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Como amplamente esperado, o Copom 

mantém inalterada a taxa Selic em 2% a.a.  

 

Comentário Arazul Capital: A taxa básica de 

juros permanece no menor nível da série 

histórica. O nosso entendimento é que não 

haverá cortes adicionais na taxa Selic, a depeito 

do Comitê comentar sobre a possível existência 

de um “espaço remanescente” para mais uma 

pequena dose de expansionismo monetário. As 

condições necessárias para o não aumento da 

taxa de juros no curto prazo, entretanto, estão 

satisfeitas no entendimento do Comitê, e isso 

implica, em nossa avaliação, que a taxa de juros 

básica deve permanecer inalterada em 2% a.a. 

durante boa parte de 2021.  

  

Na 234ª reunião do Copom decidiu-se manter a taxa 

básica de juros em 2% a.a., o menor nível da série 

histórica. A manutenção da taxa básica de juros era um 

palpite unânime entre os analistas de mercado. O 

Comitê, mais uma vez, reforçou a intenção de não 

reduzir o grau de estímulo monetário até que, dentre 

outras cosias, a inflação convirja para a meta no 

horizonte relevante para a política monetária. De fato, 

desde 13 de março a mediana das expectativas para a 

inflação de 2021, coletadas no Boletim Focus, tem 

permanecido abaixo do centro da meta, e este 

movimento é uma das principais justificativas para a 

manutenção do cenário de juros historicamente baixos.    

As taxas reais de juros ex ante e ex post estão negativas, 

uma vez que tanto a inflação esperada para os próximos 

12 meses quanto à inflação observada nos últimos 12 

meses estão acima da taxa nominal de juros. Juro real 

negativo, como temos chamado atenção, é algo inédito 

na nossa história econômica, mas não acreditamos que 

este cenário seja sustentável no longo prazo. À medida 

em que a inflação esperada para os próximos 12 meses 

aumente, e isso deve acontecer ao longo de 2021 e 

2022, o Banco Central será forçado a aumentar a meta 

para a taxa básica de juros, o que fará com que as taxas 

nominais de juros superem tanto a inflação observada, 

calculada pelo IBGE, quanto a mediana da inflação 

esperada pelos especialistas de mercado. Quando este 

movimento se completar, as taxas reais de juros 

deixarão de ser negativas.     

 

Sobre o cenário externo, os membros do Comitê 

lembraram sobre a retomada errática das principais 

economias, sendo que há uma desaceleração do 

crescimento por conta tanto da segunda onda da 

pandemia do novo coronavírus quanto da possível 

redução dos estímulos governamentais. A despeito 

desta ponderação, o Comitê ressaltou que o atual nível 

de volatilidade dos ativos financeiros tem resultado em 

um ambiente menos desfavorável para as economias 

emergentes. Sobre a economia doméstica, 

especificamente, o Comitê reconheceu que há uma 

recuperação setorialmente heterogênea da atividade 

econômica, mas esta recuperação tem sido similar à que 

ocorre em outras economias. A incerteza elevada, 

especialmente a partir do final deste ano, é um vetor 

que deve prejudicar o ritmo de expansão da economia 

brasileira.  
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Por um lado, as diferentes medidas de inflação 

subjacente estão em níveis compatíveis com meta para 

a inflação, na visão do Comitê. Por outro lado, as 

expectativas para a inflação colhidas na pesquisa Focus 

para 2020, 2021 e 2022 encontravam-se, na data da 

reunião, em torno de 3%, 3,1% e 3,5%, respectivamente. 

Se, nos meses anteriores, o cenário era de núcleos da 

inflação abaixo da meta em 2020, agora já se fala em 

compatíveis com o “cumprimento da meta” no 

horizonte relevante para a política monetária, uma vez 

que os dados mais recentes vieram acompanhados de 

uma significativa surpresa inflacionária. Este choque 

inflacionário observado no período recente, entretanto, 

foi classificado como temporário. O Banco Central 

entende que as recentes altas do preço dos alimentos e 

bens industriais, puxadas especialmente pela 

desvalorização cambial, não veio para ficar, mas diz que 

“monitora sua evolução com atenção”.  

Neste contexto, 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, especialmente no setor de serviços, 

associada com o aumento da poupança precaucional; ii) 

maior risco de insustentabilidade da política fiscal no 

longo prazo e iii) frustração em relação ao avanço das 

reformas estruturantes. 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.  

 

Na projeção realizada pelo Comitê com taxa de câmbio 

em R$5,60/US$ (evoluindo de acordo com a diferença 

entre a inflação doméstica e a norte-americana), e com 

juro nominal extraído a partir da pesquisa Focus, a 

inflação projetada é de 3,1% para 2020 e 2021 e 3,3% 

em 2022. Este é o cenário básico do Banco Central. Já o 

cenário com taxa de juros constante em 2% a.a., por 

outro lado, fornece resultados similares (ao cenário 

básico) para a inflação de 2020 e de 2021, mas é 

consistente com uma inflação significativamente mais 

alta em 2022 (3,8%). Diferentemente da percepção 

implícita em reuniões anteriores, os exercícios de 

simulação do Comitê agora sugerem com mais clareza 

que a inflação em 2020 deve ficar dentro da banda 

estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, 

embora ainda abaixo do centro da meta. Neste sentido, 

a nossa previsão para a inflação medida pela variação do 

IPCA é de 2,7%, em 2020, e de 3% em 2021.  
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Mais uma vez chamou-se atenção para a discussão em 

torno do limite mínimo efetivo para a taxa de juros no 

Brasil, mas não ouve novidades relevantes em relação 

ao entendimento manifestado nas reuniões anteriroes.  

Os membros Comitê seguem acreditando que os juros 

já estão próximos do nível a partir do qual mais 

expansionismo monetário pode gerar mais instabilidade 

no preço dos ativos e, além disso, foram explicitadas 

preocupações sobre a possível relação entre taxa de 

juros muito baixa e problemas com a intermediação 

financeira. Embora acreditemos que a conjuntura 

marcada por forte retração na atividade econômica e 

lenta recuperação exiga um estímulo monetário mais 

forte e, portanto, valeria a pena testar juros nominais 

abaixo de 2% a.a., nós não vemos sinais de que o Copom 

seguirá por esta rota de atuação. A despeito disso, as 

condições necessárias para o não aumento da taxa de 

juros no curto prazo, na interpretação do Comitê, ainda 

estão satisteitas, ou seja: i) as expectativas para a 

inflação de longo prazo estão ancoradas; iii) as 

expectativas e as projeções de inflação no cenário 

básico encontram-se abaixo do centro da meta e iii) o 

regime fiscal não foi alterado.  

Uma novidade relevante é que a autoridade monetária 

aumentou o nível de preocupação sobre alterações na 

política fiscal que mudem para pior a trajetória da dívida 

pública ou comprometam a ancora fiscal, mesmo caso o 

eststuto do teto dos gastos seja “nominalmente 

mantido”. Caso mudanças relevantes na política fiscal 

ocorram, e que tais mudanças impliquem em um 

crescimento maior da dívida pública, o Comitê deve 

precipitar o aumento na taxa básica de juros ao 

argumentar que uma das condições necessárias para a 

estabilidade dos juros não foi cumprida: a manutenção 

do regime fiscal. A racionalidade deste movimento está 

alicerçada na relação entre piora nas condições fiscais, 

desvalorização cambial e aumento da inflação esperada. 

O comportamento da inflação até o fim deste ano e uma 

maior clareza sobre o cenário fiscal para 2021 são 

elementos fundamentais para a estabilidade dos juros 

nominais ao longo de 2021. O nosso cenário de 

referência sugere que durante todo o primeiro semestre 

do próximo ano a meta de taxa Selic será de 2% ao ano, 

e que o Banco Central só aumentará a taxa básica de 

juros no terceiro ou quarto trimestre de 2021. 


