
Juros devem permanecer por mais tempo no patamar atual 

Paula de Paula 

 

Ata de reunião do Copom considera que a recuperação da atividade doméstica e complexidade 

do cenário externo levam a estabilidade de ações 

 

A ata da última reunião de 2012 do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) 

sinaliza a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 7,25% ao ano por um período mais 

longo. Segundo dados do documento, “considerando o balanço de riscos para a inflação, a 

recuperação da atividade doméstica e a complexidade que envolve o ambiente internacional, o 

Comitê entende que a estabilidade das condições monetárias por um período de tempo 

suficientemente prolongado é a estratégia mais adequada para garantir a convergência da 

inflação para a meta, ainda que de forma não linear”. 

  

Para o professor da Trevisan Escola de Negócios, Claudio Gonçalves, o documento foi bastante 

claro e “tentou passar para o mercado a sinalização que o Tombini [Presidente do Banco 

Central] já vinha falando que é o cenário de manutenção de longo prazo, no próximo semestre  

manter a taxa básica em 7,25% ao ano”, disse. Segundo ele, associado a isso o governo deva 

adotar algumas medidas setoriais para tentar estimular o consumo e os investimentos e em 

meados de 2013 deve sentir como essas medidas setoriais reagiram e tomar a decisão se 

muda a taxa ou não. 

  

Para o professor Adriano Gomes, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), ” o 

documento da a impressão que o BC não enxerga nenhum elemento de pressão inflacionária 

sem ser aqueles que a gente conhece de começo do ano, não observa nenhuma oscilação no 

câmbio”, disse. 

  

Segundo coloca  a ata, “os programas de concessão de serviços públicos e a gradual 

recuperação da confiança dos empresários criam boas perspectivas para o investimento neste 

e nos próximos semestres. O Comitê pondera que iniciativas recentes apontam o balanço do 

setor público se deslocando de uma posição de neutralidade para expansionista. Por outro 

lado, nota que se apresenta como importante fator de contenção da demanda agregada o 

frágil cenário internacional. Esses elementos e os desenvolvimentos no âmbito parafiscal e no 

mercado de ativos são partes importantes do contexto no qual decisões futuras de política 

monetária serão tomadas, com vistas a assegurar a convergência tempestiva da inflação para 

a trajetória de metas”. 

  

Sobre as ações de estímulo a economia o Comitê apontou que a demanda doméstica deve 

permanecer robusta e que o ambiente tende a prevalecer nos próximos semestres, quando “a 

demanda doméstica será impactada pelos efeitos das ações de política recentemente 

implementadas, que, de resto, são defasados e cumulativos”. 

  

O governo tomou mais ações nesta semana para ajudar a impulsionar a economia e a 

demanda doméstica como a isenção de impostos para o setor da construção civil, a diminuição 

do prazo de Imposto sobre Operação Financeiras (IOF) para empréstimos externos e prorrogou 

até o fim de 2013 o  Programa de Sustentação do Investimento (PSI). 

  

De acordo com o professor Gonçalves, essas medidas recentes estão relacionadas com o baixo 

crescimento da economia brasileira que segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) na última semana, teve alta de apenas 0,6% no terceiro 

trimestre. “Como a gente tem visto a atuação desse governo, tinha que soltar alguma medida 

porque o PIB veio muito ruim. O governo deve estudar [ações] para outros setores, com a 

redução do Custo Brasil, semelhante à [redução] do Imposto sobre Produto Industrializado 

(IPI) para a linha branca” previu Gonçalves. 

  

Sobre a situação do trabalho o comitê destaca “a estreita margem de ociosidade no mercado 

de trabalho, apesar dos sinais de moderação nesse mercado, e pondera que, em tais 

circunstâncias, um risco significativo reside na possibilidade de concessão de aumentos de 
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salários incompatíveis com o crescimento da produtividade e suas repercussões negativas 

sobre a dinâmica da inflação”, coloca a ata. 

  

Por outro lado, diz o texto, o grupo “observa que o nível de utilização da capacidade instalada 

se encontra abaixo da tendência de longo prazo, ou seja, está contribuindo para a abertura do 

hiato do produto e para conter pressões de preços. Além disso, importa destacar que as 

perspectivas para os próximos semestres apontam moderação na dinâmica dos preços de 

certos ativos reais e financeiros. 

  

Na visão do Comitê, evidências como a acomodação dos preços no atacado indicam 

arrefecimento de pressões, sobre os preços ao consumidor, decorrentes da instabilidade dos 

preços de produtos in natura e de grãos observadas há alguns meses.  

  

O documento deixou claro que a economia global enfrenta período de incerteza acima da 

usual, com perspectivas de baixo crescimento por período prolongado, a despeito da recente 

acomodação nos indicadores de volatilidade e de aversão ao risco. Altas taxas de desemprego 

por longo período, aliadas à implementação de ajustes fiscais, ao limitado espaço para ações 

anticíclicas e a incertezas políticas, levam a essa projeção, principalmente em economias 

maduras 

 

Fonte: Panorama Brasil [Portal]. Disponível em: 

<http://www.panoramabrasil.com.br/economia/juros-devem-permanecer-por-

mais-tempo-no-patamar-atual-id99294.html>. Acesso em: 10 dez. 2012.  
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