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INTERNACIONAL 

O cenário internacional em outubro 

voltou a ser carregado por notícias 

relativamente positivas do ponto de 

vista de indicadores econômicos de 

atividade. Contudo, parte desses 

indicadores sugere que o ritmo de 

recuperação das economias passou 

a se abrandar em meio ao aumento 

expressivo no número de novos 

casos de coronavírus (Covid-19) 

tanto na Europa quanto nos 

Estados Unidos (EUA), perspectivas 

de redução ou encerramento de 

programas de auxílio temporário 

e incertezas políticas exacerbadas 

pelas eleições majoritárias nos EUA. 

Neste sentido, foi alvissareiro, 

por exemplo, que o Índice de 

Gerente de Compras (PMI, na sigla 

em inglês) do setor de serviços 

dos EUA tenha se mantido acima 

dos 50 pontos, indicando sólido 

crescimento do setor em setembro. 

Ao mesmo tempo, as vendas no 

varejo americano anotaram o 

quinto mês consecutivo de alta, 

com um resultado muito acima 

das expectativas de mercado. Por 

outro lado, a produção industrial 

dos Estados Unidos diminuiu de 

agosto para setembro, marcando 

a primeira queda após quatro 

meses consecutivos de ganhos. 

Assim, voltou a chamar a atenção 

o fato de que, apesar dos quatro 

meses consecutivos de elevação, a 

atividade industrial permanece 7,1% 

abaixo do nível anterior à pandemia. 

Além disso, o índice de utilização 

de capacidade do setor está 8,3 

pontos percentuais abaixo da média 

de longo prazo. Ainda nos EUA, é 

importante destacar que, depois 

ter registrado o pior trimestre da 

história entre abril e junho, o PIB dos 

EUA cresceu no ritmo mais rápido 

de todos os tempos no terceiro 

trimestre, com uma taxa anualizada 

de 33,1% entre julho e setembro 

e com participação relevante do 
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aumento do consumo das famílias.

Já na Europa, o tom misto dos 

indicadores de atividade se 

misturou de forma mais evidente ao 

recrudescimento das preocupações 

com uma “segunda onda” de 

infecções de Covid-19. Enquanto os 

dados mais recentes de vendas no 

varejo da zona do euro superaram 

as estimativas de mercado e os 

números do mesmo período do ano 

anterior, PMI do setor de serviços 

da região voltou a território de 

contração em setembro e chegou 

ao menor nível desde maio. Da 

mesma forma, a produção industrial 

da zona do euro aumentou pelo 

quarto mês consecutivo em agosto, 

mas a um ritmo mais lento e ainda 

bem abaixo do mesmo mês em 

2019. Entretanto, o que realmente 

tem causado inquietação são os 

informes de novos casos e novas 

medidas de isolamento social na 

região. Na Alemanha, por exemplo, 

foi anunciado um “lockdown” parcial 

de 30 dias. Medidas similares foram 

apresentadas pela França, enquanto 

o Reino Unido, Espanha e Itália 

sofrem pressões para tomarem um 

caminho parecido.

Assim, diante da continuidade das 

incertezas envolvendo a evolução 

da pandemia, riscos políticos 

importantes nos EUA e um tom 

misto de dados econômicos, alguns 

dos principais mercados acionários 

exibiram resultados negativos no 

mês. O índice S&P 500, nos EUA, 

por exemplo, teve queda de 2,8% 

no período, enquanto o índice DAX 

30, um dos mais importantes da 

Alemanha, recuou impressionantes 

9,4% no mês de outubro.

BRASIL

No Brasil, por sua vez, apesar de 

dados contraditórios de atividade 

e confiança, tal qual no exterior, o 

cenário doméstico ganha contornos 

mais complexos diante de números 
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de inflação mais preocupantes e o 

recrudescimento do risco fiscal.

Assim como no exterior, o mês de 

outubro trouxe números de atividade 

econômica em direções mistas, com 

o PMI do setor de serviços pela 

primeira vez em zona de expansão 

desde o começo da pandemia e os 

índices de confiança da indústria e 

do setor de construção com altas 

expressivas na sua divulgação 

mais recente, enquanto o IBC-

Br – índice do Banco Central que 

busca medir mensalmente o ritmo 

de atividade no País – veio abaixo 

das expectativas de mercado e a 

taxa de desemprego cresceu para 

14,4% no trimestre móvel encerrado 

em agosto, acima do verificado no 

trimestre móvel até maio e a maior 

taxa da série histórica da pesquisa, 

iniciada no primeiro trimestre 

de 2012. Contudo, diferente do 

ambiente externo, por aqui a inflação 

voltou a preocupar, uma vez que o 

IGP-M, apesar de leve desaceleração 

em outubro, continua bastante 

elevado, o que tem colaborado para 

pressionar gradualmente os preços 

ao consumidor.
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Na próxima segunda-feira, 16/11, entrará oficialmente 

em operação o Pix, novo meio de pagamento brasileiro, 

que vai possibilitar a realização de pagamentos, 

transferências e recebimentos, online, 24 horas por dia, 7 

dias por semana, de maneira muito rápida e segura, com 

o uso do smartphone. 

Conheça mais algumas características desta 
inovação:

• Tarifa zero para pessoa física pagadora (no 

envio de recursos, com finalidade de transferência e de 

compra) e recebedora (no recebimento de recursos, 

com a finalidade de transferência). 

• Identificação através de uma chave simples 

(CPF, e-mail, número de celular), reduzindo a incidência 

de erros nas operações.

• Sem valor mínimo para transações.

• Mecanismos de segurança desenvolvidos pelo 

Bacen e pelas instituições participantes, com transações 

integralmente rastreáveis, “marcadores de fraude” e 

mecanismos de proteção que impedem varreduras das 

informações pessoais. 

Pix no Banrisul Digital  

banrisul.com.br/pix

Movimentações com praticidade e segurança para você.



24/7
24/7
24/7
24/7

O Pix estará disponível para transações dos 
seguintes tipos:

• entre pessoas físicas;

• entre pessoas físicas e estabelecimentos comerciais, 

incluindo comércio eletrônico;

• entre estabelecimentos comerciais, como 

pagamentos de fornecedores;

• para transferências envolvendo entes 

governamentais, como pagamentos de taxas e impostos.

Para cadastrar sua chave no Banrisul e usufruir desta 

inovação com a segurança que você já conhece, acesse 

o App Banrisul Digital, clique no ícone “Pix” e siga as 

instruções. Caso queira saber mais a respeito do Pix, 

acesse www.banrisul.com.br/pix ou contate seu Gerente  

de Contas. 

Pix é no Banrisul!

Você evolui, a gente acompanha.

Pix no Banrisul Digital  

banrisul.com.br/pix

Movimentações com praticidade e segurança para 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 5,11 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 0,12 0,12 1,88 2,46 7,00
CDI (% a.m.) 0,38 0,37 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 2,44 3,21 9,62
Selic (% a.m.) 0,38 0,37 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 2,44 3,21 9,62
Ouro (%) 2,17 -2,34 7,08 5,53 15,24 11,94 -1,10 6,09 5,80 4,42 -1,61 2,37 70,19 69,81 136,22
Dólar Comercial (%) 5,73 -5,42 6,86 4,57 15,96 4,69 -1,90 1,93 -4,09 5,06 2,50 2,13 43,08 43,08 54,14
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 3,23 18,09 20,92 24,75

TBF (%)3 0,35 0,36 0,34 0,28 0,33 0,25 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 0,15 2,28 2,99 8,89

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 (%) 0,95 6,85 -1,63 -8,43 -29,90 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 -18,75 -12,35 5,39

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

Em 01/11/2020
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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