
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.

Informativo  
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Internacional 

Externamente, a conjuntura foi 

marcada por turbulências políticas em 

uma série de economias da América 

Latina, destacando-se Equador, 

Colômbia, Chile, Bolívia, Argentina, 

Peru e Venezuela, repercutindo 

em aumento das tensões sociais e, 

consequentemente, na atividade, o que 

levou à piora das expectativas para o 

crescimento econômico destas nações. 

Por sua vez, na China, as estatísticas 

mais recentemente divulgadas 

apresentaram leituras mais fracas, ao 

passo que, nos EUA, o FOMC, Comitê 

de política monetária do País, sinalizou 

que o juro básico norte-americano 

deve permanecer no atual patamar 

(entre 1,5% e 1,75% ao ano) ao longo 

dos próximos meses, tendo em vista 

que a atividade estadunidense tem 

exibido performance relativamente 

favorável, conforme apontaram os 

últimos indicadores divulgados. Tais 

fatos, em conjunto, sugerem que 

as condições da atividade global 

continuam bastante delicadas, apesar 

da recente acomodação dos focos 

de risco, associada, principalmente, 

à possibilidade mais concreta de 

um acordo comercial, ainda que 

parcial, entre as economias chinesa 

e norte-americana. Essa conjuntura 

reforça o entendimento de que os 

Bancos Centrais das economias 

centrais permanecerão a postos 

para atuar sempre que necessário, 

visando a conter uma desaceleração 

expressiva da atividade mundial. 

Frente a essas circunstâncias, o cenário 

internacional tende a apresentar 

evolução relativamente benigna 

nos próximos períodos, o que não 

afasta a necessidade de constante 

monitoramento dos componentes 
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de risco, os quais, caso venham a 

se materializar, podem repercutir 

em arrefecimento expressivo da 

atividade global, levando a correções 

nos mercados de ativos e moedas, 

particularmente de nações emergentes 

como a brasileira.

BRASIL

Por aqui, apesar do câmbio mais 

depreciado, os ativos têm exibido 

performance relativamente favorável, 

acompanhando a conjuntura externa 

mais benigna. Com efeito, o Real 

passou dos 4,25/US$ no final de 

novembro, movimento que pode 

ser atribuído, em grande medida, a 

questões de ordem interna. Algumas 

instituições financeiras chegaram, 

inclusive, a retirar suas apostas de que 

o ciclo de flexibilização monetária 

será estendido para o início do 

próximo ano, dado que, em meio a 

esse cenário no qual nossa moeda 

encontra-se mais desvalorizada ante 

o Dólar, o Banco Central (BC) poderá 

assumir postura mais cautelosa. 

Especificamente a respeito da política 

monetária, em sua última Ata, o Copom 

apontou continuidade do processo 

de recuperação gradual da economia 

brasileira, com ociosidade elevada, o 

que tem repercutido em preços bem-

comportados e, portanto, alinhados às 

metas de inflação. Em linha com esse 

cenário, o resultado do IBC-Br para o 

mês de setembro reforçou a percepção 

de que a economia brasileira está, de 

fato, em trajetória de retomada, ainda 

que em ritmo lento, uma vez que o 

indicador assinalou expansão de 0,91% 

no terceiro trimestre deste ano ante 

o trimestre anterior, e de 2,11% no 

comparativo interanual, que confronta 

setembro deste ano com setembro 

de 2018. Contudo, o BC salientou que 
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aumentou a probabilidade de que se 

observe algum avanço da economia 

nos próximos trimestres, na esteira dos 

estímulos decorrentes da liberação 

de recursos do FGTS e do PIS-PASEP. 

Quanto a seus próximos passos, a 

autoridade monetária destacou que “a 

consolidação do cenário benigno para a 

inflação prospectiva deverá permitir um 

ajuste adicional, de igual magnitude, no 

grau de estímulo monetário”. Todavia, 

para as reuniões subsequentes, o 

Comitê manteve postura cautelosa. 

Frente a isso, parece certo que a Selic 

deverá encerrar 2019 em 4,5% ao ano, 

ficando em aberto o rumo da política 

monetária em 2020.
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Todos os dias, buscamos estar em sintonia com você, 
oferecendo soluções financeiras modernas, que facilitem 
a sua rotina e agreguem benefícios. Este ano nos 
trouxe muitos desafios, oportunidades, aprendizados e, 
principalmente, evolução. 

Ao seu lado, concluímos mais um ciclo. Em 2020, 
continuaremos trabalhando para oferecer a melhor 
consultoria financeira, pois a experiência diária nos diz que 
entender suas reais necessidades, expectativas e sonhos é a 
chave para grandes realizações. 

Agradecemos toda a confiança depositada em nosso 
trabalho e contamos com a sua parceria para construirmos 
juntos mais um ano de muito sucesso.

Porque você evolui. A gente acompanha.

Afinidade com o seu jeito de pensar. 

Afinidade com os seus projetos de vida. 

Afinidade com você.



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 5,64 6,16 12,72

Poupança (% a.m.)2 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,34 0,34 0,32 0,29 0,29 3,99 4,37 9,26
CDI (% a.m.) 0,49 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 5,56 6,08 12,95
Selic (% a.m.) 0,49 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 5,56 6,08 12,96
Ouro (%) 4,98 -2,03 1,94 1,58 0,93 1,36 6,79 2,59 17,95 -3,86 -0,45 2,17 31,14 37,67 57,21
Dólar Comercial (%) 0,42 -5,58 2,61 4,31 0,16 0,09 -2,17 -0,55 8,46 0,33 -3,50 5,73 9,44 9,89 29,63
IGP-M (% a.m.) -1,08 0,01 0,88 1,26 0,92 0,45 0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 5,12 3,98 14,07

TBF (%)3 0,46 0,50 0,46 0,44 0,47 0,51 0,44 0,52 0,47 0,44 0,42 0,35 5,10 5,58 11,86

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 0,00
Ibovespa (%) -1,81 10,82 -1,86 -0,18 -0,98 0,70 4,06 0,84 -0,67 3,57 2,36 0,95 20,75 18,56 47,48

Referências
Acumulado Ano 2019 = Jan/19 a Nov/19
Acumulado 12 meses = Dez/18 a Nov/19
Acumulado 24 meses = Dez/17 a Nov/19

Em 02/12/2019
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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