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AMBIENTE
ECONÔMICO

Nos mercados internacionais, a 

volatilidade voltou a predominar, 

pressionando, em particular, 

ativos e moedas de economias 

emergentes. Com efeito, a 

intensificação dos indícios de 

moderação no crescimento das 

principais economias mundiais 

mostra-se como pano de fundo 

desse cenário. Esses sinais, 

embora mais concentrados na 

Europa e na China, já começam 

a envolver a economia norte-

americana, cujos investimentos 

privados, principalmente os 

residenciais, vêm registrando 

significativo esfriamento, em um 

contexto de elevação das taxas de 

juros. Além disso, permanecem 

latentes as preocupações relativas 

aos possíveis desdobramentos do 

avanço do protecionismo sobre 

o comércio mundial, as quais 

motivaram sucessivas revisões 

baixistas das projeções para o 

crescimento global.

 

Nesse horizonte, as cotações 

das principais commodities 

registraram quedas importantes, 

refletindo o risco de frustração 

com o crescimento mundial 

nos próximos dois anos, com 

consequente redução da 

demanda por esses produtos. Em 

linha, o Dólar novamente ganhou 

força nos mercados internacionais, 

como resultado de um movimento 

dos investidores em busca por 

ativos mais seguros.

 

A despeito do aumento das 

evidências de que o ambiente 

externo vem se tornando menos 

benigno, principalmente aos 
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emergentes, prepondera, ao 

menos por ora, a expectativa 

de que a atuação tempestiva 

das autoridades mundiais, no 

sentido de conter os efeitos dos 

atuais vetores de desaceleração 

econômica global, poderá 

contribuir para a redução da 

volatilidade dos mercados e para 

a manutenção de condições 

neutras às economias emergentes.
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BRASIL
O cenário internacional mais 

desafiador tende a refletir em 

maior volatilidade também 

nos mercados domésticos. 

No entanto, tendo em vista a 

expectativa de acomodação 

dos fatores de risco externos, a 

atividade econômica brasileira 

deve seguir em processo 

de recuperação gradual, em 

um contexto de refluxo das 

pressões inflacionárias, advindas, 

principalmente, do câmbio e do 

repique dos preços internacionais 

do petróleo, e de manutenção 

da taxa de juros, Selic, no atual 

patamar de 6,5% ano por mais 

tempo.

 

Esse cenário foi reforçado 

pelo resultado do PIB (Produto 

Interno Bruto) do terceiro 

trimestre deste ano, que 

registrou avanço de 0,8%, frente 

ao trimestre imediatamente 

anterior, considerando dados 

dessazonalizados, e de 1,3%, 

frente ao mesmo período de 

2017, com expansão disseminada 

entre os principais setores. 

Esse resultado, combinado 

ao desempenho de alguns 

indicadores de atividade já 

conhecidos do quarto trimestre, 

corrobora a perspectiva de que a 

economia brasileira deve encerrar 

o ano em ritmo consistente de 

retomada, embora abaixo do 

esperado anteriormente.

Em relação aos períodos 

seguintes, um rápido 

encaminhamento da agenda 

de reformas, sobretudo 

fiscais, poderia determinar a 
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BRASIL
melhora adicional do ambiente 

econômico interno, promovendo 

a recuperação da confiança 

e a aceleração do ritmo de 

recuperação da atividade e 

abrindo espaço para uma redução 

adicional do nível de juros no País.

 

Contudo, o momento atual é 

de expectativas em relação à 

estruturação da nova equipe 

de governo e de suas primeiras 

definições acerca da condução da 

política econômica nos próximos 

anos, de modo que, por ora, 

predomina o cenário no qual a 

atividade econômica brasileira 

mantém trajetória de crescimento 

gradual, acompanhada pela 

redução paulatina dos níveis de 

ociosidade no País.
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BanrisulPrev
Por acreditar na importância do planejamento 

e da organização para a concretização de 

objetivos, o Banrisul disponibiliza aos seus 

clientes a possibilidade de planejar a realização 

dos seus objetivos de uma forma programada, 

acessível e segura.

Programada, porque você pode definir, de 

acordo com seus objetivos de curto, médio e 

longo prazo, quando será a realização e como 

ela se dará.

Acessível, porque a decisão de quanto e 

como investir – se mensal ou esporadicamente 

– é totalmente sua. Seu Gerente de Contas 

lhe apresentará todas as características dos 

planos e esclarecerá dúvidas, caso surjam, 

para que você possa tomar sua decisão com 

tranquilidade.



Segura, porque você contará com a solidez do 

Banrisul, tanto para aquisição do seu plano, quanto 

para as tratativas e acompanhamento ao longo do 

tempo de investimento.

Além de todas as vantagens citadas, o BanrisulPrev 

oferece taxa zero de carregamento e, até o final 

de dezembro, a possibilidade de receber uma 

elegante mala de viagem¹. 

Consulte seu Gerente de Contas e saiba 

como conquistar seus projetos investindo no 

BanrisulPrev. 

¹ Condição relativa à promoção Viaje Mais, sujeita 

ao regramento desta.



INDICADORES
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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

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 5,64 6,16 13,59
Poupança (% a.m.)2 0,43 0,40 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 4,23 4,67 11,89
CDI (% a.m.) 0,54 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 5,90 6,46 17,72
Selic (% a.m.) 0,54 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 5,91 6,47 17,74
Ouro (%) 2,50 0,52 3,68 0,32 4,28 5,90 0,29 -6,73 7,46 -1,91 -5,20 3,23 11,41 14,19 18,67
Dólar Comercial (%) 1,31 -4,03 1,96 1,88 6,03 6,65 3,77 -3,18 8,49 -0,84 -7,80 3,64 16,43 17,95 13,88
IGP-M (% a.m.) 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 0,89 -0,49 8,73 9,69 8,73
TBF (%)3 0,47 0,52 0,43 0,50 0,47 0,47 0,49 0,51 0,53 0,44 0,51 0,46 5,45 5,95 16,08
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 0,78
Ibovespa (%) 6,16 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 17,16 24,38 44,59

Referências
Acumulado Ano 2018 = Jan/18 a Nov/18
Acumulado 12 meses = Dez/17 a Nov/18
Acumulado 24 meses = Dez/16 a Nov/18

Em 03/12/2018
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.

jul/18
Acumulado (%)

jun/18 nov/18set/18 out/18Tipo dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 ago/18


