Ata do COPOM – Direção e Intensidade
02/03/2017
Podemos atingir níveis finais mais baixos de Selic – do que antes contemplado – e em
velocidade mais rápida. É o que inferimos da ata do COPOM divulgada esta manhã, em
linha com a discussão aberta no comunicado da última reunião. O Comitê procurou separar
a discussão estrutural (ie, juro real de equilíbrio e Selic de fim de ciclo) da conjuntural
(velocidade das reduções nas próximas reuniões), mas deixou claro o viés dovish para
ambas, ainda que as decisões hoje impactem o orçamento total de corte.
Antecipando a conclusão, alteramos a Selic para 9,0% ao final de 2017, porém mantemos o
ritmo de corte em 0,75% para a reunião de abril.
Estrutural. Sobre o ciclo total, o documento levanta dois pontos importantes que, grosso
modo, seguem o racional do nosso último relatório mensal1: (i) o BC julga que a chamada
taxa de juros estrutural deve cair na esteira do redirecionamento das diretrizes
econômicas do governo – leia-se, por exemplo, o ajuste das contas públicas e a nova
postura do BNDES; (ii) o Comitê entende que suas estimativas da extensão do ciclo
dependem, além do ponto (i), da evolução da atividade econômica e das projeções e
expectativas de inflação. Ou seja, os juros estruturais que não geram pressão inflacionária
podem ser menores e, temporariamente, ainda mais baixos considerando o baixo
crescimento da economia em um ambiente de inflação ancorada.
Vale repetir o que dissemos no relatório mensal: “Para onde caminha, se caminha, o juro
real que leva a atividade ao seu potencial e a inflação à sua meta?” “(...) a foto da
situação doméstica atual implica um juro real de equilíbrio de pouco mais de 6% em nossas
estimativas. Porém, existe uma discussão entre os analistas que vale ser levantada neste
ponto. Seguindo parcialmente a modelagem sugerida por Goldfajn e Bicalho, Perrelli e
Roache e trabalhando com a ideia de que existiria um juro real de equilíbrio de curto
prazo compatível com a “zeragem” do hiato do produto (ou seja, levaria o PIB para o seu
potencial) e que pode diferir daquele de longo prazo, concluímos que a perspectiva de
contínua redução das despesas fiscais e do crédito direcionado, entre outros fatores,
abriria espaço para juros reais ao redor de 4% sem pressões inflacionárias”; “(...) é
importante dizer que as incertezas inerentes a essas estimativas e a volatilidade que
medidas como juro real de equilíbrio de curto prazo têm recomendam, a nosso ver, que o
COPOM chegará relativamente rápido ao juro real ex-ante de 6%, mas optará por “tatear”
o tal juro real neutro de curto prazo a partir daí”.
Conjuntural. A Nota foi explicita na opção por deixar aberta a porta para uma queda mais
acentuada da Selic: “(...) os membros do Comitê debateram os próximos passos e
manifestaram preferência por manter maior grau de liberdade quanto às decisões
futuras”, passagem que, a nosso ver, amplia a probabilidade de corte de 1 ponto
percentual na reunião de abril vis-à-vis comunicado da última decisão.
Qual seria o gatilho para tanto? Interpretamos que a perspectiva para a atividade tem
importância maior que a inflação corrente considerando que “(...) as perspectivas para a
inflação evoluíram de maneira favorável e, em boa parte, em linha com o esperado”
(grifo nosso) versus “Todos concordaram que há sinais mistos, mas compatíveis com
estabilização da economia no curto prazo (...) os desafios para a retomada da atividade
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econômica permanecem, e o Comitê avalia que a recuperação da economia ao longo de
2017 deverá ser gradual”.
Não sabemos a inflação projetada pelo BC para os próximos meses de forma a estimar a
potencial surpresa; de qualquer forma, sabemos que os baixos números recentes não o
surpreenderam desde a reunião de janeiro. Além disso, sabemos que boa parte da
desinflação vem do choque favorável de alimentos, fator que reduz sua importância aos
olhos da política monetária e que se concentrará em dimensionar potenciais efeitos sobre
os demais preços. Contudo, se os dados de atividade não sugerirem um PIB ao redor da
estabilidade no 1T17 – algo que ainda descobriremos e cujos riscos são relevantes – um
corte maior será justificável, inclusive pelo efeito que teria sobre a projeção de IPCA para
2018 nos modelos do BC, hoje em 4,5% e, assim, ainda sugerindo que Selic não poderia ir
além dos 9% presentes no cenário de mercado.
Implicações. O modelo do BC com câmbio e Selic do Boletim Focus em 9,5% em 2017 e
9,0% em 2018 chega em 4,2% de IPCA17 e 4,5% de IPCA18, números em linha com os nossos.
Ao juntarmos esse ponto com as duas discussões importantes acima e a nossa perspectiva
de Reforma da Previdência sendo aprovada a contento ainda no 1S17, a nossa visão de Selic
final em 9,5% fica conservadora. Como vimos acima, é oportuna a estimativa de juros reais
caminhando para pouco mais de 4,0% que, somados aos 4,5% de meta inflacionária atual,
nos sugerem juros nominais neutros ao redor de 9,0%.
Mesmo considerando uma inflação de março abaixo da mediana das expectativas (0,16%
versus 0,20% para o Top 5 de curto prazo), contemplamos uma recuperação da atividade
em conformidade com a esperada pelo BC, o que nos sugere a continuidade do rimo de
0,75% por reunião ao menos até os juros reais atingirem 6,0% (aqui calculados pela Selic
descontada do IPCA projetado para os próximos 12 meses). Pelas nossas contas, deveremos
cruzá-lo daqui 3 encontros, após a reunião de julho. Dessa decisão em diante o ritmo de
corte seria mais parcimonioso em busca do famigerado juro real de equilíbrio de curto
prazo.

Marco Caruso
Economista
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Disclaimers
Informações relevantes
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
ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros,
e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nestes comentários e
recomendações em relação a desempenhos futuros. O Grupo Pine se exime de qualquer
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
destes comentários e recomendações ou de seu conteúdo.
6. Estes comentários e recomendações não podem ser reproduzidos ou redistribuídos para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito
do Banco Pine. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos nestes
comentários e recomendações estão disponíveis sob consulta.
Certificação de analistas
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório de análise são certificados de acordo com a
regulamentação brasileira.

