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O COPOM repetiu em sua ata a mesma mensagem do comunicado pós reunião. Entretanto, 

com algumas adições bastante importantes. Em suma, o comunicado pediu para os mercados 

terem calma e paciência e não apostarem, pelo menos por enquanto, em mais cortes na Selic, 

no curto prazo. 

 

No parágrafo de número 15 do comunicado, o comitê sinaliza que apesar de estar mais 

positivo do que nas últimas reuniões, com a economia ainda com enorme capacidade ociosa 

(de trabalho e capital) e com uma chance maior de acontecerem as reformas estruturais, o 

balanço de riscos ainda continua assimétrico. 

 

Com isso, o comitê adicionou um parágrafo adicional em relação a reunião anterior, o de 

número 22, onde ele pede cautela acerca das decisões de política monetária e que a mesma 

não pode responder a cenários voláteis de inflação, como os que temos observado nos últimos 

meses 

 

Por fim, o comitê disse que continua flexível e que ainda não se sente confortável para dar 

alguma pista acerca dos movimentos futuros de política monetária. 

 

A economia, segundo o COPOM, ainda precisa de medidas monetárias estimulativas dado o 

elevado grau de ociosidade de economia; boa expectativa de inflação para o horizonte 

relevante de política monetária; e do equilíbrio do balanço de riscos. 

 

As tabelas abaixo trazem as projeções do COPOM acerca do IPCA, em dois cenários, o 

primeiro é aquele que tem as hipóteses retirados do relatório Focus e que refletem as 

expectativas do mercado. O segundo são as premissas do próprio BC. Em ambos os cenários 

a inflação tem dinâmica confortável e abaixo da meta para 2018 e 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSA VISÃO: O comitê claramente pediu cautela e paciência para os mercados. 

Apesar do cenário benigno que se configurou para os preços nestes últimos meses de 

2018 e da enorme capacidade ociosa da economia, ainda existem riscos assimétricos 

tais como a volatilidade advinda do exterior e o risco das reformas estruturais não 

passarem e a situação fiscal do país se agravar ainda mais. Para nós a taxa de juros 

deverá permanecer ao redor de 6,5% ao longo de todo o primeiro semestre de 2019, e 

deverá subir apenas 50bps no segundo semestre, terminando o ano vindouro ao redor 

dos 7%a.a. 

PACIÊNCIA E CALMA FOI A MENSAGEM DO CÔMITE 

COMENTÁRIO ATA – REUNIÃO DO COPOM (DEZ 2018) 

 

 

Cenário de Mercado 

Ano IPCA Selic Câmbio Pe. Monit. 

2018 3.7% 6.5% R$ 3.78 6.10 

2019 3.9% 7.5% R$ 3.80 5.10 

2020 3.6% 8.0% R$ 3.80 3.90 

Cenário de Referência 

Ano IPCA Selic Câmbio Pe. Monit. 

2018 3.7% 6.5% R$ 3.85 6.10 

2019 4.0% 6.5% R$ 3.85 5.20 

2020 4.0% 6.5% R$ 3.85 4.00 
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a 
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não 
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de 
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. 
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, 
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo 
acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a 
todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações 
representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre 
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