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INTERNACIONAL 

O cenário internacional, em 

fevereiro, foi marcado pela 

divulgação dos primeiros indicadores 

de atividade relativos ao ano de 

2021. Alguns setores mostraram 

resiliência maior nos Estados 

Unidos (EUA) do que na Europa, 

mesmo diante dos obstáculos 

impostos pela segunda onda da 

pandemia. A economia americana 

exibiu força surpreendente, com 

o Índice de Gerente de Compras 

(PMI, na sigla em inglês) do setor 

manufatureiro avançando para 59,2 

pontos em janeiro, ante 57,1 no mês 

imediatamente anterior. O resultado 

sugere uma melhora robusta 

no setor industrial, puxada pela 

produção e por novas encomendas, 

apesar da pressão nos custos dos 

materiais, em meio a uma escassez 

de matérias-primas. Já o PMI do 

setor de serviços dos EUA subiu 

para 58,3 pontos em janeiro de 

2021 (54,8 em dezembro do ano 

passado), o segundo aumento 

mais forte do indicador em quase 

seis anos. Por outro lado, na Zona 

do Euro, o PMI do setor industrial 

caiu marginalmente em janeiro, ao 

marcar 54,8 pontos, permanecendo 

no campo da expansão. Porém, 

no setor de serviços da região da 

moeda única europeia a atividade 

perdeu ainda mais fôlego e, com 

45,4 pontos (46,4 no mês anterior), 

persistiu em terreno de contração.

Com relação à política monetária 

norte-americana, Jerome Powell, 

presidente do Fed, o Banco 

Central dos EUA, buscou reduzir 

preocupações e enfatizar que 

a economia do país ainda está 

longe das metas para inflação e 

emprego e que, por isso, as taxas 

de juros e as compras de ativos 

devem continuar. Essas declarações 
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em defesa da política monetária 

expansionista de curto prazo e 

de investimentos de longo prazo 

foram dadas no momento em que 

o governo Biden busca aprovar no 

Congresso um projeto de lei de 

gastos emergenciais na casa de 1,9 

trilhão de dólares. A expectativa de 

estímulos fiscais, aliada à redução 

de novas infecções por Covid-19, 

serviram como combustível 

para impulsionar a confiança do 

consumidor, que apresentou alta 

de 2,70%, saltando de 88,9 em 

janeiro para 91,3 em fevereiro. Essa 

aceleração do índice foi celebrada, 

tendo em vista que acontece 

após três quedas consecutivas do 

indicador.

Em resumo, o mês terminou com o 

ambiente internacional levemente 

otimista, com a ampliação do 

número de vacinados e com uma 

tendência de queda no número de 

novos infectados por Covid-19 nos 

EUA. Nessa perspectiva, as grandes 

potências ensaiam uma retomada 

mais importante da atividade 

econômica ainda em 2021. Motivado 

por esse panorama, o índice S&P 

500, nos EUA, subiu cerca de 2,6%, 

no acumulando de fevereiro. Já o 

principal fundo índice de bolsas 

emergentes se manteve estável ao 

longo do mês.
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BRASIL

No ambiente econômico interno, as 

atenções se dividiram entre o lento 

avanço na campanha de vacinação e 

as discussões em Brasília sobre uma 

nova rodada do auxílio emergencial. 

Afora isso, o presidente da República 

sancionou lei que regulamenta o 

Banco Central (BC) autônomo. Entre 

outros pontos, o projeto determina 

que o presidente do BC deverá 

ter mandato de quatro anos, não 

coincidente com o mandato do 

chefe do Executivo.

Quanto ao comportamento dos 

preços, foi divulgado o IPCA de 

janeiro, que avançou em 0,25% no 

mês, acima dos 0,21% observados 

em janeiro do ano anterior e abaixo 

da projeção mediana do mercado 

(+0,31%) obtida em pesquisa da 

agência Reuters. Com isso, a inflação 

oficial acumulada em 12 meses 

passou para 4,56%, ante 4,52% na 

leitura de dezembro de 2020. A 

contribuição mais importante para a 

desaceleração do índice foi a nova 

bandeira tarifária no setor de energia 

elétrica, que recuou 5,6%, levando 

a uma redução de 0,26% no índice 

geral.

Ainda sobre a atividade econômica, 

foi divulgado o resultado das vendas 

do varejo de dezembro, setor que 

atingiu sua segunda pior marca 

histórica, conforme dados do IBGE. 

O acompanhamento das vendas 

do varejo completou 20 anos, 

sendo que, em 2020, registrou os 

dois piores momentos da série: i) a 

queda de 17,2% em abril, no ponto 

central da pandemia; e ii) recuo de 

6,1% em dezembro (momento do 

fim do auxílio emergencial) ante 

o mês imediatamente anterior. O 

setor acumulava seis meses de 

recuperação, mas sofreu forte revés, 
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com a não prorrogação do auxílio 

emergencial (o qual, no entanto, 

deve retornar neste ano, ainda que 

em montante consideravelmente 

menor). No acumulado do ano, o 

varejo fechou em alta de 1,2%, de 

acordo com dados do Instituto, o 

resultado mais fraco no quadriênio 

2017-2020. Vale registrar ainda que 

todas as oito atividades que são 

parte da pesquisa apresentaram 

queda em dezembro.

No mercado financeiro, houve 

muita volatilidade, causada pela 

instabilidade das estatais na bolsa 

de valores, após o anúncio feito 

pelo governo federal sobre a 

troca no comando da Petrobras. 

A petroleira chegou a perder R$ 

102 bilhões em valor de mercado. 

Em meio a essas circunstâncias, o 

Ibovespa caiu de forma expressiva, 

acumulando queda de cerca de 

4,3% no acumulado do mês. Com 

relação ao dólar, a moeda norte-

americana subiu, passando para R$ 

5,60/US$ ao final de fevereiro, o que 

representou desvalorização de 2,39% 

ante a cotação do final de janeiro, 

revelando um cenário bastante 

instável para o Brasil.
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BanriClube 
O programa de recompensas exclusivo 
dos cartões de crédito Banrisul. 
 
A praticidade e segurança proporcionadas pelos 

cartões de crédito, débito e pré-pagos fazem com 

que estes meios de pagamento venham crescendo 

na preferência dos consumidores. Dados da 

Associação Brasileira das Empresas de Cartões 

de Crédito e Serviços (Abecs) mostram que, em 

2020, foram movimentados mais de R$2 trilhões 

de reais em pagamentos nestas modalidades, 

o que representa um crescimento de 8,2% ante 

2019. A pandemia também forçou mudanças no 

comportamento de consumo e contribuiu com este 

aumento. Pesquisas apontam um crescimento nos 

pagamentos online, principalmente no setor de 

alimentação e entretenimento, além da preferência 

por transações digitais ou sem contato em 

estabelecimentos comerciais.

Continua  



O Banrisul oferece a você, cliente Afinidade, os 

melhores cartões premium do mercado e um 

programa de recompensas completo e sem taxa 

de adesão ou mensalidade de participação: o 

Banriclube. Além de ter mais facilidade para 

realizar suas compras no dia a dia, utilizando o 

cartão de crédito Banrisul você acumula pontos 

e pode trocar por produtos e serviços diversos, 

muitos deles com descontos especiais. São roupas, 

eletrodomésticos, itens de decoração, informática, 

cursos online, vouchers de plataformas digitais e 

muito mais! Entrega rápida, na sua casa, com a 

garantia do Banrisul e das reconhecidas marcas 

parceiras. Os cartões Platinum, Infinite e Black têm 

pontuação diferenciada e já estão cadastrados 

automaticamente no Banriclube.

Aproveite este benefício!  

Para saber mais, acesse www.banriclube.com.br  

ou 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 1,00 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 0,23 1,82 5,92
CDI (% a.m.) 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,28 2,36 8,07
Selic (% a.m.) 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,28 2,36 8,07
Ouro (%) 15,24 11,94 -1,10 6,09 5,80 4,42 -1,61 2,37 -12,32 4,46 2,33 -4,84 -2,62 34,33 94,66
Dólar Comercial (%) 15,96 4,69 -1,90 1,93 -4,09 5,06 2,50 2,13 -6,82 -2,98 5,46 2,45 8,04 25,07 49,31
IGP-M (% a.m.) 1,24 0,80 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 2,58 2,53 5,18 28,94 37,76

TBF (%)3 0,33 0,25 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,13 0,28 2,24 7,50

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 (%) -29,90 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 -3,32 -4,37 -7,54 5,64 12,89

Referências
Acumulado Ano 2021 = Fev/21
Acumulado 12 meses = Mar/20 a Fev/21
Acumulado 24 meses = Mar/19 a Fev/21

mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 nov/20

Em 01/03/2021
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.

out/20
Acumulado (%)

set/20 fev/21dez/20 jan/21Tipo mar/20 abr/20
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