O Comitê de Política Monetária (Copom) em sua 224ª reunião decidiu por unanimidade, depois de mais de dezesseis
meses, pela redução de 50 pontos-base na taxa básica de juros. A decisão do BC coloca a Selic em seu menor patamar
já registrado na história a 6,0%. A definição pela redução da Selic foi baseada no cenário benigno de projeção da
inflação, porém, foi o balanço de riscos que abriu espaço para mais estímulo monetário, depois da aprovação em
primeiro turno da proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Indicadores recentes da atividade
econômica sugerem a possibilidade de retomada do processo de recuperação da economia brasileira e o cenário do
Copom supõe que essa retomada ocorrerá em ritmo gradual. Conforme último boletim Focus ainda há espaço para
novos cortes na taxa de juros e as projeções, conforme as expectativas de mercado, prospectam uma inflação ainda
benigna, com um juro de 5,5% a.a. e taxa de crescimento do PIB de 0,82% para 2019 e 2,1% para 2020. Entretanto, o
Copom reconhece que o processo de reformas e correções na economia tem avançado, porém, ressalta que a
continuidade desse processo é essencial para a queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da
economia. O Comitê salienta que a percepção de continuidade da agenda de reformas afeta as expectativas e
projeções correntes, e que avanços concretos são fundamentais para a consolidação do cenário favorável para a
inflação prospectada. O BC evidencia em seu cenário básico fatores de risco para a inflação em ambas as direções, por
um lado o grande nível de ociosidade pode continuar produzindo trajetória de prospectiva abaixo do esperado, e por
outro o fracasso nas expectativas quanto as aprovações necessárias para a economia nacional, pode afetar prêmios
de risco e elevar a trajetória da inflação no médio e longo prazo relevante para a política monetária. No cenário
externo, vale destacar que o Federal Reserve (Fed), autoridade monetária dos EUA, reduziu a sua taxa básica de juros
em 0,25 ponto percentual, para a faixa percentual de variação entre 2% e 2,25% a.a. Com ambas as reduções dos
juros, sucedeu na menor diferença entre a taxa brasileira e americana ficando em 3,75 pontos percentuais de
diferença. De acordo com André Perfeito, economista-chefe de Necton, o BC ao promover a redução já falou em cortes
adicionais. O BC norte-americano, por outro lado, promoveu uma redução, mas não sinalizou que haverá novas
reduções da taxa nos próximos meses. Com isso, a diferença entre as taxas de juros deve cair ainda mais, retirando a
atratividade do ganho com a diferença de juros nos dois países.
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