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Na reunião marcada para o início de maio (que acontece depois da

publicação desta edição), o Copom deve levar a Selic para 3,5%. O

debate mais relevante, porém, deve se concentrar na provável

magnitude do atual ciclo monetário. Na reunião anterior, a

autoridade monetária defendeu a ideia de um ajuste rápido e

moderado da taxa básica de juros. Apesar da incerteza quanto ao

momento e o ritmo da retomada da atividade seguir elevada, fruto

de um quadro ainda preocupante da pandemia, o comportamento

da inflação corrente e das expectativas recomenda uma ação mais

contundente da autoridade monetária. Em meio a tamanho

desarranjo das contas públicas, o cumprimento da meta de inflação

não será alcançado com um ajuste apenas parcial da taxa Selic.

▪ Se o comportamento da economia se mostrou mais positivo que o

esperado nos dois primeiros meses do ano, o recrudescimento da

pandemia a partir do final de março sugere que o PIB deve

experimentar uma queda importante neste segundo trimestre.

▪ A necessidade de adoção de medidas mais restritivas de

distanciamento social e um ritmo aquém do desejável (embora

crescente) da imunização contra a Covid-19 explicam muito dessa

contração da atividade, e nem mesmo a retomada dos pagamentos

do auxílio emergencial a partir de abril deve ser suficiente para

impedir essa desaceleração da economia.

▪ Provavelmente, o quadro de elevada incerteza quanto ao momento

e a intensidade da recuperação da atividade foi o fator chave por

trás da avaliação do próprio Copom, feita na reunião de março

último, de que um ajuste apenas parcial da Selic seria suficiente

para garantir o cumprimento da meta de inflação no horizonte

relevante da política monetária, isto é, 2021 e, sobretudo, 2022.

▪ Devemos entender esse ajuste parcial como aquele que levaria a

taxa básica de juros para um valor menos distante do seu nível

neutro, isto é, aquele que não acelera ou desacelera o crescimento

econômico em relação ao seu potencial. Nas palavras do próprio

Copom, seria retirado parte do extraordinário grau de estímulo

monetário vigente até então. Nas estimativas da autoridade

monetária, esse nível neutro nominal estaria hoje ao redor dos

6,5% (3,5% de inflação + 3% de juro real).

▪ Sendo assim, depois do muitíssimo provável aumento da Selic para

3,5% na reunião de maio (que ocorrerá poucos dias depois da

publicação desta edição), restaria um orçamento modesto de altas

adicionais da taxa básica. Embora relevante e legítima, a

preocupação do Copom quanto à evolução da atividade econômica

ao longo dos próximos meses não deverá alterar o balanço de

riscos em torno da inflação, que segue desfavorável.
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▪ Um primeiro fator a ser considerado é o comportamento da taxa

de câmbio. Apesar de alguma apreciação na segunda quinzena de

abril, o Real segue entre as moedas de pior desempenho no

universo dos países emergentes desde o início do ano passado.

▪ Direta ou indiretamente, a variação cambial exerce papel de grande

importância no comportamento de uma ampla gama de preços de

bens e serviços, e não apenas aqueles que podem ser mais

facilmente negociados com o exterior, embora no caso destes

últimos, o impacto seja naturalmente maior e mais rápido.

▪ O que torna essa depreciação do Real ainda mais perniciosa é que

ela se soma a um contínuo e expressivo aumento dos preços de

diversas commodities no mercado internacional. Apenas nos

primeiros quatro meses do ano, a alta acumulada dos preços (em

dólares norte-americanos) de diversos desses produtos tem

alcançado a marca de 50%, conforme mostra o gráfico a seguir.

▪ Parte desse movimento se deve à enorme injeção de recursos de

origem monetária e fiscal promovida por diversos governos ao

redor do mundo desde o início da pandemia da Covid-19 e que

estimulou bastante a demanda por tais produtos. Ao mesmo

tempo, alguns deles enfrentaram ou seguem enfrentando

dificuldades do lado da oferta, desencadeando tal comportamento

dos preços.

▪ Um dos problemas observados na oferta global de produtos

agrícolas (como milho, soja etc.) tem origem climática. Excesso de

chuvas em algumas regiões produtoras e escassez hídrica em

outras se somaram a níveis baixos de estoques para os padrões

médios históricos, fazendo com que qualquer declínio da safra

desses produtos, por menor que seja, promova uma alta forte de

seus preços.
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Cobre Nafta Petróleo Gasolina Aço Óleo de

Soja

Milho

Preço de commodities no mercado internacional 

(var. % jan-abr/21)                                                                        
Fonte: Bloomberg. Elab.: Porto Seguro Investimentos  
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▪ A falta de chuvas neste início de 2021 também tem trazido impacto

sobre o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do centro-sul

do país. O menor volume de água disponível exige então o aumento

da oferta de energia elétrica de fontes mais caras, como as

termelétricas, impactando nas chamadas bandeiras tarifárias do setor

elétrico, encarecendo o custo para famílias, indústrias e serviços em

geral.

▪ A alta dos preços de produtos no mercado internacional ou

intempéries climáticas naturalmente não são sensíveis à movimentos

da Selic realizados pelo Copom. Isso, porém, não quer dizer que a

autoridade brasileira deve ficar de braços cruzados, conformando-se

com a sucessão de infortúnios sobre os quais ela não tem controle.

▪ Se de fato o efeito primário desses choques de preços não podem

ser evitados pelo Copom, seus eventuais choques secundários

devem ser combatidos de forma inequívoca e tempestiva. E como

esses choques secundários se manifestam? Através da difusão

dessas altas para os preços de outros bens e serviços que, a priori,

têm pouca ou nenhuma relação com aquelas altas iniciais.

▪ Essa potencial disseminação de altas para outros preços, mesmo que

em escala menor e de forma mais lenta, pode ser percebida através

da evolução das expectativas de inflação dos diversos agentes

econômicos, sejam eles consumidores, economistas ou gestores de

recursos que negociam títulos públicos corrigidos pela inflação.

▪ E em maior ou menor grau, tem havido uma gradual, porém

constante, deterioração das expectativas desses atores para o

comportamento da inflação nos próximos meses e anos, superando

o centro da meta a ser alcançada pelo Copom.
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▪ Esse quadro que combina de um lado elevada incerteza quanto à

retomada da atividade econômica diante da persistência de

números ainda dramaticamente elevados de casos e mortes

gerados pela Covid-19 e, de outro, pressões inflacionárias de

origens diversas que ameaçam o cumprimento das metas de

inflação neste e nos próximos anos, acaba criando um dilema para

o Copom e seu plano de voo para a Selic no curto e médio prazo.

▪ A intenção manifestada na reunião de março de promover uma alta

rápida e limitada da taxa básica de juros, retirando apenas parte do

elevado grau de estímulo monetário vigente nos últimos meses,

tem grande chance de ser abandonada já nesta reunião do início

de maio.

▪ A enorme fragilidade fiscal e suas consequências deletérias sobre a

taxa de câmbio, que acabam por amplificar domesticamente altas

expressivas de preços de diversos produtos observados no

mercado internacional, torna difícil, para não dizer impossível, o

desejo de cumprir a meta com uma normalização apenas parcial da

política monetária.

▪ Sem avanços relevantes e rápidos da agenda de ajuste fiscal, que

diga-se, parecem hoje bastante improváveis, caminhamos para

uma Selic de pelo menos 5,5% ao final deste ano, patamar que

seria aumentado adicionalmente nos primeiros meses de 2022,

quando a taxa básica de juros se acomodaria ao redor de 7%.

2017 2018 2019 2020 2021 (p)

PIB var. acum. % 1,3 1,8 1,4 -4,1 2,5

IPCA var. acum. % 2,9 3,7 4,3 4,5 5,1

Câmbio R$/US$, dez 3,31 3,88 4,02 5,19 5,50

Selic %, dez 7,00 6,50 4,50 2,00 5,50

(p): projeções


