
 

 

Macro Alerta | COPOM reduz taxa SELIC a 4,5%  

Ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil decidiu por unanimidade reduzir a taxa 

SELIC de 5,0% para 4,5%. O comunicado trouxe novidades importantes como a percepção de retomada da 

atividade econômica a partir do primeiro trimestre, melhor avaliação do setor externo, a atualização do 

balanço de riscos e etc. Entretanto, os dois pontos que consideramos os mais relevantes da comunicação do 

BCB são: (i) as projeções de inflação no cenário híbrido e; (ii) a ausência do comprometimento com a próxima 

decisão do Comitê.  

Em relação as projeções de inflação apresentadas consideramos o cenário híbrido mais relevante, uma vez 

que considera câmbio constante e, portanto, as projeções para prazos mais dilatados, como 2021, não tem 

impacto cambial relevante. Este cenário, que considera taxa SELIC a 4,25% de fevereiro a setembro, sugere 

que a inflação atinja a meta no final de 2021 explicitando que haja espaço para mais algum ajuste adicional 

da taxa SELIC.  

Por outro lado, a alteração na comunicação ao suprimir o trecho em que o BCB poderia se comprometer 

com algum corte adicional sugere que o cenário base do COPOM não contempla mais um corte, 

provavelmente devido ao posicionamento cauteloso já comunicado. Entretanto, ao pontuar que “próximos 

passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções 

e expectativas de inflação” deixa a porta aberta para agir caso seja surpreendido com tais condicionantes.  

Neste sentido, mantemos nossa expectativa de que a taxa SELIC permaneça em 4,5% até pelo menos o final 

de 2020 baseado na comunicação mais recente do BCB explicitando cautela e suprimindo a afirmação de corte 

adicional. Por outro lado é importante reconhecer que os aspectos técnicos da comunicação do BCB e as 

nossas projeções de inflação comportariam mais um corte de 0,25p.p. na taxa SELIC, que é nosso cenário 

alternativo. 
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