
Nota Econômica Semanal 
 

Brasil – Copom mantém taxa básica de juros da economia em 
6,5% ao ano. 

 

Em linha com a expectativa dos analistas de mercado, o Comitê de Política Monetária 

(Copom) manteve, pela sétima vez consecutiva, a taxa Selic em 6,5% a.a. O 

comunicado divulgado trouxe algumas novidades, mas não alterou a sinalização de 

manutenção de juros no atual patamar por um período relativamente longo. 

Mesmo com a economia caminhando a passos muito lentos o Bacen manteve a taxa de 

juros em 6,5% ao ano, com a inflação sob controle um mecanismo que poderia ser 

utilizado para acelerar a retomada do crescimento da economia com a redução da taxa 

de juros, atrelada com uma política de redução de juros junto aos Bancos.  

Ao afirmar isso, o Comitê está sinalizando parcimônia na condução da política 

monetária, reforçando a avaliação de boa parte do mercado de que os juros devem 

permanecer em 6,5% a.a. por um bom tempo.  

O Comitê continuou destacando que a evolução do cenário básico e do balanço de 

riscos prescreve manutenção da taxa Selic no nível vigente. Os próximos passos se 

mantêm dependentes da evolução da atividade, do balanço de riscos e das projeções e 

expectativas de inflação. Além disso, foi mantido o alerta sobre a necessidade de 

continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira 

para manutenção da inflação baixa nos médio e longo prazos. 
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Em janeiro, IPCA varia 0,32% 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro foi de 0,32%, 

acima dos 0,15% de dezembro. Em janeiro de 2018, o índice tinha sido de 0,29%. O 

IPCA acumulado em 12 meses ficou em 3,78%, pouco acima dos 3,75% registrados 

nos 12 meses imediatamente anteriores. 

 

Período TAXA 

Janeiro de 2019 0,32% 

Dezembro de 2018 0,15% 

Janeiro de 2018 0,29% 

Acumulado em 12 meses 3,78% 

O aumento dos preços dos alimentos foi o principal responsável pela aceleração do 

índice em janeiro, a inflação do grupo foi de 0,9% no mês. 

 

Assessoria Econômica 

Informações: secretaria@cnservicos.org.br 

 

 

mailto:secretaria@cnservicos.org.br

