
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 

No ambiente externo, destaque para 

as declarações mais recentes das 

autoridades norte-americanas, as 

quais sinalizaram que aumentaram 

as chances de que Estados Unidos e 

China cheguem a um acordo, ainda 

que parcial, na seara comercial, evento 

que, caso venha a se materializar, 

tende a repercutir em melhora da 

confiança na atividade americana e, 

em maior medida, chinesa, exercendo 

influência positiva sobre a economia 

mundial. A despeito disso, o risco de 

novas tensões permanecerá no radar 

por período considerável, devendo 

ser constantemente monitorado. Por 

sua vez, a respeito do Brexit, a vitória 

de Boris Johnson nas eleições para 

primeiro-ministro britânico tornou 

mais concreta a possibilidade de 

que o acordo articulado pelo político 

com a União Europeia (UE) seja 

chancelado, o que pode levar à saída 

formal e ordenada do Reino Unido do 

bloco no próximo dia 31 de janeiro. 

Passando à política monetária, o Fed, 

BC dos EUA, em sua última reunião, 

manteve os juros no intervalo entre 

1,5% e 1,75% ao ano, em linha com o 

esperado, após ter operacionalizado 

três reduções consecutivas na taxa 

básica em seus encontros anteriores. 

Apesar disso, a Instituição sinalizou 

que possui munição para estimular a 

atividade em caso de necessidade, e 

que é mais provável que o próximo 

movimento nos juros seja de corte, 

não de aumento, uma vez que, em seu 

entendimento, “levará algum tempo 

para a inflação voltar à meta”. Ademais, 

o comunicado da decisão revelou que 

“a postura atual da política monetária é 

apropriada para dar suporte à expansão 

sustentada da atividade econômica, 
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às fortes condições do mercado de 

trabalho e à inflação próxima da meta 

de 2,0%”. Reforçou este entendimento 

a divulgação da estimativa do último 

resultado do PIB norte-americano, 

relativo ao terceiro trimestre deste ano, 

o qual cresceu a uma taxa anualizada 

de 2,1% no período, demonstrando que 

a maior economia do mundo segue 

apresentando evolução positiva. Em 

linha, no Velho Continente, o Banco 

Central Europeu (BCE) também deixou 

sua taxa referencial de juros inalterada, 

repetindo a mensagem proferida 

em suas duas últimas reuniões, ao 

afirmar que não elevará as taxas 

“até constatar que as perspectivas 

de inflação convergem claramente 

para um nível próximo o suficiente, 

dentro do seu horizonte de projeção, 

e tal convergência se reflita de forma 

consistente na dinâmica da inflação 

subjacente”. Isso demonstra que o 

crescimento econômico europeu segue 

fraco e, a reboque, contribui para 

manter elevados os receios quanto 

à eficácia das políticas monetárias 

atualmente praticadas pelo BCE e 

pelos demais BCs ao redor do globo. A 

despeito disso, as decisões de política 

monetária norte-americana e europeia, 

assim como em outras importantes 

economias, têm contribuído para 

reforçar a percepção de que os 

principais Bancos Centrais (BCs) 

seguirão com disposição para atuar a 

fim de evitar um arrefecimento mais 

expressivo da atividade mundial.

BRASIL

Por aqui, o noticiário da semana 

teve como destaque o mais recente 

resultado do PIB, referente ao terceiro 

trimestre deste ano, que avançou 

0,6% ante o trimestre imediatamente 

anterior, já descontadas as influências 
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de caráter sazonal, mantendo ritmo de 

crescimento próximo do verificado no 

segundo trimestre, quando a atividade 

subiu 0,5%, considerando a mesma 

base de comparação. A leitura ficou 

ligeiramente acima das expectativas 

do mercado. Ainda assim, o ritmo de 

recuperação da atividade permanece 

lento, de maneira que os preços têm 

se mantido em nível confortável, a 

despeito do câmbio mais depreciado, 

o qual têm sido um dos responsáveis 

pelas altas pontuais nos preços. Com 

efeito, de acordo com a mais recente 

leitura da inflação oficial brasileira, 

referente ao mês de novembro, medida 

pelo IPCA, os preços apresentaram 

alta de 0,51%, após subir modestos 

0,10% em outubro, o maior resultado 

para o mês desde 2015. Em termos 

desagregados, a leitura do IPCA 

de novembro pode ser atribuída 

ao aumento dos preços dos grupos 

“despesas pessoais” (+1,24%), dado 

o reajuste dos valores das loterias 

federais; “alimentação e bebidas” 

(+0,72%), diante do aumento do preço 

da carne (+8,09%), resultante da maior 

demanda chinesa, que repercutiu em 

redução da oferta para o mercado 

interno e, consequentemente, 

em aumento do valor deste item; 

e “habitação” (+0,71%), cujo 

comportamento foi influenciado 

pela elevação do preço da energia 

elétrica, dada a mudança de bandeira 

tarifária, que passou de amarela para 

vermelha. A despeito disso, a inflação 

de 2019 deverá ficar abaixo da meta, 

de modo que o cenário inflacionário 

segue confortável para a condução da 

política monetária por parte do Banco 

Central (BC). Voltando à atividade, o 

IBC-Br, indicador do BC, apresentou 

crescimento de 2,1% em outubro ante 
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o mesmo período do ano passado, 

e ligeira alta de 0,2% na passagem 

de setembro para outubro deste 

ano, o que representou uma perda 

de dinamismo frente ao resultado 

imediatamente anterior, quando o 

indicador subiu 0,5%. Todavia, a média 

móvel de 3 meses do IBC-Br apresentou 

aceleração pelo sexto mês consecutivo, 

sugerindo que o movimento de 

recuperação da atividade doméstica 

segue em curso. Em linha, o comércio 

varejista ampliado cresceu 0,9%, e o 

setor de serviços avançou 1,5% de 

setembro para outubro, exercendo 

influência positiva sobre o desempenho 

do IBC-Br no antepenúltimo mês do 

ano. Esse cenário permitiu ao Copom 

dar continuidade ao processo de 

flexibilização monetária, reduzindo a 

taxa básica de juros de 5,0% para 4,5% 

ao ano em sua mais recente reunião. 

Quanto a seus próximos passos, a 

Autoridade Monetária “enfatizou que 

[eles] continuarão dependendo da 

evolução da atividade econômica, do 

balanço de riscos e das projeções e 

expectativas de inflação”, deixando 

o caminho aberto para a condução 

da política monetária em 2020. 

Ainda assim, cabe ressaltar que os 

juros básicos seguirão em patamar 

estimulativo por período considerável, 

elemento que, em conjunto com a 

liberação dos saques de parte dos 

recursos das contas do FGTS, deve 

fazer com que o PIB do quarto trimestre 

de 2019 apresente alguma aceleração 

frente ao verificado nos trimestres 

anteriores. Assim, para este ano, a 

expectativa é que o PIB apresente 

crescimento próximo de 1,0%, ao passo 

que, para 2020, deverá haver avanço 

um pouco maior, possivelmente na casa 

dos 2,3%.
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Alcançar cada um dos seus objetivos exigiu a superação de 
desafios. Para manter suas conquistas, você segue investindo, 
conservando e protegendo tudo que adquiriu.

Seus novos sonhos e projetos você sabe quais são, e também 
sabe que outros surgirão.

Para auxiliar em suas conquistas, sejam elas profissionais ou 
pessoais, o Banrisul Afinidade inova e evolui constantemente, 
para ser o seu principal parceiro, através da consultoria do seu 
Gerente de Contas e das soluções disponibilizadas a você. 

• Investimentos, com excelentes alternativas para 
diversificação, com segurança e rentabilidade. 

• Previdência, para garantir maior tranquilidade e segurança 
para o seu futuro, e daqueles que você deseja proteger. 

• Empréstimos e Financiamentos, que oferecem taxas 
reduzidas e condições exclusivas.

• Seguros, patrimoniais e pessoais, com amplas opções de 
capital segurado e benefícios que geram comodidade.

Soluções Afinidade



• Cartões de Crédito, nas modalidades premium, que 
oferecem benefícios e vantagens especiais, conferindo 
segurança e contribuindo para que suas experiências sejam 
únicas e memoráveis.

• Aplicativo Banrisul Digital, que contempla o Canal Afinidade, 
com serviços e funcionalidades exclusivas, tudo para facilitar 
o acesso aos recursos e às informações relativas à conta e 
aos seus negócios, de forma ágil e eficiente.

• Vero, soluções em pagamentos com cartões de débito 
e crédito, com condições de acesso diferenciadas, 
diretamente com seu Gerente de Contas, que também 
identificará a solução mais adequada à sua necessidade, 
otimizando a experiência de relacionamento.

Seu Gerente de Contas oferece a consultoria de negócios ideal 
para auxiliar na conquista de muitos projetos e sonhos. Porque 
planejar e construir com você é a nossa maior realização.

Soluções Afinidade



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 6,17 6,16 12,72

Poupança (% a.m.)2 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,34 0,34 0,32 0,29 0,29 0,29 4,29 4,28 9,11
CDI (% a.m.) 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 5,96 5,95 12,76
Selic (% a.m.) 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 5,96 5,95 12,77
Ouro (%) -2,03 1,94 1,58 0,93 1,36 6,79 2,59 17,95 -3,86 -0,45 2,17 -2,34 28,07 28,07 49,79
Dólar Comercial (%) -5,58 2,61 4,31 0,16 0,09 -2,17 -0,55 8,46 0,33 -3,50 5,73 -5,42 3,51 3,50 21,02
IGP-M (% a.m.) 0,01 0,88 1,26 0,92 0,45 0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 7,32 7,31 15,42

TBF (%)3 0,50 0,46 0,44 0,47 0,51 0,44 0,52 0,47 0,44 0,42 0,35 0,36 5,47 5,47 11,74

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 (%) 10,82 -1,86 -0,18 -0,98 0,70 4,06 0,84 -0,67 3,57 2,36 0,95 6,85 29,03 29,02 48,44

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

Em 02/01/2020
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.

ago/19
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