inflação	

futura	 já	 estão,	 na	 leitura	 do	 Comitê,	

“suficientemente	 próximas	 da	meta”.	 A	 análise	 dos	

dados	 do	 Boletim	 Focus	mostra	 que,	 por	 um	 lado,	

desde	13	de	março	a	mediana	das	expectativas	para	

a	 inflação	de	2021	estão	abaixo	do	centro	da	meta,	

mas,	por	outro	 lado,	a	 inflação	esperada	para	2022	

encontra-se	estável	e	ancorada	na	meta.	A	despeito	

do	 forte	 grau	 de	 estímulo	 monetário	 vigente	 nos	

últimos	 meses,	 a	 condução	 da	 política	 monetária	

tem	 sido	 consistente	 com	 a	 sistemática	 de	 metas	

para	a	inflação,	e	isso	implica	em	atribuir	pesos	cada	

vez	maiores	para	a	inflação	de	2022	ao	longo	deste	

ano.		

A	 taxa	 real	 de	 juros	 (ex	 ante)	 permanece	 negativa,	

uma	vez	que	 a	 inflação	 esperada	para	os	próximos	

12	 meses	 ainda	 supera	 a	 taxa	 nominal	 de	 juros	

esperada	para	o	mesmo	período.	Juro	real	negativo,	

como	 temos	 chamado	 atenção,	 é	 algo	 inédito	 na	

nossa	 história	 econômica,	 mas	 reafirmamos	 que	

este	cenário	(diferentemente	de	algumas	economias	

avançadas)	 não	 é	 sustentável	 no	 longo	 prazo.	

Quando	 a	 inflação	 esperada	 para	 os	 próximos	 12	

meses	 aumentar,	 e	 isso	 deve	 acontecer	 ao	 longo	

deste	 ano,	 o	 Banco	 Central	 iniciará	 um	 ciclo	 de	

normalização	 da	 política	 monetária	 e	 deve	

aumentar	cautelosamente	a	meta	para	a	taxa	básica	

de	juros.	Este	movimento	na	política	monetária,	que	

se	 tornará	 cada	 vez	 menos	 estimulativa,	 fará	 com	

que	 a	 taxa	 nominal	 de	 juros	 supere	 a	 mediana	 da	

inflação	 esperada	 pelo	 mercado	 e,	 quando	 este	

movimento	 se	 completar,	 as	 taxas	 reais	 de	 juros	

deixarão	de	ser	negativas.					

	

Sobre	o	cenário	externo,	os	membros	do	Comitê	se	

mostram	preocupados	com	a	evolução	da	pandemia	

e	 com	 as	 novas	 cepas	 do	 vírus,	 o	 que	 prejudicar	 a	
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retomada	 da	 atividade	 no	 curto	 prazo.	 Por	 ouro	

lado,	a	implementação	de	programas	de	imunização	

contra	 a	 Covid-19	 deve	 beneficiar	 a	 atividade	

econômica	no	médio	prazo.	Ainda	assim,	dado	o	alto	

nível	de	ociosidade	dos	fatores	de	produção,	espera-

se	 que	 os	 estímulos	 monetários	 nas	 economias	

desenvolvidas	 persistam	 por	 muito	 tempo,	 o	 que	

deve	 beneficiar	 os	 países	 emergentes	 via	 maior	

liquidez	internacional	e	afluxo	de	capitais.	Estímulos	

fiscais	nos	países	desenvolvidos	também	devem	ser	

persitentes.	 Juros	 longos,	 bolsa	 e	 taxa	 de	 câmbio	

devem	 ser	 afetados	 por	 este	 movimento	 da	

economia	 internacional,	 mas	 a	 ocorrência	 de	

balbúrdias	indesejadas	no	campo	político	doméstico	

pode	 trazer	 mais	 volatilidade	 aos	 mercados	

financeiros.	 Sobre	 a	 economia	 brasileira,	 por	 outro	

lado,	 o	 Comitê	 novamente	 pontuou	 que	 a	

recuperação	 em	 curso	 permanece	 heterogênea	

entre	 os	 setores	 da	 atividade	 econômica,	 de	modo	

que	 o	 setor	 de	 serviços	 é	 o	 mais	 afetado	 pelo	

distanciamento	social.	A	evolução	da	ociosidade	dos	

fatores	 de	 produção	 depende	 do	 sucesso	 em	

controle	 da	 pandemia	 e,	 também,	 do	 ajuste	 das	

depesas	 governamentais.	 Um	 ponto	 não	 unanime	

entre	 os	membros	 do	 Comitê	 é	 sobre	 a	 velocidade	

de	 recuperação	 da	 economia	 como	 um	 todo	

derivada	 da	 observação	 dos	 dados	 do	mercado	 de	

trabalho:	enquanto	alguns	membros	têm	enfatizado	

os	dados	de	emprego	 formal	 e,	por	 isso,	 estão	 com	

uma	 percepção	 mais	 otimista,	 a	 maioria	 dos	

membros	ponderaram	que	um	conjunto	mais	amplo	

de	 dados	 dão	 suporte	 para	 uma	 visão	 mais	

cauteolosa.				

O	 Comitê	 entende	 que	 as	 diferentes	 medidas	 de	

inflação	 subjacente	 estão	 em	 níveis	 compatíveis	

com	meta	para	a	 inflação,	uma	vez	que	os	 choques	

inflacionários	 observados	 nos	 últimos	 meses	 têm	

sido	 definidos	 como	 “temporários”	 (só	 que	 mais	

persistentes	 que	 o	 esperado	 anteriormente).	 As	

expectativas	 para	 a	 inflação	 colhidas	 na	 pesquisa	

Focus	para	2021	e	2022	encontravam-se,	na	data	da	

reunião,	 em	3,43%	e	3,5%,	 respectivamente,	 o	 que	

evidencia	 alguma	 deterioração	 das	 expectativas	

para	a	inflação	de	2021.	

	

A	 média	 das	 nove	 medidas	 de	 núcleos	 da	 inflação	

que	temos	calculado,	por	outro	lado,	segue	ao	redor	

de	3%	em	12	meses,	mas	nota-se	alguma	aceleração	

da	 média	 dos	 núcleos	 a	 partir	 do	 último	 mês	 de	

setembro.	 Neste	 contexto,	 como	 o	 Banco	 Central	

entende	 que	 as	 recentes	 elevações	 do	 índice	 de	

preços	 ao	 consumidor	 não	 são	 persistentes,	 a	

aceleração	da	inflação	observada	nos	últimos	meses	

não	 justifica,	 neste	 momento,	 o	 início	 do	 ciclo	 de	

elevação	da	taxa	básica	de	juros.		

Como	tem	sido	usual,	o	balanço	de	risco	do	Comitê	

para	 a	 trajetória	 da	 inflação	 futura	 levou	 em	 conta	

os	 seguintes	 elementos:	 i)	 alta	 ociosidade	 dos	

fatores	 de	 produção,	 especialmente	 no	 setor	 de	

serviços,	 associada	 com	 o	 aumento	 da	 poupança	

precaucional;	 ii)	 maior	 risco	 de	 insustentabilidade	

da	 política	 fiscal	 no	 longo	 prazo,	 com	 o	

prolongamento	dos	estímulos	 fiscais	em	resposta	à	
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pandemia	 e	 iii)	 frustração	 em	 relação	 à	

continuidade	 das	 reformas.	 O	 primeiro	 elemento	

atua	 no	 sentido	 desinflacionário,	 enquanto	 os	

demais	 atuam	 no	 sentido	 inflacionário.	 Embora	 a	

assimetria	do	balanço	de	risco	para	a	inflação	tenha	

um	 viés	 positivo,	 segundo	 a	 interpretação	 do	

Comitê,	 esta	 assimetria	 altista	 ainda	 não	 é	

suficientemente	 relevante	 para	 justificar	 uma	

redução	do	grau	de	estímulo	monetário.	Dado	o	alto	

nível	 de	 incerteza	 que	 ainda	 vigora,	 acreditamos	

que	o	Comitê	manterá	a	taxa	de	juros	inalterada	na	

reunião	de	março	e	deve	iniciar	o	ciclo	de	aumento	

gradual	na	taxa	Selic	na	reunião	de	maio.		

	

Sobre	 o	 cenário	 básico	 do	 Comitê,	 com	 taxa	 de	

câmbio	em	R$5,35/US$	e	evoluindo	de	acordo	com	

a	 diferença	 entre	 a	 inflação	 doméstica	 e	 a	 norte-

americana	 (paridade	 do	 poder	 de	 compra),	 e	 com	

juro	nominal	extraído	a	partir	da	pesquisa	Focus,	a	

inflação	 projetada	 é	 de	 3,6%	para	 2021	 e	 de	 3,4%	

em	 2022.	 Um	 cenário	 com	 taxa	 de	 juros	 constante	

em	2%	a.a.,	 por	outro	 lado,	 é	 consistente	 com	uma	

piora	 da	 projeção	 da	 inflação	 de	 2022.	 Assim,	 a	

análise	dos	parâmetros	para	a	contrução	do	cenário	

básico	sugere	que	a	taxa	básica	de	juros	deverá	ser	

calibrada	para	cima	em	2021,	tendo	em	vista	o	peso	

crescente	 da	 inflação	 de	 2022	 no	 processo	 de	

condução	da	política	monetária	ao	longo	deste	ano.	

Seguimos	 acreditando	 que	 a	 conjuntura	 marcada	

por	 forte	 retração	 na	 atividade	 econômica	 no	

primeiro	 semestre	 do	 ano	 passado,	 associado	 com	

uma	 lenta	 (e	 incerta)	 recuperação	 esperada	 para	

este	 ano,	 poderia	 justificar	 um	 estímulo	monetário	

ainda	mais	 agressivo	 sem	 abandonar	 a	 sistemática	

de	 metas	 para	 a	 inflação	 e/ou	 comprometer	 a	

credibilidade	da	autoridade	monetária.	Ainda	assim,	

as	informações	disponíveis	neste	momento	sugerem	

fortemente	 que	 o	 início	 de	 um	 novo	 ciclo	 de	

normalização	 da	 política	 monetária	 está	 mais	

próximo	 do	 que	 desejaríamos.	 	 A	 economia	

brasileira	 opera	 com	um	nível	 bastante	 elevado	de	

ociosidade	 em	 todos	os	mercados,	 especialmente	o	

de	 trabalho,	 o	 que	 impõe	 restrições	 para	 uma	

escalada	 sustentada	 nos	 preços	 que	 são	 mais	

sensíveis	 a	 mudanças	 na	 demanda	 agregada.	

Normalizar	 a	 política	 monetária	 precipitadamente	

tem	 o	 potencial	 de	 limitar	 a	 nossa	 já	 lenta	

recuperação.	

	

Os	 membros	 do	 Copom	 seguem	 preocupados	 com	

possíveis	 mudanças	 de	 rumo	 na	 política	 fiscal,	

especialmente	 porque	 o	 contexto	 atual	 é	 marcado	

por	 perda	 de	 popularidade	 do	 chefe	 do	 Poder	
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Executivo	 e	 proximidade	 das	 eleições	 para	 a	

presidência	das	Casas	Legislativas.	Acreditamos	que	

este	 tipo	 de	 comunicação	 impõe	 explicitamente	

alguma	 restrição	 no	 desenvolvimento	 da	 agenda	

fiscal	 e	 limita	 as	 discussões	 em	 torno	de	 estímulos	

bilionários	 financiados	com	mais	dívida	pública.	As	

principais	 autoridades	 políticas	 estão	 cientes	 que,	

caso	 haja	 uma	 piora	 significativa	 nas	 condições	

fiscais,	 com	 crescimento	 acima	 do	 esperado	 da	

dívida	 pública,	 o	 Banco	 Central	 deve	 ser	 mais	

agressivo	 no	 processo	 de	 normalização	 da	 taxa	 de	

juros.	


