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INTERNACIONAL 

Gradualmente, a preocupação com 

os recordes de novos casos e mortes 

ligados à segunda onda de coronavírus 

(Covid-19) dá lugar à esperança diante 

da evolução dos vários programas de 

vacinação em curso em diversos países. 

Entretanto, apesar de dados mais 

alvissareiros em relação ao PIB na China 

e nos Estados Unidos (EUA), alguns 

indicadores mais recentes ainda sugerem 

que os obstáculos à retomada são 

relevantes.  Diante da elevada incerteza 

sobre a recuperação econômica, em 

especial por conta do mercado de 

trabalho, tanto o Federal Reserve (Fed, o 

banco central dos EUA) quanto o Banco 

Central Europeu (BCE) reafirmaram a 

disposição para manter por um longo 

período à frente as condições monetárias 

acentuadamente acomodatícias. Neste 

sentido, há que se destacar a visão do 

presidente do Fed, Jerome Powell, de 

que a política monetária estimulativa não 

é o principal motivo por trás das altas no 

mercado acionário. Em entrevista coletiva 

após a decisão mais recente do Comitê 

Federal de Mercado Aberto (FOMC, na 

sigla em inglês), Powell argumentou que 

o que tem realmente impulsionado os 

preços dos ativos são as expectativas em 

torno da vacinação e das políticas fiscais, 

e não a política monetária.

Sobre a variação do PIB em 2020, foi 

reportado que a economia da China 

cresceu 2,3% em 2020 na comparação 

com o ano anterior, recuperando-se 

da contração histórica do início do ano 

para se tornar a única grande economia 

a crescer em um ano devastado pela 

pandemia. Apenas no quarto trimestre 

do ano, o PIB chinês cresceu 6,5% em 

relação ao mesmo período do ano 

anterior, superando as expectativas de 

mercado. 

Já o PIB dos EUA, conforme a primeira 

leitura recém divulgada, cresceu a uma 

taxa anualizada de 4% no último trimestre 

de 2020 ante o trimestre anterior. O 

resultado veio ligeiramente abaixo da 

expectativa e, com isso, levou o PIB 

americano a uma contração de 3,5% em 

2020 como um todo. O desempenho 

na zona do euro, por sua vez, foi menos 
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favorável, com o PIB registrando 

contração de 0,7% no quarto trimestre 

de 2020, em relação aos três meses 

antecedentes. Com isso, a zona do 

euro, conforme estimativas preliminares 

registrou queda de 6,8% no PIB em 2020.

Quando considerados dados de maior 

frequência sobre a atividade, o destaque 

fica por conta da mais recente leva de 

índices de gerentes de compras (PMI, na 

sigla em inglês). A economia da China, 

por exemplo, começou o ano mais 

fraca, com a ameaça dos novos surtos 

de Covid-19 e medidas de contenção 

da pandemia prejudicando a produção 

industrial e a recuperação do setor 

de serviços. No mesmo sentido, mas 

em maior grau, a atividade do setor 

de serviços da zona do euro voltou 

a se contrair em janeiro, em meio ao 

aumento dos casos de coronavírus 

e novas medidas de distanciamento 

social. Mesmo com a indústria ainda 

em expansão na região da moeda 

única europeia, o PMI Composto 

da região recuou para 47,8 pontos 

em janeiro, de 49,1 em dezembro. 

Surpreendentemente, nos Estados 

Unidos tanto o setor industrial quando 

o de serviços aceleraram seu ritmo de 

expansão no primeiro mês de 2021, com 

o PMI Composto dos EUA alcançando 

58,7 pontos no período.
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BRASIL

Em âmbito doméstico, tal qual no 

exterior, persistem os desafios impostos 

pela continuidade da pandemia, o 

que permeia, em grande medida, as 

principais preocupações sobre o cenário 

econômico prospectivo. Em primeiro 

lugar, há uma evidente incerteza sobre 

se será oferecido pelo governo federal 

uma extensão (ou substituição) do auxílio 

emergencial e, tão importante quanto, 

de que maneira essa nova tranche 

de auxílio será manejada dentro do 

orçamento público. Por enquanto, parece 

preponderar a aposta em uma extensão 

limitada sem que isso implique no 

abandono do chamado “teto de gastos”.

Outra questão relevante atualmente é 

a dinâmica inflacionária, especialmente 

depois que o Copom expôs uma posição 

mais cautelosa em sua mais recente 

reunião de política monetária. Se por 

um lado houve certo alívio com o IPCA-

15 menor em janeiro (0,78%) do que 

havia sido em dezembro (1,06%), ainda 

assim o resultado representou a maior 

taxa para o mês de janeiro desde 2016. 

Além disso, logo em seguida o IGP-M 

de janeiro mostrou recrudescimento das 

pressões no atacado e acelerou de 0,96% 

em dezembro para 2,58% em janeiro. Tal 

dinâmica tende a reforçar os argumentos 

para que o Banco Central (BC) antecipe o 

início de um ciclo de aumento da Selic. 

Finalmente, viu-se que a última série de 

índices de confiança setoriais da FGV 

apresentou um movimento de queda 

mais disseminada. O Índice de Confiança 

do Consumidor (ICC), por exemplo, 

caiu em janeiro para seu menor valor 

desde junho de 2020. Na construção 

civil, a confiança arrefeceu e manteve-se 

em patamar próximo ao observado em 

fevereiro de 2020, antes, portanto, da 

pandemia. No mesmo sentido, o Índice 

de Confiança do Comércio teve sua 

quarta queda consecutiva em janeiro e o 

Índice de Confiança da Indústria recuou 

3,6 pontos em janeiro, após oito meses 

de altas consecutivas.

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



Seguro Vida Afinidade

Viver com tranquilidade           
é viver melhor.

Qualidade de vida é um elemento que 

buscamos em todos os momentos do 

nosso cotidiano. Nossos pensamentos 

e ações impactam diretamente                        

em nosso bem-estar. 

Pensamentos otimistas e atitudes 

preventivas podem proporcionar maior 

tranquilidade ao nosso dia a dia e, 

consequentemente, mais qualidade de 

vida. Estas atitudes podem estar ligadas 

ao estilo de vida, como a prática de 

exercícios e manter uma alimentação 

saudável, ou ao planejamento realizado 

para o gerenciamento de imprevistos, 

garantindo apoio e segurança                       

ao núcleo familiar.

Continua  



O Banrisul Vida Afinidade possui 

capital segurado de R$500 mil a                                 

R$ 2 milhões, com coberturas e serviços 

que proporcionam proteção a você e à 

sua família, atendimento exclusivo ao 

segurado via Centro de Relacionamento 

e 4 sorteios mensais com prêmios de 

R$ 100 mil. Tudo isso, com a garantia de 

qualidade do Banrisul e da Rio Grande 

Seguros e Previdência.

Invista em proteção, tranquilidade 

e qualidade de vida. Com o Seguro 

Vida Afinidade, você protege                           

quem é importante!

Converse com seu/sua Gerente de 

Contas e conheça todos os benefícios do            

Seguro Vida Afinidade.



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 0,50 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 0,12 1,96 6,19
CDI (% a.m.) 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 2,53 8,46
Selic (% a.m.) 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 2,53 8,46
Ouro (%) 5,53 15,24 11,94 -1,10 6,09 5,80 4,42 -1,61 2,37 -12,32 4,46 2,33 2,33 48,97 108,52
Dólar Comercial (%) 4,57 15,96 4,69 -1,90 1,93 -4,09 5,06 2,50 2,13 -6,82 -2,98 5,46 5,46 27,66 49,54
IGP-M (% a.m.) -0,04 1,24 0,80 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 2,58 2,58 25,71 35,55

TBF (%)3 0,28 0,33 0,25 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 2,39 7,84

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 (%) -8,43 -29,90 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 -3,32 -3,32 1,16 15,86

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

abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 out/20

Em 01/02/2021
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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