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Dados divulgados entre os dias 17 de setembro e 21 de setembro
Política Monetária (Taxa de juros Selic)
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu,
de maneira unânime, manter a taxa básica de juros
da economia brasileira (taxa Selic) em 6,5% a.a..
Este foi o quarto encontro em que o comitê não
altera a Selic após doze cortes consecutivos na
taxa. O Copom avaliou que a economia ainda
apresenta um nível de ociosidade que permite
manter a taxa básica de juros no patamar
atual. Além disto, no que diz respeito ao cenário
externo, apesar da conjuntura seguir menos
favorável, diminuindo o apetite dos investidores
para os países emergentes, os efeitos secundários
da desvalorização cambial sobre os preços

internos tem sido reduzidos. O Copom reforçou
que continuará monitorando o balanço de riscos, o
andamento da economia e as expectativas de
inflação. Ressaltou também a importância da
agenda de reformas como um mecanismo
fundamental para manter a inflação baixa no médio
e longo prazos, assim como para promover uma
redução estrutural da taxa de juros no país. O
Relatório Focus do Banco Central mostra que a
expectativa do mercado é que a Selic termine 2018
em 6,5% e que, em 2019, observe-se um novo
ciclo de alta que leve a Selic a encerrar o ano em
8,0%.
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Atividade Econômica (IBC-Br)
No mês de julho, o Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), considerado uma
prévia do PIB, teve variação mensal de 0,57%, na
série com ajuste sazonal. Na comparação com o
mês de julho de 2017, o Índice apresentou alta de

2,56%. Com esses resultados, o acumulado do
ano foi de 1,19%, enquanto que nos 12 meses, até
julho, apresentou alta de 1,46%. No mês anterior,
para esta mesma base de comparação, o índice
registrou aumento de 1,34%.
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Boletim Focus
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Dados que serão divulgados entre os dias 24 de setembro e 28 de setembro
Indicador
Sondagem do Consumidor
Nota de Setor Externo
Sondagem do Comércio
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
IGP-M
Sondagem de Serviços
PNAD Contínua Mensal
Nota de Política Fiscal
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Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
É permitida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, elaborado pela FECOMÉRCIO-RS, desde que citada a
fonte/elaboração. A FECOMÉRCIO-RS não se responsabiliza por atos/interpretações/decisões tomadas com base nas
informações disponibilizadas por suas publicações.
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