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Depois de um início de ano 

promissor, no qual o crescimento 

nas principais economias do 

mundo se mostrava sincronizado, 

elementos de risco voltaram 

a pesar sobre o desempenho 

econômico global. Com 

efeito, o avanço das tensões 

comerciais, principalmente entre 

Estados Unidos e China, e o 

recrudescimento das incertezas 

relacionadas ao processo 

de normalização da política 

monetária nas economias 

avançadas foram determinantes 

para que o crescimento 

econômico mundial, ao final 

de 2018, ficasse abaixo das 

expectativas projetadas no início 

deste ano, em um contexto de 

aumento da volatilidade e da 

aversão ao risco nos mercados 

de ativos e moedas mundo a 

fora, que resultou em impactos 

adversos, em particular sobre 

as economias emergentes, 

especialmente as mais frágeis, 

como Argentina e Turquia, e, em 

menor medida, Brasil.

Nesse horizonte, embora alguns 

indicadores tenham registrado 

resultados menos alvissareiros, 

a economia norte-americana 

manteve ritmo consistente de 

expansão em 2018, impulsionada, 

em grande medida, pelo corte 

de impostos implementado 

por Trump no final de 2017, 

conjuntura que contribuiu 

para que o Federal Reserve 

(Fed, Banco Central dos EUA) 

conduzisse, cautelosamente, 

o processo de reversão das 

condições monetárias nos EUA, 

levando a Fed Funds Rate ao 

intervalo entre 2,25% a 2,50%, 

o maior patamar desde março 
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de 2008. Por outro lado, China e 

União Europeia concentraram os 

maiores indícios de moderação 

econômica, repercutindo os 

efeitos da expansão de medidas 

protecionistas e da redução da 

liquidez internacional.

Frente a esse cenário, as 

projeções para o crescimento 

econômico global passaram 

a contemplar estabilidade no 

ritmo de expansão nos próximos 

dois anos, acompanhada de 

importantes fatores de risco, 

associados, sobretudo, aos 

desdobramentos das disputas 

comerciais e da condução da 

política monetária, especialmente 

nos Estados Unidos.
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Internamente, a despeito 

do ambiente externo menos 

favorável, do aumento das 

incertezas domésticas e da 

incidência de choques adversos, 

o ano de 2018 foi marcado 

pela continuidade do processo 

de recuperação da atividade 

econômica, com avanço, ainda 

que modesto, do PIB, melhora do 

emprego e inflação sob controle. 

Com efeito, a taxa de câmbio 

mostrou-se volátil, iniciando 

2018 próxima dos R$ 3,27/US$, 

atingindo seu pico (R$ 4,18/

US$) em meados de setembro e 

encerrando o ano em R$ 3,87/

US$. Com isso, o câmbio médio 

do ano foi de R$ 3,65/US$, ante 

R$ 3,19/US$ em 2017. Apesar 

do Real mais depreciado frente 

ao Dólar, a inflação doméstica 

manteve-se em patamar 

confortável e compatível com 

o centro da meta, ainda que 

acima do registrado ao final de 

2017, comportamento alinhado 

à ligeira melhora das condições 

econômicas domésticas, que 

combinou redução gradual 

dos níveis de desemprego e 

recuperação parcial do consumo 

das famílias. Esse quadro permitiu 

ao Banco Central manter a política 

monetária doméstica em terreno 

estimulativo, com a taxa Selic 

encerrando 2018 em 6,5% ao ano.

Em que pese o ainda elevado 

nível de incertezas no ambiente 

interno, sobretudo as associadas 

à condução da política econômica 

e, consequentemente, ao 

reequilíbrio das contas públicas, 

prepondera a percepção de 

que devem ser implementadas 

medidas que levarão a economia 

brasileira a consolidar trajetória 
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de recuperação gradual ao longo 

de 2019. Este movimento deverá 

ser determinado, particularmente, 

pelo avanço do consumo das 

famílias e, em menor medida, pela 

recuperação dos investimentos, 

repercutindo em crescimento 

da produção dos segmentos da 

agropecuária, indústria, comércio 

e serviços e, a reboque, em 

melhora do mercado de trabalho, 

com redução, embora lenta, da 

taxa de desemprego.

 

Nesse cenário, a taxa de câmbio 

deverá se manter relativamente 

estável, movimento resultante, de 

um lado, do encaminhamento, 

mesmo que pontual, dos ajustes 

e reformas necessários a uma 

retomada mais consistente da 

economia doméstica; e, de 

outro, da evolução favorável da 

conjuntura internacional, em 

particular, no que se refere ao 

ajuste das condições monetárias 

nas principais economias 

avançadas, sobretudo nos 

Estados Unidos. Por sua vez, a 

trajetória da inflação no País, 

embora apresente tendência de 

aceleração, diante da perspectiva 

de recuperação gradual da 

atividade econômica, não 

deve experimentar alterações 

relevantes, considerando a 

redução gradativa da ociosidade 

dos fatores produtivos internos e 

a manutenção das expectativas 

inflacionárias ancoradas, de modo 

que a taxa básica de juros tende a 

ser mantida no atual patamar por 

período relevante.
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Vida Afinidade
Quando pensamos em proteção, lembramos 
de segurança e tranquilidade. E, pensando 
nisso, o Banrisul lançou o seguro Vida 
Afinidade.

Com ele, você opta por coberturas mais 
amplas, conta com benefícios diferenciados 
como Indenização Especial e Seguro 
Assistência Funeral Familiar e, ainda, com 
sorteios semanais de prêmios em dinheiro no 
valor de R$ 100 mil.

Ao contratar o seguro Vida Afinidade, você 
garante segurança financeira futura para 
você e para quem lhe é importante, através 
de pagamentos mensais de acordo com a 
cobertura escolhida¹.

Consulte seu gerente, conheça o Vida 
Afinidade e obtenha a proteção ideal para 

você e para quem você ama. 

¹ as simulações apresentam os valores de prêmio correspondente ao valor das 
coberturas disponíveis, de 500 mil a 2 milhões de reais, em múltiplos de 100 mil reais.



Invista com Segurança. 
Invista com o Banrisul.
Tão importante quanto o rendimento dos 
seus investimentos é a certeza de ter seus 
recursos aplicados junto a uma empresa 
sólida e experiente, que ofereça segurança e 
personalização.

Somente para você, Cliente Afinidade, o 
Banrisul disponibiliza o CDB Afinidade.  
Com ele você pode alcançar a remuneração 
de até 103% do DI, com condições de 
resgate específicas, total liberdade 
para consulta, além da praticidade para 
movimentação através dos canais digitais, 
home e office banking e pelo aplicativo 
Banrisul Digital.

Para investir com segurança e remuneração 
diferenciada, fale com seu gerente de contas 
e saiba mais sobre as oportunidades de 

investimento que o Banrisul dispõe. 



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

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 6,17 6,16 13,39
Poupança (% a.m.)2 0,40 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 4,62 4,62 11,54
CDI (% a.m.) 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42 6,42 16,98
Selic (% a.m.) 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,43 6,43 17,01
Ouro (%) 0,52 3,68 0,32 4,28 5,90 0,29 -6,73 7,46 -1,91 -5,20 3,23 4,98 16,96 16,95 33,18
Dólar Comercial (%) -4,03 1,96 1,88 6,03 6,65 3,77 -3,18 8,49 -0,84 -7,80 3,64 0,42 16,92 16,91 19,18
IGP-M (% a.m.) 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 0,89 -0,49 -1,08 7,55 7,55 6,98
TBF (%)3 0,52 0,43 0,50 0,47 0,47 0,49 0,51 0,53 0,44 0,51 0,46 0,46 5,94 5,93 15,44
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 0,60
Ibovespa (%) 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 -1,81 15,04 15,04 45,92

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

mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 set/18

Em 02/01/2019
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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