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Copom mantém inalterada a taxa Selic, em 2% 
a.a., reforça a necessidade de manutenção do 
atual regime fiscal e, ainda assim, sinaliza que 
não pretende aumentar a taxa de juros no curto 
prazo.  

 

Comentário Arazul Capital: Após nove cortes 
consecutivos na taxa básica de juros, o Copom 
decidiu manter a taxa Selic em 2% a.a., o menor 
nível da série histórica. Acreditamos que o ciclo 
de afrouxamento monetário iniciado no final de 
2016 se encerrou, especialmente porque as 
taxas de juros reais estão negativas, o risco de 
instabilidade financeira não é percebido como 
desprezível e há alguma pressão inflacionária no 
curto prazo, que pode contaminar as 
expectativas.  

  

Na 233ª reunião do Copom decidiu-se, por 

unanimidade, manter a taxa básica de juros em 2% a.a., 

o menor nível da série histórica. Esta decisão já era 

amplamente esperada pelos analistas do mercado. Mais 

uma vez o Comitê reiterou a intenção de 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 

13 de março a mediana das expectativas para a inflação 

de 2021, coletadas no Boletim Focus, tem permanecido 

abaixo da meta, e este movimento das expectativas é 

uma das principais justificativas para a manutenção do 

cenário de juros surpreendentemente baixos.    

A curva de juros tornou-se mais inclinada em relação há 

30 dias e os juros aumentaram em todos os vérticies da 

curva. Este movimento provavelmente sinaliza que o 

mercado está antecipando um maior nível de risco fiscal 

para o longo prazo e, ao mesmo tempo, uma aceleração 

inflacionária um pouco mais intensa do que a que se 

esperava anteriormente. Nada garante que este 

movimento não será acomodado ao longo dos próximos 

meses, entretanto.  

 

A taxa de juros real ex ante, por seu turno, segue 

passeando em terreno negativo pelo quarto mês 

consecutivo, ao passo que a ex post tem sido 

virtualmente nula. Como se sabe, juro real negativo é 

um fenômeno 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, 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 consolidar, as 

taxas reais de juros deixarão de ser negativas, mas não 

acreditamos que o Banco Central aumentará a taxa de 

juros em 2021 de maneira abrupta.     
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Sobre o cenário externo, os membros do Comitê 

lembraram sobre a retomada das principais economias, 

que tem sido setorialmente heterogênea, e 

mencionaram sobre a moderação da volatilidade dos 

ativos financeiros. Este cenário tem proporcionado um 

ambiente menos desfavorável para as economias 

emergentes. O termo “desafiador”, para se referir ao 

ambiente macroeconômico dos países emergentes, não 

apareceu nesta Ata, mas foi ressaltado que há incertezas 

relevantes puxadas tanto pela redução dos estímulos 

governamentais quanto pela evolução da pandemia. 

Sobre a economia doméstica, especificamente, o 

Comitê reconheceu que há uma recuperação parcial da 

atividade econômica e, ao mesmo tempo, salientou que 

a economia brasileira tem se recuperado mais rápido 

que a dos demais países emergentes. Este movimento é 

atribuído às políticas governamentais de recomposição 

da renda, do emprego e de sustentação do crédito, ao 

passo que o arrefecimento da política de auxílios 

emergentenciais, já contratado, parece preocupar o 

Comitê. 

O alto grau de incerteza quanto a velocidade de 

recuperação da economia brasileira é um fator citado 

para justificar a conduta cautelosa da autoridade 

monetária. De fato, a diferença entre os palpites 

máximo (-2,73%) e mínimo (-9,08%) para o crescimento 

econômico de 2020 era muito alta na data da reunião, e 

isso realmente dificulta uma estimativa menos 

imprecisa do processo de fechamento do hiato do 

produto e, portanto, do tamanho das pressões 

inflacionárias para o final de 2020 e o ano de 2021. 

Neste amplo contexto, as expectativas para a inflação 

colhidas na pesquisa Focus para 2020, 2021 e 2022 

encontrava-se entre 1,9% e 3,5%, com aceleração 

esperada de 1,6 p.p. 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, 

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. Como temos ressaltado, dar pesos para 

estes riscos é uma das principais tarefas do Banco 

Central no processo de determinação da taxa de juros.  

Embora a assimetria do balanço de risco para a inflação 

tenha um viés positivo, sengundo a interpretação do 

Comitê, este elemento não tem sido suficiente para 

justificar uma redução do grau de estímulo monetário.  

 

Em um exercício de simulação realizado pelo Comitê 

com taxa de câmbio em R$5,30/US$, um nível mais 

baixo que o atual, e juro nominal extraído a partir da 

pesquisa Focus, a inflação projetada é de 2,1% em 2020, 

2,9% em 2021 e 3,3% em 2022. O cenário com taxa de 

juros constante em 2% a.a. e taxa de câmbio também a 

R$5,30/US$, por outro lado, fornece resultados 

similares para a inflação de 2020 e de 2021. Estes 
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exercícios sugerem, portanto, que que a inflação 

dificilmente ficará dentro da banda estabelecida para 

2020, uma vez que já conhecemos 2/3 da inflação 

observada em 2020. Ressaltamos que este cenário para 

2020 não é incompatível com nossa previsão de que a 

inflação medida pelo IPCA encerrará o ano em 1,92%. 

Para 2021 também não se pode descartar que a inflação 

deva ficar abaixo do centro da meta estabelecida pelo 

governo. Evidentemete, um cenário alternativo, embora 

improvável, com taxa de câmbio mais desvalorizada ao 

longo do último trimestre, tal como acima de 

R$5,50/US$, associado com um fechamento mais rápido 

do hiato do produto seria compatível com a inflação 

cheia no centro da meta em 2021.   

 

Um ponto novamente chamado à atenção pelo Comitê 

é a discussão em torno do limite mínimo efetivo para a 

taxa de juros no Brasil, que 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 razoável. Implicitamente eles 

estão a dizer que este limite é uma taxa de juros positiva 

para economias emergentes. Para o caso do Brasil 

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). Manifesta-se também 

uma preocupação sobre a relação entre os juros muito 

baixos e questões de natureza prudencial, justamente 

como mencionado na Ata da reunião anteior.   

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 de que o Copom assim agirá. 

Cautela tem sido a palavra de ordem na condução da 

política monetária no Brasil. Ademais, prescrição futura 

(forward guidance) como instrumento adicional de 

política monetária foi reafirmada pelo Comitê. Como as 

expectativas para a inflação de longo prazo estão 

ancoradas, as expectativas e as projeções de inflação no 

cenário básico encontram-se bem abaixo do centro da 

meta e o regime fiscal não foi modificado para pior, tem-

se que as condições necessárias para o não aumento dos 

juros estão satisfeitas. A explicitação destas condições 

torna a condução da política monetária mais 

transparente, de fato, mas acreditamos que ainda falta 

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 são 

úteis no processo de calibragem da taxa de juros.  

 


