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Comitê de Política Monetária do Banco Central tem como
objetivo estabelecer as diretrizes da política monetária,
definir os rumos e as metas da taxa Selic e analisar o
relatório de inflação. Com isso, o maior desejo é manter a
inflação sob controle e cumprir as metas estipuladas; quem
decide para onde vão as taxas de juros é o próprio Banco
Central sem precisar da aprovação do Presidente, nem do
ministro da Fazenda, entretanto, as metas de inflação são
fixadas pelo governo.
O modelo de reunião adotado no Brasil é muito parecido
com o do Banco Central Norte-Americano (que possui o
Federal Open Market Committee – FOMC-) centralizando as
decisões da política monetária para maior transparência à
população com relação aos processos e decisões que são
tomadas em cada reunião, pois anteriormente o Banco
Central não informava ao mercado sobre suas mudanças.
Criado há mais de dez anos e se inspirando no FED
(Federal Reserve) este novo modelo foi implementado,
melhorando a comunicação com o mercado financeiro.
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Fazem parte do Copom (formado pelos membros da
Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil)
O Presidente, que tem o voto de qualidade; e os diretores
de Administração, Assuntos Internacionais e de Gestão de
Riscos Corporativos, Fiscalização, Organização do Sistema
Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural,
Política Econômica, Política Monetária, Regulação do
Sistema Financeiro, e Relacionamento Institucional e
Cidadania. Também participam do primeiro dia da reunião
os chefes dos seguintes departamentos do Banco Central:
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de
Pagamentos (Deban), Departamento de Operações do
Mercado Aberto (Demab), Departamento Econômico
(Depec), Departamento de Estudos e Pesquisas (Depep),
Departamento das Reservas Internacionais (Depin),
Departamento de Assuntos Internacionais (Derin), e
Departamento de Relacionamento com Investidores e
Estudos Especiais (Gerin). A primeira sessão dos trabalhos
conta ainda com a presença do chefe de gabinete do
presidente, do assessor de imprensa e de outros servidores
do Banco Central, quando autorizados pelo presidente.
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Reflexos na economia
Normalmente, essas decisões de
aumentar as taxas são com o
objetivo de se proteger da crise
ou, até mesmo, diminuir a
inflação. Pois se a taxa de juros
for muito baixa, possivelmente,
investidores vão começar a tirar
dinheiro do país. A Selic é a taxa
básica de Juros na qual o
governo determina o valor de
Juros que será cobrado pelos
Bancos que se refere aos títulos
públicos da economia e também
pelos títulos registrados no
Banco Central.
Quando o governo toma a decisão de subir a taxa básica
através do COPOM o custo do dinheiro sobe e diretamente
reflete no crédito com juros maiores, pois todo o sistema
financeiro redefine as taxas que serão cobradas.
Consequentemente, devido ao aumento do valor do
dinheiro a taxa do desemprego aumenta e estes dados
também contribuem para se obter um parâmetro de
crescimento do PIB.
Já com a decisão de diminuir a taxa SELIC (taxa básica de
juros) o país começa a aumentar seu consumo,
consequentemente ocorre um aumento na produção de
bens e serviços, aumento de emprego, entrada de dinheiro
e aumento significativo no PIB; devido ao crédito por não
estar num valor muito alto.
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De que maneira as reuniões ocorrem
As reuniões ordinárias se dividem em dois dias,
normalmente numa terça-feira e a segunda no dia seguinte.
Primeiro dia: o objetivo é realizar uma análise da economia
brasileira e internacional, apresentando a análise da
conjuntura doméstica abrangendo a inflação, evolução dos
agregados monetários, finanças, nível de atividade, balança
de
pagamentos,
mercado
de
câmbio,
reservas
internacionais, mercado monetário, operações de mercado
aberto, avaliação prospectivas das tendências da inflação e
expectativas gerais para variáveis macroeconômicas.
Segundo dia: após análise é apresentada as propostas para
mudar ou não a taxa Selic, com projeções atualizadas da
inflação e alternativas de mudança à curto prazo (realizada
pelos diretores da Política Monetária e da Política
Econômica). Os demais membros também fazem suas
propostas apresentando alternativas sobre os demais temas
abordados no dia anterior. E, no final, realiza-se uma
votação em busca de um consenso (membros do comitê e
o chefe do DEPEP, não possuem direito a voto). Após a
decisão sobre a meta para a taxa Selic e o viés (se houver)
for tomada, ela é divulgada para a imprensa e ao mesmo
tempo é expedido comunicado através do Sistema de
Informações do Banco Central (SISBACEN); e as atas de
reuniões são divulgadas às 8h30 da quinta-feira da semana
seguinte a cada reunião.

4

acionista.com.br
Relatório da Inflação
A ata da reunião é algo bastante acompanhado pelo
mercado, nela há os motivos para cada decisão tomada
além de dar uma ideia de qual serão as próximas decisões
futuras. As atas são divulgadas às 8h30 da quinta-feira da
semana seguinte de cada reunião, além disso, ao final de
cada trimestre é divulgado o Relatório de Inflação
detalhando a conjuntura econômica e financeira no Brasil,
apresentando as projeções para a taxa de inflação. As
previsões são exibidas por meio de “leque de inflação”, que
mostra a distribuição probabilista, enfatizando o grau de
incerteza presente no momento em que as decisões são
tomadas.

Viés da taxa de Juros
É algo que pode ser ou não estabelecido pelo COPOM. Se
trata de uma prerrogativa que autoriza o presidente do
Banco Central a modificar a meta para a taxa Selic na
direção do viés a qualquer momento entres as reuniões que
estão programadas. O viés, normalmente, é usado quando
ocorre alguma mudança significativa na conjuntura
econômica, podendo fazer com que a taxa aumente ou
diminua
dependendo
da
mudança.
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Fontes
http://www.pcsaudavel.com/o-que-e-copom-e-qual-a-suafuncao-na-economia.html
https://www.bcb.gov.br/htms/copom/a-hist.asp
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL58
7211-9356,00ENTENDA+O+COPOM+E+COMO+E+DEFINIDA+A+TAXA+
DE+JUROS+SELIC.html
http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/423475/co
pom-entenda-como-funciona-quais-sao-suas-principaistarefas
http://www.acionista.com.br/mercado/entenda-omercado.html#copom
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