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OComitêdePolíticaMone-
tária (Copom) do Banco
Central (BC) divulga hoje a
novataxabásicadejuros(Se-
lic). Uma reunião sobre o
tema foi realizada ontem.
Naatadoencontroanterior,
oBC sinalizouquedeve vol-
tar a aumentá-la, pela 11ª
vez consecutiva. Atualmen-
te,ataxaéde11,75%aoano.
O atual ciclo teve início

emmarçode2021.Aexpec-
tativa é de que a Selic suba
um ponto percentual, se-
gundo previsão do merca-
dofinanceiro.Noúltimobo-
letim Focus, em que o BC
medeaexpectativadomer-
cado financeiro, a projeção
édequeataxabásicaencer-
re2022em13,25%aoano.
As estimativas domerca-

doparaainflação,entretan-

to, vêm crescendo há pelo
menos16semanas.
No mês passado, o presi-

dentedoBC,RobertoCam-
pos Neto, indicou que o fu-
turo das taxas de juros no
Brasil dependerá da exten-
são dos efeitos da guerra
entreRússia eUcrânia e de
outros eventuais choques
sobreainflação.
Aexpectativadealtaacom-

panhaoaumentonospreços.
Emmarço, o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), quemede a inflação
oficial, foi de 1,62%, maior
taxaparaomêsdesdeoinício
doPlanoReal,em1994.
Em12meses, o acumula-

do chegou a 11,3%, quase o
dobro do teto da meta do
BancoCentral, que éde en-
cerrar o ano com inflação
de 3,5%, com tolerância de

1,5 ponto percentual para
maisoumenos.
A Selic é parâmetro de

quantoogovernopagapara
tomardinheiro emprestado
pormeiodaemissãodetítu-
los públicos. A política mo-
netária tem também efeito
sobre o câmbio.Emtese, al-
tas na taxa Selic tendem a

atrair o investimento exter-
noemtítulospúblicosbrasi-
leiros,cujarentabilidadeau-
menta, o que acaba pressio-
nando o dólar para baixo
diante do real. Eventos em

outros países, contudo, têm
opoderdemitigar esse efei-
to.Ontem, o FederalReser-
ve(Fed),obancocentraldos
EstadosUnidos,tambémco-
meçouadiscutirosjurospa-

raostítulosnorte-america-
nos. Uma esperada nova
alta por lá tem o potencial
de atrair fluxo de capital
que iriaparaoutrospaíses.
(AgênciaBrasil)

CENÁRIO

Será a 11ª alta consecutiva feita pelo Banco Central, levando em consideração o cenário atual de inflação

11,75
porcento

aoanoéaSelic atualmente.
Comaaltada inflação, a taxa “mãe”
daeconomiavoltouaosdoisdígitos

Copomdevesubir
taxade jurosem
1pontopercentual
Segundo Boletim Focus, Selic vai fechar 2022 em 13,25% ao ano
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