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Em abril, além dos riscos infligidos pela 

guerra no leste europeu e os lockdowns 

na China, que poderão provocar um 

duplo choque à economia global, ainda 

combalida pelas pressões inflacionárias, 

outro assunto que se fez presente 

no mercado financeiro foi a possível 

aceleração na normalização da política 

monetária do Fed. Esse “ajuste de rota”, 

deverá trazer aperto das condições 

financeiras globais, limitando o avanço 

da atividade econômica mundial.

INTERNACIONAL

No ambiente externo, o conflito 

armado entre ucranianos e russos 

completou dois meses e, ao contrário 

do que fora projetado, vem se 

agravando nas últimas semanas a 

partir de imposições econômicas que 

afetaram o mundo, além, é claro, do 

prejuízo humanitário – ainda difícil de 

ser dimensionado.

Na economia norte-americana, 

por conta da inflação – que tem 

permanecido muito acima da meta – o 

chairman do Fed, Jerome Powell, em 

tom mais leve, defendeu a elevação 

da taxa básica de juros em 50 pontos-

base, conforme decisão do Comitê 

Federal de Mercado Aberto (FOMC, 

na sigla em inglês), mas descartou 

uma nova aceleração no ritmo de alta. 

Concomitantemente, a autoridade 

monetária dará início ao processo 

de redução do balanço a partir de 

junho, como forma de combater o 

superaquecimento dos preços. A 

surpresa de abril ficou por conta do 

resultado preliminar do PIB do primeiro 

trimestre de 2022, que retraiu 1,4%, em 

termos anualizados, na comparação com 

o quarto trimestre de 2021, denotando 

especialmente os impactos da variante 

Ômicron na economia americana.

A inflação galopante na zona do euro 

mostrou efeito danoso que vai muito 

além dos consumidores internos, uma 

vez que enfraqueceu a demanda por 

importações de produtos manufaturados 

na China. Ademais, a guerra que 

se desdobra ao leste do continente 

tem servido como propulsor para o 

aumento dos preços. Em sua mais 
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recente reunião, a autoridade monetária 

ressaltou o crescimento do grupo que 

defende ações mais rígidas para conter 

o processo inflacionário. Todavia, a visão 

de que a inflação irá convergir para a 

meta da autoridade até 2024, ainda 

encontra guarida entre membros do 

Banco Central Europeu (BCE).

Na China, teve repercussão o aumento 

do número de casos de Covid-19. Com 

isso, a imposição de regras mais rígidas 

para coibir a disseminação do vírus 

desencadeou uma onda de caos nas 

cadeias de suprimentos entre a Ásia e os 

países do Ocidente. Em meio a isso, foi 

divulgado o PIB do primeiro trimestre, 

que expandiu 4,8% na comparação 

com o mesmo período do ano anterior, 

superando a expectativa (4,4%).

Em resumo, o cenário externo 

permaneceu bastante desafiador e 

os ventos favoráveis que sopraram 

em algumas economias emergentes, 

notórias exportadoras de commodities, 

parecem vir perdendo a força, com os 

sinais apontando para um menor ritmo 

da atividade econômica em 2022.

BRASIL

Enquanto isso, o grande diferencial de 

juros entre Brasil e EUA impactou na 

valorização do real no primeiro trimestre 

de 2022. Porém, em abril já foi possível 

visualizar uma reversão desse movimento, 

em decorrência, principalmente, dos 

momentos distintos do ciclo monetário. 

Algumas economias emergentes e 

nações menos desenvolvidas já estão 

enfrentando turbulência a partir da 

sinalização de aperto do Fed, com reflexo 

direto no câmbio.

Na mais recente reunião do Comitê 

de Política Monetária (Copom), os 

integrantes da mesa decidiram, mais 

uma vez, por unanimidade, a elevação 

da taxa básica de juros em 100 pontos 

base, para 12,75% ao ano. O anúncio 

do fim do ciclo de aperto monetário 

foi adiado e deu lugar a um tom de 

continuidade para o próximo encontro, 

caso o cenário inflacionário demande 

este movimento. Além disso, o risco de 

desaceleração da atividade econômica 

na China – por conta de novo surto de 
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Covid-19 – minou, momentaneamente, 

as expectativas de quem confiava em 

um novo ciclo de commodities como 

motor do crescimento interno. 

Com efeito, o BC voltou a divulgar o 

boletim Focus, que apontou aceleração 

nas projeções de mercado para o IPCA 

de 2022 e 2023. A inflação permaneceu 

em nível elevado e agravada pela 

forte disseminação, o que prejudica 

a interrupção do processo de alta. 

Nos últimos 12 meses, a variação do 

IPCA-15 – considerado uma prévia da 

inflação oficial do país – acelerou para 

alta de 12,03% em abril. Essa leitura 

demonstrou resiliência da pressão 

sobre os preços e, como mencionado 

acima, dificuldade para que o BC 

encerre o ciclo de aperto monetário.

No lado da atividade econômica 

doméstica, foram observados alguns 

resultados ligeiramente melhores do 

que o projetado, num contexto em que 

os índices de confiança parecem reagir 

positivamente à evolução favorável 

da pandemia, ainda sob forte risco 

externo, que poderá interromper o 

movimento de recuperação.

RENDA VARIÁVEL

No mercado financeiro, o cenário 

externo negativo pesou ao longo 

do mês de abril e trouxe correções 

para as bolsas de valores. A dinâmica 

do fluxo estrangeiro e a alta das 

commodities pareceu não sustentar 

a valorização do mercado de ações 

percebida no primeiro trimestre de 

2022. No quarto mês do ano, o fluxo 

foi negativo em R$ 5,9 bilhões na B3, 

com a migração de investidores para 

economias desenvolvidas. Diante 

disso, restou ao Ibovespa amargar uma 

queda de 10,1% em abril, enquanto 

o dólar subiu 3,7% ante o real. Na 

renda fixa, as taxas intermediárias e de 

longo prazo aumentaram mais do que 

as de vencimentos mais curtos. Nas 

principais bolsas de valores, o mês foi 

de realização. O S&P 500, nos EUA, 

acumulou queda de 8,8%. Na Europa, 

o índice alemão caiu 2,2% no mesmo 

período. Já o principal fundo índice 

de bolsas emergentes recuou cerca de 

6,1% em abril.
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Continua  

Banrisul Mastercard Black 
e Banrisul Visa Infinite com 
uma super novidade!   
Mais que um meio de pagamento, um passaporte 

para um mundo de vantagens.

Os cartões de crédito constituem uma solução 

muito eficiente, pela flexibilidade e praticidade que 

apresentam. Além dos benefícios comuns ao produto, 

as vantagens agregadas a ele variam bastante e isso 

torna cada alternativa única.

O Banrisul conhece o mercado e, principalmente, 

conhece e compreende você!

Queremos que você tenha muita satisfação em 

cada experiência desfrutada, e que os cartões de 

crédito Banrisul sejam parte das suas conquistas, 

acrescentando mais valor a cada momento vivido. 



Para completar os muitos benefícios oferecidos pelos 

cartões Banrisul Mastercard Black e Banrisul Visa 

Infinite, um novo diferencial lhe aguarda:

A isenção da anuidade por investimentos!

Além das conhecidas formas de isenção parcial ou 

total, por volume de utilização, você também poderá 

obter a isenção¹ por manter investimentos no Banrisul 

- a partir de R$ 500 mil em investimentos² no nosso 

portfólio, você tem direito a isenção da anuidade.

Tenha o seu cartão de crédito³ premium Banrisul, 

mantenha investimentos conosco, conte com a 

assessoria do(a) seu/sua Gerente de Contas e aproveite 

cada vez mais o que há de melhor para a sua vida e 

seus planos.

¹ Isenção da parcela mensal correspondente a anuidade.

² Produtos de investimentos elegíveis nesta condição especial: 
Depósitos a Prazo (CDB), Fundos de Investimento, Letra de 
Crédito Imobiliário (LCI), Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), 
Letra Financeira, Poupança e Previdência Privada.

³ A concessão de produtos e limites de crédito está sujeita a 
análises.



Você já conhece seu perfil de investidor? Saiba mais em www.banrisul.com.br/api.
Esta instituição é aderente ao código anbima de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo.
As informações apresentadas nesta publicação foram fruto de avaliação do mercado e da extrapolação dos indicadores econômicos para a projeção das tendências indicadas. 
Entretanto, tais dados refletem apenas a realidade da economia no momento em que foram colhidos, devendo ser interpretados apenas como indicadores. O Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. não se responsabiliza pela utilização destas informações em transações comerciais.

SAC: 0800.646.1515 - Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907 | Ouvidoria: 0800.644.2200 - Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068

banrisul.com.br/afinidade

Ano 12 m 24 m

Poupança (% a.m.)1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,56 0,50 0,59 0,56 2,23 6,45 13,01
Poupança (% a.m.)2 0,16 0,20 0,24 0,24 0,30 0,36 0,44 0,49 0,56 0,50 0,60 0,56 2,23 4,75 6,46
CDI (% a.m.) 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77 0,73 0,76 0,93 0,83 3,29 7,11 9,40
Selic (% a.m.) 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77 0,73 0,76 0,93 0,83 3,29 7,11 9,40
Ouro (%) 3,44 -11,08 8,19 -1,81 1,84 4,77 0,47 3,13 -8,33 1,49 -4,89 2,40 -9,39 -2,13 1,19
Dólar Comercial (%) -3,81 -4,81 4,76 -0,77 5,34 3,71 -0,18 -1,11 -4,83 -2,81 -7,70 3,85 -11,34 -8,99 -9,14
IGP-M (% a.m.) 4,10 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 0,87 1,82 1,83 1,74 1,41 6,97 14,66 51,37
TBF (%)3 0,27 0,30 0,38 0,42 0,42 0,50 0,59 0,69 0,76 0,76 0,87 0,82 3,25 7,01 9,24
TR (%)3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,02 0,10 0,06 0,24 0,29 0,29
Ibovespa (%) 6,16 0,46 -3,94 -2,48 -6,57 -6,74 -1,53 2,85 6,98 0,89 6,06 -10,10 2,91 -9,27 34,01

Referências
Acumulado Ano 2022 = Jan/22 a Abr/22
Acumulado 12 meses = Mai/21 a Abr/22
Acumulado 24 meses = Mai/20 a Abr/22

Em 01/05/22
Obs: Resultados obtidos no passado não representam garantia de rentabilidade futura.

3) Referente ao 1º dia do mês.

1) Referente ao primeiro dia do mês e depósitos realizados até 03/05/2012.
2) Referente ao primeiro dia do mês e depósitos realizados a partir de 04/05/2012.
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