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Política Monetária (Taxa de juros Selic)
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O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco
Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros da
economia brasileira (taxa Selic) de 6,75% a.a. para
6,5% a.a.. Este foi o décimo segundo corte
consecutivo da Selic, diminuindo ao seu menor
nível histórico. A decisão foi unânime entre os
membros do Copom. A autoridade monetária
manteve o ritmo do corte na taxa Selic e,
contrariando a maioria das expectativas, revelou
claramente em seu comunicado que este,
provavelmente, não é o fim do ciclo de
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afrouxamento. O cenário básico da inflação,
segundo o comunicado do Banco Central, é
influenciado por possíveis efeitos inerciais que
venham a produzir uma trajetória inflacionária
“abaixo do esperado”. Com a decisão do Copom, o
Brasil registra uma taxa de juros real mais reduzida,
o que deverá estimular o processo de retomada da
atividade econômica. Para a próxima reunião, a
autoridade monetária sinalizou, com uma clareza
não habitual, como “apropriada uma flexibilização
monetária adicional”.
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No mês de janeiro, o Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia
do PIB, teve variação mensal de -0,56%, na série
com ajuste sazonal. Na comparação com o mês de
janeiro de 2017, o Índice apresentou alta de 2,97%.

Com esses resultados, o acumulado em 12 meses
até janeiro, apresentou alta de 1,20%, após ter
registrado aumento de 1,00% no mês de dezembro.

Setor Externo
As Transações Correntes brasileiras, que
compõem o Balanço de Pagamentos, registraram
um saldo positivo de US$ 283 milhões, em
fevereiro, conforme divulgado pelo Banco Central.
Na Conta Financeira houve superavit de
US$ 517,4 milhões, com destaque no mês para o
saldo positivo de US$ 4,7 bilhões registrados por
Investimentos Diretos no País (IDP). No mesmo
mês de 2017, tanto as Transações Correntes
quanto a Conta Financeira registraram deficit, de
US$ 945,2 milhões e US$ 53,6 milhões,

respectivamente. O resultado de fevereiro teve
saldos negativos verificados na Renda Primária
(-US$ 2,0 bilhões) e nos Serviços (-US$ 2,5
bilhões). A Balança Comercial, por sua vez,
registrou um saldo positivo de US$ 4,6 bilhões. Em
12 meses, as Transações Correntes acumulam
saldo deficitário de US$ 7,8 bilhões (0,4% do PIB).
Por fim, o estoque de reservas internacionais foi de
US$ 377,0 bilhões, com variação de 0,4% ante o
mês de janeiro (US$ 369,0 bilhões).

Sondagem do Consumidor
Em março, o Índice de Confiança do Consumidor
(ICC) atingiu os 92,0 pontos e avançou em 9,7%
frente ao mês anterior (87,4 pontos), na série com
ajuste sazonal. Esse é o maior valor registrado
desde outubro de 2014. Essa melhora se refletiu
tanto no Índice de Situação Atual (ISA), que teve
variação de 4,5% ao atingir 78,6 pontos, como no
Índice de expectativas (IE), que apresentou alta de
5,2% ao registrar 101,5 pontos. No que se refere a

expectativas, destaca-se o aumento do indicador
que mede o ímpeto para compras nos seis meses
seguintes, que alcançou o seu maior nível desde
outubro de 2014, e sinaliza um aumento na
propensão a consumir no mês de março Na
comparação interanual, o ICC apresentou alta de
9,0%. Esse resultado é reflexo dos aumentos tanto
do ISA quanto do IE, 9,7% e 8,1%
respectivamente.
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Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 23 de março de 2018)
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Dados que serão divulgados entre os dias 26 de março e 29 de março
Indicador
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
PIB Trimestral – Rio Grande do Sul
Sondagem do Comércio
Nota de Política Fiscal
Sondagem de Serviços
IGP-M
PNAD Contínua Mensal

Referência
Fevereiro de 2018
4º Trimestre de 2017
Março de 2018
Fevereiro de 2018
Março de 2018
Março de 2018
Fevereiro de 2018

Fonte
Banco Central
FEE-RS
FGV
Banco Central
FGV
FGV
IBGE

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
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