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Andre Perfeito 
Economista-chefe

A discussão sobre os caminhos 
da SELIC no governo Bolsonaro 
tem suscitado questionamentos 
relevantes sobre sua permanência 
em níveis nunca antes 
experimentados. O mercado 
apostou fortemente numa 
queda dos juros na perspectiva 
que o ajuste fiscal em curso 
seja sustentável na esteira de 
reformas relevantes feitas pela 
atual administração bem como 
em medidas do governo Temer, 
notadamente a regra do Teto     
dos Gastos.

Se concretizado este cenário 
podemos ter ao final de 2019 uma 
SELIC em 5%, patamar histórico 
de baixa. Cabe se perguntar se 
isto é sustentável e se o mercado 
irá absorver este patamar de 
juros, afinal estamos falando um 
uma taxa nominal de 0,41% ao 
mês valor apenas 10 pontos base 
acima do IPCA projetado para os 
anos de 2020 em diante pelo TOP 
5 do FOCUS. Será um desafio o 
mercado trabalhar com um CDI 

neste patamar.

O mercado está entusiasmado 
com a perspectiva de juros mais 
baixos uma vez que o processo 
de fechamento da curva (a queda 
dos juros ao longo dos diversos 
vencimentos disponíveis) tem 
rendido bons dividendos aos 
detentores de títulos com algum 
componente pré-fixado ou 
mesmo inteiramente pré-fixado. 
A rentabilidade é impressionante 
como podemos ver no            
gráfico abaixo.

O efeito da queda dos juros na 
renda variável é análogo, ou 
seja, a queda dos juros fez que as 
ações subissem na esteira de uma 
elevação dos seus preços para 
dar conta de um novo patamar 
de desconto ao longo do tempo. 
É o Fluxo de Caixa Descontado 
que está no comando. Em alguma 
medida alta recente do Ibovespa 
pode ser explicada em grande 
parte pelo componente financeiro, 
não necessariamente pelo 
aumento das receitas.

Claro, há que se considerar que 
houve melhoria operacional das 
empresas listadas e que muitas 
por serem as mais eficientes 
em seus setores podem ter se 
beneficiado da crise que esmagou 
seus concorrentes ganhando 
assim market share, contudo me 
chama atenção o efeito prático da 
queda dos juros na precificação 
dos demais ativos. É o efeito 
esperado da diminuição da 
Taxa de Juros Livre de Risco na 
economia que haja uma inflação 
de Ativos e é isto que vimos ao 
longo dos últimos 12 meses.

Desconfio que, como é de praxe, 
o mercado extrapole alívios de 
curto prazo para cenários mais 
longos tentando eternizar o bom 
momento, mas uma vez passado o 
efeito do fechamento da curva de 
juros teremos que nos acostumar 
com uma perspectiva de 
rentabilidade baixa. As mesmas 
vozes que hoje clamam por juros 
menores serão as mesmas que 
irão exigir juros mais altos lá na 

 Introdução

O nome do jogo é: para onde o dinheiro vai 
correr uma vez terminado o processo de 
queda dos juros?
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frente.

Para saber se efetivamente esta 
taxa baixa veio para ficar iremos 
nas próximas páginas verificar a 
real situação fiscal, a dinâmica 
inflacionária e especialmente 
a situação econômica, afinal a 
variável de ajuste esperada e 
absolutamente necessária é que 

a queda dos juros se traduza em 
crescimento econômico e este 
processo faça “valer” o novo 
patamar de preço dos ativos reais.

O nome do jogo é: para onde 
o dinheiro vai correr uma vez 
terminado o processo de queda 
dos juros?

[Os próximos capítulos são 
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fundamentais para entender 
o raciocínio aqui exposto, mas 
se preferir ir direto para o 
último capítulo (SELIC E SUA 
CAPACIDADE DE PARMANECER 
BAIXA) não vejo problemas uma 
vez que lá os aspectos anteriores 
são amarrados].
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Não seria exagero dizer que 
o governo Dilma Rousseff 
simplesmente implodiu as contas 
públicas. Ela herdou de Lula 
um superávit primário de 2,63% 
do PIB e quando saiu as contas 
apresentavam déficit de 2,74%. 
As razões que conspiram para 
isso foram várias, mas destaco a 
tentativa desastrosa de continuar 
incentivando a economia num 
momento onde os sinais eram de 
pleno emprego, logo o impulso 
fiscal dado pelas desonerações não 
geraram crescimento, mas apenas 
se degeneraram em mais inflação.

O problema na mesa naquele 
momento era que a queda dos 
juros nos últimos anos havia – via 
arbitragem – derrubado as taxas de 
retorno do empresariado de maneira 
geral. Num primeiro momento 
os juros em queda forçaram num 
ambiente de demanda elevada 

A situação Fiscal
forçando os empresários rumo 
ao investimento, mas à medida 
que a economia crescia também 
subiam os salários via diminuição 
do desemprego e desemprego mais 
baixo quer dizer salários mais altos 
e assim custos mais elevados que 
representam margens menores.

O ajuste das condições reais da 
economia à nova taxa de juros 
gerou uma diminuição das taxas 
de retorno como um todo. É 
este o efeito desejado da queda 
de juros, afinal somente com 
a diminuição das margens de 
lucro num contexto de demanda 
elevada é que há incentivos rumo 
ao investimento produtivo de 
fato. Dito de outra forma; apenas 
quando as margens caem é que o 
empresário é incentivado à investir 
para poupar o custo da mão de obra 
e assim aumentar efetivamente a 
produtividade dos trabalhadores 

restantes.

O fato é que a queda da margem 
de lucro é um processo necessário 
para o crescimento econômico, mas 
que traz incômodos de curto prazo e 
foi neste momento que o governo de 
Dilma fez implodir dentro das contas 
públicas. A queda da margem de 
lucro era um problema que era para 
ser resolvido pelo tecido econômico, 
mas que o governo trouxe para 
dentro da dinâmica fiscal. Ao 
dar generosas desonerações 
fiscais o objetivo era restabelecer 
as margens de lucro, mas isto 
deteriorou as contas públicas de 
maneira significativa especialmente 
quando, no segundo mandato, seu 
governo fez um ajuste que jogou a 
demanda para baixo.

Como podemos ver no gráfico 
abaixo o déficit fiscal começa a 
acontecer não por conta de uma 
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explosão das despesas, mas antes 
por conta de uma queda abrupta 
das receitas.

Não queremos dizer com isso 
que os gastos em alta não sejam 
um componente importante do 
déficit, mas basta ver o gráfico para 
perceber que este vinha crescendo 
dentro de uma tendência, logo não 
foi o responsável pela degeneração 
fiscal; insisto, o que gerou déficit 
no curto prazo foi antes a queda 
das receitas do que a explosão das 
despesas.

Uma vez iniciado o déficit as 
contas públicas se deterioram 
rapidamente. Os juros explodiram 
na esteira da incerteza política 
que levou ao impeachment da ex-
presidente e o pagamento de juros 
atingiu novos recordes. Para se ter 
uma ideia do estrago o pagamento 
de juros em 2013 era 24,7% da 
receita do governo, em 2015 saltou 
para 40,9% da receita 1 .

O resultado da combinação de 
crescimento baixo, alta de juros e 
desconfiança generalizada foi a 

rápida elevação do déficit nominal. 
No gráfico abaixo temos a evolução 
do índice juntamente com o 
pagamento dos juros.

Reparem a rápida deterioração 
em 2015, um evento difícil de se 
prever. Desde 2016 o governo vem 
segurando como pode a piora dos 
dados fiscais e tem feito isso com 
medidas de contenção de gastos 
onde destacamos a EC 95, também 
conhecida como o Teto dos Gastos, 
que preconiza que os gastos reais 
estão congelados podendo subir 

 
 
 

 
 
 

Resultado 
Nominal 
Setor Público 
Consolidado

Receitas do 
Tesouro

 
 
 

 
 
 1 Dados do Banco Mundial, série GC.XPN.INTP.RV.ZS. A Grécia, por exemplo, no auge do estresse da sua crise chegou a pagar apenas 16,9% da 

sua receita em juros.



006

POLÍTICA MONETÁRIA SOBRE O GELO FINO   |

apenas a inflação medida pelo 
IPCA até junho do ano anterior, mas 
a melhora de fato está se dando 
menos pelo corte de gastos, mas 
antes pela elevação de receitas não 
recorrentes.

Voltemos ao gráfico acima do 
resultado primário. Há uma melhora 
significativa da receita desde finais 
de 2017 e isto pode ser observado 
pelo o aumento das receitas não 
administradas pela Receita Federal 
do Brasil (RFB). Isto sugere que a 
melhora não está ligada ao ciclo, ou 
seja, pela melhora da economia e 
consequentemente da arrecadação, 
mas antes por eventos fortuitos de 
receita, mesmo que seja através da 
renúncia de receitas mais adiante 
como foram os casos dos REFIS. 

Chegamos assim a um ponto 

importante: o atual governo irá 
– necessariamente – impor uma 
grande agenda de privatizações 
pelo simples motivo caixa. Claro 
que será argumentado questões 
de eficiência microeconômica 
neste conjunto de privatizações, 
mas para mim está evidente que o 
verdadeiro motor é a capacidade 
de gerar dinheiro rápido uma vez 
que só assim para contrabalançar 
a incapacidade de gerar receita 
perene.

A agenda de privatizações é um 
ponto de atenção importante e 
abrirá uma série de oportunidades 
de investimentos relevantes que 
devemos monitorar de perto. 

Temos assim um quadro 
extremamente preocupante da 
dinâmica fiscal e que por si não 

nos autoriza a ficar otimista com o 
patamar de juros baixos por muito 
tempo. Cabe nos perguntar se 
algumas reformas estruturantes 
são de fato significativas e quais os 
efeitos de médio prazo que seja na 
dinâmica fiscal. 

As projeções do relatório do Prisma 
Fiscal (iniciativa da secretaria de 
Política Econômica do Ministério 
da Economia que consolida 
projeções fiscais dos economistas 
de mercado e do qual fazemos 
parte) aponta que haverá déficits 
primários até pelo menos 2021 
segundo a mediana das projeções. 
Acreditamos, contudo, que esta 
estimativa está superestimada uma 
vez que assume de maneira geral 
que haverá crescimento na Receita 
Líquida de 2019 até 2022 em torno 
de 6,8% ao ano em termos nominais 
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e de 2,65% em termos reais. Dado 
que o crescimento médio do PIB 
deve ser de 2% neste período 
(projeções FOCUS) e sabendo que 
a arrecadação deve ser pior dado 
o aumento da informalidade de um 
lado e de medidas de desoneração 
do outro talvez não seja alcançada 
esta cifra.

Vimos assim que os dados fiscais 
não são satisfatórios e nem 
garantem um patamar baixo de 
juros por este viés apenas. É 
verdade que desde o governo Temer 

um grande esforço foi feito para se 
reverter a tendência de deterioração 
das contas públicas e os dados do 
déficit nominal são particularmente 
ilustrativos deste movimento, mas 
vimos também que a melhora se dá 
menos pela ponta da despesa e sim 
pelas receitas extraordinárias. 

Os juros caíram no país por 
outros aspectos que não o fiscal. 
Externamente temos um momento 
particular onde os juros estão 
extremamente baixos ou até mesmo 
negativos como no caso da Europa 

e domesticamente temos uma 
inflação sob controle, resultado 
de uma combinação de choques 
benignos de oferta e de retração 
da demanda. A boa notícia é que 
está ruim, costumo brincar e agora 
cabe olharmos com certa atenção a 
inflação recente e ponderar se este 
bom momento é perene ou não.

A agenda de privatizações é um ponto de atenção 
importante e abrirá uma série de oportunidades 
de investimentos relevantes que devemos 
monitorar de perto.
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IPCA
(Média Anual)

 

 
 

 
 
 

Inflação
The good, the bad and the ugly

A inflação brasileira (neste breve 
estudo iremos observar de maneira 
mais atenta o IPCA, e usaremos os 
Índices Gerais da FGV como suporte 
apenas) passou por mudanças 
profundas em tempos recentes. 
Vamos observar alguns recortes 
do índice oficial para termos maior 
consciência da sua dinâmica, bem 
como observar perspectivas de 
médio prazo.

O recorte primordial que iremos 
utilizar é sob a ótica da oferta. 
Podemos decompor os produtos do 
IPCA nas seguintes categorias dada 
sua durabilidade (sendo que os não 
duráveis são fundamentalmente 
os perecíveis como alimentos 
e os duráveis que são produtos 

industriais de longa duração) e 
também se são propriamente 
Serviços. Dentro do universo do 
IPCA temos a seguinte distribuição 
destes grupos e o seguinte 
comportamento anualizado destes 
mesmos grupos (ver gráficos).

Fizemos o corte temporal em 
duas janelas, uma indo de 2010 
à 2015 e outra de 2016 até 2019. 
Calculamos as variações anuais 
em cada mês e depois tiramos as 
médias de cada período e isto nos 
revela aspectos interessantes da 
dinâmica inflacionária. A primeira 
coisa que temos que ter em 
mente é que, do ponto de vista da 
oferta, 66% do peso da inflação 
se concentra em dois grupos com 

praticamente o mesmo peso: 
Não-Duráveis e Serviços. Isto faz 
sentido numa sociedade como 
a brasileira onde o consumo de 
alimentos e serviços são muito 
intensos e neste caso serviços não 
nos referimos necessariamente 
serviços sofisticados, basta lembrar 
que Empregado Doméstico é o 
terceiro maior peso individual no 
IPCA responsável sozinho por 4,3% 
do índice.

Pois bem, vamos olhar os dados. 
Entre o período 1 (2010 à 2015) e o 
período 2 (2016 a 2019) o IPCA saiu 
de 6,44% em média para 5,14%, uma 
queda de 20% na inflação média. A 
inflação mais elevada no período 
1 se deve fundamentalmente 

Sendo assim temos uma situação mista com a dinâmica inflacionária. De 
um lado os preços caíram na esteira da desaceleração econômica que 
segurou a demanda e também os custos de produção. Do outro demos 
sorte com a queda vertiginosa de alimentos.
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ao comportamento de não-
duráveis que rodava a 7,76% e de 
serviços que subia 8,19%. O grupo 
não-duráveis, em linhas gerais 
alimentação, sempre rodou alto no 
país e isto se explica por uma série 
de razões sendo a principal a que 
estes bens são comercializáveis, ou 
seja, são passíveis de exportação. 
No entanto, por motivos 
completamente alheios à ação da 
Política Monetária, o grupo não-
duráveis saiu de uma alta de 15,32% 
ao ano em agosto de 2016 para uma 
deflação e 2,85% em agosto do ano 
seguinte permanecendo no campo 
negativo na comparação anual até 
maio de 2018.

Uma queda repentina e persistente 
do grupo não-duráveis só pode ser 
explicada por um choque de oferta 
benigno de alimentos, choque este 
que, insisto, pouco tem a ver com 
a condução da política monetária. 
Demos sorte, por assim dizer, sorte 

essa que não poderemos contar por 
muito tempo. 

Outro componente relevante neste 
recorte é sem dúvida alguma o 
grupo serviços. Este havia subido 
em média acima de 8% ao ano 
durante o período 1 para recuar para 
5,38% no período 2. Uma queda de 
nada menos que 34% na inflação 
anual média. Este processo se 
explica por conta da desaceleração 

em curso uma vez que serviços são 
fundamentalmente custo de mão 
de obra e atividade fraca significa 
salários mais comportados na 
esteira da elevação do desemprego.

Este ponto é chave em nossa 
análise e que difere da maioria do 
mercado. A verdadeira variável de 
ajuste da crise iniciada no governo 
Dilma não são as contas públicas 
fora de ordem como tem sido 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



0010

POLÍTICA MONETÁRIA SOBRE O GELO FINO   |

propagado, mas antes o custo da 
mão de obra que subiu de maneira 
vertiginosa na esteira da queda da 
taxa SELIC e consequente queda 
do desemprego e que precisava 
ser freada. Para se ter uma ideia 
desta apreciação do custo da mão 
de obra desde o início do plano Real 
o Salário Mínimo em Dólares saiu 
de aproximadamente US$ 100,00 
em 1994 para nada menos que 
US$ 400,00 no final e 2016, ou 
seja, o salário mínimo em dólar foi 
multiplicado por 4.

Este é um choque na rentabilidade 
empresarial e que está intimamente 
ligado ao ciclo dos juros, mas não 
iremos tratar deste assunto agora, 
o que queremos apontar é que a 
recessão que enfrentamos está 
fazendo o “trabalho sujo da SELIC” 
ao segurar os salários e assim 
moderar a inflação seja por conta de 

custos menores ou simplesmente 
por uma demanda menor.

Abaixo temos o salário real da 
indústria em índice e podemos 
observar que entre 2003 e 2014 
tivemos uma alta expressiva (mais 
de 50% em termos reais) e que do 
teto daquele ano e hoje o salário 
real vem caindo fortemente e só se 
estabiliza em grande medida porque 
a inflação está baixa no período 
recente. 

Dados da indústria não evidenciam 
o comportamento de serviços 
sob a ótica da oferta é óbvio, 
mas oferecem um panorama 
amplo do segmento de melhores 
salários no mercado de 
trabalho, especialmente entre 
os trabalhadores “de base” por 
assim dizer. Temos que observar 
dados mais gerais para validar a 
hipótese levantada – a que vincula 

a queda da inflação de serviços a 
uma diminuição do custo de mão de 
obra e sendo assim um choque de 
oferta benigno, mas infelizmente 
a pesquisa de emprego do IBGE 
passou por mudanças e deixou de 
ser computada no âmbito da PME 
(Pesquisa Mensal do Emprego) para 
ser feita através da PNAD.

Os dados disponíveis são desde 
2012 e por isso trouxemos a série 
da Fiesp acima, mas mesmo 
uma amostra pequena deste 
tipo nos traz insights relevantes 
sobre a dinâmica salarial. Como 
podemos ver no gráfico abaixo 
entre março de 2012 e dezembro 
de 2014 o Rendimento Médio Real 
Habitualmente Recebido subiu no 
agregado 5,61% em termos reais. 
Os rendimentos das empregadas 
domésticas – que é um componente 
de serviços por excelência e o 
terceiro maior peso do IPCA diga-se 
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de passagem – subiu nada menos 
que 10,34% no período.

Na verdade todos os segmentos 
melhoraram em termos reais 
entre 2012 e 2014 com exceção ao 
crescimento ínfimo da renda dos 
trabalhadores do setor privado 
sem carteira assinada movimento 
esse que deve ter ocorrido devido 
a grande formalização do trabalho 
que vimos durante este período. 
Após 2014 a situação se inverte de 
maneira significativa.

O Rendimento Médio Real Habitual 
cai 0,4% em termos reais de 2014 

pra cá, mas nos interessa antes 
a reversão nos Trabalhadores 
Domésticos que depois de uma 
alta de mais de 10% agora registra 
queda de 0,66% e em especial os 
por Conta Própria que viram seus 
rendimentos reais tombarem 8,28%. 
Entre os Trabalhadores por Conta 
Própria podemos colocar alguns 
itens como Mão-de-obra (pedreiro, 
marceneiro etc.), Cabelereiro, 
Dentista, Médico e Manicure. Estes 
itens somados aos Trabalhadores 
Domésticos representam 8,4% do 
IPCA como um todo e revela neste 

Participação 
no IPCA

IPCA
(%a.a.)
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sentido o ajuste do custo da mão de 
obra, e, por conseguinte, os custos 
de serviços de maneira geral.

Interessante notar a alta dos 
salários dos trabalhadores do Setor 
Privado sem carteira assinada 
que subiu fortemente desde 2014. 
Este processo está ligado ao 
crescimento da informalidade que 
jogou para regimes mais flexíveis 
trabalhadores que ganhavam via 
CLT. Isto mostra algo precioso: a 
forma de se segurar a inflação será 
também via a diminuição persistente 
dos salários seja pela diminuição 
de direitos ou mesmo dos custos de 
contratação.

Sobre a tributação do salário via CLT 
valeria antes um trabalho inteiro do 
que este breve comentário, mas é 
importante frisar que se o mercado 
se flexibilizar como no mais deseja 
o presidente isto irá diminuir ainda 
mais as receitas previdenciárias 
o que irá inevitavelmente gerar 
problemas no futuro na Previdência 
Social e por isso mesmo a reforma é 
urgente para diminuir os custos.

A boa notícia, insisto, é que está 
ruim e a desaceleração do mercado 
de trabalho tem agido de maneira 
decisiva para controlar a inflação, 
isso sem contar com a sorte que 

tivemos na dinâmica de produtos 
não duráveis. Sobre este último 
aspecto vale estressar um pouco 
mais este ponto e mostrar a 
evolução recente do IPCA sob a 
ótica da demanda, ou dos usos 
finais das mercadorias do índice.

O IPCA possui desde sua última 
atualização os seguintes grandes 
grupos, a saber: Alimentação, 
Habitação, Residência, Vestuário, 
Transportes, Comunicação, 
Cuidados Pessoais, Despesas 
Pessoais e Educação. A distribuição 
dos pesos no índice é a que segue 
e a seguir a variação anual do IPCA 
e de Alimentação (gráfico página 
anterior).

O grupo Alimentação vinha rodando 
entre 2001 e 2016 numa variação 
média anual de 8,37%, mas entre 
2017 e hoje essa média caiu para 
1,87%. Não seria sensato imaginar 
que este patamar irá continuar de 
maneira indeterminada, apenas 
se considerarmos uma mudança 
estrutural na oferta de alimentos 
uma vez que pela ótica da demanda 
devemos tratar esta como 
inelástica.

Sendo assim temos uma situação 
mista com a dinâmica inflacionária. 
De um lado os preços caíram 

na esteira da desaceleração 
econômica que segurou a 
demanda e também os custos 
de produção. Do outro demos 
sorte com a queda vertiginosa de 
alimentos. Agora se a economia 
crescer e o mercado de trabalho 
melhorar ou mesmo acontecer 
algum choque cambial que torne 
mais interessante exportar do 
que vender domesticamente 
teremos a elevação da inflação. 
Vale lembrar que sob a ótica 
de bens comercializáveis e não 
comercializáveis os primeiros 
representam 56% do IPCA, ou seja, 
fazem a ponte do câmbio para a 
inflação rapidamente.

Sobre os efeitos do câmbio na 
inflação ao consumidor é oportuno 
lembrar que devido a características 
bastante peculiares da história 
econômica brasileira temos como 
indexador de contratos os IGPs da 
Fundação Getúlio Vargas e estes 
índices gerais têm uma sensibilidade 
elevada aos movimentos cambiais 
dado que 60% do índice são preços 
do atacado e muitos destes itens 
são cotados de maneira direta e 
indireta na moeda norte-americana.
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Atividade
Ajuste de longo prazo sem tração

O plano de ajuste da economia 
brasileira desde o governo Temer se 
assenta na perspectiva de um ajuste 
ortodoxo, ou seja, se privilegia o 
deslocamento da curva de oferta 
e não a curva de demanda. Este é 
o sentido de medidas que buscam, 
entre outras coisas, a sanidade 
das contas públicas no curto prazo 
com o objetivo de diminuir o Estado 
em favor da iniciativa privada 
ou mesmo que permitam juros 
menores. Somente assim para 
forçar o empresário ao investimento 
seja por conta de novas fronteiras 
de negócio (que antes pertenciam 
ao Estado e neste sentido as 
privatizações têm papel central na 
articulação de política econômica) 
ou por conta do custo de capital 
mais baixo expresso pelo custo de 
oportunidade menor via SELIC em 
queda.

O cerne da ortodoxia se concentra 
no que se convencionou entender 
na literatura econômica de lei 
de Say, a saber, a perspectiva 
que toda oferta cria sua própria 
demanda. A esperança é que 
se desloque a demanda se 
forçando a de oferta. Estas são 
medidas fundamentalmente 

microeconômicas uma vez que 
estão focadas em aspectos da 
eficiência. 

Contudo o processo de 
deslocamento da curva de oferta 
é, por definição, um ajuste de longo 
prazo, ou seja, demora tempo 
para se concretizar uma vez que 
alterações na estrutura produtiva 
só se operacionalizam na medida 
em que a própria forma de produzir 
– os arranjos produtivos – mudam. 
Tomemos como exemplo a reforma 
trabalhista e as mudanças na CLT.

Muitos economistas disseram à 
época que a flexibilização da CLT iria 
gerar novos empregos pelo simples 
fato que seria mais barato contratar 
ou demitir alguém. Em outras 
palavras as “barreiras de entrada 
e saída” do mercado de trabalho 
seriam menores e assim o custo 
mais em conta criaria incentivos 
ao emprego. Este raciocínio não 
se sustenta por alguns motivos no 
curto prazo.

De fato regras mais flexíveis 
permitem combinações mais 
eficientes entre capital e trabalho 
e neste sentido a medida 
microeconômica de se tornar menos 

engessado o mercado de trabalho 
faz sentido, mas disso concluir que 
necessariamente o empresário iria 
empregar mais é um salto grande 
e incorreto. O empresário não 
contrata mais funcionários porque 
está mais barato contratar, ele 
apenas contrata mais se houver 
demanda para seus produtos ou 
se não haver mais ociosidade na 
sua empresa (justamente porque a 
demanda está elevada).

O mesmo raciocínio que usei serve 
para apontar o trivial do atual 
momento: não havendo demanda 
juros baixos não se traduzem em 
mais investimentos. Tão simples 
quanto isso.

A perspectiva tanto de Meirelles 
quanto de Guedes e porque 
não dizer de Mantega em 2012 
era que juros em queda iriam 
necessariamente criar maiores 
incentivos ao investimento e 
assim se criaria mais dinamismo 
econômico. A função de 
investimento não funciona assim 
no curto prazo, os juros são apenas 
parte da equação não ela toda. 
Temos que ter em mente que o 
empresário faz um cálculo de Fluxo 

Contudo o processo de deslocamento da curva de oferta é, por definição, 
um ajuste de longo prazo, ou seja, demora tempo para se concretizar 
uma vez que alterações na estrutura produtiva só se operacionalizam na 
medida em que a própria forma de produzir – os arranjos produtivos – 
mudam.
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de Caixa Descontado na hora de 
investir. Me explico.

Antes de investir o empresário se 
pergunta quanto ele espera em 
lucrar com o investimento novo e 
depois compara este com a taxa 
de juros que julga adequada ao 
horizonte de investimento dele. 
Vamos supor que você tenha R$ 
100 mil e que acredita que dado (i) 
o nível atual de demanda por seus 
produtos, (ii) o nível de ociosidade 
da sua empresa e da indústria 
como um todo, (iii) a perspectiva 
que no horizonte de maturação do 
investimento não haverá queda do 
preço da sua mercadoria (seja por 
conta de uma sobre oferta do seu 
produto ou por conta de uma maior 
competição de novos entrantes) o 
lucro proveniente do investimento 
do seu capital seja de R$ 1 mil por 
mês. Neste caso você espera que 
renda 1% ao mês ou 12,7% ao ano.

Agora vem a segunda parte, a que 

pondera esta possibilidade de 
investimento vis-à-vis a taxa de 
juros corrente (e futura, afinal você 
pode especular que o nível atual 
de juros não se manterá em tal 
patamar durante muito tempo por 
exemplo). Se a aplicação destes 
mesmos R$ 100 mil derem mais que 
1% ao mês você aplica seu dinheiro, 
você não investe. Se os juros forem 
menores você investe e não aplica.

Os economistas acham de 
maneira automática que basta 
jogar os juros para baixo que 
isto irá necessariamente forçar 
o empresário ao investimento e 
isso simplesmente não é verdade. 
A depender do que se espera 
das condições de demanda e de 
mercado no horizonte considerado 
mesmo a queda de juros não será 
suficiente para forçar um novo 
investimento.

Estas considerações são 
importantes porque parte 

fundamental da argumentação 
que estou fazendo aqui sobre se 
o nível atual de SELIC é ou não 
sustentável tem a ver diretamente 
com a dinâmica da atividade no 
curto prazo.

Vamos ver os componentes do 
PIB para termos uma noção mais 
clara do nível atual da atividade 
em 2019. Antes de avançar vale 
a pena apresentar o peso dos 
componentes do PIB sob suas duas 
óticas: oferta e demanda.

Muita gente estranha que a 
Agricultura tenha uma participação 
tão pequena no PIB e de fato sob 
a ótica do valor novo adicionado o 
agronegócio não adiciona, mas o 
que importa deste setor é que ele 
movimenta muito os outros dois ao 
consumir bens industriais e serviços 
para concretizar sua própria 
atividade fim.

Neste sentido sob a ótica de oferta 
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nos interessa neste exercício 
mais ver os números fechados 
da Indústria e dos Serviços e os 
dados recentes apontam grandes 
fragilidades. Os dados do Comércio 
Varejista (PMC) vinham até 
melhorando na margem e no 4º 
trimestre de 2018 chegou a avançar 
0,46% (série dessazonalizada 
trimestral) e depois veio em 0% 
no 1º trimestre, mas os dados 
fechados do 2º trimestre já apontam 
para nova queda de -0,32%. Os 

Serviços (PMS) subiram no último 
trimestre de 2018 0,52%, mas caiu 
os mesmos 0,52% no começo deste 
ano e agora no 2º trimestre afundou 
0,6%. A Indústria é o segmento que 
vem mais sofrendo e veio caindo 
desde o final do ano passado -1,31%, 
depois -0,65% e se repete a queda 
agora em -0,65%.

Do lado da demanda não temos 
prognóstico melhor. Como 
vimos quando nos debruçamos 
sobre a situação da inflação o 

Atividade
Brasil

Massa 
Rendimento
Real
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Rendimento Médio Real está 
estável ou em queda dependendo 
do segmento que observamos, 
mas mais importante que isso é 
ver o comportamento da Massa 
Salarial, ou seja, o volume de 
recursos proveniente do trabalho e 
disponível ao consumo.

Aqui os dados são contraditórios 
em parte. De um lado a pesquisa da 
CNI mostra que a massa salarial da 
indústria está em queda (na melhor 
das hipóteses se estabilizando), 
enquanto os dados do IBGE de 
todos os rendimentos mostram 
recuperação desde 2017.

Temos que lembrar que a inflação 
está baixa nos períodos recentes 
rodando sistematicamente abaixo 
de 5% desde 2017 o que faz os 
cálculos reais parecerem na 
margem melhores. No entanto, 
quando se trata de variação 
trimestral do PIB temos que ver a 
variação na margem e sob esta ótica 

temos uma relativa estabilidade 
onde os dados de junho deste ano 
avançaram apenas 0,21% contra os 
dados de março. Dizemos relativa 
estabilidade porque na verdade 
desde março deste ano esta 
comparação vem caindo revertendo 
apenas agora na última medição.

Sabemos que nem só de salário vive 
o brasileiro e o volume de crédito na 
economia é um importante indicador 
do apetite doméstico pelo consumo. 
Sabemos que o spread dos juros 
(a diferença entre os juros dados à 
população menos o custo da SELIC) 
não tem sido favorável, na verdade 
tem até subido para as pessoas 
físicas. O spread do ICC (Indicador 
do Custo de Crédito) para pessoas 
físicas era, em janeiro de 2013, 28,9 
pontos percentuais e agora está em 
nada menos que 37,18. 

Isto sugere algo importante: o 
canal do crédito está obstruído, ou 
seja, a despeito da queda da SELIC 

os riscos inerentes a atividade de 
emprestar dinheiro não diminuíram, 
na verdade subiram. O Banco 
Central e o governo dizem que este 
fenômeno é decorrente da falta de 
confiança por parte do mercado que 
as reformas serão efetivamente 
aprovadas, mas discordamos dessa 
análise. Em nossa opinião o canal 
do crédito está obstruído pelo 
mesmo motivo que o investimento 
não acontece; dado o nível fraco de 
atividade e demanda cambaleante o 
risco de “doar” dinheiro se eleva.

Se fosse verdade que a confiança 
estivesse baixa isto iria se revelar 
em juros ainda altos, algo que não 
aconteceu, muito pelo contrário.

A pergunta na mesa é se o crédito 
pode impulsionar a demanda 
uma vez que os rendimentos do 
trabalho não mostram sinais mais 
animadores e aqui há motivos 
para ser cauteloso. Entre 2005 e 
2015 o endividamento das Famílias  
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subiu de maneira relevante, saindo 
de 18,4% da renda nos últimos 12 
meses para 46,79%. Este aumento 
do endividamento mostra o apetite 
por crédito, mas algo mudou nesta 
equação.

Como podemos ver no gráfico 
abaixo temos o endividamento total 
e o endividamento menos o crédito 
imobiliário, logo a diferença entre as 
duas séries é o comprometimento 
com o mercado imobiliário de fato. 
Entre 2005 e 2008 o endividamento 
cresceu, mas o comprometimento 
da renda com as parcelas de um 
imóvel era relativamente pequeno, 
hoje o aumento do endividamento 
está restringido pelo tamanho da 
dívida imobiliária nos orçamentos 
familiares.

Em 2005 as famílias brasileiras 
comprometiam apenas 3,17% da sua 
renda com pagamento de créditos 
imobiliários, hoje este patamar está 
em 18,65%, ou seja, não poderemos 
ter um aumento muito relevante do 
endividamento para impulsionar o 
consumo de bens duráveis que nem 
vimos no ciclo anterior.

Não vemos como negativo o 
endividamento, pelo contrário, 

este processo é absolutamente 
necessário para o desenvolvimento 
da economia, mas o comentário que 
fazemos é que não terá o impulso 
que foi verificado no período 
anterior.

Temos assim um consumo das 
famílias (que representa mais 
60% da demanda doméstica) 
relativamente fraca e sem impulsos 
claros no curto prazo.  

Voltemos os olhos para os gastos 
do governo que representa cerca 
de 19% do PIB. É sabido o esforço 
fiscalista da equipe econômica do 
governo que em conjunto da regra 
do Teto dos Gastos está impondo 
uma redução das despesas de 
Brasília. O objetivo desta medida 
é, como sabemos, reduzir o nível 
de juros para abrir espaço para a 
inciativa privada avançar, contudo a 
queda dos gastos tem à curto prazo 
efeitos no PIB e o corte tem sido 
relevante.

No gráfico abaixo vemos o 
comportamento total das despesas 
totais do governo (média móvel de 
12 meses) e sua variação anual e 
fica evidente o esforço de segurar 
gastos do governo.

Quando olhamos o comportamento 
dos componentes da Despesa Total 
do Governo vemos que se operou 
uma mudança na alocação dos 
recursos desde 1997. As principais 
quedas em porcentual do total 
foram em gastos de Pessoal e 
Encargos que era no início da 
série 30,28% do total de gastos 
para 22,32% agora e também 
uma redução nas despesas 
Discricionárias que saiu de 27,97% 
para 18,79%. Havendo corte nessas 
áreas vimos uma elevação dos 
gastos previdenciários que antes 
consumiam 35,38% para atingir 
agora 44,07%.

Olhar uma série tão longa não nos 
ajuda necessariamente entender 
os movimentos de curto prazo, 
mas acredito que mostrar esses 
dados dão uma noção mais clara 
do ajuste que está sendo feito nas 
contas públicas. No curto prazo nos 
chama atenção da queda dos gastos 
discricionários, ou seja, gastos que 
tem o investimento como norte. A 
variação anual desta rubrica está 
em míseros 1,96% mostrando que 
o Governo não está dando impulso 
no PIB nem pela ponta dos gastos 
totais nem induzindo investimentos.

Despesa Total
Governo
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Por tudo que vimos e também pela 
constatação óbvia que o Governo 
tem um caráter liberal/ortodoxo na 
condução da economia sabemos 
que não teremos impulso ao PIB por 
este componente. Voltemos nossa 
atenção agora ao setor externo.

Os dados disponíveis mostram um 
superávit relevante na balança 
comercial, nos últimos 12 meses 
o saldo positivo está em US$ 56 
bilhões. A primeira leitura pode ser 
positiva, mas basta ver a evolução 
dos indicadores para saber que – 

de novo – a boa notícia é que está 
ruim. O superávit atual só pode ser 
explicado por uma queda muito 
abrupta das importações desde 
2014 o que por sua vez se explica 
com a desaceleração da economia 
diminuindo assim a demanda 
interna. 

Interessante, contudo, observar o 
comportamento na margem uma 
vez que estes são os dados que vão 
influenciar o PIB a curto prazo.

Na variação em 12 meses vemos 

Composição 
das Despesas
Governo 

Balança 
Comercial
Brasileira
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nos últimos dados uma queda nas 
exportações e uma queda menor 
das importações. Na verdade, desde 
meados de 2018 o saldo comercial 
vem diminuindo e neste sentido 
não podemos contar com o ajuste 
externo via diminuição da demanda 
doméstica por muito mais tempo.

O fato é que o mundo está num 
momento de diminuição do 
comércio global e tradicionais 
parceiros estão passando por 
maus bocados. Os EUA era a 
principal fonte de superávits do 
Brasil entre 2000 até 2009 e agora 
apresenta até algum resultado 
positivo para o país, mas depois de 
anos rodando superávit contra o 
Brasil. A Argentina que havia sido 
uma importante fonte de demanda 
líquida por nossos produtos aponta 
para inverter a balança em breve.

O grande financiador externo 
neste sentido tem sido a China 
e as relações comerciais com 
o gigante asiático deveriam ser 
intensificadas, mas a orientação 
atual do Itamaraty dá preferência 
as relações com os EUA e isto 
pode atrapalhar a perspectiva 
externa na eventualidade de um 
acirramento da Guerra Comercial 
sino-americana.

Por estes componentes podemos 
concluir que o impulso externo 
tende a ser pequeno este ano. 
O saldo comercial acumulado 
entre janeiro e junho deste ano 
caiu 5,13% em relação ao saldo do 
mesmo período do ano passado e a 
diferença entre o saldo acumulado 
em 12 meses até junho deste ano 
é 9% se comparado à dezembro        
de 2018.

Falta agora nos debruçar sobre 
o último componente do PIB sob 
a ótica da demanda: a Formação 
Bruta de Capital Fixo.

Para criarmos uma perspectiva 
correta para este componente do 
PIB devemos retomar a perspectiva 
que o Investimento é função de 
um fluxo de caixa descontado, ou 
seja, o fluxo esperado de rendas de 
um dado investimento ponderado 
pela taxa de juros vigente. A 
queda de juros pode incentivar a 
economia se – e somente se – esta 
não encontrar uma queda ainda 
mais acentuada no numerador da 
equação, ou seja, o conjunto de 
informações que o empresário 
pondera para extrapolar uma taxa 
de retorno daquele bem de capital.

Entre os componentes que fazem 
parte desta ponderação empresarial 
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estão muitos elementos concretos 
e de expectativa, mas vejo que o 
mercado dá muita atenção aos 
aspectos pouco tangíveis sendo que 
os homens e mulheres de negócios 
devotam sua maior atenção 
aos dados objetivos que tem a 
disposição.

Basicamente são dois os dados 
objetivos de curto prazo que este 
olha, a saber, nível de demanda e 
ociosidade. A taxa de juros pode 
ser zero, mas se o empresário tiver 
máquinas paradas não será por 
conta de juros em zero que este 
vai investir. Este também não vai 
investir se acreditar que a demanda 
é fraca no horizonte relevante ao 

investimento. 

Como já vimos o nível atual de 
demanda está fraco (interno e 
externo), cabe agora olhar o nível 
de ociosidade e já sabemos que 
os dados não são animadores. 
Segundo a FGV a utilização da 
indústria de transformação está em 
74,9%, ou seja, 25,1% das máquinas 
estão paradas. Este patamar é pior 
que o auge da crise de 2008 e pior; 
a média móvel de 12 meses aponta 
para uma deterioração do indicador.

Estes dados sugerem que a 
despeito do patamar recorde de 
baixa dos juros não termos num 
aumento relevante do investimento. 

Há setores, contudo, que mostram 
melhora como a construção civil, 
mesmo assim o viés agregado 
continua em nossa opinião negativo.

Por esses motivos imaginamos a 
Formação Bruta de Capital Fixo 
ainda frágil ao longo deste e do 
próximo ano.

Por todos estes motivos expostos 
trabalhamos com a perspectiva de 
um PIB fraco e isto cria implicações 
para a dinâmica dos juros como 
veremos mais à frente.
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Selic
e sua capacidade de permanecer baixa

Chegamos assim ao ponto que 
queríamos tratar no início deste 
trabalho: a SELIC tem condições 
de permanecer baixa? E se sim por 
quanto tempo? Todo este percurso 
que fizemos tem como objetivo dar 
os subsídios para nossa resposta.

Vimos que a SELIC não tem motivos 
sólidos de curto prazo para ficar 
baixa seja (i) pelo lado fiscal que 
ainda não se consolidou, seja por 
(ii) uma inflação excepcionalmente 
baixa devido a choques de oferta 
benignos (alimentos), ou por 
conta da mão de obra mais barata 
(serviços). Neste sentido o que faz 
a SELIC ficar baixa são imperativos 
de longo prazo – e não motivos de 
curto prazo – onde pesam grandes 
dúvidas e o ocaso da Argentina 
é um incômodo lembrete do que 
ajustes ortodoxos podem criar se 
não forem feitos rapidamente e o 
tempo da economia descasar com o 
tempo da política.

O mercado financeiro, sempre é 
bom lembrar, trata de fluxos, ou 
seja, para nós interessa onde será o 
próximo movimento de apreciação. 
Na verdade, o mercado lida menos 
com a análise objetiva da realidade, 
mas antes com as impressões que 
nós fazemos uns dos outros. Como 
costumo brincar com clientes e 
com colegas meu trabalho não é 
estar “certo”, mas antes descobrir 
antes da média a opinião média 
das pessoas. É disso que se trata o 

mercado financeiro. 

Esta constatação minha tem uma 
crítica feroz ao mercado financeiro 
de certa forma, afinal estou dizendo 
que não importa a realidade de fato, 
mas apenas o que ela aparece aos 
demais e não seria diferente uma 
vez que lidamos com a liquidez por 
excelência e assim não estamos 
presos a nada.

Pois bem, vamos juntar as peças.

Se é verdade como disse no início 
do trabalho que o mercado quer 
mais cortes de juros não porque 
na verdade vê bons fundamentos 
para o corte de juros, mas antes 
porque está comprado em PU, ou 
seja, quanto mais cair a taxa mais 
se ganha, uma vez terminado este 
processo teremos que lidar com 
uma taxa baixa e um PU que não 
vai andar. A pergunta que ficará na 
mesa é para onde o dinheiro vai e é 
neste ponto que o nível de atividade 
fraco entra em cena.

A queda dos juros tem o efeito 
esperado de animar a economia 
uma vez que com o preço dos 
títulos muito alto (justamente 
porque os juros caíram, é o mesmo 
movimento) o investidor procura 
ativos “baratos”, ou seja, cujo preço 
descontado pelo “quanto entrega” 
revele um “juro” alto.

Existem várias formas de ver 
este fenômeno, mas a que 
prefiro usar por seu didatismo é 

o comportamento no mercado 
imobiliário. Vamos supor que você 
tenha comprado um imóvel por 
R$ 100 mil e que este renda R$ 1 
mil de aluguel. Se este for o caso 
parabéns; você tem um ativo que 
rende 1% de juros ao mês. Agora 
imagine que por conta da queda 
da taxa de juros o governo apenas 
pague 0,5% ao mês em seus títulos. 
Neste caso os investidores vão 
correr para ativos descontados, ou 
seja, que rendam mais que 0,5% ao 
mês e neste exemplo os imóveis 
estão rendendo isso.

Numa situação que nem esta você 
se verá forçado a comprar o mais 
rápido possível imóveis antes 
que fique “caro” e esta demanda 
adicional fará o preço deste 
imóvel subir. Se a inflação estiver 
controlada o aluguel custará os 
mesmos R$ 1 mil, mas o valor do 
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imóvel (do ativo) irá subir. Vamos 
supor que dobre de preço, que saia 
de R$ 100 mil para R$ 200 mil. 
Neste caso a taxa de rentabilidade 
sairá de 1% ao mês para 0,5%.

No gráfico abaixo temos exatamente 
isso. São indicadores da FIPE com 
os dados do site de imóveis ZAP. 
Reparem que o preço dos imóveis 
no Brasil saiu de 41,8 em 2008 para 
130 em 2015 (valores nominais) 
e uma vez que o valor do imóvel 
subiu (seu PU se usássemos uma 
terminologia de títulos) a taxa do 
aluguel, ou seja, a razão entre o 
valor do aluguel sobre o valor do 
imóvel caiu. 

Em 2008 o valor do aluguel era em 
média 0,65% do valor do imóvel, 
agora, com a alta do preço do imóvel 
este caiu para 0,38%.

Reparem que desde 2015 o 
preço dos imóveis ficou parado 
e isto indica que a demanda por 
ativos reais está estacionada. 

Claro, o mercado imobiliário não 
é homogêneo e é bom provável 
que alguns mercados estejam se 
aquecendo, mas este é o índice 
nacional da FIPE, logo prefiro 
usar este indicador como uma 
aproximação da atividade real.

Alguém poderia argumentar que 
deveríamos olhar a Bolsa ao invés 
de imóveis, mas sabemos bem que 
esta tem uma volatilidade elevada 
e reage rapidamente a eventos 
monetários. Isso sem contar que há 
muitas evidências de uma queda no 
curto prazo nos mercados externos 
que deve bater aqui também, logo 
seria temerário usar este indicador.

Sobre os mercados externos valeria 
mais um texto grande que um breve 
comentário, mas como este não é o 
foco deste trabalho deixo aqui o link 
do Economia em Ação que abordei o 
assunto, ou acesse nosso canal no 
Youtube.

Mas porque raios você está falando 

de atividade e investimento se 
a pauta é a taxa de juros? Mais 
especificamente a SELIC? Tem tudo 
a ver.

A questão como disse é antecipar 
para onde o dinheiro vai espirrar 
uma vez terminado o processo de 
alta do PU dos títulos públicos. Se 
os juros baixos estivessem criando 
atividade isto criaria um potente 
mercado de títulos privados que 
renderiam múltiplos do CDI, mas 
sabemos que isto não é verdade 
ainda. Muito provavelmente 
os fundos vão render taxas 
relativamente modestas dado que 
não encontram na realidade esteio 
para sua apreciação.

É verdade que há grande 
movimentação entre os bancos de 
investimentos e outras instituições 
por ativos de toda espécie este 
ano, mas não havendo atividade 
que valide esta demanda ao dar 
sentido econômico para estes 

 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2rHgV9RyRLw
https://www.youtube.com/watch?v=2rHgV9RyRLw
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empreendimentos termos assim um 
potencial problema na frente.

Pois bem, se eu estiver certo e a 
atividade econômica estiver fraca 
teremos que ver para onde irá vazar 
este dinheiro que estará parado e 
vejo duas possibilidades. A primeira 
é uma corrida para o Dólar e outra 
é que os juros voltem a subir mais 
fortemente.

Poderia se argumentar que com as 
reformas em curso e o pulso firme 
de Paulo Guedes isso não ocorreria, 
mas meu ponto é justamente esse: 
para controlar o mercado financeiro 
você tem que dar saída para ele, as 
finanças são uma força poderosa 
que não há como barrar, apenas 
oferecer novos escapes.

Vamos supor que o mercado corra 
para o dólar. Neste caso o governo 
poderia gastar até US$ 100 bilhões 
das reservas para conter a corrida 
segundo especulações de mercado. 
Na hora que se fizer isso é como se 
o Banco Central estivesse “dando 
saída” para os investidores, seja à 

vista ou via swap, tanto faz.

Vamos complexar nossa suposição. 
Vamos supor que o BCB – nem que 
esteja munido de US$ 100 bilhões 
– não consiga segurar o Dólar uma 
vez que é bem provável que no 
final do ano o Dólar suba porque 
esteja mais forte, não porque o 
Real esteja mais fraco. Isto pode 
implicar em mais inflação e assim 
as vozes baixistas serão as mesmas 
a falarem que o BCB deve subir os 
juros.

Poderíamos pensar que não haverá 
espaço para alta de juros uma vez 
que se houver mesmo uma crise 
lá fora, que faria o S&P cair e o 
Dólar ficar mais forte na esteira da 
aversão ao risco, isto jogarias os 
juros do FED ainda mais para baixo 
e assim seguraria a SELIC por aqui.

Este é o gelo fino que me refiro no 
título do texto. Não sabemos ao 
certo como será uma crise desta vez 
nos EUA. Antes havia o instrumento 
de juros para se usar e isto criou 
uma espécie de buffer, um colchão, 

que absorveu as contradições da 
crise de 2008, contradições estas 
que não foram de fato resolvidas 
mas jogadas para mais pra frente, 
lavadas para debaixo do tapete da 
curva de juros na base da injeção 
farta de liquidez e que agora 
ressurgem modificadas.

Você pode não concordar com as 
teses aqui expostas, mas temos que 
responder algumas perguntas.

1-) A situação fiscal está 
de fato melhorando?

2-) A inflação caiu por 
conta da ação do Banco 
Central?

3-) A atividade está 
melhorando com os juros 
mais baixos? E, por fim...

4-) Onde irá alocar seu 
dinheiro em 2020?

O resumo da ópera é que o mercado terá que espirrar para 
algum lugar e por mais contraditório que pareça o mercado 
pode demandar coisas diferentes se estiver sob condições de 
pressão alternadas; os mesmos que pedem juros mais baixos 
serão, a meu ver, os que irão pedir juros mais altos.

E la nave va...
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Selic x 
Duração 
média títulos 
públicos

 

 
 
 

 
 
 

Adendo
a menor selic que nunca existiu

 

 
 
 

 
 
 

A economia tenta se acostumar 
com a SELIC em patamares baixos 
e nossa análise assume que este 
processo (de SELIC baixa) pode 
ser revertido por motivos quase 
hidráulicos: não tendo para onde 
vazar a liquidez o mercado irá se 
ressentir em juros altos, seja porque 
a atividade real não dá conta de 
validar os juros baixos, seja porque 
os dados fiscais benignos são ainda 
uma enorme promessa. Há também 
outros motivos para desconfiar do 
atual patamar da SELIC.

Se a taxa em si está baixa isto talvez 
responda mais pelas condições 
globais de liquidez que por motivos 
domésticos. Exemplo da estranheza 
desta SELIC se revela que, a 
despeito dos patamares baixos, isto 
não se traduza em taxas menores 
aos consumidores finais. Como 
podemos ver no Indicador do Custo 

do Crédito – índice criado pelo BCB 
para monitorar a indústria de crédito 
– temos uma piora no spread, ou 
seja, o risco aumentou em tempos 
recentes para a atividade de dar 
crédito.

Costumamos simplificar certas 
leituras e esquecemos que o 

fenômeno monetário é mais 
complexo que uma simples taxa. 
Olhar a taxa importa, mas devemos 
olhar outras métricas para entender 
a dinâmica geral do governo e 
especialmente os desdobramentos 
na dinâmica da dívida de eventuais 
alterações de parâmetros.
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A despeito da queda dos juros 
básicos a dívida como um todo 
do governo piorou de perfil, com 
prazos mais curtos e indexadores 
menos favoráveis. Este é o sentido 
do que disse na abertura: a menor 
SELIC que nunca existiu.

O primeiro indicador que nos chama 
atenção é a piora da duração média 
dos títulos públicos a despeito da 
queda de juros. Como podemos 
ver no gráfico abaixo desde 1997 a 
duração média estava em expansão 
saindo de 2,9 meses para 45,02 
meses em 2014. O alongamento 
da dívida mostra a confiança dos 
investidores com o ativo objeto, 
no caso o próprio país. Desde 
2014, contudo, a duração média 
dos títulos públicos tem caído até 
chegar agora em 30,41 meses, o 
mesmo patamar de março de 2011 
quando a SELIC estava em 11,62% 
(taxa mensal anualizada).

No entanto, outro aspecto mostra 
que a despeito do patamar baixo 
da SELIC há algo mais frágil na 
própria taxa. Se o governo está 
cortando a taxa isto deveria forçar 
os investidores a se tornarem mais 
prefixados, ou seja, travar taxas em 
patamares que entendem como 
vantajoso. Isto ocorre quando o 
mercado entende que a baixa taxa 
de juros é um fenômeno perene 
e assim se demanda títulos com 
esta característica pré. Em relação 
ao total da dívida pública de fato o 
mercado foi ficando mais prefixado 
na medida em que os juros caíram 
e entre 2003 e 2014 havia sido 
observada elevação destes títulos. 

Contudo desde 2014 a proporção de 
títulos públicos emitidos com esta 
característica vem perdendo espaço 
para os títulos pósfixados revelando 
assim a desconfiança do mercado 
com a perspectiva duradoura da 
queda dos juros. Hoje esses títulos 

 
 
 

são mais de 50% do estoque emitido 
e com tendência de alta.

Se por acaso a SELIC subir o efeito 
seria mais desastroso no resultado 
fiscal do que antes e isto deve ser 
monitorado com atenção. Sobre a 
composição dos indexadores da 
dívida pública é importante notar 
que os títulos com variação atrelada 
ao Dólar caíram fortemente o que 
nos dá uma substancial vantagem 
hoje que em períodos anteriores. 
Veja a linha no gráfico acima para 
ver que nossa exposição ao Dólar 
era relevante em 2002 (30% 
da dívida era indexada à moeda 
norte-americana) e agora está em 
praticamente zero.

Estes dois indicadores sugerem que 
há algo errado com a SELIC que 
apesar de nominalmente estar baixa 
tem “por dentro” mantido aspectos 
ruins. Mais um ponto de atenção 
para este ano.
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Projeções

POSITIVO BASE NEGATIVO

SELIC

2019 5% 5% 5,50%

2020 5,25% 6% 7%

2021 7% 7% 7%

IPCA

2019 3,50% 3,60% 3,90%

2020 3,50% 3,90% 4,50%

2021 3,50% 3,70% 4,50%

DÓLAR

2019 R$ 3,80 R$ 4,05 R$ 4,50

2020 R$ 3,80 R$ 4,50 R$ 4,70

2021 R$ 3,85 R$ 4,50 R$ 4,70

PIB

2019 0,80% 0,40% 0,20%

2020 2,50% 1,80% 1,50%

2021 2,50% 2,50% 2,0%

*Projeções para fim do ano.
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DISCLAIMER
Este Relatório foi preparado pela Necton S.A. CVMC para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído 

por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Corretora. Este Relatório é distribuído somente com o objetivo de prover 

informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer 

valor mobiliário ou instrumento financeiro, assim como representa, tão somente, a(s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) 

do referido relatório. As informações contidas neste Relatório foram elaboradas a partir de fontes que consideramos fidedignas, 

mas sua exatidão não está garantida, quais sejam as de conhecimento público e de serviços que, por ventura, a Necton S.A. 

CVMC venha a terceirizar. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Necton garantia de exatidão 

das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões 

contidas neste Relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Além disso, as 

informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, 

não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a 

tal mudança e, caso seja considerado o “RATING”, vale destacar que se trata de uma opinião sobre os fundamentos econômico-

financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita 

dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em 

hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.

Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483, o(s) analista(s) de investimento(s) 

responsável (is) pela elaboração deste relatório declara(m) que:

1. é (são) credenciado(s) pela APIMEC.

2. as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, as quais foram realizadas de forma 

independente e autônoma, inclusive em relação à Necton.

3. Assim como seu cônjuge ou companheiro, pode ser titular,diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários 

de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo sua imparcialidade na elaboração de documentos.

4. assim como seu cônjuge ou companheiro, pode possuir, diretamente ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao 

emissor objeto deste Relatório, situação esta em que permanecerá a imparcialidade de suas manifestações;

5. sua remuneração é fixa e não está, diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à 

precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.

Ademais, o(s) analista(s) que se encontra(m) na(s) seguinte(s) situação (ões) assinala(m) que:

(X) O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de 

terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.

( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, 

alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório.

( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro 

em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.

( ) O(s) analista(s) de investimento não tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.

Informações adicionais sobre quaisquer companhias objeto de análise e recomendação podem ser obtidas diretamente, por 

e-mail, com o(s) analista(s) responsável (eis) pela análise.


