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AMBIENTE
ECONÔMICO

Em que pese o refluxo recente 

da aversão ao risco no ambiente 

internacional, elementos de 

incerteza seguem no radar, 

particularmente o avanço das 

tensões comerciais envolvendo 

as economias norte-americana 

e chinesa. A despeito disso, a 

atividade estadunidense tem 

demonstrado evolução positiva, de 

maneira que o Banco Central do 

País (o Fed, ou Federal Reserve) 

confirmou as expectativas de 

mercado, elevando sua taxa básica 

de juros do intervalo de 1,75% 

a 2,00% ao ano para a faixa de 

2,00% a 2,25%, em linha com a 

expansão consistente da atividade 

e com a manutenção da inflação 

americana em patamar compatível 

com a meta de longo prazo. 

Frente a isso, a tendência é que o 

Fed siga gradualista, ainda mais 

em um contexto de avanço do 

protecionismo, com retaliações 

entre EUA e China, o que pode 

levar, segundo estimativas, a uma 

queda de aproximadamente 1% 

no crescimento chinês, afetando, 

por decorrência, o desempenho da 

economia mundial.

Em meio este cenário de incertezas 

com relação ao crescimento global, 

o Banco Central Europeu (BCE) 

surpreendeu, ao revelar que as 

medidas de tendência da inflação 

europeia vêm demostrando maior 

vigor, o que poderá contribuir para 

a intensificação do processo de 

redução da liquidez dos mercados 

internacionais. Essa visão ficou 

reforçada após a mais recente 

decisão de política monetária 

europeia, na qual, apesar de optar 

pela manutenção dos juros de 

referência em 0,25% ao ano, a 

Instituição salientou que planeja 

elevar novamente os juros a partir de 

meados de 2019.
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AMBIENTE
ECONÔMICO

BRASIL
No Brasil, a atividade segue em 

processo de recuperação lenta, 

ainda que com oscilações, de 

maneira que os indicadores 

econômicos têm exibido resultados 

ora positivos, ora negativos. Ainda 

assim, os efeitos desfavoráveis 

resultantes da paralisação no setor 

de transporte de cargas, ocorrida 

em maio, parecem, em boa medida, 

ter se dissipado, o que, em conjunto 

com a elevada ociosidade dos 

fatores produtivos, tem contribuído 

para manter a dinâmica inflacionária 

bem-comportada, apesar da recente 

desvalorização do real frente ao 

dólar.

Com isso, a expectativa é que a 

Selic permaneça em 6,50% a.a. até 

o final deste ano, em linha com a 

atual conjuntura de expectativas 

inflacionárias ancoradas e com 

o desemprego ainda elevado; 

em 2019, por sua vez, os juros 

deverão subir, buscando maior 

alinhamento da taxa básica ao seu 

nível neutro. Contudo, diante das 

atuais incertezas internas, parecem 

ter aumentado as chances de 

que, caso o real mantenha, nos 

próximos meses, depreciação em 

nível semelhante ao observado 

recentemente, o Copom eleve os 

juros básicos em momento anterior 

ao atualmente previsto por grande 

parcela do mercado. Contudo, 

resta aguardar os próximos 

acontecimentos na conjuntura 

doméstica para que seja possível 

construir hipóteses algo mais 

concretas a respeito dos passos 

seguintes do BC no que diz respeito 

à condução da política monetária.
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App Banrisul Digital 
Canal Afinidade
Entre as muitas soluções desenvolvidas para 

agregar praticidade à sua vida, estão os serviços 

exclusivos disponibilizados no Canal Afinidade 

do App Banrisul Digital.

No serviço Fale com o Seu Gerente, com 

apenas um clique você terá o celular do seu 

gerente copiado na tela de discagem. Nesse 

mesmo serviço, há também a opção de envio de 

e-mail, diretamente ao gerente. Ambas formas 

de contato agilizarão o acesso à informação, 

facilitando o seu dia a dia.

O serviço Espaço Afinidade, apresenta os 

dados do seu Espaço de atendimento, com 

identificação da Agência, endereço e telefone. 

Mais informações de contato e localização, 

ampliam as chances de efetividade na 

comunicação.



App Banrisul Digital 
Canal Afinidade
O mais novo serviço desenvolvido foi o 

Soluções Afinidade. O Banrisul Afinidade 

entende que quanto mais você conhece sobre 

os produtos e serviços que a instituição dispõe 

e, principalmente, do que eles representam 

e acrescentam para a melhoria na qualidade 

da sua vida, maior será a sua identificação e 

envolvimento, favorecendo a nossa relação.

O Canal Afinidade foi feito com exclusividade  

para você! Ele tem o seu jeito e está em  

constante evolução, para ser cada vez mais  

o seu acesso prioritário na busca de soluções 

bancárias e de negócios.

Se precisar de mais informações ou de algum 

auxílio para o acesso ao Canal Afinidade,  

consulte seu gerente, ele terá grande satisfação 

em contribuir para a sua melhor experiência.



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

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 0,50 4,59 6,16 13,94
Poupança (% a.m.)2 0,47 0,43 0,43 0,40 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 3,46 4,83 12,51
CDI (% a.m.) 0,64 0,57 0,54 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 4,81 6,65 18,95
Selic (% a.m.) 0,64 0,57 0,54 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 4,82 6,66 18,98
Ouro (%) 0,30 -1,12 2,50 0,52 3,68 0,32 4,28 5,90 0,29 -6,73 7,46 -1,91 13,84 15,72 10,80
Dólar Comercial (%) 3,36 -0,06 1,31 -4,03 1,96 1,88 6,03 6,65 3,77 -3,18 8,49 -0,84 21,84 27,51 24,15
IGP-M (% a.m.) 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 8,30 10,04 8,44
TBF (%)3 0,59 0,50 0,47 0,52 0,43 0,50 0,47 0,47 0,49 0,51 0,53 0,44 4,43 6,07 17,21
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 1,09
Ibovespa (%) 0,02 -3,15 6,16 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 3,86 6,80 35,93

Referências
Acumulado Ano 2018 = Jan/18 a Set/18
Acumulado 12 meses = Out/17 a Set/18
Acumulado 24 meses = Out/16 a Set/18

Em 01/10/2018
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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