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O Ranking Mundial de Juros Reais é um comparativo entre as taxas praticadas em 40 países do 
mundo e os classifica conforme as taxas de juros nominais determinadas pelos respectivos 
bancos centrais e as projeções médias de inflação futura (Ex Ante) das respectivas autoridades 
monetárias e institutos de pesquisa econômica. 

Apenas de maneira ilustrativa, incluímos as medidas de juros reais Ex Post, ou seja, com uso da 
inflação acumulada no período, todavia a medida de juros reais deve sempre contar com as 
projeções futuras dos índices oficiais de preços. 

O país ocupa em todos os cenários o PRIMEIRO lugar do ranking como o melhor pagador de 
juros reais do mundo, acima dos maiores pagadores nominais da atualidade, a Venezuela, a 
Argentina e a Rússia. O país em termos nominais permanece na quarta colocação. 

Com a alta na Selic, os juros reais brasileiros se retraem em em 0,81 pp, devido . Incluímos os 
principais cenários possíveis de juros, de manutenção e elevação de até 0,75 ponto percentual 
na reunião de hoje, onde projetamos uma possibilidade de alta de 0,5 pp. A alta manterá o país 
na primeira colocação e qualquer alta firmará a colocação entre os maiores pagadores de juros 
do mundo (Ex-Ante). Somente um corte de 1,25 pp retira o país da atual posição 

Lembramos que o Ranking Mundial de Juros Reais é uma compilação matemática e estatística e 
os seus resultados tão somente exprimem a realidade da situação de política monetária e de 
inflação dos países nele expressos.  HTTP://WWW.MONEYOU.COM.BR 
HTTP://UPTREND.MONEYOU.COM.BR 
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Cenários Prospectivos 
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