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AMBIENTE
ECONÔMICO

Externamente, passado o período 
de maior instabilidade, os mercados 
acionário e cambial voltaram a se 
acomodar num contexto em que as 
expectativas seguem favoráveis para as 
principais economias mundiais.
 
Esse cenário está amparado, em boa 
medida, no bom desempenho das 
nações avançadas, com destaque 
para a economia norte-americana, 
cuja atividade, de maneira geral, 
tem se fortalecido, movimento que 
começa a exercer influência, ainda que 
modesta, sobre a dinâmica dos preços. 
Nessas circunstâncias, o Banco Central 
norte-americano poderá conduzir 
a política monetária de forma mais 
contracionista, intensificando o ciclo 
de elevação dos juros, expectativa 
que, embora tenha contribuído para a 
volatilidade recentemente observada, 

não repercutiu, ao menos por ora, em 
aumento da aversão ao risco global 
ou em pressão sobre os mercados 
de ativos e moedas de nações 
emergentes, as quais permanecem 
apresentando desempenho positivo, 
diante de um cenário de liquidez global 
ainda farta.
 
Apesar dessa conjuntura, segue 
latente a preocupação relativa ao 
timing de encerramento do atual 
interregno benigno às economias 
emergentes, o que deverá ocorrer no 
momento em que a reversão das atuais 
condições monetárias for intensificada, 
principalmente nos EUA, na Europa 
e no Japão. No entanto, por ora, 
predomina a perspectiva de que o 
ambiente econômico global seguirá 
evoluindo favoravelmente, sustentado 
no desempenho positivo das nações 

avançadas, de modo que as economias 
emergentes seguirão se beneficiando 
desse cenário benigno.
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AMBIENTE
ECONÔMICO

BRASIL
Na esteira do ambiente externo 
favorável, os indicadores recentes 
seguem confirmando a recuperação 
consistente da economia brasileira. 
Por sua vez, a inflação doméstica 
deve seguir bem-comportada, apesar 
da aceleração esperada para alguns 
itens, particularmente alimentos, num 
contexto em que a ociosidade dos 
fatores produtivos permanece elevada.
 
Em meio a essa conjuntura, o Comitê 
de Política Monetária (Copom) decidiu, 
por unanimidade, seguir em seu ciclo 
de redução dos juros, implementando 
mais um corte de 25 pontos-base na 
taxa Selic, a qual passou ao patamar de 
6,75% ao ano. A partir dessa decisão, o 
Banco Central (BC) sinalizou que “caso 
a conjuntura evolua conforme o cenário 
básico do Copom, a interrupção do 
processo de flexibilização monetária 

parece adequada sob a perspectiva 
atual”. Contudo, alertou para a 
possibilidade de que essa visão seja 
alterada, “caso haja mudanças na 
evolução do cenário básico e do 
balanço de riscos”. Dessa forma, ainda 
que o Comitê tenha deixado em aberto 
a perspectiva de promover mais um 
corte adicional moderado na taxa Selic, 
a evolução da conjuntura econômica 
parece convergir para a interrupção do 
atual ciclo de flexibilização da política 
monetária. Com efeito, a recuperação 
da economia brasileira, que passou a 
ser avaliada pelo BC como consistente, 
transcorrendo sob um cenário de 
inflação confortável (combinação 
atribuída, em grande medida, à 
elevada ociosidade da economia, 
frente a uma taxa de desemprego 
que, apesar de já ter apresentado 
ligeira redução, ainda segue em nível 

elevado), parece compatível com a 
manutenção dos juros no atual patamar 
por período considerável. 

Nesse horizonte, apesar das oscilações 
recentes nos mercados internacionais 
e das incertezas de ordem interna, a 
clara melhora dos fundamentos da 
economia, combinada à manutenção 
dos juros em nível “estimulativo”, 
reforça o cenário de consolidação do 
movimento de recuperação gradual 
da atividade econômica, apoiada, 
principalmente na evolução positiva 
do consumo das famílias, em um 
contexto de retomada das concessões 
de crédito, de redução do nível de 
desemprego e de melhora dos níveis 
de confiança.
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App  
Banrisul Digital
O App Banrisul Digital facilita 
pagamentos, recebimentos e favorece os 
negócios. Em qualquer lugar, através do 
celular, ele auxilia no controle de finanças 
pessoais, com agilidade e segurança.

O Banrisul Digital disponibiliza acesso a 
diversos serviços e soluções, e para você, 
Cliente Afinidade, foi desenvolvido um 
Canal Exclusivo. 

Veja a seguir algumas das soluções 
disponíveis no App Banrisul Digital:

Afinidade: 

Acesso exclusivo para Clientes Afinidade. 

Permite que você gerencie sua conta, 
realizando consultas e operações 
bancárias em poucos segundos, de onde 
estiver e a qualquer hora. 

Você poderá consultar e pagar a fatura 
do seu cartão de crédito Banrisul, realizar 
pagamentos utilizando a câmera do seu 
celular para a leitura do código de barras, 
consultar e realizar investimentos, simular 
e contratar empréstimos, operações de 
câmbio, entre outras possibilidades. 

Em breve serão oferecidos serviços 
exclusivos para você, Cliente Afinidade! 

BanriSaque Digital: 

Permite aos correntistas do Banrisul 
autorizarem saques, inclusive a terceiros, 
nos caixas eletrônicos do Banrisul, sem a 
utilização do cartão físico.

Banricompras Vero Pay:

Realize compras nas máquinas Banrisul 
Vero sem precisar apresentar o cartão 
Banricompras. Ele pode ser usado por 
você ou enviado para outra pessoa. 

Cotações: 

Dólar, Euro e outras moedas, acompanhe 
a cotação do dia, de forma rápida e 
prática.

Acesse ou baixe o aplicativo Banrisul 
Digital hoje mesmo e saiba como 
experimentar e desfrutar de todas as 
funcionalidades criadas para você. Seu 
Gerente de Contas poderá lhe auxiliar no 
acesso, caso precise, entre em contato 
com ele.



BanriClube
Viva novas experiências.
Conhecer novos lugares, partilhar de 
bons momentos com quem gostamos ou 
conhecer pessoas novas, muitas são as 
possibilidades de ser feliz.

Mas, no fim de tudo, o que levamos são 
as experiências que vivemos. 

Novas experiências renovam as nossas 
energias, nos fazem amadurecer e encarar 
a vida sob uma nova perspectiva!

Que tal viver novas experiências com o 
BanriClube?

O BanriClube é o programa de fidelidade 
exclusivo dos cartões de crédito Banrisul. 
Quanto mais você utiliza seu cartão, mais 
pontos acumula. 

Qual o seu próximo destino?

Através do nosso site você tem acesso 
a plataforma exclusiva para resgate de 
passagens aéreas, 

diárias em hotéis e pacotes de viagem 

completos, além de milhares de produtos 
dos nossos parceiros, entre eles 
PontoFrio, Magazine Luiza, Centauro e 
Netshoes. Você também pode transferir 
seus pontos BanriClube para Multiplus, 
TudoAzul ou Smiles.

Mais vantagens para você!

Em 2017, o BanriClube foi apontado 
pela CardMonitor – mídia especializada 
no mercado de cartões de crédito e 
meios eletrônicos de pagamento -  como 
um dos programas de fidelidade mais 
vantajosos do mercado brasileiro para 
seus participantes. E em 2018, queremos 
estar ainda mais próximos de você!

Acesse www.banriclube.com.br e confira!



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.

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

www.banrisul.com.br/afinidade

Ano 12 m 24 m

CDI (% a.m.) 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54 0,58 0,46 1,05 8,95 24,07
Poupança (% a.m.)1 0,65 0,50 0,58 0,55 0,56 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 6,59 15,39
Poupança (% a.m.)2 0,65 0,50 0,58 0,55 0,56 0,55 0,50 0,47 0,43 0,43 0,40 0,40 0,80 6,18 14,96
Selic (% a.m.) 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54 0,58 0,47 1,05 8,96 24,10
Ouro (%) 0,64 3,20 1,55 0,38 -3,65 4,18 0,83 0,30 -1,12 2,50 0,52 3,68 4,22 13,52 -10,93
Dólar Comercial (%) 0,60 1,41 1,93 2,41 -5,92 0,97 0,57 3,36 -0,06 1,31 -4,03 1,96 -2,15 4,18 -19,02
IGP-M (% a.m.) 0,01 -1,10 -0,93 -0,67 -0,72 0,10 0,47 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,83 -0,42 4,94
TBF (%)3 0,96 0,72 0,84 0,72 0,76 0,72 0,55 0,59 0,50 0,47 0,52 0,43 0,96 8,09 21,81
TR (%)3 0,15 0,00 0,08 0,05 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2,39
Ibovespa (%) -2,52 0,64 -4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02 -3,15 6,16 11,14 0,52 11,72 28,02 99,40

Referências
Acumulado Ano 2018 = Jan/18 a Fev/18
Acumulado 12 meses = Mar/17 a Fev/18
Acumulado 24 meses = Mar/16 a Fev/18

mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 nov/17

Em 01/03/2018
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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