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Copom surpreende ao aumentar a taxa Selic 
para 2,75% a.a. e ao sinalizar mais um aumento 
de 0,75 p.p. na reunião de maio.   

 

Comentário Arazul Capital: A taxa básica de 
juros voltou a subir, evento que não ocorria 
desde junho de 2015. A taxa Selic passou de 
2% a.a. para 2,75% a.a., um aumento acima 
do esperado pela mediana do mercado. A 
sinalização de que um novo aumento de 0,75 
p.p. tem alta probabilidade de ocorrer na 
reunião de maio, também surpreendeu, e a 
mensagem transmitida é que a autoridade 
monetária, agora formalmente autônoma, 
deseja dar um choque de credibilidade. O 
recente descolamento da expectativa de 
inflação de 2021 em relação a meta de 3,75% 
e, além disso, a projeção de inflação para 2021 
no cenário básico são os principais elementos 
que justificam a diminuição do grau de 
estímulo monetário em um contexto marcado 
por alta ociosidade dos fatores de produção e 
elevada incerteza no processo de gestão da 
crise sanitária.  

  

Na 237ª reunião do Copom decidiu-se por iniciar um 

processo de normalização da política monetária, que 

tem sido corretamente expansionista. A taxa básica de 

juros passou 2% a.a para 2,75% a.a., ao passo que a 

principal aposta dos economistas de mercado era que o 

aumento seria de apenas 0,5 p.p. O Comite ressaltou 

que deve continuar o processo de normalização 

“parcial” do estímulo monetário, com um aumento de 

mais 0,75 p.p na próxima reunião, e este movimento só 

não deve acontecer se o as projeções de inflação e o 

balanço de risco (incluindo aqui a trajetória da taxa de 

câmbio) se tornarem mais benignos. De fato, a análise 

dos dados do Boletim Focus revela que desde 23 de 

outubro do ano passado a mediana das expectativas 

para a inflação de 2021 está se acelerando e já 

ultrapassa o centro da meta de inflação estabelecida 

para o ano: nos cinco meses anteriores a esta reunião a 

inflação esperada para 2021 passou de 3,1% para 4,6%. 

A inflação esperada para 2022, por outro lado, ainda se 

encontra estável e ancorada na meta de 3,5%, o que é 

uma boa notícia. Uma possível leitura desta decisão 

supreendente do Copom é que a autoridade monetária 

não quer perder credibilidade e, portanto, decidiu 

minimizar o risco da aceleração das expectativas 

inflacionárias de 2021 contaminar as expectativas para 

a inflação de 2022.  

 

A despeito desta redução do grau de estímulo 

monetário as taxas reais de juros devem permanecer 

em terreno negativo no curto prazo. De fato, tanto a 

inflação esperada para os próximos 12 meses está acima 

da taxa nominal de juros esperada para os próximos 12 

meses quanto a inflação observada nos últimos 12 

meses supera a taxa nominal de juros realizada nos 

últimos 12 meses. Juro real negativo, como temos 

chamado atenção, é algo inédito na nossa história 

econômica, mas reafirmamos que este cenário, 

diferentemente de algumas economias desenvolvidas, 
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não é sustentável no longo prazo. As informações 

disponíveis até o momento sugerem que a taxa de juros 

nominal deve continuar subindo ao longo deste ano e 

do próximo e, neste caso, se as expectativas de inflação 

de 2022 e de 2023 permanecerem anconradas na meta, 

o ambiente de juro real (ex ante) negativo deixará de 

existir já no segundo semestre deste ano. Um cenário 

com juros reais positivo, embora pequeno, e de fraco 

crescimento econômico, deve impor maiores desafios 

para o desempenho dos ativos de risco denominados 

em Reais, mesmo com uma conjuntura externa 

favorável para os países exportadores líquidos de 

commodities.    

 

Em nossa visão, dois são os principais riscos de uma 

rápida normalização da política monetária no contexto 

atual: i) a economia pode ter mais dificuldade de entrar 

numa rota de crescimento sustentado no médio prazo, 

uma vez que há uma relação inversa entre taxa de juros 

e nível de atividade econômica no futuro e ii) a frágil 

situação fiscal pode ser percebida como permanente, 

mesmo com a manutenção do teto de gastos, na medida 

em que o Tesouro poderá ter que se financiar com taxas 

de juros médias mais elevadas (especialmente se os 

juros mais longos não caírem significativamente). Caso 

estas duas fontes de risco sejam relevantes na economia 

brasileira, o maior diferencial de juros doméstico e 

norte-americano pode até mesmo causar uma 

depreciação cambial, ao invés de uma apreciação. Estes 

riscos crescerão se a gestão da crise sanitária 

permanecer errática e se o atual regime fiscal for 

formalmente deterioradado. Até o momento, 

entretanto, o que se observa após a decisão do Copom 

é o que geralmente acontece quando há um aperto 

monetário: a Selic mais alta precedeu uma apreciação 

da taxa de câmbio nominal.    

 

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. O 

cenário para as economias desenvolvidas é de 

crescimento econômico mais robusto neste ano, que 

deve ser puxado pelo avanço dos programas de 

imunização, novos estímulos fiscais e prolongamento 

dos estímulos monetários. A discussão sobre “reflação” 

e reprecificação de ativos financeiros nas economias 

desenvolvidas, entretanto, segue no radar, e isso tem o 

potencial de criar um ambiente mais desafiador para os 

ativos de risco nas economias emergentes. Sobre a 

economia barsileira o Comitê parece ter uma visão 
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moderadamente otimista, ao salientar tanto a 

“recuperação consistente da economia” quanto o 

recente recrudescimento da pandemia da Covid-19 no 

país.  

Desta vez, diferentemente da reunião passada, o Comitê 

sustentou que as diferentes medidas de inflação 

subjacente estão acima do intervalo compatível com a 

meta para a inflação, mesmo mantendo o diagnóstico 

de que os atuais choques observados na inflação são 

temporários. Quando calculamos a média simples das 

nove medidas de núcleos da inflação verificamos que 

nos últimos 12 meses esta medida de inflação variou 

apenas 3,1%, mas há uma visível aceleração dos núcleos 

desde setembro do ano passado. Acreditamos que o 

nível baixo do núcleo de inflação é consistente com o 

contexto de alta ociosidade nos mercados de serviços e 

de trabalho e, ao mesmo tempo, com a percepção de 

que as principais forças por trás da recente aceleração 

inflacionária no Brasil não são oriundas do lado da 

demanda doméstica. O aperto monetário, neste 

contexto, pode ser tecnicamente justificado como uma 

forma de se mitigar os efeitos secundários dos choques 

exógenos nos preços.   

 

Em linhas gerais, o balanço de risco do Comitê para a 

trajetória da inflação futura levou em conta os seguintes 

elementos: i) o agravamento da pandemia; ii) o 

prolongamento da política fiscal expansionista e iii) 

frustração em relação à continuidade das reformas. O 

primeiro elemento atua no sentido desinflacionário, ao 

atrasar o processo de recuperação da atividade 

econômica, mas os dois outros elementos atuam no 

sentido inflacionário (o mecanismo de transmissão é via 

aumento no prêmio de risco). Há uma assimetria altista 

no balanço de riscos, na interpretação do Comitê, e a 

possibilidade ter trajetórias para a inflação acima 

daquela projetada no modelo de referência fornece um 

subsídio técnico para se reduzir o grau de estímulo 

monetário. Sobre o cenário básico do Comitê, com taxa 

de câmbio partindo de R$5,70/US$ e evoluindo de 

acordo com a diferença entre a inflação doméstica e a 

norte-americana (paridade do poder de compra), e com 

trajetória do juro nominal extraído a partir da pesquisa 

Focus, a inflação projetada é de 5% em 2021 e de 3,5% 

em 2022. É esperado algum nível de incomodo da 

autoridade monetária quando a projeção de inflação no 

cenário básico se encontra próxima do limite superior da 

meta, tal como ocorre para a inflação de 2021.  

A análise dos resultados gerados a partir do cenário 

básico sugere que a taxa Selic deveria de fato ser 

calibrada para cima. Juros mais altos também reduzem 

a probabilidade de rodadas adicionais de desvalorização 

cambial (um fator de risco para as expectativas de 

inflação). O que deve ser discutido, em nossa 

interpretação, é se o ciclo de alta dos juros não começou 

de maneira mais agressiva do que deveria, dado o 

caráter reconhecidamente temporário da inflação, e 

qual o tempo adequado para se dobrar a taxa básica de 

juros de 2% a.a. para 4% a.a. em um cenário não muito 

animador em termos de resolução da grave crise 

sanitária atravessada pelo país. 


