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Diante da realidade do CoronaVirus e fraca atividade 
econômica o Copom reduz a taxa básica de juros. 

O Comitê de Política Monetária (Copom) de reduz a taxa básica de juros para 3,75 

p.p. a.a., visto o cenário externo incerto e o risco da desaceleração mais intensa da 

economia, tanto no mercado interno como no externo. Bom avaliar que a inflação 

diante do franco desempenho da economia está abaixo da meta da inflação. 

Na medida em que a pandemia de coronavírus se alastra pelo mundo, as incertezas 

em torno da magnitude do impacto econômico vêm trazendo pânico aos mercados 

financeiros e levando bancos centrais das principais economias do mundo a reduzir, 

de forma consistente, suas taxas de juros. Em linha com esse movimento global, o BC 

renovou a mínima histórica da Selic cortando-a em 0,5 p.p. 

Na ata da reunião Copom avalia que, no cenário externo, a pandemia causada pelo 

novo coronavírus está provocando uma desaceleração significativa do crescimento 

global, queda nos preços das commodities e aumento da volatilidade nos preços de 

ativos financeiros. 

 

 

No contexto de lenta retomada da atividade econômica e elevação da ociosidade, a 

inflação de demanda deverá continuar em patamar relativamente confortável. Essa 

dinâmica contribui para amenizar eventuais choques de oferta inflacionários 
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associados à elevação dos preços dos combustíveis, das tarifas de energia elétrica e 

dos alimentos.  

O Setor de Serviços o principal gerador de emprego e renda do país deve ser ouvido 

com medidas para conter a grande dificuldade econômica que se vislumbra pela 

frente, que racionalizam os tributos para um eventual crescimento do setor com 

geração de emprego. 

O fraco desempenho da economia no inicio do ano fez com que as previsões para o 

crescimento do PIB em 2020 recuassem de 1,5% para próximo a  0%.  

A redução da taxa Selic com a inflação sob controle um mecanismo que poderia ser 

utilizado para conter as grandes dificuldades econômicas que se advinha pela frente, 

em uma eventual retomada do crescimento econômico, associada uma política de 

redução de juros junto aos Bancos.  
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