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AMBIENTE
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Ao final do primeiro semestre, a 
conjuntura internacional seguiu 
determinada, principalmente, pela 
perspectiva de aceleração do ritmo 
de ajuste das condições monetárias 
nos Estados Unidos, num contexto 
em que a atividade econômica norte-
americana se manteve em expansão 
consistente, acompanhada pela baixa 
ociosidade dos fatores produtivos e 
por sinais de aceleração adicional da 
inflação corrente e das expectativas 
inflacionárias. Frente a isso, o cenário 
preponderante entre os integrantes do 
comitê de política monetária dos EUA 
(FOMC) passou a incorporar quatro 
aumentos na taxa básica de juros, a 
FED Funds Rate (FFR), ao longo de 
2018, chancelando a expectativa dos 
mercados.
 

Por sua vez, na Europa, o Banco 
Central Europeu (BCE) seguiu em 
seu processo de redução gradual do 
volume de compra de ativos, o qual 
deverá ser encerrado em dezembro 
deste ano. Adicionalmente, a perda 
de ímpeto da atividade econômica e 
a ausência de pressões inflacionárias 
sustentaram a condução cautelosa da 
política monetária do Continente, com 
manutenção da taxa básica de juros.
 
Nesse horizonte, o Dólar norte-
americano ganhou força frente às 
principais moedas globais, ainda que 
tenha registrado acomodação recente, 
principalmente após o encontro do 
FOMC, o que também contribuiu para 
a relativa estabilização dos preços de 
ativos de risco. Há que se ressaltar, no 
entanto, os riscos associados à adoção 

de medidas comerciais protecionistas 
pelo governo Trump, com potencial 
de influenciar negativamente o 
crescimento global, de modo geral, e o 
brasileiro, em particular.
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BRASIL
Internamente, mesmo diante do 
ambiente externo menos favorável e 
dos choques adversos decorrentes das 
paralisações no setor de transporte 
de cargas, a atividade econômica se 
mantém em processo de recuperação 
cíclica, ainda que em ritmo mais 
moderado, em um contexto de elevada 
ociosidade e de inflação corrente e 
expectativas inflacionárias compatíveis 
com a meta determinada pelo Banco 
Central (BC).
 
Frente a essa conjuntura, o Comitê 
de Política Monetária (Copom) 
deliberou, em sua última reunião, 
pela manutenção da taxa básica de 
juros no patamar de 6,50% ao ano. 
Com efeito, mesmo reconhecendo 
que os desenvolvimentos recentes 
deverão exercer pressão altista sobre 

as leituras da inflação no curto prazo 
e que “diminuiu o risco de a inflação 
ficar significativamente abaixo da 
meta no horizonte relevante para a 
política monetária”, o BC observou 
que a atividade econômica, ainda 
enfraquecida, tende a contrabalançar 
este movimento, de maneira que os 
preços devem se manter relativamente 
bem-comportados neste ano. 
Ademais, a autoridade monetária 
também reiterou que “eventuais 
choques que produzam ajustes de 
preços relativos devem ter apenas 
seus efeitos secundários combatidos 
pela política monetária”, o que, dado 
o cenário de elevada ociosidade dos 
fatores produtivos e de ancoragem das 
expectativas, sugere que a taxa básica 
de juros deve se manter estacionada 
no patamar atual por período 

considerável.

Por outro lado, o maior grau de 
incerteza da economia doméstica, 
associado, principalmente, à disputa 
eleitoral que se aproxima, determina 
o monitoramento cauteloso da 
evolução dos riscos inerentes a esse 
cenário, de modo que alterações no 
quadro prospectivo não podem ser 
descartadas.
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Cartões de
Crédito Banrisul
Sempre atentos às suas necessidades, nos 
dedicamos a proporcionar os melhores 
benefícios que um Cliente Afinidade 
precisa e merece. Com os cartões de 
crédito Banrisul, você desfruta de toda 
praticidade, rapidez e segurança deste 
meio de pagamento.

Confira as opções de cartão de crédito e 
os benefícios de que dispomos:

• Emergências médicas no exterior;

• Seguro na locação de veículo;

• Seguro garantia estendida original;

• Até 3 cartões adicionais sem 
custo, com limites diferenciados 
determinados pelo cliente;

• Isenção a partir da segunda anuidade, 
conforme utilização;

• Desconto de 50% no GNC Cinemas.

 

Mastercard Platinum

Este é um cartão perfeito para você 
que deseja realizar suas compras com 
segurança, em qualquer lugar do mundo, 
em qualquer momento. Aproveite 
também:

• Isenção da primeira anuidade;

• Acúmulo de 1,5 pontos para cada 
dólar gasto, no programa BanriClube;

• Programa Mastercard Surpreenda.



Cartões de
Crédito Banrisul

Mastercard Black
• LoungeKey* (acesso salas VIP em 

mais de 1.000 aeroportos ao redor do 
mundo);

• Sala Vip exclusiva para clientes Black 
em Guarulhos, sem custo;

• Acúmulo de 2,2 pontos a cada dólar 
gasto, no programa BanriClube;

• Isenção da primeira anuidade;

• Proteção contra Roubo em Caixas 
Eletrônicos;

• Programa Boingo Wi-Fi;

• Programa Priceless Cities;

• Compra protegida;

• Programa Mastercard Surpreenda.

Visa Infinite
• LoungeKey* (acesso salas VIP em 

mais de 1.000 aeroportos ao redor do 
mundo);

• Acúmulo de 2,2 pontos a cada dólar 
gasto, no programa BanriClube;

• Perda de conexão aérea;

• Compra protegida;

• Proteção de preço.

• *taxa de 27 dólares por acesso 

Caso deseje mais informações,  
consulte seu Gerente de Contas.

*taxa de 27 dólares por acesso.

Os cartões de crédito Mastercard Black e Visa Infinite aliam sofisticação a vantagens, 
promoções e benefícios exclusivos para proporcionar experiências únicas.  
Aproveite para viajar com tranquilidade e desfrutar de momentos especiais pelo mundo.  
Confira os diferenciais de cada cartão.



INDICADORES
ECONÔMICO-
FINANCEIROS

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.
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Ano 12 m 24 m

CDI (% a.m.) 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 3,17 7,35 21,15
Poupança (% a.m.)1 0,56 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,04 6,29 14,59
Poupança (% a.m.)2 0,56 0,55 0,50 0,47 0,43 0,43 0,40 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 2,32 5,36 13,59
Selic (% a.m.) 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 3,18 7,36 21,18
Ouro (%) -3,65 4,18 0,83 0,30 -1,12 2,50 0,52 3,68 0,32 4,28 5,90 0,29 15,79 19,13 15,19
Dólar Comercial (%) -5,92 0,97 0,57 3,36 -0,06 1,31 -4,03 1,96 1,88 6,03 6,65 3,77 16,98 16,95 20,66
IGP-M (% a.m.) -0,72 0,10 0,47 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 5,40 6,93 6,10
TBF (%)3 0,76 0,72 0,55 0,59 0,50 0,47 0,52 0,43 0,50 0,47 0,47 0,49 2,90 6,66 19,20
TR (%)3 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 1,67
Ibovespa (%) 4,80 7,46 4,88 0,02 -3,15 6,16 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 -4,76 15,67 41,18

Referências
Acumulado Ano 2018 = Jan/18 a Jun/18
Acumulado 12 meses = Jul/17 a Jun/18
Acumulado 24 meses = Jul/16 a Jun/18

Em 02/07/2018
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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