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As últimas informações trazidas tanto pela reunião do Copom 

quanto pelo Relatório Trimestral de Inflação (RTI) sugerem que só 

haverá necessidade de elevação de juros em 2021 caso 

confirmado o cenário de crescimento robusto no próximo ano. 

Continuamos com a visão de recuperação mais gradual à frente, 

em linha inclusive com o trabalho contido no próprio RTI sugerindo 

risco de recuperação mais lenta do consumo das famílias. 

Projetamos crescimento do PIB de 2,2% no próximo ano, com a 

taxa Selic estável em seu atual patamar até meados de 2022.
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A última reunião de política monetária do Copom do ano foi marcada por uma surpresa relativamente “hawkish”: a 

sinalização de que o “forward guidance” de manutenção de juros parados por um longo horizonte poderia ser retirado 

em um futuro próximo (sinalização esta acompanhada com o “disclaimer” de que isto não significaria aumento 

automático de juros, como o BC tem destacado). Ademais, surpreenderam também projeções de inflação acima do 

esperado por nós, com o ano de 2022 praticamente na meta (3,4% projetado no cenário base frente ao centro da 

meta de 3,5%). 

Já o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro divulgado ontem, em contrapartida, trouxe elementos mais 

“dovish”, como discutimos a seguir: 

(1) Primeiro, chama atenção que as projeções de inflação do BC consideram preços administrados bastante elevados, 

de 5,7%, frente a 4,4% esperado por nós e 4,2% na mediana da pesquisa Focus. Esta informação já era contida na ata, 

porém houve no RTI o esclarecimento de que tais números contemplam a bandeira tarifária vermelha 1 em suas 

projeções de energia elétrica (dado o nível elevado de preços administrados, acreditávamos que poderia ser vermelha 

2), sugerindo então que parte relevante da diferença está em outros itens, como por exemplo combustíveis, 

provavelmente impactado por um câmbio mais elevado (o BC considerou uma taxa de câmbio de R$ 5,25 / US$, frente 

a R$ 4,80 / US$ utilizada por nós); 

(2) Uma projeção de administrados tão elevada indica, então, que o cenário base do BC contempla uma trajetória de 

preços livres similar à esperada por nós (2,7% em 2021, mesma projeção do Copom, segundo nossos cálculos), mesmo 

com uma estimativa de crescimento muito superior (3,8% projetado pelo BC para o próximo ano, revisto de 3,9%, 

frente à nossa projeção de 2,2%); isso indica uma projeção do BC relativamente benigna frente à nossa. 

(3) Em seus boxes, o BC também apresentou dois trabalhos interessantes. No primeiro, uma exercício que quebra a 

acumulação de poupança por famílias em 2020 entre aquela que é precaucional (que tende a ser mais duradoura, 

ligada à incerteza econômica) e aquela circunstancial (efeito imediato de medidas de restrição à mobilidade e de 

fechamento parcial da economia, sendo revertida de forma rápida com a normalização). A conclusão do trabalho é 

que, na margem, a poupança circunstancial parece já ter sido quase que totalmente exaurida até setembro, enquanto 

a poupança precaucional ganhou relevância, sugerindo, então, que a retomada do consumo das famílias poderá ser 

mais gradual, não tendo impulso adicional substancial de um movimento de despoupança no próximo ano. O segundo 

estudo sugere que poderemos não ter efeitos permanentes muito significativos de fechamento de empresas após a 

pandemia, não devendo a economia ter perdas relevantes do lado da oferta. 

Em função de (1) e (2), acreditamos que há espaço para algum recuo das projeções de inflação nos próximos 

trimestres. Tal queda se daria seja por preços administrados sendo revisados para baixo - por exemplo, uma eventual 

revisão da bandeira tarifária ao final do ano ou por conta de uma taxa de câmbio mais apreciada levando preços de 
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combustíveis a serem revistos para baixo -, seja por preços livres menos pressionados. Isto seria possível, por sua vez, 

caso estejamos corretos em nossa leitura de que a retomada econômica se dará de forma mais gradual do que o 

esperado pelo BC e pela mediana de mercado, com um mercado de trabalho ainda bastante deprimido, significando 

uma demanda agregada expandindo menos. 

De (3), fica evidente que, apesar da projeção de crescimento por parte do BC ser superior inclusive à mediana de 

mercado (3,5%), existem ainda incertezas relevantes com relação ao ritmo de recuperação, podendo o consumo das 

famílias surpreender para baixo devido a uma maior resiliência de poupança precaucional. Ademais, o BC, ao sinalizar 

que não enxerga “danos” permanentes relevantes à economia via fechamento de empresas, sugere que não 

deveremos ter efeitos significativos do lado da oferta, não havendo queda de PIB potencial que poderia 

eventualmente levar a uma trajetória de inflação mais alta dado um mesmo nível de demanda agregada. 

Em suma, as informações trazidas pelo BC sugerem que, caso o crescimento econômico se mostre forte no próximo 

ano, em linha com o consenso, provavelmente haverá necessidade de elevação de juros no 2S21 para levar a inflação 

de 2022 para o centro da meta de 3,5%. Tal conclusão se sobressai do fato de que o cenário base apresentado pelo 

BC, com inflação praticamente na meta em 2022, considera a Selic sendo elevada para 3,0% até o final do próximo 

ano. 

Não obstante, caso o crescimento se mostre inferior a este, com a ociosidade dos fatores de produção permanecendo 

ainda bastante elevada, a necessidade de alta de juros é postergada para frente. Com os riscos de que o consumo das 

famílias podendo se normalizar em uma trajetória mais gradual do que a eventualmente esperada, com um 

movimento de despoupança mais lento, população ocupada ainda em nível bastante deprimido e fim do auxílio 

emergencial, acreditamos que este cenário de menor crescimento deve prevalecer, resultando em nossa projeção de 

crescimento de 2,2% para 2021. 

Desta forma, reafirmamos nossa expectativa de que o processo de normalização monetária deverá ter início apenas 

em meados de 2022, com inflação projetada, condicionada a esta trajetória de juros, em 3,1% para 2021 e em 3,5% 

em 2022. Por fim, com relação ao “forward guidance”, acreditamos que ele continuará valendo pelo menos até 

março, momento no qual o horizonte relevante de política monetária passa a dar maior peso para o ano seguinte. 

Não obstante, compartilhamos da visão externada pelo BC: seu eventual fim não sinaliza necessariamente alta de 

juros no curto prazo. Simplesmente o mecanismo usual do regime de metas de inflação volta a valer, com o BC 

voltando a avaliar suas projeções de inflação e o balanço de riscos para as mesmas, o que acreditamos deixará claro 

a ausência de necessidade de aperto monetário nos próximos trimestres. 



 

 

COMENTÁRIO MENSAL

5 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Diretor 

Economista-chefe 

Economista 


