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Dados divulgados entre os dias 18 de março e 22 de março
Política Monetária (Taxa de juros Selic)
O Comitê de Política Monetária (Copom),
em reunião realizada na última quarta-feira
(20/03/2019), decidiu manter a taxa básica de juros
da economia brasileira (taxa Selic) em 6,5% a.a..
Essa foi a primeira reunião sob o comando de novo
presidente do Banco Central, Roberto Campos
Neto, que marcou a oitava manutenção
consecutiva da Selic, por decisão unânime entre
membros do Copom. O Comitê, observando a
manutenção de níveis confortáveis da inflação, em
um cenário de retomada da economia em ritmo
inferior ao esperado e uma conjuntura externa
ainda desafiadora (com aumento do risco da
desaceleração global), reiterou a prescrição de
política monetária estimulativa. Merece destaque a
retirada da assimetria dos riscos inflacionários,

indicando a avaliação de um cenário mais
equilibrado entre os riscos para baixo e para cima
da inflação. Além disso, o comunicado do Copom
indica a necessidade de avaliar a economia ao
longo do tempo, mas que tal avaliação não deverá
ser concluída no curto prazo. Isso pode indicar
uma abertura à possibilidade de futuros cortes na
taxa, discussão que vem sendo aventada no
mercado. De toda forma, como o esperado, a
primeira reunião do Copom sob novo comando não
alterou a Selic. As próximas reuniões permitirão
identificar o perfil da nova gestão do Bacen, que
assume após um período marcado por uma
conduta rígida para manter a trajetória da inflação
em direção às metas. Atualmente, a expectativa de
mercado é que a Selic encerre o ano em 6,5% a.a..
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Atividade Econômica (IBC-Br)
No mês de janeiro, o Índice de Atividade
Econômica
do
Banco
Central
(IBC-Br),
considerado uma prévia do PIB, teve variação
mensal de -0,41%, na série com ajuste sazonal. Na
comparação com o mês de janeiro de 2018, o
índice apresentou alta de 0,79%. Com esses

resultados, o acumulado em 12 meses até janeiro
de 2019 apresentou alta de 1,00%. No mês
anterior, para esta mesma base de comparação, o
índice registrou aumento de 1,15%.
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Boletim Focus
PROJEÇÕES FOCUS
2019

INDICADORES
SELECIONADOS

2020

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

3,89%

3,89%

4,00%

4,00%

PIB (Crescimento)

2,01%

2,00%

2,80%

2,78%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 3,70

R$/US$ 3,70

R$/US$ 3,75

R$/US$ 3,75

Meta Taxa Selic – fim de
período (% a.a.)

6,5%

6,5%
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7,50%

3,96%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 22 de março de 2019)

ASSESSORIA ECONÔMICA – FECOMÉRCIO-RS
assec@fecomercio-rs.org.br

Monitor Econômico

Dados que serão divulgados entre os dias 25 de março e 29 de março
Indicador
Nota de Setor Externo
Sondagem do Consumidor
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
Sondagem do Comércio
IGP-M
PNAD Contínua Mensal
Sondagem de Serviços
Nota de Política Fiscal

Referência
Fevereiro de 2019
Março de 2019
Fevereiro de 2019
Março de 2019
Março de 2019
Fevereiro de 2019
Março de 2019
Fevereiro de 2019

Fonte
Banco Central
FGV
Banco Central
FGV
FGV
IBGE
IBGE
Banco Central

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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