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Decisão do Copom

Mais uma vez o Copom optou pela manutenção da Selic no atual patamar de 2,0% a.a. O

comunicado trouxe importantes mudanças, principalmente no que tange o foward guidance, que

foi finalizado.

A próxima reunião do Copom será no dia 17 de março, e o mercado precifica uma alta de 0,25

b.p. para o evento. Para o primeiro semestre de 2021 está precificada uma alta de 1,00b.p. Algo

que não parece se confirmar pelo comunicado de hoje, nem com a visão apresentada pela RB no

relatório “Perspectivas 2021”. Explicaremos melhor abaixo.

Novamente foi destacado “a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da

usual” pelo Copom. O que já indica no início do comunicado, que o peso do efeito negativo da

pandemia na atividade seguirá sendo decisivo para a condução de política monetária no Brasil.

Outro trecho reforçado é o de “diagnóstico de que os choques atuais são temporários”, ao

comentarem a inflação e a alta de preços de alimentos recente. No último Relatório Trimestral de

Inflação, foram utilizados dois estudos para bater nessa tecla. O que demonstra um alto grau de

convicção do Banco Central.

Somando esses dois trechos com a conclusão final, vemos uma chance menor de alta de juros

em março. Também não vemos, nesse comunicado, uma instituição que subiria a Selic já para

3,0% a.a. no final do semestre.

Gustavo Cruz - Estrategista CNPI
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O que oferece oportunidades para operar esse movimento de convergência, que deve ocorrer

nos próximos meses. Segue o trecho crucial do documento:

“O Comitê reitera que o fim do forward guidance não implica mecanicamente uma elevação da taxa de

juros pois a conjuntura econômica continua a prescrever, neste momento, estímulo extraordinariamente

elevado frente às incertezas quanto à evolução da atividade.”

Por outro lado, vemos que o Copom começa a preparar o terreno para voltar a subir juros. Um

quadro de manutenção por todo 2021 parece altamente improvável no momento.

Vemos que o risco de inflação mais alta já incomoda:

“Segundo o forward guidance adotado em sua 232ª reunião, o Copom não reduziria o grau de estímulo

monetário desde que determinadas condições fossem satisfeitas. Em vista das novas informações, o

Copom avalia que essas condições deixaram de ser satisfeitas já que as expectativas de inflação, assim

como as projeções de inflação de seu cenário básico, estão suficientemente próximas da meta de inflação

para o horizonte relevante de política monetária.”

A alta nos preços de commodities internacionais também surgiu no comunicado. Diferente de

outras vezes, entendemos que aqui existe um risco que não deve ser facilmente classificado

como temporário. Com o mundo tendo iniciado o processo de vacinação, podemos ver liquidez

despejada na economia em três frentes. Seriam elas, fiscal, monetária e gastos das famílias. Algo

que pode somar vários trilhões de dólares, entre 20% e 25% do PIB mundial. Segundo estimativa

da Universidade de Cambridge.

Outra grande surpresa do comunicado foi o comentário sobre inflação subjacente, “As diversas
medidas de inflação subjacente apresentam-se em níveis acima do intervalo compatível com o

cumprimento da meta para a inflação.”. O que sugere um Copom desconfortável com a dinâmica da

inflação atual.

Vemos que o Copom deverá seguir pesando a incerteza e fraqueza econômica, gerada pela

pandemia, para postergar o início do ciclo de alta de juros. Mas observamos um desconforto com

a inflação, sugerindo que essa gangorra mudará de lado em breve. Após março, Copom se reúne

em 05 de maio e 16 de junho. Provavelmente veremos o mercado concentrar suas apostas em

maio, com uma alta de 0,25 b.p.

Em conclusão, a Selic na mínima histórica está chegando ao seu final. Dependendo da reação da

economia, esse fim estará mais próximo de hoje ou do final do semestre. De qualquer maneira,

reforçamos nossa visão que a Selic encerrará o ano em 3,5%.

Gustavo Cruz - Estrategista CNPI
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