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O Blog da Carta de Conjuntura começou a divulgar, periodicamente, na seção Moeda e Crédito, 
expectativas de inflação e juros obtidas dos sistemas de expectativas do Banco Central do Brasil 
(BCB) e de cotações de mercados, como de títulos públicos, swaps e futuros de juros. O primeiro 
texto descreveu as medidas de expectativas de inflação. Este apresenta as medidas de 
expectativas de juros. 

Gráfico 1 – Meta para a taxa Selic: expectativas coletadas pelo BCB e implícitas no DI Futuro 

 

Fonte: BCB e Bloomberg. Elaboração: Ipea/Dimac/Grupo de Conjuntura 

Nota: mediana da amostra completa (nos dados do BCB). 

A taxa Selic é considerada a taxa básica da economia brasileira, por sua capacidade de influenciar 
as demais. Calculada diariamente, tem esse nome porque é a taxa média resultante de 
operações no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, o Selic, administrado pelo Banco 
Central do Brasil (BCB). O BCB atua de maneira a que a taxa Selic situe-se próxima à meta para 
ela estabelecida nas reuniões do seu Comitê de Política Monetária, o Copom. As reuniões do 
Copom ocorrem em datas preestabelecidas, em número de oito por ano. Entre os agentes 
econômicos, formam-se expectativas sobre a trajetória futura da taxa Selic. O BCB coleta e 
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divulga essas expectativas em seu “Sistema de Expectativas de Mercado”.2 Como exemplos, o 
gráfico 1 mostra a trajetória esperada da Selic em duas datas: 26 de agosto de 2016 e 13 de abril 
de 2017. A primeira data é a última sexta-feira3 antes da reunião do Copom de 31 de agosto de 
2016. Esta foi a última reunião em que a meta para a Selic foi mantida em 14,25% ao ano (a.a) -  
na reunião seguinte, em 19 de outubro, foi dado início ao atual ciclo de redução. A comparação 
com a meta para a Selic efetivamente definida4 mostra que as expectativas estavam 
aproximadamente corretas. A outra data é a mais recente, 13 de abril. Em agosto de 2016, já 
era esperado que a Selic continuaria a ser reduzida ao longo de 2017, porém em ritmo e com 
um corte total bem menores do que os previstos atualmente, como se pode ver no gráfico 1. 

Além das expectativas coletadas diretamente pelo BCB, é possível inferir a trajetória esperada 
para a Selic das cotações do mercado futuro de juros. A taxa de juros do CDI5 acompanha a Selic 
de perto. Na BMFBovespa, é negociado o contrato futuro de DI, que “tem como ativo subjacente 
a taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros (DI), calculada e divulgada pela CETIP6, 
compreendida entre a data de negociação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive...”.7 
Como para cada prazo dos contratos futuros8 a taxa negociada é uma média expressa ao ano 
para todo o período, é possível, com alguns cálculos,  se obter a Selic esperada para cada reunião 
do Copom embutida nas cotações. Por exemplo, a próxima decisão do Copom será em 31 de 
maio, passando a vigorar uma nova Selic a partir de 1º de junho. Os próximos vencimentos do 
DI Futuro são 02/5, 01/6 e 03/7. O de 03/7, cotado a 10,74% em 13/4, fornece a Selic média 
esperada de 13/4 até o fim de junho. Mas sabemos que essa média será composta da Selic 
definida em 12 de abril (11,25%), que ficará inalterada até a próxima reunião, e da Selic definida 
em 31 de maio, que é o que desejamos saber. Assim, temos: i) a média esperada para o período 
todo; ii) a taxa que estará em vigor até a próxima reunião do Copom; iii) o número de dias úteis 
em que estará em vigor; e iv) o número de dias úteis em que a nova taxa, definida em 31 de 
maio, ficará em vigor. O número de dias úteis de vigência de cada taxa corresponde ao peso da 
respectiva taxa no cálculo da média. De posse desses elementos, é possível calcular a Selic 
esperada para a decisão de 31 de maio embutida nessa média. Em 13/4, essa expectativa estava 
em 10,08%, indicando que o mercado estava precificando queda entre 100 e 125 pontos-base. 
As expectativas assim obtidas estão também mostradas no gráfico 1. Houve considerável 
redução entre as duas datas comparadas, como já tinha sido observado no caso da expectativa 
coletada pelo BCB. Por exemplo, enquanto para dezembro de 2017 a Selic esperada em 26 de 
agosto de 2016 era de 11,67%, em 13 de abril de 2017, era de 8,85%, 2,82 pontos de 
porcentagem (p.p.) a menos. 

A Selic é, entretanto, uma taxa nominal. As taxas mais relevantes para as decisões dos agentes 
econômicos são as taxas reais, quer dizer, taxas nominais das quais se desconta a inflação. E as 
decisões são tomadas com base nas expectativas de taxas de juros, não nas taxas de juros já 
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observadas. Uma taxa real que olha para o futuro é chamada de taxa de juros real ex-ante e um 
exemplo é a que compara o swap DI-Pré 360 dias com a expectativa para o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As operações 
com contratos de swap “realizam a troca de fluxo de caixa, tendo como base a comparação da 
rentabilidade entre dois indexadores. Dessa forma, o agente assume as duas posições – 
comprada em um indexador e vendida em outro”. 9 No swap mencionado, a ponta pré 
corresponde a juros nominais prefixados por um ano. Se descontarmos a inflação esperada para 
o mesmo período, obtemos uma medida de juros reais esperados para o período de um ano, 
ilustrada no gráfico 2. Essa taxa sofreu significativa queda, passando do patamar de cerca de 
7,0% em que esteve ao longo de 2016 para 4,6% em 13 de abril último. 

GRÁFICO 2 
Taxa de juros real ex-ante (swap DI-Pré 360 dias* / IPCA esperado 12 meses**) 
(Em %) 

 

* Último dia útil do mês; abril: dia 11. **Mediana da amostra completa do sistema de expectativas do 
BCB; última sexta feira do mês; abril: dia 13. 
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).  
Elaboração: Ipea/Dimac/Grupo de Conjuntura. 
 

Outra fonte de juros reais “olhando para a frente” é a estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) 
reais calculada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(Anbima), com base nas negociações com títulos públicos. A ETTJ mostra a taxa de juros (neste 
caso, acima da inflação medida pelo IPCA), expressa ao ano, para cada maturidade, de títulos 
que não têm pagamentos intermediários de juros (os cupons), isto é, nos quais os juros são 
pagos todos no vencimento.10 O gráfico 3 mostra a ETTJ de juros reais em dois momentos: 04 
de outubro de 2016 – portanto, ainda antes da reunião do Copom em que se iniciou o atual ciclo 
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de cortes da Selic – e 13 de abril de 2017. No eixo horizontal não estão datas, mas o número de 
anos a partir da data à qual se refere cada curva. Assim, por exemplo, para um título com prazo 
de um ano, a remuneração, em 04 de outubro de 2016, era de 6,01%; atualmente, é de 5,33%. 
Para dois anos, a redução foi de 5,97% para 4,96% (aproximadamente 1 p.p.). Para horizontes 
mais longos, a partir de sete anos, a taxa de juros real caiu de aproximadamente 5,8% para 5,3% 
(redução de 0,5 p.p.).  

 

GRÁFICO 3  
Estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) - juros reais acima do IPCA 
(Em %) 

 

Fonte: Anbima.  
Elaboração: Ipea/Dimac/Grupo de Conjuntura. 
 

A redução da taxa Selic, que teve mais uma rodada em 12 de abril, tem sido acompanhada de 
queda nas expectativas para a trajetória da própria Selic e de diminuição dos juros reais futuros. 
As quedas nas expectativas para a Selic aparecem tanto na coleta direta feita pelo BCB, quanto 
na trajetória implícita nos negócios com DI futuro. A queda nos juros reais é observada na 
deflação da taxa swap DI-Pré de 360 dias pelo IPCA esperado e na curva de juros reais. Como a 
aplicação em renda fixa é um custo de oportunidade para investimentos em projetos, essa 
queda nos juros reais torna economicamente viáveis projetos que, em ambiente de juros mais 
elevados, não o seriam.  
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