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Foi clara a cautela do banco central no comunicado de sua última reunião. Além de ter
preferido uma redução mínima da Selic, o COPOM optou por reduzir a importância de
desdobramentos conjunturais positivos vis-à-vis à percepção que parte de alguns analistas
tinha sobre os mesmos fatos (nos incluíamos nesse grupo até esse novo conjunto de
informação). Como conheceremos a ata daquela reunião nesta terça-feira, não vale a pena
nos estendemos muito nessa análise. Aqui, o nosso objetivo é encontrar “orçamentos” da
Selic confortáveis para o BC a priori (ou seja, aos olhos de hoje, sem nos anteciparmos a
eventos futuros).
As opiniões sobre as motivações do colegiado foram diversas. De um lado, entendeu-se a
prudência como algo mais conjuntural na esteira da suposta necessidade de conter o
apreçamento da curva de juros e, assim, tentar evitar que as apostas se dividissem entre
cortes mais expressivos (0,50% ou 0,75%, por exemplo) já em novembro. Se assim fosse, todo
o mindset para o ciclo total permaneceria o mesmo, mudando apenas a magnitude de seu
começo.
Por outro lado, houve quem observasse uma preocupação maior do comitê com a discussão
como um todo, visão que chamamos de “estrutural”: a incerteza fiscal não seria reduzida
significativamente apenas com a votação da chamada “PEC do Teto” – que de fato tem
credibilidade reduzida no tempo sem uma contenção consistente das despesas
previdenciárias, por exemplo – e as dúvidas sobre a desinflação dos tais “componentes do
IPCA mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária” não seriam “claramente”
dissolvidas em poucas leituras de inflação. Até pela surpresa que tivemos com a decisão e,
especialmente, com toda a parcimônia do BC, nos sentimos mais confortáveis com essa última
visão.
De qualquer forma, uma maneira de simplificar a discussão - e fugir das suposições
qualitativas - é debater em cima dos cenários de projeções do próprio banco central. Os
diretores têm explicitado a sua preocupação crescente com a inflação estimada para 2018.
Não querem permitir o seu descolamento da meta tanto para baixo como - e principalmente para cima. Nesse sentido, provavelmente soaram alarmes quando o IPCA do cenário de
mercado (que utiliza câmbio e Selic projetados pelo Boletim Focus) subiu para 4,7% ao final
do período em questão. Ao mesmo tempo, considerando alguma preocupação com o
crescimento da economia, também não interessa um cenário como o de referência (Selic e
câmbio constantes em todo o período analisado) onde o IPCA ultrapassa a meta e atinge 3,9%
ao final do horizonte relevante.
Sendo assim, cabem os seguintes exercícios: qual poderia ser a Selic tal que (1) o cenário de
mercado reduz o IPCA de 4,7% para 4,5% ao final de 2018 e (2) o cenário de referência com
apenas o câmbio constante passa de 3,9% para 4,5% no mesmo período. Como não
conhecemos as estimativas do BC para além do período relevante, limitamos a nossa análise
para a Selic final de 2017.
As tabelas abaixo mostram a mediana do câmbio e da Selic trimestral do Boletim Focus.
Sabemos que essa combinação (somada a outros pressupostos implícitos do BC) atinge IPCA de
4,7% em 2018. Para reduzi-lo de volta para o centro de meta, considerando a simplificação de
um ritmo constante de corte ao longo de todo o ciclo a partir da reunião de novembro/16,
concluímos que, aos olhos de hoje, os modelos do BC não autorizam uma Selic abaixo de
11,50% ao final de 2017. O modelo que olha apenas para o IPCA de 2018 permite um ciclo até
10,50% em 2018. Contudo, não é razoável discutir a continuidade ou não do ciclo para depois
de 2017 quando não conhecemos a inflação estimada pelo BC para 2019, ano que passa a
ganhar importância conforme entramos em 2018; a ideia aqui é discutir norteados pela visão
do COPOM hoje.
Para o cenário com Selic em 14,25% e câmbio também constante (vale dizer que ainda não
sabemos o patamar utilizado pelo BC, o que não muda o exercício de estática comparativa
que nos propusemos), ponderando pela mesma simplificação de ritmo constante de corte,
concluímos que, aos olhos de hoje, os modelos do BC não autorizam uma Selic abaixo de 12%

ao final de 2017. Como no exercício anterior, o modelo que olha apenas para o IPCA de 2018
permite um ciclo até 10,75% em 2018, mas, mais uma vez, não é razoável discutir a
continuidade ou não do ciclo para depois de 2017.
Se estivermos corretos em nossas estimativas, a cautela do comitê poderá se arrastar por
algumas reuniões. Uma dinâmica importante para uma possível mudança de postura será a
resposta das expectativas de inflação ao discurso mais duro, ao interregno benigno do cenário
externo e consequente valorização do real e às reavaliações positivas – em termos de
variações mais baixas – da inflação corrente. Quedas na inflação projetada pelo mercado têm
implicações importantes sobre a inflação projetada pelo BC.
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1. Estes comentários e recomendações foram elaborados pelo Banco Pine S.A. (“Banco Pine”) Estes
comentários e recomendações possuem caráter informativo, têm como único propósito fornecer
informações e não constituem, nem devem ser interpretados como oferta ou solicitação de compra
ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios
específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações contidas nestes comentários e
recomendações são consideradas confiáveis na data da divulgação destes comentários e
recomendações e foram obtidas a partir de qualquer das seguintes fontes: (i) fontes indicadas ao
lado da informação; (ii) preço de cotação no principal mercado regulado do valor mobiliário em
questão; (iii) fontes públicas confiáveis; (iv) base de dados do Banco Pine. O Banco Pine não declara
ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais
informações. Estes comentários e recomendações não são declarações completas ou resumos dos
valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui abordados. As opiniões, estimativas e
projeções expressas nestes comentários e recomendações refletem o atual julgamento do analista de
investimento responsável pelo conteúdo destes comentários e recomendações na data de sua
divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Da mesma forma, as cotações e
disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativas e sujeitas a alterações sem
aviso prévio. O Banco Pine não está obrigado a atualizar, modificar ou corrigir estes comentários e
recomendações, nem informar o leitor sobre tais alterações.

2. Os analistas de investimento responsáveis pela elaboração destes comentários e recomendações
certificam que as opiniões expressas nestes comentários e recomendações refletem de forma precisa
e exclusiva suas visões e opiniões pessoais a respeito de toda e qualquer empresa analisada ou seus
valores mobiliários e foram produzidas de forma independente e autônoma. Uma vez que as opiniões
pessoais dos analistas de investimento podem ser divergentes entre si, o Banco Pine pode ter
publicado ou vir a publicar outros comentários e recomendações que não apresentem uniformidade
e/ou apresentem diferentes conclusões em relação às informações fornecidas nestes comentários e
recomendações. Os analistas de investimento declaram que não mantêm qualquer vínculo com
qualquer indivíduo que mantenha relações comerciais de qualquer natureza com as empresas
analisadas nestes comentários e recomendações e que não recebe qualquer remuneração por serviços
prestados, nem mantêm relações comerciais com empresas ou pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que represente os interesses das empresas analisadas nestes comentários
e recomendações. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não detém, direta ou
indiretamente, posições em valores mobiliários emitidos pelas empresas analisadas nestes
comentários e recomendações em sua carteira de investimentos pessoal, não têm interesse
financeiro e não estão pessoalmente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de tais
valores no mercado. O analista de investimento, seu cônjuge ou companheiro não atua como
administrador, diretor ou membro do conselho consultivo das empresas analisadas nestes
comentários e recomendações.
3. A remuneração do analista de investimento é determinada pelos diretores do Banco Pine. Como
todos os funcionários do Banco Pine e suas empresas afiliadas, a remuneração dos analistas de
investimento é influenciada pelo resultado geral desta(s) companhia(s). Sendo assim, a remuneração
do analista de investimento pode ser considerada indiretamente relacionada a estes comentários e
recomendações, entretanto o analista de investimento responsável pelo conteúdo destes
comentários e recomendações garante que nenhuma parcela de sua remuneração esteve, está ou
estará, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas
contidas nestes comentários e recomendações ou ligada a precificação de quaisquer dos valores
mobiliários discutidos nestes comentários e recomendações.
4. O Banco Pine, suas controladas, seus controladores ou sociedades sob controle comum podem
possuir participação acionária, direta ou indireta, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital
social das empresas analisadas nestes comentários e recomendações, e podem estar envolvidas na
aquisição, alienação ou intermediação de tais valores no mercado. O Banco Pine, suas controladas,
seus controladores ou sociedades sob controle comum declaram que recebem, ou pretendem
receber,remuneração por serviços prestados para as empresas analisadas nestes comentários e
recomendações ou para pessoas a ela ligadas.
5. Os instrumentos financeiros discutidos nestes comentários e recomendações podem não ser
adequados para todos os investidores. Estes comentários e recomendações não levam em
consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de
qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em
suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas informações
contidas nestes comentários e recomendações. Caso um instrumento financeiro seja expresso em
uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar
adversamente o preço, valor ou rentabilidade do instrumento financeiro e o leitor destes
comentários e recomendações assume quaisquer riscos de câmbio. A rentabilidade de instrumentos
financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode, direta ou indiretamente, aumentar
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e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nestes comentários e
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