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O cenário econômico se tornou mais desafiador no curto prazo, 

com o aumento da incerteza fiscal e as dificuldades na rolagem da 

dívida pública, como analisamos no Comentário Macro da semana 

passada. Mas os desafios no refinanciamento da dívida pública 

poderiam também estar ligados ao patamar da Selic, talvez 

excessivamente baixo? Não encontramos evidências que 

sustentem essa tese pois não há deslocamento de ativos 

domésticos para ativos externos ou saída em massa de recursos de 

fundos de renda fixa. Mas não há dúvida que a Selic a 2%, em 

contexto de dívida/PIB já em 90%, coloca como imprescindível a 

manutenção do teto do gasto, sem o qual teríamos inflação 

ascendente e mudança do rumo da política monetária, tal como 

expresso no "forward guidance" do Banco Central
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Não há dúvida que o cenário econômico brasileiro tornou-se mais complexo e desafiador ao longo das últimas semanas. De um 

lado, as incertezas quanto à trajetória fiscal e as dificuldades na rolagem da dívida pública (como abordamos em nossa última 

coluna) acarretaram piora na margem nas condições financeiras, colocando-as em território menos estimulativo para a atividade 

econômica em 2021. De outro, surpresas inflacionárias nos preços de alimentos e bens industrializados, mesmo que refletindo 

o que julgamos ser fatores temporários, elevaram as expectativas inflacionárias no horizonte relevante da política monetária e 

impactarão negativamente a renda disponível das famílias, introduzindo mais um vetor contrário à recuperação da economia. 

E, na margem, o cenário internacional tornou-se menos benigno com o recrudescimento da pandemia nos EUA e Europa, 

lançando dúvidas quanto ao ritmo da recuperação econômica global e aumentando a aversão a risco. 

Não obstante esse quadro, o BC reiterou ontem, na reunião do Copom, a manutenção da Selic em nível considerado estimulativo 

e também sua prescrição futura ("forward guidance"), condicionada à manutenção do arcabouço fiscal (leia-se, do teto de 

gastos) e à expectativa de inflação frente à meta. 

Em nosso cenário base, o hiato do produto ainda muito negativo e o mercado de trabalho muito deprimido corroboram a Selic 

no patamar de 2% até meados de 2022, dentro do contexto de manutenção do teto de gastos. Não há por que elevar a Selic 

antes: a prescrição do regime de metas não recomenda uma alta mais precoce, sob pena de não haver a convergência da inflação 

para a meta mesmo em 2022. 

Mas se as expectativas do consenso do Focus e as projeções condicionais do BC não sugerem que a taxa de juros básica tenha 

caído excessivamente, há intenso debate a respeito de um possível exagero do BC na calibragem da Selic, com o nível atual 

sendo potencialmente baixo demais. 

Se retrocedermos para o cenário inicial da pandemia, houve quem sugerisse que, ao lado do "equilíbrio interno" (o regime de 

metas), devesse ser levado em consideração o "equilíbrio externo", envolvendo as contas externas e a taxa de câmbio. O temor 

era que houvesse um forte processo de fuga de capitais, movido pelo juro muito baixo, que teria efeitos negativos nas 

expectativas inflacionárias e nas próprias condições financeiras, tornando a queda do juro contraproducente. Tais temores 

justificaram uma trajetória inicialmente cautelosa pelo nosso BC na redução da Selic, mas não se confirmaram: a taxa caiu muito 

abaixo do consenso e não houve "desequilíbrio externo", em contexto de políticas monetárias muito estimulativas e grande 

injeção de liquidez pelos bancos centrais dos países desenvolvidos. 

Em um segundo momento, o próprio BC introduziu o temor com o risco de que uma taxa Selic muito baixa pudesse prejudicar a 

estabilidade financeira. Como boa parte dos ativos das famílias e empresas, de um lado, e os passivos do governo, de outro, são 

alocados em fundos de investimento de renda fixa, um movimento consistente de perda de ativos nessa indústria ameaçaria a 

estabilidade financeira. A cautela relativa a esse particular risco, inclusive, permanece relevante na orientação da política 

monetária do BC, acertadamente a nosso ver. 
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Mas há ainda um terceiro ponto, a saber: o impacto da Selic no financiamento do setor público. Frente ao gigantesco 

aumento do déficit público em 2020, as necessidades de financiamento do governo tiveram enorme alta, e devemos 

encerrar o ano com o maior nível de dívida bruta da série histórica (94,0% do PIB). Se a Selic em seu patamar mínimo 

histórico e o encurtamento da estrutura da dívida pública reduzem os custos de rolagem, o ambiente de incerteza provocou 

forte alta nos prêmios ao longo da curva de juros. Essa elevação, inclusive, gerou, pela primeira vez desde 2002, uma alta 

significativa do prêmio da própria LFT, título (praticamente) sem risco de mercado, gerando perdas para investidores em 

fundos DI. Tão simples como isso: se o governo já não consegue se financiar na taxa Selic mesmo via emissão de LFT (ou LTN 

"casada"), tendo que pagar um prêmio, é sinal de que a taxa básica está baixa demais e estaria gerando dificuldades na 

rolagem da dívida pública. Nesse caso, a poupança de famílias e empresas possivelmente estaria sendo alocada em ativos 

domésticos mais rentáveis ou migrando para ativos externos. 

Mas vamos discordar da tese acima na medida em que não encontramos evidências que a sustentem. Em primeiro lugar, 

como apresentado pelo Diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra, em live feita em 14/10, houve uma importante 

migração de recursos dentro do sistema financeiro entre 30 de setembro de 2019 e 25 de setembro de 2020. 

A indústria de renda fixa de longo prazo teve captação líquida negativa de R$ 237 bilhões no período, enquanto houve 

aumento no estoque de CDB e poupança de R$ 474 bilhões e R$ 174 bilhões, respectivamente. Chama atenção, ainda, a 

captação líquida de R$ 146 bilhões em fundos de renda fixa de curto prazo e a elevação de R$ 67 bilhões no estoque de 

depósitos à vista. 

 

  

 

(% 12 meses) 

 



 

 

COMENTÁRIO MACRO 

5 

  

Levantamos como hipótese que esse comportamento esteja mais ligado à evolução do diferencial de juros da Selic frente aos 

juros internacionais do que propriamente o seu nível. Entre 2017 e 2019, o carregamento do real ("carry") passou de nível 

extremamente elevado para níveis compatíveis ou mesmo abaixo das principais moedas emergentes, como o peso mexicano. 

Nesse período, o Brasil teve um longo processo de relaxamento monetário em decorrência da crise de 2014/16, de modo 

diferenciado frente ao ocorrido entre países desenvolvidos e emergentes. 

Já em 2020, a queda da Selic para a sua mínima histórica de 2% pós-Covid ocorreu em contexto em que as principais economias 

desenvolvidas adotaram políticas monetárias fortemente expansionistas, reintroduzindo políticas não convencionais de 

expansão do balanço. Os países emergentes de um modo geral também cortaram suas taxas básicas, de modo que o diferencial 

de juros não mostrou grande variação. Cortamos a Selic em 225 pontos base (p.b) a partir de março, contra corte de 275 p.b. no 

caso do México e África do Sul, 250 p.b. na Colômbia, 200 p.b no Peru, 175 p.b na Rússia e 125 p.b. no Chile. 

Mas o "carry" real não leva apenas em consideração a taxa básica, envolvendo também a taxa futura e o câmbio a termo. Assim, 

o "carry" pago pela moeda brasileira, quando comparado a uma cesta de países que inclui o México, a África do Sul, a Colômbia, 

o Peru, a Rússia e o Chile, caiu de maneira substancial entre setembro e outubro de 2019, permanecendo relativamente 

constante até recentemente. E voltou a subir nos últimos dois meses, refletindo a maior inclinação da curva de juros local. Desta 

forma, temos que as quedas adicionais de juros em 2020 não levaram a uma piora do diferencial do carregamento do real frente 

aos seus pares.  
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Teria havido, no período recente, uma maior preferência dos investidores brasileiros por alocação em ativos de portfólio 

externos? O balanço de pagamentos sugere que não. A saída líquida de investimento de portfólio nos primeiros nove meses de 

2020 atingiu US$ 8,7 bilhões, contra US$ 10,2 bilhões para o mesmo período de 2019. Se utilizarmos o período mar/set, 

encontramos uma aceleração, de US$ 5,7 bilhões no ano passado para US$ 6,5 bilhões esse ano. Mas este aumento está 

concentrado em investimentos em renda variável e fundos de investimento. O investimento em títulos de dívida (renda fixa) no 

exterior atingiu US$ 1,0 bilhão de mar/set de 2019, contra tão somente US$ 69 milhões no mesmo período de 2020, sugerindo 

perda de atratividade do investimento em renda fixa no exterior mesmo em contexto de Selic historicamente baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio fluxo cambial não sugere que haja uma piora em relação ao que ocorria no ano passado, então em contexto de uma 

Selic mais alta. Em 2019 tivemos um fluxo cambial fortemente negativo (-US$ 41,8 bilhões), o que levou o BC a voltar a vender 

reservas internacionais, em contexto de saídas expressivas de investimentos em portfólio e redução do endividamento externo 

em decorrência do notável crescimento do nosso mercado de capitais doméstico, que se tornou competitivo em contexto de 

juros baixos. Assim, a forte queda do diferencial de juros a partir de 2017 acabou levando a um novo equilíbrio no financiamento 

externo da economia em que passivos de renda fixa tiveram redução expressiva, seja na forma de dívida corporativa em dólares, 

seja na participação do investidor não-residente na dívida pública. 
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  Não se nota, contudo, uma piora na margem a partir da crise da Covid-19. Houve em março e abril desse ano um processo global 

de saída de investimentos de portfólio em países emergentes, implicando saída líquida de US$ 20,4 bilhões de aplicações de não 

residentes em renda fixa local no Brasil. Contudo, uma vez estancado esse movimento global e no contexto de uma Selic mais 

baixa, esses investimentos mostraram recuperação a partir de maio, com alta de US$ 7,5 bilhões no acumulado até setembro, 

em linha com a evolução da participação do investidor não-residente na dívida pública, relativamente estável desde abril até 

setembro (entre 9,0 e 9,4%). O fluxo cambial de maio até a última parcial de outubro é negativo em US$ 6,6 bilhões, contra saída 

líquida muito maior (US$ 24,3 bilhões) no período maio a outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados mostram que no período pós-Covid e de queda mais intensa da Selic não houve i) saída líquida de recursos de fundos 

de renda fixa local; ii) aumento de investimentos de residentes em renda fixa no exterior; ou iii) redução dos investimentos de 

não residentes na renda fixa local (exceto nos meses de março e abril, em conjunto com o movimento global). Se há uma 

mudança de padrão no comportamento do investidor local (maior alocação em ativos de risco) e do não-residente (redução em 

investimentos em renda fixa domésticos), tal movimento parece ter precedido a pandemia, ligado à forte redução do juro básico 

e de seu diferencial com os juros internacionais. 

Como abordamos em nossa última coluna, contudo, o estresse recentemente vivido no mercado de dívida pública, frente a 

sinais de irresponsabilidade fiscal advindos da ala política do governo e algumas lideranças políticas, é sinal bastante sério e que 

deve servir de advertência para os limites existentes para o crescimento da dívida pública, com vencimentos de cerca de 10% 

do PIB nos próximos 7 meses. Nesse contexto, tivemos problemas substanciais para a rolagem da dívida pública e os fundos de 

renda fixa voltaram a ter comportamento menos favorável (resgate líquido de R$ 13,2 bilhões) na parcial de outubro (até o dia 

22). 

Se não concordamos com a tese que o nível da Selic é problema para o financiamento da dívida pública, seu patamar atual 

certamente não será sustentável se flertarmos com a irresponsabilidade fiscal, caminho que seria trilhado com o 

enfraquecimento da nossa âncora fiscal, o teto de gastos, ou por qualquer tipo de pedalada para contorná-lo (seja a prorrogação 

do estado de calamidade, crédito extraordinário, uso de restos a pagar). Esta é a mensagem dada pela política monetária no 

"forward guidance": a situação econômica prescreve uma política monetária estimulativa; esta, contudo, está ancorada no teto 

do gasto e não poderemos manter a Selic baixa se a âncora for destruída, enfraquecida ou contornada via pedaladas. 
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