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Análise: comportamento

taxa Selic 2020

27 de janeiro de 2020



Taxa Selic 

O Comitê de Política de Política Monetária do Banco Central (Copom) realizou oito

reuniões durante 2020, e no período deu continuidade à expansão monetária

(ampliação dos meios de pagamentos) efetivada no segundo semestre de 2019.

Durante o ano, a taxa Selic sofreu redução de 2,5 pontos percentuais, isto é, de 4,50%

para 2,00% ao ano - novo recorde da série histórica.

A política monetária operacionalizada em 2019 objetivou dar tração à retomada do

crescimento econômico, já a de 2020 visou atenuar os efeitos nocivos oriundos da crise

global de saúde.

A redução da Selic apresentou o seu bônus e ônus. Ela permitiu a expansão do mercado

de crédito (maior oferta, com juros menores), porém, fortaleceu a desvalorização

cambial promovida pelo cenário de incertezas econômicas.
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A oferta de recursos financeiros, menos dispendiosos, se tornou relevante para dar

sobrevida às empresas brasileiras mediante a queda do faturamento ocasionada pelas

medidas governamentais de isolamento social. Tais ações foram edificadas para conter a

disseminação do coronavírus.

No entanto, o crédito mais barato não chegou à todas empresas, principalmente para as

MPEs (micro e pequenas empresas). Este fato é explicado pela armadilha da liquidez –

ambiente caracterizado por uma taxa de juros extremamente baixa.

Nesta ocasião, o custo de oportunidade de reter moeda é absolutamente nulo, ou seja,

os bancos comerciais irão preferir manter os recursos na tesouraria da instituição ao

invés de assumir o risco elevar a oferta de crédito (risco da inadimplência).
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Nas últimas três últimas reuniões do ano, o Copom decidiu manter a Selic em 2% ano

devido a pressão inflacionária gerada pela alta dos preços dos alimentos.

➢ Projeção para 2021

O mercado financeiro projeta a Selic em 3,25% ao para o final de 2021.

O Departamento Econômico da ACMinas também acredita que não haverá novas

reduções. Em 2021, o Banco Central deverá realizar uma elevação gradual da taxa

Selic, com o intuito de desacelerar a inflação e de conter a desvalorização cambial, no

entanto, sem trazer fortes prejuízos ao mercado de crédito.
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O que é a Taxa Selic?

➢ A taxa de juros básica da economia brasileira é um indicador que direciona o comportamento das demais taxas de juros

do mercado. A Selic é o principal instrumento de política monetária e econômica do país, sendo obtida ante o cálculo da

taxa média ponderada dos juros praticados pelas instituições financeiras.

➢ Ela incide sobre títulos públicos federais, se estiver em um patamar mais elevado os bancos comerciais irão preferir

comprar mais títulos, ao invés de expandir a atividade creditícia.

➢ Por meio da Selic, o governo é capaz de controlar a liquidez da economia, expandindo ou contraindo os meios de

pagamentos. Para conter um aumento sistemático do nível de preços (inflação), o governo federal pode lançar mão da

elevação da taxa, arrefecendo assim o mercado de crédito e, consequentemente, o consumo.

➢ E uma eventual redução da taxa Selic, além da proporcionar a ampliação do mercado creditício, é salutar para as contas

públicas. Porque os juros menores reduzem os dispêndios com o financiamento do déficit público, ou seja, as despesas

com o pagamento dos juros da dívida pública são diminuídas, promovendo benesses ao processo de reequilíbrio das

contas do governo federal.
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