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O que esperar com a queda da Taxa Selic? 

Na última reunião do Copom realizada no final de novembro, houve a redução de 0,5 pontos percentuais na Taxa 
Selic.

Preocupado com os indícios de desaquecimento da economia, o Governo vem optando por medidas como essa, 
atreladas a uma maior oferta de crédito e alongamento nos prazos dos financiamentos, no intuito de estimular o 
consumo e a indústria.

Recentemente, o governo também já havia decidido manter o pagamento mínimo dos cartões de crédito em 15 %, 
minimizando com isso os riscos de aumento de inadimplência.

Dessa forma, setores chaves da economia brasileira, acabam sendo favorecidos, valendo destacar segmentos como 
imobiliário, automobilístico, de bens de capitais, bens duráveis, entre outros que são diretamente influenciados pelas 
variáveis em questão.

Não obstante, a queda da Selic melhora as condições das famílias que estão endividadas, pois reduzem os juros e 
encargos.

A tendência é de que haja continuidade desse processo de queda da Taxa Selic até o final do primeiro semestre de 
2012.

Nesse sentido, o consumo se aquece e a economia como um todo reage, como é esperado pelo governo.

Se até então a inflação estiver sob controle, a estimativa é que a taxa fique, além de convidativa, estabilizada, caso 
contrário, assim como ocorreu em 2011, a Selic volta a aumentar.

No atual momento o País vive uma boa fase econômica, mostrando-se sustentável e atraindo investimentos 
estrangeiros. O fato de haver uma crise financeira mundial impactando principalmente nos mercados europeu e 
americano trará conseqüências para o Brasil mesmo que em patamares bem menores. Neste cenário, as medidas do 
governo brasileiro contribuem para minimizar todos os efeitos possíveis desses impactos sobre o País.

A sinalização é boa e irá gerar maior confiança da população em relação à manutenção dos empregos e melhorias 
das rendas, principalmente na atual época, o que deverá estimular ainda mais o consumo de final de ano e o 
otimismo em relação a 2012.
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