
 

 

Macro Alerta | COPOM reduz taxa SELIC a 3,75% e sugere 

cautela adiante 

Ontem o Copom decidiu por unanimidade reduzir a taxa SELIC em meio ponto percentual para 3,75% e 

sinaliza que vê a manutenção da SELIC no atual patamar como “adequada”. A decisão do Banco Central foi 

pautada pelo receio dos membros do Comitê em torno de um possível efeito contraproducente nas 

condições financeiras caso haja mais cortes. Entretanto, em nossa opinião, o fato real é justamente o oposto: 

um maior conservadorismo da política monetária neste momento constrange as condições financeiras. 

Constrangimento em ativos financeiros de forma geral (ações, câmbio, taxas de juros de prazos mais dilatados) 

devem ser tratados com instrumentos adequados, o que não é o caso da taxa SELIC. 

Desta forma, acreditamos que o plano A do BCB é de manter a taxa SELIC na próxima reunião. Entretanto, 

quando avaliamos o comunicado e as condicionalidades expostas pelo Comitê para as decisões de política 

monetária, nossa percepção é de que haverá condições de novos cortes adiante. Isto por que acreditamos 

que o viés deflacionário via atividade econômica irá preponderar frente aos riscos inflacionários (câmbio, por 

exemplo) em um cenário que não há reversão de reformas econômicas já aprovadas. Neste sentido, a 

comparação das projeções de inflação do BCB com as nossas, sugerem que a autoridade monetária está 

subestimando o efeito do maior hiato em 2021 e, portanto, superestimando a inflação.  

Sendo assim, mantemos nossa percepção de que o cenário de atividade econômica decepcionante e inflação 

morosa vão se impor novamente e levarão o BCB a voltar a derrubar a taxa SELIC (0,25p.p. ou 0,50p.p.) na 

próxima reunião. Dada as condições postas atualmente esperamos que taxa SELIC termine o ano abaixo de 

3,5%. 
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