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INTERNACIONAL 

No cenário internacional, o ritmo 

de vacinação tem acelerado nos 

EUA, com a perspectiva do governo 

federal de vacinar cerca de 90% da 

população adulta já nos próximos 

meses. Por outro lado, a Europa 

enfrenta os perigos de novos focos 

da infecção, o que tem atrasado 

uma retomada econômica mais 

homogênea.

Sobre os indicadores econômicos, 

foi divulgado o índice de gerentes 

de compras (PMI, na sigla em inglês) 

referente a março, nas principais 

economias do mundo. Na China, 

o PMI industrial subiu para 51,9 

em março ante 50,6 em fevereiro, 

conforme dados da Agência 

Nacional de Estatísticas. Já a 

atividade manufatureira na zona do 

euro cresceu no ritmo mais forte em 

quase 24 anos de história do índice. 

Os dados divulgados pelo IHS Markit 

registraram 62,5 pontos em março, 

frente a 57,9 pontos em fevereiro.

Com relação aos EUA, o presidente 

norte-americano, Joe Biden, 

apresentou um programa que visa 

remodelar a economia do país. 

O primeiro passo será dado por 

meio do plano de investimento de 

US$ 2 trilhões em infraestrutura. 

Esse pacote será liberado ao 

longo dos próximos oito anos e 

terá a contrapartida através de um 

aumento de impostos das empresas. 

O objetivo é modernizar a rede de 

infraestrutura e gerar empregos, 

segundo Biden.

Cabe ainda destacar que a ata da 

mais recente reunião de política 

monetária nos EUA ressaltou como 

o Comitê Federal de Mercado 

Aberto (FOMC, na sigla em inglês) 

permanece disposto a estimular a 

economia para alcançar o pleno 

emprego abrangente e inclusivo, 
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e como os participantes do 

colegiado não acreditam que o 

aumento da inflação será “grande 

ou persistente”. De maneira geral, 

o FOMC continua a sinalizar uma 

postura muito paciente e suave, em 

contraste com o mercado de títulos, 

que vem precificando aumentos de 

taxas maiores e mais rápidos.

Já na zona do euro, o Banco Central 

Europeu (BCE) deixou sua política 

monetária inalterada, mantendo 

as taxas de juros de referência, a 

taxa de refinanciamento em 0%, a 

de empréstimos em 0,25% e a taxa 

de depósitos em -0,5%, em campo 

de forte estímulo. A expectativa da 

autoridade é de que o crescimento 

seja retomado a partir de meados do 

ano, uma vez que as restrições sejam 

removidas.

Na China, por sua vez, foi reportado 

que o PIB cresceu 18,3% no primeiro 

trimestre, em comparação ao 

mesmo período do ano anterior. 

A taxa de crescimento foi a maior 

de toda a série histórica e reflete 

o impulso contínuo na segunda 

maior economia do mundo. Cabe 

notar, entretanto, que a taxa de 

crescimento quase certamente 

tenderá a cair nos próximos 

trimestres, à medida em que a 

base de comparação se torna mais 

elevada.

O cenário internacional manteve-

se, mais uma vez, influenciado 

sobremaneira pela evolução do 

quadro sanitário em decorrência da 

pandemia. O mercado financeiro, 

impulsionado pelas condições 

monetárias e fiscais favoráveis 

e por indicadores de atividade 

promissores, acompanhou o avanço 

do índice S&P 500, nos EUA, de 

cerca de 5% no mês de abril. 
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BRASIL

Por aqui, além das turbulências 

políticas, o combate à pandemia 

segue no radar, com o País atingindo 

seu melhor desempenho na 

imunização contra a Covid-19 desde 

o início da campanha, chegando a 

uma média superior a 740 mil doses 

aplicadas por dia, quase o dobro 

do mesmo período no mês anterior. 

Apesar da melhora no ritmo, o 

volume está aquém da capacidade 

diária de 2 milhões do Plano 

Nacional de Imunização.

No que se refere à inflação, a alta 

recente da gasolina impulsionou o 

IPCA, que acelerou de 0,86% em 

fevereiro para 0,93% em março. Foi 

a maior taxa para o mês de março, 

desde 2015, e superou largamente o 

resultado de março do ano passado 

(0,07%).

Ainda sobre os níveis de preços, o 

índice conhecido como “inflação do 

aluguel”, por servir como parâmetro 

para a correção dos contratos de 

locação, acelerou a alta para 2,94% 

em março, ante 2,53% em fevereiro, 

conforme divulgado pela FGV. A 

taxa é a maior para o mês de março 

desde 1994, ano da implantação do 

Plano Real. Naquele ano, o IGP-M 

atingiu 45,71% no mesmo mês. No 

acumulado o índice chegou a 8,26% 

no ano e 31,10% nos últimos 12 

meses.

Com relação aos indicadores 

econômicos, o Índice de Atividade 

Econômica do Banco Central, 

considerado prévia do PIB, teve 

alta de 1,7% em fevereiro, na 

comparação com o mês anterior. 

Em janeiro, o indicador teve alta de 

1,25% (dado revisado de expansão 

de 1,04%). O IBC-Br acumula queda 

de 4,02%, nos últimos 12 meses, 

até fevereiro. Vale enfatizar que o 
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resultado veio acima da expectativa 

dos especialistas.

Passando à política, o presidente 

da República sancionou a lei 

que permitirá o lançamento de 

programas emergenciais de 

combate à Covid-19. Todas essas 

despesas serão financiadas através 

de crédito extraordinário. Com 

isso, os gastos emergenciais com 

saúde, programa de manutenção de 

empregos e o programa de crédito 

para micro e pequenas empresas 

serão descontados da meta fiscal 

para 2021.

Em resumo, apesar do elevado 

número de mortes diárias em 

decorrência da Covid-19, a 

segunda onda demonstra sinais de 

enfraquecimento. Neste cenário 

pouco mais promissor, o principal 

indicador de desempenho de ações 

brasileiras (Ibovespa) avançou 

cerca de 1,9% no mês de abril. Já 

o dólar sofreu desvalorização de 

3,49% em abril, ante a cotação do 

final de março, e as taxas de juros 

mais longos encerraram o mês 

acumulando queda, após o fim do 

impasse do Orçamento de 2021.
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Consórcio Banrisul 
 
Quantas vezes você já refletiu sobre os seus 

sonhos, sobre os seus projetos, e adiou a 

realização deles?

Se o motivo de ter que postergar essa realização for 

financeiro, seja por não querer se descapitalizar, seja 

por ter que completar o montante, o Consórcio Banrisul 

pode lhe ajudar.

Com o Consórcio Banrisul, é possível planejar a 

aquisição de bens e serviços, tanto para incremento 

de patrimônio, a médio ou longo prazo, quanto para 

o maior conforto e lazer, seu e da sua família, sabendo 

exatamente o valor a ser investido e o tempo de 

investimento, pagando apenas taxa de administração. 

Na gestão da conquista do seu objetivo, você pode 

aguardar o tempo de investimento do seu plano ou 

pode optar pela contemplação antecipada, através da 

oferta de lance, e conta com um benefício especial: a 

contemplação por sorteio, onde pode vir a obter a sua 

carta antes do tempo previsto. Outra grande vantagem 
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é poder optar pelo bem a ser adquirido dentro da categoria 

de consórcio escolhida - ou seja, você escolhe o valor da carta 

na aquisição, mas define o que vai adquirir apenas após a 

contemplação.

Conheça as modalidades que a Banrisul Consórcio 

oferece a você.

Imóveis: adquira, construa, reforme ou amplie seu imóvel, 

escolhendo entre casa na praia, campo, serra, terreno, sítio, 

fazenda ou sala comercial.

Auto ou Moto: para a aquisição de um novo veículo ou para 

a troca do seu automóvel ou motocicleta. São diversas opções 

de planos, com prazos de 48 até 100 meses para automóveis e 

60 meses para motocicletas e até 10 contemplações por mês.

Serviços: concretize os mais variados planos, como 

tratamentos estéticos, viagens, reformas, eventos de 

formatura, casamento, aniversário e muito mais.

Sonhe, planeje e realize! O Consórcio Banrisul está ao 

seu lado com excelentes opções, com a credibilidade 

da marca Banrisul e a assessoria Afinidade. 

Consulte seu(sua) Gerente de Contas, saiba mais detalhes e 

informações para a escolha da opção mais adequada 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.

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 2,02 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 0,16 0,46 1,58 5,38
CDI (% a.m.) 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,20 0,21 0,70 2,15 7,45
Selic (% a.m.) 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,20 0,21 0,70 2,15 7,45
Ouro (%) -1,10 6,09 5,80 4,42 -1,61 2,37 -12,32 4,46 2,33 -4,84 0,10 -0,81 -4,25 2,39 86,69
Dólar Comercial (%) -1,90 1,93 -4,09 5,06 2,50 2,13 -6,82 -2,98 5,46 2,45 0,41 -3,49 4,70 -0,17 38,49
IGP-M (% a.m.) 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 2,58 2,53 2,94 1,51 9,90 32,03 40,87

TBF (%)3 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,13 0,18 0,24 0,71 2,08 6,98

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 (%) 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 -3,32 -4,37 6,00 1,94 -0,10 47,70 23,42

Referências
Acumulado Ano = Jan/21 a Abr/21
Acumulado 12 meses = Mai/20 a Abr/21
Acumulado 24 meses = Mai/19 a Abr/21

jul/20 ago/20 set/20 out/20 jan/21

Em 03/05/2021
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.

dez/20
Acumulado (%)

nov/20 abr/21fev/21 mar/21Tipo mai/20 jun/20
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