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O Copom decidiu por elevar a taxa Selic em 75 p.b., sinalizando que 

deverá repetir este ritmo em sua reunião de maio. A despeito 

disto, manteve sinalização de normalização parcial de juros, com 

suas projeções condicionais mostrando inflação na meta em 2022 

com Selic terminando o ano em 4,50%. Revisamos nossas 

projeções de inflação, passando a esperar IPCA de 4,8% neste ano 

e de 3,5% em 2022, refletindo um câmbio médio mais depreciado 

neste horizonte. A recuperação econômica, por sua vez, tende a 

ser ainda gradual, afetada tanto pela pandemia quanto pela 

manutenção de um nível elevado de ruído político. Com isto, 

esperamos que a taxa Selic termine o ano em 4,50%, acelerando 

para 6,50% em 2022. 
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O Copom elevou ontem a taxa Selic em 75 pontos base (p.b.), levando-a para 2,75% ao ano, em decisão unânime. Sinalizou, 

também, que deverá repetir este ritmo em sua próxima reunião, em maio. Nós (e a mediana das expectativas de mercado) 

esperávamos alta de 50 p.b., tendo sido surpreendidos pela decisão de um ajuste mais “front-loaded”. 

 

No comunicado divulgado após a reunião, o comitê começa a atualização do seu cenário discutindo a conjuntura externa, vista 

como mais desafiadora para países emergentes. O contexto para tanto se dá pela aceleração do ritmo de vacinação, estímulos 

fiscais adicionais e expectativa de crescimento robusto em várias regiões, o que está levando a uma reprecificação de preços de 

ativos. 

 

Já com relação ao crescimento doméstico, o Copom enfatizou que os últimos dados referentes a atividade econômica (e em especial 

o PIB do 4T20) continuaram mostrando uma recuperação consistente, a despeito da redução dos programas de recomposição de 

renda. Mas isto é olhar para o retrovisor, e o BC reconhece que a incerteza à frente continua elevada, não só sobre o 1T21, como 

agora também sobre o 2T21, devido ao avanço da pandemia e necessidade de adoção de mais medidas de restrição à mobilidade. 

 

Sobre a inflação, a leitura continua sendo de que a elevação de preços correntes, apesar de mais forte e mais persistente do que o 

inicialmente esperado, é fruto de choques temporários. Não obstante, as projeções condicionais da autoridade monetária já 

mostram inflação em 5,0% em 2021, próxima do teto do regime de metas para o ano corrente, 5,25%, com preços administrados 

em 9,5%. Para 2022, a inflação projetada se encontra no centro da meta, 3,5%. Tais projeções sugerem que não houve redução 

significativa da projeção do BC para o PIB de 2021, que se encontrava em 3,8% ao final do ano passado. Conheceremos a atualização 

da projeção de PIB do BC na divulgação do próximo Relatório Trimestral de Inflação, na próxima quinta-feira.  

 

Visto o cenário de elevada incerteza para a continuidade da recuperação econômica no curto prazo e a inflação projetada para 

2022 na meta, o que motivou o início do ciclo de alta de juros em passo maior do que o esperado? Respondendo a esta pergunta, 

o comunicado foi claro: “uma estratégia de ajuste mais célere do grau de estímulo tem como benefício reduzir a probabilidade de 

não cumprimento da meta para a inflação deste ano, assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais 

longos.” Ou seja, o BC trabalha para reduzir a probabilidade conjunta de se perder o teto da meta no ano corrente e de observarmos 

uma desancoragem das expectativas em 2022. 

 

No entanto, apesar da estratégia mais agressiva no início do ciclo, o Copom manteve a sinalização de que este é o início de um 

processo de “normalização parcial” dos juros. Ou seja, a taxa Selic não deve ser levada para o seu patamar nominal neutro, entre 

6,00% e 6,50%, no atual ciclo. Olhando à frente, as projeções condicionais do Copom claramente indicam espaço para esta 

normalização parcial, com a pesquisa Focus considerando uma taxa Selic de final de ano em 4,50% e em 5,50% no próximo ano, 

levando o BC a projetar inflação na meta em 2022. 
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Em nosso cenário, chegamos a conclusão similar. Reavaliamos nossas projeções de inflação, passando a considerar em nosso 

cenário base um câmbio médio mais depreciado tanto em 2021 quanto em 2022, assim como preço do barril do petróleo mais 

elevado ao final do ano (brent terminando 2021 em UUS$ 70). Tal trajetória para o câmbio advém de duas constatações: primeiro, 

no ano corrente, deveremos continuar observando um prêmio de risco mais elevado, advindo de ruídos de cunho político e fiscal. 

Segundo, 2022 será um ano eleitoral, e as duas últimas eleições presidenciais sugerem que embates polarizados levam a um câmbio 

médio mais desvalorizado durante o ano. 

 

Como consequência, elevamos nossas projeções para a inflação em 2021 e em 2022 para 4,8% e 3,5%, respectivamente, a despeito 

do cenário de atividade mais desafiador. Incorporamos em nosso cenário base recessão técnica no 1S21 (-0,4% no 1T21 e -1,0% no 

2T21, nas leituras trimestrais), com uma recuperação apenas gradual no 2S21, sendo limitada pelo nível elevado de incertezas de 

cunho político e fiscal, e condições financeiras mais apertadas.  

 

Esta visão ainda mais cautelosa para a atividade econômica advém de alguns pontos que merecem destaque. Primeiro, apesar de 

notícias mais positivas na margem com relação à oferta prospectiva de vacinas, a acentuada piora da pandemia nas últimas semanas 

e a proximidade de colapso dos sistemas de saúde nas principais regiões do país devem levar a medidas duras de restrição à 

mobilidade que, acreditamos, deverão ser mantidas por um período de 1 a 2 meses, sendo relaxadas de forma apenas gradual com 

o avanço mais significativo da vacinação a partir de meados de abril. 

 

Segundo, condições financeiras mais restritivas, advindas tanto da elevação de taxas de juros globais quanto da elevação do juro 

doméstico e, mais importante, da manutenção de um nível de ruído político devem impedir uma recuperação mais célere após a 

reabertura da economia, esperada para algum momento entre a passagem do semestre e meados do 3T21. Como temos insistido 

em nossas publicações recentes, os contínuos flertes com o populismo econômico, que tomaram dimensões ainda maiores a partir 

do episódio da demissão do presidente da Petrobras e do patrocínio por parte do Planalto de se enfraquecer a PEC Emergencial, 

vão cobrar seu preço na forma de crescimento menor e inflação maior. 

 

Vale reforçar que, apesar deste cenário mais adverso, não acreditamos que vivenciaremos uma ruptura do atual regime fiscal. 

Ademais, parece haver espaço, mesmo que limitado, para reformas, tanto infraconstitucionais, como temos visto no caso de marcos 

regulatórios, quanto constitucionais, com a possibilidade de avanço da reforma administrativa ainda este ano, abrangendo novos 

servidores. Não obstante, o elevado nível de ruído político deverá continuar advindo do Executivo, que poderá propor, por exemplo, 

aumento real do salário mínimo e reajuste de salários de servidores em 2022. Deveremos continuar observando o governo testando 

medidas de cunho populista, enquanto o mercado faz seu papel disciplinador. 
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Desta forma, antecipamos o ciclo esperado para a normalização da política monetária, passando a esperar taxa Selic em 4,5% ao 

final deste ano e em 6,5% ao final de 2022 (de 4,0% e 6,0% anteriormente). Neste ano, nosso cenário contempla mais uma elevação 

de juros de 75 p.b., a ser seguida de duas elevações de 50 p.b. 

 

Ainda mantemos em nosso cenário base uma normalização “em dois estágios”, primeiro por conta do nível de ociosidade 

econômica ainda elevada e as incertezas de curto prazo com relação ao impacto do avanço da pandemia no crescimento 

econômico, e segundo por entender que, apesar dos ruídos, não deveremos observar uma mudança do regime fiscal. O risco, no 

entanto, é de termos que antecipar ainda mais a normalização monetária no caso de insistirmos no populismo econômico e no 

negacionismo com a pandemia. 
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