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INTERNACIONAL 

Em meio aos sucessivos recordes 

de casos e óbitos causados pelo 

coronavírus (Covid-19), o mês de 

dezembro foi marcado pelo alívio 

de tensões políticas na Europa 

e nos Estados Unidos (EUA), 

enquanto se acumulam indícios de 

que a atividade econômica deve 

voltar a perder tração por conta 

da segunda onda de infecções e 

das medidas de combate ao vírus. 

Neste cenário, em linha com o tom 

dado pelo Federal Reserve (Fed, 

o banco central dos EUA), viu-se 

outras autoridades monetárias 

relevantes, como o Banco Central 

Europeu (BCE) e o Banco do Japão, 

ampliarem e estenderem programas 

de compras emergenciais de ativos, 

como forma de estímulo adicional 

para a economia global enquanto 

a crise gerada pela pandemia não 

é superada. Neste sentido, o BCE 

manteve suas taxas de referência 

estáveis, anunciou uma ampliação 

de seu programa emergencial de 

compras de ativos para a pandemia, 

além da extensão das compras 

líquidas de ativos “pelo menos” até 

o fim de março de 2022 e reiterou 

que as manterá até que julgue que 

a crise tenha acabado. Ao mesmo 

tempo, o Banco do Japão decidiu 

estender seu programa de alívio 

além do prazo original. 

Entre os dados econômicos 

divulgados mais recentemente, os 

índices de gerentes de compras 

(PMI, na sigla em inglês) da zona 

do euro, por exemplo, indicaram 

uma aceleração significativa da 

atividade do setor industrial no 

último mês de 2020, sugerindo que 

há uma clara mudança nas medidas 

de controle da pandemia desde o 

primeiro pico no começo do ano. 

Outra evidência de melhora na 

Europa, foi que a pesquisa mensal 

de sentimento do consumidor da 

Comissão Europeia apontou que 
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consumidores da zona do euro 

estavam menos preocupados com 

suas perspectivas em dezembro, 

diante de uma maior probabilidade 

de que uma vacina eficaz contra o 

coronavírus se torne amplamente 

disponível no próximo ano. Ademais, 

houve a aprovação, por todos os 

países da União Europeia (UE), de 

um acordo comercial pós-Brexit 

com o Reino Unido, um avanço que 

reduz sobremaneira as incertezas 

econômicas na região.

Já nos Estados Unidos, foi 

confirmada a vitória do democrata 

Joe Biden na corrida à presidência, 

com uma disputa ainda acirrada 

pelo controle das duas instâncias 

legislativas. Dessa forma, espera-

se agora um período de rearranjo 

dos desafios políticos. No front 

internacional, Biden terá que lidar 

com a promessa de aumento dos 

percentuais de enriquecimento de 

urânio pelo Irã e a continuidade 

da disputa comercial com a China, 

enquanto no ambiente doméstico, 

o novo presidente precisará 

encontrar formas de avançar em 

suas propostas mesmo que o 

Senado permaneça sob a liderança 

do partido Republicano. Na esfera 

econômica, contudo, os dados 

reportados em dezembro foram 

mais alvissareiros, com a produção 

industrial de novembro aumentando 

mais do que o previsto (ainda que 

a um ritmo mais lento do que no 

mês anterior) e gastos gerais dos 

consumidores, que incluem varejo e 

consumo de serviços, continuando a 

aumentar no penúltimo mês de 2020. 

Por fim, foi considerado positivo 

que o Congresso tenha alcançado 

um entendimento bipartidário para 

o pacote adicional de ajuda de US$ 

900 bilhões para famílias e empresas 

atingidas pela pandemia. Esse novo 

fôlego fiscal deverá colaborar para 

números melhores de atividade e 

consumo nos próximos meses nos 

EUA. 
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BRASIL

No Brasil, por sua vez, a aceleração 

na propagação de casos e mortes 

por Covid-19 seguem como fator 

importante de incertezas e riscos 

para o desempenho econômico 

à frente. Mesmo com notícias 

favoráveis, como mais uma alta na 

produção industrial em outubro e 

o crescimento acima do esperado 

de vendas no varejo e do setor de 

serviços, a falta de um caminho claro 

sobre como o governo pretende 

enfrentar a piora das contas 

públicas e a elevação dos índices de 

inflação – em especial no atacado – 

começaram a concentrar a atenção 

dos debates especializados. 

Em relação à inflação, cabe ressaltar 

que o IGP-M teve alta de 0,96% em 

dezembro, encerrando o ano com 

acumulado de 23,14%. Já o IPCA-15, 

considerado uma prévia do índice 

oficial de inflação, marcou alta de 

1,06% em dezembro e encerrou 

2020 com inflação de 4,23%, acima, 

portanto, do centro da meta de 

inflação perseguida pelo Banco 

Central, de 4%.

Por fim, é importante notar que, 

diante da continuidade das 

incertezas fiscais e do quadro um 

pouco mais complexo de inflação, 

o Comitê de Política Monetária 

(Copom) manteve a taxa básica de 

juros em 2% ao ano pela terceira 

reunião seguida, mas alertou que 

o cenário de inflação “sugere que 

em breve as condições para a 

manutenção do forward guidance 

podem não mais ser satisfeitas”. 

Essa mudança foi entendida como 

um indício de que o Banco Central 

ampliou a probabilidade de um ciclo 

de elevação gradual da Selic em 

2021.
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Soluções em crédito  
pensadas para você.

O mês de janeiro é período de pensarmos 

em novos projetos e resoluções para 

o ano que se inicia, sempre no intuito 

de que tenhamos mais tranquilidade e 

prosperidade. No aspecto financeiro, este 

é um momento bastante adequado para 

a estruturação de um planejamento, pois 

existem impostos e taxas a serem pagos, 

além da possibilidade de realizarmos 

previsões de gastos para o decorrer do 

ano.

Pensando em facilitar a sua vida e 

auxiliar na otimização da gestão dos 

seus recursos, o Banrisul disponibiliza 

linhas de crédito específicas e soluções 

personalizáveis, de acordo com as suas 

despesas, as quais podem ser negociadas 

diretamente com seu/sua Gerente de 

Continua  



Soluções em crédito  
pensadas para você.

Contas, que é a pessoa mais indicada 

para apresentar propostas adequadas a 

sua realidade e objetivos. Entre as opções 

disponíveis, estão linhas específicas para 

pagamento de IPVA, IPTU, ITR e outros 

encargos.

Para saber mais detalhes a respeito e 

receber consultoria personalizada, em 

consonância com o seu planejamento 

financeiro, consulte seu/sua  

Gerente de Contas.



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 6,17 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 2,11 2,11 6,46
CDI (% a.m.) 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,76 2,76 8,88
Selic (% a.m.) 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,76 2,76 8,88
Ouro (%) 7,08 5,53 15,24 11,94 -1,10 6,09 5,80 4,42 -1,61 2,37 -12,32 4,46 55,88 55,88 99,64
Dólar Comercial (%) 6,86 4,57 15,96 4,69 -1,90 1,93 -4,09 5,06 2,50 2,13 -6,82 -2,98 29,35 29,35 33,89
IGP-M (% a.m.) 0,48 -0,04 1,24 0,80 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 23,14 23,14 32,15

TBF (%)3 0,34 0,28 0,33 0,25 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 2,59 2,59 8,22

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 (%) -1,63 -8,43 -29,90 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 2,93 2,93 32,80

Referências
Acumulado Ano 2020 = Jan/20 a Dez/20
Acumulado 12 meses = Jan/20 a Dez/20
Acumulado 24 meses = Jan/19 a Dez/20

Em 04/01/2021
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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