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Dados divulgados entre os dias 16 de setembro e 20 de setembro
Política Monetária (Taxa de juros Selic)
O Comitê de Política Monetária (Copom),
em reunião realizada na última quarta-feira
(18/09/2019), decidiu cortar novamente a taxa
básica de juros da economia brasileira (taxa Selic)
em 0,50 p.p., deixando a taxa em 5,50% a.a., por
decisão unânime entre membros do Copom.
Assim, a Selic se encontra no patamar mais baixo
da série histórica, iniciada em 1999. Na avaliação
do cenário básico pelo COPOM, consta a
observação de sinais que sugerem melhora
gradual da economia, a permanência da incerteza
no cenário externo, frente ao risco de
desaceleração intensificado, apesar de considerar
relativamente favorável aos emergentes, e a
manutenção da avaliação da inflação e de seus
componentes em níveis confortáveis. Assim,
juntamente à avaliação do balanço de riscos, que

contam com fatores em ambas direções, o comitê
deu continuidade ao corte de 0,50 p.p. da reunião
anterior, reiterando a prescrição de política
monetária estimulativa, com ajuste no grau de
estímulo que, a se consolidar um cenário benigno
para a inflação prospectiva, deve permitir novas
reduções. O corte na Selic, em 0,50 p.p. já era
amplamente esperado pelo mercado. As projeções
para inflação do COPOM, que contaram com a
divulgação de um cenário adicional no
comunicado, mostram espaço considerável para a
continuação do ciclo de redução da taxa, mesmo
com a depreciação recente do real. Sob essa
perspectiva, e considerando que 2019 pode fechar
com a Selic abaixo de 5,0% a.a., espera-se que a
economia possa responder aos estímulos
monetários finalmente estimulativos.
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Dados que serão divulgados entre os dias 23 de setembro e 27 de setembro
Indicador
Nota de Setor Externo
Sondagem do Consumidor
Sondagem do Comércio
Nota de Política Monetária e Opreações de Crédito
Sondagem de Serviços
IGP-M
PNAD Contínua Mensal

Referência
Agosto de 2019
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Agosto de 2019
Setembro de 2019
Setembro de 2019
Agosto de 2019

Fonte
Banco Central
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IBGE

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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