
Conservador, moderado ou 

arrojado. Não importa o seu perfil.

O Banrisul Afinidade tem soluções

para cada tipo de investidor. Nossos

especialistas estão prontos para

ajudar você a montar uma carteira

afinada com os seus objetivos.

Afinidade é
entender o que
tem mais valor 
pra você.
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Internacional 

No front externo, a atividade seguiu 

exibindo arrefecimento nas principais 

nações do globo, com destaque 

para a economia norte-americana, 

a qual, além de apresentar redução 

das expectativas inflacionárias, que 

ficaram mais próximas da meta anual 

de 2%, permaneceu emitindo sinais 

de desaceleração. Em meio a esse 

contexto, o Fed (BC americano), 

apesar de manter sua taxa básica de 

juros (a federal funds rate, ou FFR) 

no intervalo entre 2,25% e 2,50%, em 

linha com as expectativas do mercado, 

emitiu sinalização mais dovish, isto 

é, informou que poderá adotar, nos 

próximos períodos, orientação de 

política monetária mais expansionista, 

isto é, reduzir os juros básicos norte-

americanos. Ademais, de acordo 

com o Fomc, Comitê de Política 

Monetária da Instituição, houve 

elevação das incertezas quanto às 

disputas comerciais envolvendo China 

e EUA, o que fez com que o mercado 

passasse a considerar a possibilidade 

de uma desaceleração mais intensa da 

atividade americana. Entretanto, cabe 

salientar que, apesar de sua tendência 

de arrefecimento, a maior economia 

do mundo ainda se encontra em 

crescimento, e o risco de uma recessão, 

ao menos por ora, é baixo, sendo que 

os dirigentes do Fed alertaram que 

deverão monitorar a evolução e os 

impactos do impasse comercial sobre 

a economia, atuando apropriadamente 

em caso de necessidade. Frente a 

isso, prepondera a percepção de 

que a política monetária dos EUA 

tende a contribuir para a manutenção 

de um quadro de elevada liquidez 

global, de maneira que o processo de 

desaceleração da atividade mundial 
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deverá ser mitigado por uma orientação 

mais estimulativa nos principais BCs.

BRASIL

No Brasil, a atividade econômica 

encerrou o primeiro semestre sem 

esboçar uma reação consistente, 

penalizando as projeções de 

crescimento para o PIB deste ano. Em 

linha com a apatia da economia, os 

resultados mais recentes da inflação, 

medida pelo IPCA, também têm se 

revelado mais fracos, fato que tem 

fortalecido as chances de retomada do 

processo de flexibilização da política 

monetária no País, através da redução 

dos juros básicos. Todavia, conforme 

alertou o Banco Central (BC) em sua 

última reunião, a materialização de 

novos cortes de juros dependerá do 

avanço na agenda de reformas, com 

destaque para o desenvolvimento 

favorável da Reforma da Previdência, 

que está em tramitação na Câmara dos 

Deputados. Com efeito, a mediana das 

projeções de mercado, que no início 

do ano esperavam uma expansão de 

2,5% do PIB em 2019, agora preveem 

um crescimento abaixo de 1%. Logo, a 

inflação, depois de altas pontuais nos 

primeiros meses do ano, em razão de 

elevações nos preços de alimentos, 

energia elétrica e combustíveis, 

deverá perder fôlego no restante 

do ano, encerrando 2019 abaixo de 

4,0%, sobretudo em um contexto 

no qual o mercado de trabalho se 

encontra em tímida recuperação. 

Nessas circunstâncias, predomina nos 

mercados a expectativa de que, a 

depender do andamento da Reforma 

Previdenciária, a Taxa Selic, atualmente 

em 6,5% ao ano, deverá ser reduzida 

nos próximos meses, podendo atingir 

níveis próximos a 5,5% ao ano.

Por Diretoria Financeira 
Unidade Financeira | GERAT - Estudos Econômicos

macroeconomia@banrisul.com.br

Ambiente  
Econômico



Nós sabemos que você tem planos.

Nós compreendemos que seus planos são mais que 

construções e aquisições, eles são parte da sua realização 

pessoal.

Mas antes de conquistar seus objetivos, sabemos que há 

uma fase de investimento, tanto de esforços, como de 

recursos financeiros. 

Para que essa fase seja executada e transposta com maior 

tranquilidade, o Banrisul disponibiliza linhas de crédito e 

financiamentos de diversas modalidades, que poderão ser 

estruturadas e personalizadas para se adequar aos seus 

projetos e prazos. 

Ser o seu grande parceiro, para que você possa buscar 

seus sonhos, sem abrir mão do seu conforto, segurança e 

padrão de vida. Esse é o nosso principal objetivo.

Consulte seu Gerente de Contas e conheça as 

oportunidades que podem aproximar seus planos da 

realização.

A conquista do
patrimônio futuro passa 
pelo investimento de hoje.



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 3,04 6,16 12,84

Poupança (% a.m.)2 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 2,25 4,54 10,16
CDI (% a.m.) 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 3,07 6,31 14,14
Selic (% a.m.) 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 3,07 6,32 14,15
Ouro (%) -6,73 7,46 -1,91 -5,20 3,23 4,98 -2,03 1,94 1,58 0,93 1,36 6,79 10,83 11,94 33,37
Dólar Comercial (%) -3,18 8,49 -0,84 -7,80 3,64 0,42 -5,58 2,61 4,31 0,16 0,09 -2,17 -0,89 -0,93 15,86
IGP-M (% a.m.) 0,51 0,70 1,52 0,89 -0,49 -1,08 0,01 0,88 1,26 0,92 0,45 0,80 4,39 6,52 13,92

TBF (%)3 0,51 0,53 0,44 0,51 0,46 0,46 0,50 0,46 0,44 0,47 0,51 0,44 2,85 5,87 12,94

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 0,11
Ibovespa (%) 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 -1,81 10,82 -1,86 -0,18 -0,98 0,70 4,06 12,65 36,07 57,41

Referências
Acumulado Ano 2019 = Jan/19 a Jun/19
Acumulado 12 meses = Jul/18 a Jun/19
Acumulado 24 meses = Jul/17 a Jun/19

set/18 out/18 nov/18 dez/18 mar/19

Em 01/07/2019
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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