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Copom mantém Selic inalterada na última reunião do ano  
 

Conforme aguardado pelos analistas de mercado financeiro, o Comitê de 
Política Monetária (Copom), do Banco Central, manteve, pela terceira vez 
consecutiva, a taxa Selic em 2% ao ano. A referida taxa é a menor desde o início 
do sistema de metas inflacionárias no Brasil, em 1999.  

 

A manutenção da Selic acontece diante de um cenário com atividade 
econômica mais intensa do que a observada no auge da crise provocada pela 
pandemia. A produção da indústria brasileira, por exemplo,  conforme 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou 
incremento pelo sexto mês consecutivo em outubro e apresentou alta de 1,1% 
na comparação com o mês anterior. Desta forma, a produção industrial 
acumulou crescimento de 39% no período de seis meses e recuperou as perdas 
observadas nos meses de março e abril. O patamar de atividades do segmento 
já está 1,4% superior ao observado em fevereiro. Mas vale destacar que no 
acumulado do ano a indústria nacional ainda acumula queda de 6,3% em suas 
atividades.  Em outubro o segmento registrou crescimento em oito dos 15 locais 
que são pesquisados.  
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O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do País referente ao 3º 
trimestre do ano, divulgado pelo IBGE, demonstrou que depois de registrar 
queda recorde de 9,6% no 2º trimestre1, a economia nacional cresceu 7,7% no 
3º trimestre de 20202.  Esta variação, que também foi recorde, foi influenciada 
pela base de comparação deprimida, pelos estímulos fiscais utilizados para o 
enfrentamento da crise e também pelos juros baixos.  Neste período, a Indústria 
apresentou expansão de 14,8%, e o Setor de Serviços cresceu 6,3%. Já a 
Agropecuária apresentou retração de 0,5%. Apesar do resultado positivo, a 
economia brasileira ainda está 4,1% abaixo do patamar observado no final de 
2019.   

 

                                                           
1
 2º trimestre de 2020 em relação aos três primeiros meses do ano, na série com ajuste sazonal.  

2
 3º trimestre de 2020 em relação ao 2º trimestre do ano, na série com ajuste sazonal.  
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Importante ressaltar que as estimativas para o fechamento do nível de 
atividades do País em 2020, apesar de negativas, estão bem mais promissoras 
do que as observadas no final do mês de março. A Pesquisa Focus, divulgada 
semanalmente pelo Banco Central, estima retração de 4,4% para o PIB. Este é o 
melhor resultado observado pelo referido levantamento desde o início de 
maio/20.  

 
A manutenção da Selic também acontece em meio ao incremento de 

preços na economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
também divulgado pelo IBGE, e que é o indicador da meta inflacionária no País, 
registrou, em novembro, alta de 0,89%, a maior para o mês desde 2015.   
Contribuíram para a elevação do IPCA os aumentos nos preços dos combustíveis 
e dos alimentos.  Nos últimos 12 meses, encerrados em novembro/20, o 
IPCA/IBGE acumulou alta de 4,31%. A estimativa da Pesquisa Focus, do Banco 
Central, é que o IPCA/IBGE finalize 2020 em 4,21%, ou seja, acima do centro da 
meta inflacionária para este ano, que é 4%.  É a primeira vez em 2020 que o 
referido levantamento projetou alta para a inflação superior a 4%.  Vale lembrar 
que no início de junho as estimativas indicavam aumento de 1,53% para o IPCA 
em 2020. Apesar da inflação mais elevada nos últimos meses, a percepção para 
2021 não é de descontrole. O último informativo Focus registrou alta na 
estimativa para o IPCA em 2020, mas reduziu a expectativa do indicador para 
2021, de 3,47% para 3,34%.  O centro da meta inflacionária para 2021 é de 
3,75%, com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.  
Portanto, a meta será cumprida em 2021 se a inflação ficar entre 2,25% e 
5,25%.  
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As estimativas para o PIB em 2021 registraram incremento nas últimas 

semanas. O último levantamento semanal realizado pelo Banco Central projetou 
expansão de 3,50% para a economia brasileira. Há quatro semanas a projeção 
era de 3,31%.  Para a taxa de juros o Boletim Focus estima 3%, ou seja, patamar 
superior ao atual.   Neste contexto, é importante destacar as incertezas que 
ainda envolvem o País, como as contas públicas, a realização de reformas e o 
mercado de trabalho debilitado. Naturalmente também existe preocupação 
com a evolução da pandemia. Portanto, ainda existem sérios desafios a serem 
vencidos. De toda forma, as perspectivas para o próximo ano parecem mais 
positivas, depois de 2020 marcado por uma pandemia que infelizmente, tirou a 
vida de mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo e gerou, como 
consequência, uma severa instabilidade econômica.  

 

 
 

IPCA (%) 3,34

PIB (% de crescimento) 3,50

Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 5,10

Meta Taxa Selic - Fim de período (%a.a.) 3,00

Fonte:  Pesquisa Focus - Banco Central - 04/12/2020.

Indicadores Projeções

Expectativas 2021


