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INTERNACIONAL 

O cenário internacional deste mês foi 

marcado pela resiliência econômica 

dos EUA, refletida no rápido avanço 

da vacinação contra a Covid-19 e 

amparada pela aprovação do pacote 

de US$ 1,9 trilhão em medidas de 

alívio aos efeitos da pandemia. As 

expectativas que foram criadas 

no início do ano podem não se 

concretizar após o avanço da 

pandemia na Europa. Alemanha, 

França e Itália ampliaram as barreiras 

de contenção contra o vírus e as 

infecções seguem aumentando.

No que diz respeito as diretrizes 

monetárias dos EUA, o Comitê 

Federal de Mercado Aberto (FOMC, 

na sigla em inglês) decidiu manter as 

taxas de juros entre 0% e 0,25%. No 

entanto, aumentou as perspectivas 

para a economia norte-americana em 

suas projeções, o FOMC agora prevê 

que o PIB tenha um crescimento de 

6,5% em 2021 – anteriormente, a 

previsão era de 4,2%. Os membros 

do comitê sinalizaram que não 

ocorrerá um aumento dos juros até 

2023, mesmo com o entendimento 

de que este ano será de recuperação 

e, consequentemente, potencial 

surgimento de inflação mais alta.

Ainda sobre os EUA, foi divulgado 

o indicador que mede a saúde 

econômica de um importante 

setor: o Índice de Gerente de 

Compras (PMI, na sigla em inglês) 

do segmento industrial do país, 

que apesar da breve queda para 

58,6 pontos em fevereiro - em 

janeiro, este resultado foi de 59,2 

–, manteve-se em patamar muito 

saudável. Entre as principais razões 

do resultado favorável de fevereiro 

estão as taxas de crescimento da 

produção industrial e dos novos 

pedidos, que permaneceram fortes 

no mês. Nesse mesmo sentido, 

Ambiente  
Econômico

Por Diretoria de Finanças e Relações com Investidores
Unidade de Finanças e Tesouraria | Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos

macroeconomia@banrisul.com.br



o PMI do setor de serviços norte-

americano passou de 58,3 em janeiro 

para 59,8 em fevereiro. Em resumo, 

a economia dos EUA se expandiu 

modestamente nos dois primeiros 

meses de 2021, e as vacinas devem 

seguir ajudando a aumentar o 

otimismo dos agentes.

Quanto aos dados econômicos do 

Velho Continente, o PIB da zona do 

euro recuou 0,7% nos últimos três 

meses do ano passado, ante avanço 

de 12,5% no período imediatamente 

anterior, segundo a agência de 

estatísticas da União Europeia. No 

ano, conforme dados revisados, 

a queda foi de 4,9%, visto que o 

consumo das famílias foi impactado 

pelos lockdowns, conforme dados 

revisados.

Em resumo, o mês terminou com 

boas perspectivas para a economia 

norte-americana e a Casa Branca 

já intenciona apresentação ao 

Congresso de novo pacote de 

investimentos que deverá passar 

de US$ 3 trilhões. Já o Reino Unido, 

retirou parte das medidas restritivas, 

sinalizando o sucesso no combate 

ao coronavírus. Motivado por esse 

panorama, o índice S&P 500, nos 

EUA, acumulou alta expressiva de 

cerca de 4,2% em março, enquanto 

o principal fundo índice de bolsas 

emergentes sinalizou breve queda 

ao longo do mês.
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BRASIL

No ambiente interno, o mês foi 

marcado pela divulgação do 

resultado do PIB de 2020, o qual 

revelou uma queda de 4,1% em 

2020, totalizando R$ 7,4 trilhões, 

o que corresponde à pior taxa 

de crescimento da série histórica. 

No comparativo ao trimestre 

imediatamente anterior, a alta foi de 

3,2%. Em relação ao mesmo período 

de 2019, a queda foi de 1,1%. 

Apenas o setor da agropecuária 

registrou alta nessa base de 

comparação, com crescimento de 

2,0%. Já a indústria recuou 3,5% e os 

serviços 4,5%.

Ainda sobre os indicadores 

econômicos, o índice oficial que 

mede a inflação no país registrou 

avanço de 0,86% em fevereiro, ante 

0,25% no mês de janeiro. Essa foi a 

maior taxa para o mês de fevereiro 

desde 2016, quando o IPCA foi de 

0,90%. No segundo mês de 2020, 

o IPCA havia registrado alta de 

0,25%. No acumulado de 12 meses, 

o índice atingiu 5,20% em fevereiro. 

O resultado também ficou acima 

do centro da meta inflacionária 

estabelecida pela autoridade 

monetária, o qual é de 3,75% para 

2021 – com tolerância de 1,5 ponto 

percentual para ambos os lados.

Passando à política, em Brasília, a 

Câmara dos Deputados aprovou a 

proposta de emenda constitucional 

(PEC) que abre caminho para a 

retomada do auxílio emergencial 

no valor de até R$ 44 bilhões sem 

necessidade de respeitar as regras 

fiscais. Estima-se que será possível 

pagar benefícios individuais entre 

R$ 175,00 e R$ 375,00 por quatro 

meses. A proposta cria gatilhos 

fiscais, que poderiam ser aplicados 

caso as despesas correntes da União 

atinjam 95% do total de despesas 
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em período de 12 meses.

Com efeito, o Comitê de Política 

Monetária (Copom) elevou a Selic 

em 75 pontos base, de modo que a 

taxa passou a ser de 2,75% ao ano, 

o que representa o primeiro aperto 

monetário em quase seis anos. 

No comunicado divulgado após a 

reunião, o Copom informou que 

optou por uma estratégia de corte 

mais célere do grau de estímulo 

visando reduzir a probabilidade 

de não cumprimento da meta 

de inflação deste ano (de 3,75%), 

assim como manter a ancoragem 

das expectativas para horizontes 

mais longos. Como citado, a última 

elevação na taxa foi em julho de 

2015, quando a Selic passou de 

13,75% para 14,25%. Naquela 

ocasião, a inflação fechou o ano 

acima dos 10%, superando o teto da 

meta do governo (6,5%), enquanto 

o PIB encolheu 3,55%, cenário 

caracterizado como “estagflação”.

Por aqui, no pior momento da 

pandemia, o País já superou a marca 

de 4 mil mortes por coronavírus 

registradas em um único dia. 

Pressionado pelos números da 

crise sanitária, o poder Executivo, 

acena para representantes de outros 

poderes com ações mais intensas 

de combate à pandemia. Por outro 

lado, no mercado financeiro, o 

Ibovespa acumulou alta de 6% em 

março. Já o dólar, subiu levemente 

e as taxas de juros futuros de longo 

prazo apresentaram alta expressiva 

no mês.
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Crédito Imobiliário Afinidade 
 
Um dos principais pilares do trabalho desenvolvido 

pelo Banrisul Afinidade é disponibilizar a você 

as melhores soluções em produtos e serviços 

financeiros, acompanhadas de uma completa 

assessoria de negócios.

Por entender que a aquisição de um imóvel, 

tanto residencial quanto comercial, representa a 

realização de um sonho, de um projeto especial, 

temos a sua disposição o Crédito Imobiliário 

Afinidade.

Com excelentes condições para a contratação, o 

Crédito Imobiliário Afinidade viabiliza a aquisição 

do seu imóvel, com o acompanhamento do(a) 

seu(sua) Gerente de Contas em todas as etapas do 

processo, que  personalizará e adaptará propostas e 

procedimentos, desde a simulação até a assinatura 

do contrato, otimizando tempo e processos, gerado 

ainda mais benefícios para a sua plena satisfação.

Continua  



Seja para uso próprio, seja como forma de investimento, 

adquirir ou reformar um imóvel com o Crédito Imobiliário 

Afinidade¹ é uma ótima opção.

Confira as modalidades disponíveis:

• Aquisição: imóvel residencial novo ou usado, para 

moradia ou lazer; Sala comercial; Terreno; Terreno + 

Construção residencial, na mesma operação.

• Ampliação de imóvel residencial.

• Reforma de imóvel residencial.

• Construção: imóvel residencial ou comercial.

Você também conta com: 

Possibilidade de utilização do FGTS². 

Portabilidade³ de Crédito Imobiliário, trazendo sua 

operação para o Banrisul.

Queremos estar com você em todas as etapas da sua 

vida. Consulte seu/sua Gerente de Contas, realize uma 

simulação e comprove as vantagens de contratar um 

Crédito Imobiliário Afinidade. 

¹ sujeito à análise de crédito e critérios de concessão do financiamento 
imobiliário. 
² conforme regras vigentes para utilização. 
³ mediante análise prévia com o 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 1,51 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 0,35 1,69 5,65
CDI (% a.m.) 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,20 0,49 2,22 7,78
Selic (% a.m.) 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,20 0,49 2,22 7,78
Ouro (%) 11,94 -1,10 6,09 5,80 4,42 -1,61 2,37 -12,32 4,46 2,33 -4,84 0,10 -3,47 15,55 89,96
Dólar Comercial (%) 4,69 -1,90 1,93 -4,09 5,06 2,50 2,13 -6,82 -2,98 5,46 2,45 0,41 8,49 8,30 43,73
IGP-M (% a.m.) 0,80 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 2,58 2,53 2,94 8,27 31,11 40,05

TBF (%)3 0,25 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,13 0,18 0,47 2,09 7,22

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 (%) 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 -3,32 -4,37 6,00 -2,00 59,74 19,88

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

Em 01/04/2021
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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