Dados divulgados entre os dias 16 de março e 20 de março

Taxa de Juros (SELIC)

Taxa de Juros (% a.a.)
Meta para a Selic

Fonte: Banco Central
Elaboração: Assessoria Econômica Fecomércio – RS

O Comitê de Política Monetária (Copom),
em reunião realizada na última quarta-feira
(18/03/2020), diante dos novos acontecimentos
e a dimensão que a pandemia do Coronavírus
tem tomado, decidiu cortar, por unanimidade,
novamente a taxa básica de juros da economia
brasileira (taxa Selic) em 0,50 p.p., deixando a
taxa em 3,75% a.a., nova mínima histórica. No
comunicado, o Copom observou o efeito do
novo coronavírus sobre o cenário externo, com
forte desaceleração na economia global, e no
cenário interno considerou que os dados até
então disponíveis, que mostravam recuperação
gradual, ainda não refletem esse novo
contexto. A avaliação sobre o cenário básico
inflacionário permanece com riscos nos dois
sentidos: com pressão baixista, além do
elevado nível de ociosidade, o risco pode se
intensificar caso os efeitos sobre a incerteza e

a redução da demanda, com o agravamento da
pandemia, sejam maiores que os estimados;
pelo lado altista, a maior potência do estímulo
monetário, a deterioração do cenário externo
ou frustração em relação às reformas podem
elevar os prêmios de risco. Diante disso, o
Copom decidiu por cortar mais 0,5 ponto
percentual na Selic. Diante do novo cenário
imposto pela pandemia do coronvaríus, a
atuação do Copom de avançar no estímulo
monetário era amplamente esperada, em linha
com as medidas que vem sendo tomadas pelas
autoridades monetárias de outros países na
tentativa de mitigar os efeitos do COVID-19
sobre a atividade econômica – o Fed (Banco
Central dos EUA) procedeu com dois cortes na
taxa de juros do país em menos de duas
semanas. Adotando cautela, o Copom avalia
como adequado o novo patamar da Selic, mas
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deixa aberto seus próximos passos diante da

elevada incerteza dos cenários à frente.
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2021

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

3,05%

2,90%

3,65%

3,60%

PIB (Crescimento)

1,68%

1,48%

2,50%

2,50%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 4,35

R$/US$ 4,50

R$/US$ 4,20

R$/US$ 4,29

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

3,75%

3,75%

5,25%

5,25%

3,49%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 20 de março de 2020)

Dados que serão divulgados entre os dias 23 de março e 27 de março
Indicador
Pesquisa Mensal do Comércio
Sondagem do Consumidor
Pesquisa Mensal de Serviços
Sondagem do Comércio
Nota de Setor Externo
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito

Referência

Fonte

Janeiro de 2020
Março de 2020
Janeiro de 2020
Março de 2020
Fevereiro de 2020
Fevereiro de 2020

IBGE
FGV
IBGE
FGV
Banco Central
Banco Central
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