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INTERNACIONAL 

No cenário internacional, os 

indicadores seguem mostrando 

aquecimento da economia norte-

americana, o que elevou os riscos da 

antecipação de ações por parte da 

autoridade monetária. Na zona do 

euro, por sua vez, houve aumento 

na velocidade da campanha de 

vacinação da população, medida 

essa, que trará resultados sanitários 

e econômicos.

Sobre políticas monetárias, o 

Comitê Federal de Mercado 

Aberto (FOMC, na sigla em inglês), 

divulgou a ata da reunião realizada 

no fim de abril, documento muito 

aguardado pelo mercado, tendo 

em vista os efeitos que as futuras 

decisões trarão para as economias. 

No comunicado, os integrantes do 

Comitê demonstraram otimismo, 

deixando em aberto a possibilidade 

de discussões sobre o início de uma 

redução nos estímulos em reuniões 

futuras. Ainda assim, os membros 

reforçaram que a mudança na 

trajetória dos juros e do balanço 

de ativos do Fed (banco central 

dos EUA) será determinada pelo 

progresso observado em direção 

às metas do FOMC, e não em 

“projeções econômicas incertas”.

Ainda sobre os EUA, a revisão no 

PIB confirmou crescimento de 6,4% 

no primeiro trimestre de 2021, em 

dados anualizados. A alta registrada 

pelo Escritório de Estatística do 

Departamento de Comércio dos 

EUA (BEA, na sigla em inglês) veio 

acima do apontado no trimestre 

imediatamente anterior (4,3%).

Com efeito, o Índice de Gerentes de 

Compras (PMI, na sigla em inglês) 

do setor industrial dos EUA avançou 

de 59,1 pontos em março para 60,5 

pontos em abril, atingindo, desta 
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forma, o maior nível desde o início 

da série histórica (2007), conforme 

dados divulgados pela IHS Markit. 

Em linha, na zona do euro o PMI 

industrial, também, atingiu recorde, 

pelo segundo mês consecutivo, 

de 62,9 pontos em abril, ante 62,5 

pontos em março.

Com relação ao nível de preços 

nos EUA, o Índice de Preços ao 

Consumidor (CPI, na sigla em inglês) 

subiu 0,8% em abril ante março, 

conforme dados divulgados pelo 

Departamento do Trabalho. Na 

comparação anual, o CPI subiu 4,2%, 

com isso, o índice registra seu maior 

avanço desde setembro de 2008. 

A expectativa do mercado era de 

alta de 0,2% com relação ao mês 

imediatamente anterior e de 3,6% 

no comparativo com mesmo período 

de 2020. A rápida recuperação 

norte-americana tem fortalecido 

preocupações a respeito da 

persistência e magnitude da pressão 

inflacionária no país.

No mercado financeiro, autoridades 

do Fed, em discurso, se uniram ao 

coro, prevendo que as pressões 

inflacionárias serão transitórias, o 

que acalmou, momentaneamente, 

os ânimos dos investidores após os 

últimos dados do Índice de Preços 

das Despesas de Consumo Pessoal 

(PCE, na sigla em inglês) terem 

crescido 0,6% em abril. Já o Núcleo 

do PCE, que exclui alimentação e 

combustíveis, expandiu-se a 0,7%. 

Na comparação anual, o Núcleo do 

PCE disparou a 3,1%, de 1,9% em 

março. Assim o índice S&P 500, nos 

EUA, acumulou alta de 0,55% ao 

longo do mês de maio.
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BRASIL

Por aqui, o aumento no número 

de novos infectados indica um 

recrudescimento da pandemia. Pela 

primeira vez desde o início da crise 

sanitária a mediana de idade nas 

internações está abaixo dos 60 anos. 

De olho nos desdobramentos da 

CPI da covid-19, o ambiente político 

permaneceu no foco ao longo 

do mês. Indicadores divulgados 

sugerem aumento na atividade 

econômica, muito embora, ainda em 

ritmo lento.

Sobre a política monetária, o Comitê 

de Política Monetária (Copom) 

do Banco Central (BC) decidiu, 

por unanimidade, elevar a taxa 

básica de juros em 0,75 pontos 

percentuais, para 3,5% ao ano. O 

Comitê sinalizou a continuação do 

processo de normalização na taxa 

básica de juros com a retirada de 

parte dos estímulos, sinalizando um 

novo ajuste para a Selic, de mesma 

magnitude, no próximo encontro do 

colegiado, em junho.

As restrições associadas à covid-19 

permanecem impactando o setor 

industrial brasileiro. No entanto, o 

resultado do PMI industrial sobe 

a 53,7 pontos em maio, após 52,3 

pontos em abril, conforme a IHS 

Markit.  O dado representa uma 

melhoria adicional na saúde do 

setor. Ainda sem o resultado de 

maio, o PMI de serviços caiu para 

42,9 pontos em abril, ante 44,1 em 

março, indicando que o setor segue 

em contração, em decorrência das 

medidas de distanciamento social.

No que diz respeito ao nível de 

preços, o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou 

em 0,31% no mês de abril, abaixo 

do registrado em março (0,93%). O 

IPCA acumula alta de 2,37% no ano 
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e de 6,76% nos últimos 12 meses. 

No mesmo período do ano anterior, 

a variação havia sido de -0,31%. Um 

dos responsáveis pela inflação de 

abril foi o grupo “Saúde e cuidados 

pessoais”, com alta de 1,19%. Por 

outro lado, depois de 10 meses 

consecutivos de alta, a gasolina 

recuou 0,44% em abril.

Sobre indicadores de atividade 

econômica, o PIB cresceu 1,2% no 

1º trimestre do ano, em comparação 

com o trimestre imediatamente 

anterior, conforme divulgado pelo 

IBGE. Já na comparação com o 

mesmo período do ano anterior, o 

crescimento foi de 1%. O resultado 

veio acima da expectativa de 

mercado que era de alta de 0,7% 

na comparação com trimestre 

imediatamente anterior, e de 0,5% 

em relação ao mesmo período do 

ano anterior.

Em resumo, o mercado financeiro 

segue atento ao cenário externo, 

mais precisamente, ao surgimento 

de inflação nos EUA. Com isso, o 

índice Bovespa subiu cerca de 6,16% 

ao longo do mês de maio. Já o dólar 

registrou queda expressiva de 3,81% 

e as taxas de juros registraram leve 

alta.
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Previdência Complementar: 
um investimento seguro e inteligente.

Entre os seus objetivos e sonhos e a realização 

deles existem duas importantes variáveis: tempo e 

planejamento. Uma delas é incontrolável, a outra está 

em suas mãos!

O primeiro passo para o desenvolvimento de diversos 

projetos, pessoais ou profissionais, é contar com um 

planejamento financeiro eficiente, de médio e longo 

prazo.

Seja para investir em bens, lazer, educação, diversificar 

investimentos ou mesmo para garantir tranquilidade, 

com uma renda extra na aposentadoria ou a certeza 

de uma sucessão sem burocracia, a previdência 

complementar é uma excelente opção.

O Banrisul oferece a você opções nas modalidades 

PGBL e VGBL, com taxa de carregamento zerada, que 

unem os benefícios da aplicação em um fundo de 

investimento com as vantagens fiscais, asseguradas 

por legislação, para aplicações em previdência 

complementar. 
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Confira a seguir algumas alternativas a sua disposição: 

• BanrisulPrev Afinidade¹: com valor de contribuição de 

R$100 mil (mínimo), seja aporte único ou portabilidade, ou 

contribuição mensal de R$1.500.

• BanrisulPrev Prestige: com valor de entrada para aporte 

ou portabilidade de R$1 milhão (mínimo).

• BanrisulPrev Mais: Aporte único inicial ou portabilidade 

de R$50.000,00 (mínimo), ou contribuição mensal a partir 

de R$800,00. Nesta opção, você conta com um fundo de 

renda fixa de risco moderado.

• BanrisulPrev Afinidade Júnior¹: Para seu/sua(s) filho(s) 

ou filha(s) ou dependentes legais, você pode iniciar 

uma reserva financeira, projetando utilização futura. 

Investimento inicial de R$ 100 mil (mínimo), aporte único 

ou portabilidade, ou contribuição mensal a partir de R$ 

1.500,00;

• + Coberturas de Proteção Familiar: adicione mais 

proteção ao seu plano BanrisulPrev Afinidade, BanrisulPrev 

Prestige ou BanrisulPrev Mais, garantindo a você uma 

renda vitalícia em caso de invalidez total e permanente e 

para seu beneficiário uma pensão pelo prazo de 10 anos.
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No BanrisulPrev Afinidade Júnior, para segurados maiores de 

14 anos, também é possível ampliar os benefícios, com o + 

Coberturas.

Para suporte especializado, você terá a exclusiva Central de 

Relacionamento de Seguros, Previdência e Capitalização, 

disponível através do fone 0800 281 3005.

Invista com inteligência e conte com a credibilidade do 

Banrisul! Contrate sua BanrisulPrev de maneira prática 

e segura pelo aplicativo Banrisul Digital ou, para mais 

informações, consulte seu(a) Gerente de Contas.

¹ Contribuição esporádica de no mínimo R$100,00 após o saldo de R$100.000,00



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 2,53 6,17 12,72
Poupança (% a.m.)2 0,17 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,16 0,16 0,67 1,57 5,20
CDI (% a.m.) 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,97 2,18 7,16
Selic (% a.m.) 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,97 2,18 7,16
Ouro (%) 6,09 5,80 4,42 -1,61 2,37 -12,32 4,46 2,33 -4,84 0,10 -0,81 3,44 0,01 8,13 92,38
Dólar Comercial (%) 1,93 -4,09 5,06 2,50 2,13 -6,82 -2,98 5,46 2,45 0,41 -3,49 -3,81 0,71 -2,11 33,09
IGP-M (% a.m.) 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 2,58 2,53 2,94 1,51 4,10 14,40 37,05 45,98
TBF (%)3 0,21 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,13 0,18 0,24 0,27 0,98 2,13 6,73
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 (%) 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 -3,32 -4,37 6,00 1,94 6,16 6,05 44,42 30,11

Referências
Acumulado Ano 2021 = Mai/21
Acumulado 12 meses = Jun/20 a Mai/21
Acumulado 24 meses = Jun/19 a Mai/21

Em 01/06/2021
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.

jan/21
Acumulado (%)

dez/20 mai/21mar/21 abr/21Tipo jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 fev/21
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