INFORMATIVO
AFINIDADE

Edição 61 | Fevereiro de 2019

EXISTE UMA NOVA
MANEIRA DE VOCÊ
SE RELACIONAR
COM O SEU BANCO:
COM AFINIDADE.

AMBIENTE
ECONÔMICO

Por Diretoria Financeira
Unidade Financeira | GERAT - Estudos Econômicos
macroeconomia@banrisul.com.br

INTERNACIONAL
A despeito do aumento dos

ao crescimento econômico, em

uma possível pausa no processo

riscos no ambiente internacional

particular as tensões comerciais

de elevação dos juros com vista

e das consecutivas revisões

envolvendo Estados Unidos e

à preservação da atividade

baixistas nas previsões para o

China.

econômica norte-americana.

evolução recente dos principais

Frente a esse contexto, o Federal

Apesar do cenário ainda

mercados de ativos e moedas

Reserve (Fed, banco central dos

permeado por elementos de

vem revelando algum otimismo

EUA), em sua última reunião

risco, os mercados vêm reagindo

de investidores mundo afora.

de política monetária, além de

positivamente a essa mudança

Com efeito, o Fundo Monetário

manter a taxa básica de juros

de postura das autoridades

Internacional (FMI) revisou,

dos Estados Unidos no intervalo

globais, uma vez que sugere

pela segunda vez, sua projeção

entre 2,25% e 2,50% ao ano,

que a liquidez internacional

para o ritmo de expansão da

como esperado pelos mercados,

seguirá abundante, contribuindo

economia mundial, alertando

reavaliou seu “plano de voo”

para a contenção da aversão

para a presença de ameaças que

para a condução da política

global ao risco, o que favorece,

podem trazer novos prejuízos

monetária neste ano, sinalizando

principalmente, as economias

crescimento econômico global, a
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emergentes. Ainda assim, a atual
conjuntura recomenda cautela, já
que (i) a economia mundial segue
em desaceleração, (ii) os conflitos
comerciais envolvendo EUA e
China ainda não foram resolvidos
e (iii) as discussões acerca da
conclusão do Brexit, com a
saída definitiva do Reino Unido
da União Europeia, não foram
encerradas, de modo que esse
quadro algo mais benigno poderá
ser rapidamente revertido.
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BRASIL
Internamente, as perspectivas

de aceleração da atividade

no curto prazo, a cotação cambial

quanto à evolução da economia

econômica doméstica neste ano,

doméstica deverá se acomodar

brasileira se mostram favoráveis,

projetando um avanço do PIB

em patamar próximo do atual,

amparadas na expectativa

de 2,5% em 2019, em linha com

entre R$ 3,60 e R$ 3,70, o que

de retomada das reformas,

a continuidade do processo de

poderia consolidar a tendência

sobretudo a previdenciária,

recuperação gradual da recessão

de descompressão adicional

e na relativa acomodação da

sofrida no período 2014-16.

das expectativas inflacionárias,

aversão internacional ao risco,

No mesmo sentido, a confiança

abrindo espaço para um novo

particularmente em relação às

privada tem apresentado melhora

ciclo de flexibilização da política

nações emergentes, apesar

e os ativos financeiros têm

monetária, com redução

do aumento das incertezas

registrado boa valorização.

moderada da taxa básica de juros

envolvendo o desempenho da
economia mundial.

ainda neste ano.
Nesse horizonte, caso tais
perspectivas, tanto internas

Contudo, há que se ressaltar

Diante desse contexto, o

quanto externas, venham a se

que, além dos riscos no

FMI reafirmou a tendência

materializar, ao menos em parte,

ambiente internacional, por
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aqui, permanecem elevadas
as incertezas quanto à efetiva
aprovação e implementação
das reformas necessárias
ao estabelecimento de um
crescimento sustentável no País.
Desse modo, prevalece, por ora,
a expectativa de que a economia
doméstica registre crescimento
moderado ao longo de 2019,
em um contexto de elevada
ociosidade dos fatores produtivos,
o qual prescreve a manutenção
da taxa Selic em patamar
estimulativo.
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Cartões Banrisul
Mastercard
Conciliar praticidade com benefícios
proporciona uma experiência cotidiana
mais rica.
O Banrisul sabe disso, e segue inovando
para qualificar ainda mais os produtos e
serviços que coloca à sua disposição.
Conheça, a seguir, algumas das
facilidades que os cartões Banrisul
Mastercard disponibilizam.
Seu Gerente de Contas terá grande
satisfação em lhe apresentar todas as
assistências oferecidas pelos cartões de
crédito Banrisul.

Banrisul
Mastercard Black
O cartão de crédito para pessoas
exigentes como você.

Concierge
O melhor serviço para os estilos de vida mais
exigentes.
Tenha um assistente pessoal especializado à
sua disposição, a qualquer dia e hora.
O Concierge está sempre preparado para
auxiliar, oferecendo informações úteis sobre
destinos, entretenimento, serviços qualificados
e muitos outros assuntos, assessorando na
organização da viagem de forma exclusiva.
Sua experiência é elevada a outro nível com
este serviço exclusivo.
Todas as características e condições estão disponíveis em:
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/beneficios/guia-de-beneficios.html

Banrisul
Mastercard Black
O cartão de crédito para pessoas
exigentes como você.

Priceless Cities
Aproveite ao máximo o que cada cidade
pode oferecer.
Tenha acesso a experiências únicas e ofertas
especiais no Brasil e em todo o mundo.
São eventos esportivos, visitas a museus,
refeições em restaurantes exclusivos, shows,
acessos a salas VIP e muito mais, em mais
de 30 cidades.
Torne suas viagens ainda mais inesquecíveis.

Mais informações disponíveis em:
https://www.priceless.com/

Banrisul
Mastercard Black
O cartão de crédito para pessoas
exigentes como você.

Mastercard Airport Experiences
Torne sua permanência no aeroporto
uma experiência relaxante.
Não importa a companhia aérea nem
o tipo de bilhete comprado, explore
mais de 1000 salas VIP* em aeroportos
no mundo todo.
Além das salas VIP, você conta com
ofertas de gastronomia, lojas de varejo
e spas, em mais de 440 aeroportos ao
redor do mundo.

* Mediante pagamento de uma taxa de US$27.
Todas as características e condições estão disponíveis em:
https://www.Mastercard.com/sam/pt/guia_de_beneficios/

Banrisul
Mastercard Black
O cartão de crédito para pessoas
exigentes como você.

MasterAssist Black
Viaje mais tranquilo.
O MasterAssist Black oferece uma
ampla cobertura de seguro para
acidentes de viagens, 24 horas ao dia,
por até 60 dias consecutivos.
Este benefício é disponível ao
portador(a) do cartão Mastercard
Black do Banrisul, seu cônjuge/
companheiro(a) e filhos dependentes,
viajando juntos ou separados.

Todas as características e condições estão disponíveis em:
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito/mastercard-black/protecoes/seguro-medico-viagens.html

Banrisul
Mastercard Platinum
Exclusividade e benefícios que
você conquistou.

Seguro Garantia
Estendida Original
Mais garantia para as suas compras.
Benefício que estende, para a maioria
dos itens comprados com o cartão
Mastercard Platinum, os termos da
Garantia do Fornecedor (marca do
fabricante ou da loja), por até um ano
completo.

Todas as características e condições estão disponíveis em:
http://www.banrisul.com.br/bob/data/Platinum-Seguro_Garantia_Estendida_Original.pdf?cache=0

Banrisul
Mastercard Platinum
Exclusividade e benefícios que
você conquistou.

MasterAssist Plus
Utilize seu Mastercard Platinum na
compra das passagens e conte com
o MasterAssist Plus, programa de
assistência médica em viagens que
oferece ampla cobertura de seguro
para acidentes.
Aproveite suas viagens com mais
tranquilidade.

Todas as características e condições estão disponíveis em:
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-credito/mastercard-platinum/protecoes/seguro-medico-viagens.html

INDICADORES
ECONÔMICOFINANCEIROS
Tipo

fev/18

mar/18

abr/18

mai/18

jun/18

jul/18

ago/18

set/18

out/18

nov/18

dez/18

jan/19

Poupança (% a.m.)1

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Poupança (% a.m.)2

0,40

0,39

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

Acumulado (%)
Ano

12 m

24 m

0,50

0,50

6,16

13,19

0,37

0,37

4,59

11,21

CDI (% a.m.)

0,46

0,53

0,52

0,52

0,52

0,54

0,57

0,47

0,54

0,49

0,49

0,54

0,54

6,37

16,36

Selic (% a.m.)

0,47

0,53

0,52

0,52

0,52

0,54

0,57

0,47

0,54

0,49

0,49

0,54

0,54

6,38

16,38

Ouro (%)

3,68

0,32

4,28

5,90

0,29

-6,73

7,46

-1,91

-5,20

3,23

4,98

-2,03

-2,03

13,98

27,38

Dólar Comercial (%)

1,96

1,88

6,03

6,65

3,77

-3,18

8,49

-0,84

-7,80

3,64

0,42

-5,58

-5,58

15,03

16,14

IGP-M (% a.m.)

0,07

0,64

0,57

1,38

1,87

0,51

0,70

1,52

0,89

-0,49

-1,08

0,01

0,01

6,75

6,31

TBF (%)3

0,43

0,50

0,47

0,47

0,49

0,51

0,53

0,44

0,51

0,46

0,46

0,50

0,50

5,91

14,88

TR (%)3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

Ibovespa (%)

0,52

0,01

0,88

-10,87

-5,20

8,88

-3,21

3,48

10,19

2,38

-1,81

10,82

10,82

14,71

50,60

Referências
Acumulado Ano 2018 = Jan/18 a Dez/18
Acumulado 12 meses = Jan/18 a Dez/18
Acumulado 24 meses = Jan/17 a Dez/18

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.
3) Referente ao 1º dia do mês.
Obs: Resultados obtidos no passado não representam garantia de rentabilidade futura.
Em 01/02/2019

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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