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INTERNACIONAL
 

No ambiente internacional, 

os indicadores, em geral, têm 

apresentado resultados melhores, 

mas as economias continuam a 

exibir comportamentos distintos, 

sugerindo que o momento atual 

pode ser entendido como sendo 

de recuperação  irregular e 

heterogênea entre as nações e 

setores de atividade. A despeito 

disso, importantes elementos de 

incerteza se mantém no radar, diante 

dos temores de que os efeitos 

econômicos derivados da pandemia 

também venham a se estender por 

tempo considerável, sobretudo em 

um contexto no qual os instrumentos 

de estímulo à atividade, que até 

então têm auxiliado na retomada 

das condições econômicas, estão 

próximos de se esgotarem ou de 

serem reduzidos de modo relevante, 

o que tem levado os mercados 

mundo afora a assumirem postura 

mais cautelosa. 

Com efeito, nos Estados Unidos, 

destaque para a última decisão 

de política monetária, que contou 

com a manutenção do juro básico 

no intervalo entre 0% e 0,25%, 

conforme o mercado já esperava. 

A instituição também disse que 

conservará os juros em nível 

baixo por um longo período, mais 

precisamente até o final de 2023, 

embora tenha reconhecido que 

projeta uma recessão menos intensa 

do que a prevista anteriormente. 

Apesar desse quadro mais favorável, 

não são desprezíveis as incertezas 

presentes no cenário, sobretudo 

quanto às eleições presidenciais e 

à renovação dos estímulos fiscais 

na maior economia do mundo, uma 

vez que republicanos e democratas 

ainda não conseguiram chegar a 

um acordo nesse sentido. Na Zona 

do Euro, por sua vez, os indicadores 

também têm vindo com leituras 

favoráveis, fazendo com que os 

últimos números confiança na 

economia da região melhorassem 

de modo significativo, em um 
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contexto no qual o Banco Central 

Europeu (BCE), em sua última 

reunião, decidiu manter o programa 

de recompra de títulos e a taxa de 

juros em -0,5%, em linha com as 

expectativas do mercado. Já na 

China, a evolução da atividade tem 

se apresentado majoritariamente 

positiva, sustentada, em grande 

medida, na indústria, no varejo e 

no setor externo, o que repercutiu, 

inclusive, em melhora recente da 

confiança do consumidor. Contudo, 

importante ressaltar que, visando a 

mitigar os efeitos da crise atual sobre 

a economia, o governo chinês vem 

aumentando seus gastos, dinâmica 

que tende a penalizar o ritmo de 

crescimento da segunda maior 

economia do mundo.

Nessas condições, apesar dos 

esforços dispendidos pelas 

autoridades oficiais das principais 

economias do mundo, a recuperação 

ainda é desigual e instável, de modo 

que a velocidade da recuperação 

global ainda é incerta. Mas a boa 

notícia é que as autoridades seguem 

afirmando que estão preparadas 

para atuar se e quando houver 

necessidade.

BRASIL

Por aqui, assim como no front 

externo, as leituras mais recentes 

dos principais indicadores de 

atividade têm apontado para 

uma recuperação das condições 

econômicas, movimento que tem 

repercutido positivamente sobre 

as projeções para o PIB deste ano. 

A despeito disso, permanecem os 

temores quanto à sustentabilidade 

da recuperação. 

Com relação à política monetária, 

por sua vez, a mais recente 

reunião do Copom, em linha com 

o esperado, manteve a taxa Selic 

em 2% ao ano. No comunicado de 

sua decisão, o Comitê informou 

que enxerga um ambiente mais 

favorável para as economias 

emergentes, afirmando também 

que os indicadores domésticos mais 
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recentemente divulgados apontam 

para uma recuperação parcial da 

atividade, tendo em vista que os 

segmentos mais penalizados pelo 

distanciamento social seguem 

em situação delicada. Além disso, 

o Banco Central (BC) chamou a 

atenção para a incerteza quanto ao 

ritmo da retomada no País, o que se 

deve, em grande medida, à redução 

dos auxílios emergenciais, que tem 

contribuído para a sustentação da 

renda das famílias. Nesse contexto, o 

Real se aproximou dos R$ 5,70/US$, 

ao passo que a curva de juros futuros 

ficou mais inclinada no sentido 

ascendente, sobretudo em prazos 

atividade na margem, há inúmeras 

incertezas associadas à recuperação 

doméstica. Por essas razões, não 

deverá ocorrer, tão cedo, uma 

elevação do juro básico, dado que a 

política monetária, nessa conjuntura, 

continuará a ser fundamental para 

auxiliar na recuperação doméstica. 

Não se pode esquecer também 

a situação das finanças públicas 

e a implementação de reformas, 

matérias que se tornaram ainda 

mais complexas após o advento da 

pandemia. 
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mais longos, frente ao aumento 

dos receios de aprofundamento 

das dificuldades fiscais do País. 

O que tem ocorrido no mercado, 

na realidade, é um aumento da 

demanda por títulos de prazo mais 

curto, a qual vem provocando um 

encurtamento do perfil da dívida 

pública. Diante dessas circunstâncias, 

a fim de aumentar a demanda por 

esses papéis, o governo teria de 

traçar algumas estratégias fiscais 

para o próximo ano, o que, na 

atual conjuntura, parece bastante 

complexo. 

Em meio a essa conjuntura, 

apesar dos resultados positivos da 



A indústria bancária é o maior investidor privado em 

tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo. Sabendo 

da importância de acompanhar a evolução do mercado, 

o Banrisul investe constantemente para disponibilizar a 

você, cliente Afinidade, as melhores tecnologias para 

pagamentos eletrônicos. Conheça algumas delas:

BanriFast: vinculada ao cartão de crédito Banrisul que 

você escolher, a BanriFast é uma pulseira de pagamento 

por aproximação, que utiliza a tecnologia contactless, 

efetivando pagamentos sem a necessidade de digitar 

senha, nas transações de até R$ 100,00

Cartão de Crédito Virtual:  : torna mais seguras as 

compras realizadas pela internet, substituindo o cartão 

físico neste tipo de transação, protegendo-o contra 

fraudes. O código de segurança do cartão de crédito 

virtual altera-se frequentemente e o limite de crédito 

utilizado é o mesmo do cartão físico. Verifique seu Cartão 

de Crédito Virtual no App Banrisul Digital – Meus Cartões 

de Crédito.

Vero Wallet:  com app disponível para Android e IOS, 

esta carteira digital permite que você cadastre seus cartões 

e efetue pagamentos com o celular, de forma rápida e 

segura, através da leitura do QR Code do vendedor ou 

pelo número de contato do estabelecimento, salvo em sua 

agenda do celular.

Mais praticidade e 
segurança no seu dia.

Meios de 
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PIX: o novo meio de pagamentos brasileiro, possibilitará a 

realização de transações 24 horas por dia, todos os dias da 

semana, sem tarifas para pessoa física. Cadastre suas chaves 

PIX no app Banrisul Digital e tenha mais esta facilidade. 

Utilize as soluções para pagamentos eletrônicos do 
Banrisul e garanta mais praticidade e segurança ao 
comprar. Para mais detalhes, contate seu/sua Gerente.

A sua plena satisfação é o nosso objetivo. 

Conte sempre com o Banrisul 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.

SAC: 0800.646.1515 - Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907 | Ouvidoria: 0800.644.2200 - Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068

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 4,07 6,16 12,72

Poupança (% a.m.)2 0,32 0,29 0,29 0,26 0,26 0,24 0,22 0,22 0,17 0,13 0,13 0,12 1,76 2,66 7,28
CDI (% a.m.) 0,48 0,38 0,37 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 2,28 3,54 10,04
Selic (% a.m.) 0,48 0,38 0,37 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 2,28 3,54 10,04
Ouro (%) -0,45 5,53 15,24 11,94 -1,10 6,09 5,80 4,42 -1,61 66,25 65,14 118,75
Dólar Comercial (%) 4,57 15,96 4,69 -1,90 1,93 -4,09 5,06 2,50 40,10 35,19 39,15
IGP-M (% a.m.) 0,30 2,09 0,48 -0,04 1,24 0,80 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 14,40 17,93 21,93

TBF (%)3 0,42 0,35 0,36 0,34 0,28 0,33 0,25 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 2,13 3,27 9,29

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 (%) 2,36 0,95 6,85 -8,43 -29,90 8,57 8,76 8,27 -4,80 -18,18 -9,66 16,93

Referências
Acumulado Ano 2020 = Jan/20 a Set/20
Acumulado 12 meses = Out/19 a Set/20
Acumulado 24 meses = Out/18 a Set/20

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 jun/20

Em 01/10/2020
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.
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