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INTERNACIONAL 

No front externo, os investidores 

continuam a monitorar sinais 

de inflação e a velocidade na 

recuperação nos Estados Unidos 

da América (EUA), à medida que 

as barreiras de distanciamento vão 

sendo suspensas.

Nos EUA, o Comitê Federal de 

Mercado Aberto (FOMC, na sigla 

em inglês) manteve a taxa de juros 

de referência perto de zero, mas 

sinalizou que espera realizar dois 

aumentos até o término de 2023. O 

presidente do Fed (banco central 

dos EUA), Jerome Powell, admitiu 

os riscos inflacionários e confirmou 

que as autoridades discutem sobre a 

possibilidade de reduzir as compras 

de títulos. Por fim, as projeções da 

autoridade foram revisadas para o 

ano corrente, com a expectativa de 

crescimento para o PIB de 7% ante 

6,5%. Já em 2022, o Comitê manteve 

a previsão de 3,3%.

Ainda nos EUA, o Índice de Gerentes 

de Compras (PMI, na sigla em inglês) 

industrial ficou em 62,1 pontos em 

junho, mesma pontuação do mês 

anterior, conforme dados do IHS 

Markit. O mês de junho foi marcado 

por um aumento acentuado na 

indústria, com novos pedidos e 

produção crescendo com as taxas 

mais rápidas registradas desde 2007. 

Por outro lado, o PMI de serviços 

caiu de 70,4 pontos em maio para 

64,6 pontos em junho.

Na zona do euro, por sua vez, o 

PMI industrial subiu à pontuação 

recorde de 63,4 em junho, ante 63,1 

em maio e superou as expectativas. 

Na mesma leitura, o PMI de serviços 

subiu de 55,2 para 58,3, acima da 

expectativa preliminar. Ainda na zona 

do euro, o Banco Central Europeu 

(BCE) decidiu manter a orientação 

acomodatícia em sua política 
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monetária, permanecendo com o 

programa de compra de ativos e 

o nível das taxas de juros. O BCE 

reafirmou que os juros básicos vão 

continuar nos níveis atuais, até que 

exista convergência da inflação e a 

meta da autoridade.

Sobre os indicadores de inflação da 

zona do euro, o Índice de Preços 

ao Consumidor CPI, (na sigla em 

inglês) subiu 1,9% em junho em 

relação ao mesmo período do ano 

passado, registrando desaceleração 

na comparação anual com o mês 

imediatamente anterior (2%), 

conforme dados preliminares da 

Eurostat.

Na China, o PMI industrial caiu de 

51 em maio para 50,9 em junho, 

segundo dados do Escritório 

Nacional de Estatísticas do país. O 

resultado ficou acima do esperado 

por analistas de mercado. Em linha, 

o PMI de serviços do gigante asiático 

recuou de 55,2 para 53,5 em junho.

No mercado financeiro, as 

expectativas em relação às próximas 

reuniões da autoridade monetária 

norte-americana permanecem 

direcionadas para a manutenção dos 

atuais níveis de estímulos por parte 

do Fed. Em linha, o índice S&P 500 

acumulou alta de 2,2% ao longo de 

junho, confirmando a aposta dos 

investidores em uma estabilidade 

duradoura na taxa de juros dos 

títulos do tesouro americano.
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BRASIL

Por aqui, o País ultrapassou a marca 

de cem milhões de doses aplicadas 

da vacina contra a Covid-19, e 

encerrou o mês com queda na média 

de óbitos. No cenário econômico, 

junho foi marcado pela reunião 

do Comitê de Política Monetária 

(Copom), que devido à escalada 

recente da inflação, elevou, pela 

terceira vez consecutiva, a taxa 

básica de juros.

Sobre a política monetária, a decisão 

anunciada pelo Copom foi de uma 

alta de 0,75 ponto percentual, 

levando a Selic de 3,5% para 4,25% 

ao ano. Desta forma, os juros no País 

retornaram ao patamar de fevereiro 

de 2020 (pré-pandemia). O Comitê 

sinalizou que pretende fazer um 

novo aumento de mesma magnitude 

no próximo encontro, marcado para 

o início de agosto. Além de elevar 

a Selic, o BC indicou que o atual 

ciclo de alta tende a colocar a taxa 

básica em patamar mais elevado do 

que o previsto inicialmente. Assim, 

o Copom divulgou a ata de sua 

mais recente reunião, informando 

que cogitou acelerar o ritmo de 

alta dos juros já em junho, o que 

traz a possibilidade de um passo 

maior rumo à normalização da taxa 

Selic. No documento, o Comitê 

antevê ajuste de 75 pontos base 

da taxa Selic, mas destacou que 

“uma deterioração das expectativas 

de inflação para o horizonte 

relevante pode exigir uma redução 

mais tempestiva dos estímulos 

monetários”.

Com relação a indicadores 

econômicos, o IBC-Br – considerado 

a prévia do PIB pelo Banco Central 

do Brasil (BC) – decepcionou ao 

subir 0,44% em relação a março, 

com o ajuste sazonal, abaixo do 
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1,3% esperado pelo mercado. Houve 

revisão no crescimento do primeiro 

trimestre de 2021, de 2,3% para 

1,7%, no comparativo com o quarto 

trimestre de 2020. Os resultados 

deste ano refletem uma retomada 

após os efeitos da pandemia em 

2020.

Sobre o nível de preços, o IPCA-

15 acelerou para 0,83% em junho, 

após alta de 0,44% em maio. Foi a 

maior alta para um mês de junho 

desde 2018, mas o resultado ficou 

levemente abaixo da mediana 

das expectativas de mercado. No 

resultado acumulado em 12 meses, 

o IPCA-15 teve elevação de 8,13% 

em junho, ante 7,27% registrados 

até maio. A principal influência na 

alta do índice, com impacto de 

0,28 ponto percentual na variação 

de 0,83% em junho, veio do grupo 

Transportes, diante, especialmente, 

do impacto da gasolina, que teve 

alta de 2,86% em junho e variação de 

45,86% nos últimos 12 meses.

Ainda sobre indicadores de 

inflação, o IGP-DI variou 0,11% 

em junho, após alta de 3,40% em 

maio, conforme dados da FGV. O 

índice ficou abaixo das estimativas 

de mercado (0,22%). Com esse 

resultado, o IGP-DI acumulou alta 

de 14,26% em 2021 e avançou para 

34,52% nos últimos 12 meses.

Por fim, a inflação mais alta nos 

EUA acende o alerta mundial, 

dado que pode pressionar o Fed a 

elevar a taxa de juros mais cedo de 

forma a conter o avanço de preços. 

Uma alta nos juros dos EUA pode 

desencadear uma maior pressão na 

cotação do dólar. O Ibovespa subiu 

0,46% ao longo de junho. Já o dólar 

registrou queda de 4,84% no mesmo 

período e as taxas de juros mais 

longos ficaram estáveis.
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Canal Afinidade no Banrisul Digital 
Muitas soluções na palma da sua mão.

No Banrisul Afinidade, investimos constantemente em 

inovação, para oferecer a você assessoria financeira 

altamente qualificada, produtos e serviços de 

acordo com suas necessidades e um atendimento 

de excelência, seja na agência ou através dos canais 

digitais.

Valorizamos o seu tempo e, pensando nisso, 

trabalhamos para que você encontre soluções 

adequadas às suas demandas junto ao Banrisul, de 

forma digital, com praticidade e segurança. 

Os acessos online e as funcionalidades abaixo, 

disponíveis no Canal Afinidade do Aplicativo Banrisul 

Digital, trazem facilidades, com agilidade. Saiba mais 

sobre cada um deles:

Fale com Seu Gerente – praticidade, segurança e 

rapidez no contato com seu(a) Gerente de Contas, 

via WhatsApp ou telefone celular, 8 horas por dia, de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
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Pix – realize transferências, hoje ou com agendamento, 

e receba pagamentos. Tudo com muita segurança e 

comodidade, para facilitar ainda mais o seu dia a dia.

Limites de Crédito – altere os limites de crédito contratados 

na hora que desejar.

Previdência – contrate online sua previdência BanrisulPrev e 

faça um investimento seguro e inteligente.

Cartões de Crédito – múltiplas funcionalidades para você: 

gere o seu cartão de crédito virtual e faça compras online mais 

seguras; solicite cartão de crédito adicional; pague multas 

do Detran/RS; solicite sua Banrifast, pulseira para pagamento 

contactless.

Investimentos – acesse informações sobre os produtos de 

investimento disponíveis, consulte extratos, invista ou resgate 

online.

Espaço Afinidade – verifique os contatos e a localização dos 

Espaços Afinidade nas Agências Banrisul.

Soluções Afinidade – conheça produtos e serviços que 

podem trazer mais comodidade, rentabilidade, tranquilidade 

e segurança à sua vida.  
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Depósito de Cheques – Deposite e consulte seus depósitos 

de cheque com segurança e praticidade.

Portabilidade de Salário – Para trazer seu salário para o 

Banrisul, basta realizar a solicitação nesta opção.

Câmbio Digital *– consulte taxas, realize operações de 

câmbio ou solicite seu TravelCard. 

* serviço disponível das 10h às 15h.

Utilize as soluções do Canal Afinidade no aplicativo Banrisul 

Digital e tenha mais tempo no seu dia. Para informações 

sobre funcionalidades específicas, consulte seu(a) 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.

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
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