
 
 

 

          CENÁRIO EXTERNO  

 

Dentre os principais dados divulgados na semana passada, destacam-se os dados de atividade da 

economia chinesa referentes a jul/21, que decepcionaram as expectativas, crescendo menos do que o 

esperado. A produção industrial registrou um aumento de +6.4% em comparação ao ano anterior. Além 

disso, as vendas do varejo cresceram +8.5% - muito abaixo do consenso para 11.5% - ao mesmo tempo 

que os investimentos em ativos fixos cresceram +10.3%, com desaceleração generalizada entre os setores.  

Nos Estados Unidos, a produção industrial surpreendeu positivamente, registrando +0.9% contra jun/21. 

O setor automobilístico sobressaiu, aumentando +11.2%, impulsionado por uma base de comparação 

fraca causada por problemas na cadeia de produção. Por outro lado, as vendas do varejo ficaram abaixo 

do esperado, caindo -1.1% no mês.  

ATIVIDADE   

▪ PIB preliminar do Japão (2T21): mostrou um crescimento de +1.3% contra o primeiro trimestre 
(anualizado), bastante acima do esperado (+0.5%).  

▪ Investimentos em ativos fixos na China (jul/21): decepcionaram as expectativas, crescendo +10.3% 
contra o ano anterior (+11.3% esperados).  

▪ Produção industrial na China (jul/21): cresceu +6.4% em comparação ao ano anterior, bem abaixo do 
esperado (+7.8%).  

▪ Vendas do varejo na China (jul/21): decepcionaram consideravelmente as expectativas, aumentando 
+8.5% comparado ao ano anterior (contra 11.5% esperado).  

▪ Produção industrial no Japão (jun/21): cresceu +6.5% em comparação a maio, acima do esperado 
(+6.2%).  

▪ Desemprego no Reino Unido (jun/21): diminuiu -0.1 ponto percentual para 4.7%, contra expectativas 
para uma estabilidade.  

▪ Divulgação final do PIB da Zona do Euro (2T21): o PIB da Zona do Euro cresceu +2% contra o primeiro 
trimestre do ano, em linha com a estimativa preliminar.  

▪ Vendas do varejo nos Estados Unidos (jul/21): registraram uma queda de -1.1% em comparação a 
junho, decepcionando expectativas para uma pequena queda de -0.3%. O grupo de controle, que 
exclui os itens mais voláteis, caiu -1%.  

▪ Produção industrial nos Estados Unidos (jul/21): cresceu +0.9% contra junho, superando as 
expectativas para +0.5%. Dentre os setores, o de automóveis se destacou aumentando +11.2% 
impulsionado por uma base de comparação fraca causada por problemas na cadeia de produção.  

▪ Pedidos semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos: se mantiveram em queda, registrando 
+348 mil solicitações.  

▪ Vendas do varejo no Reino Unido (jul/21): caíram -2.5% em comparação ao mês anterior, 
decepcionando as expectativas para um aumento de +0.4%. A ONS atribuiu parte da queda ao grande 
volume de chuvas no mês e também a uma distorção da base de junho, em que as vendas foram 
impulsionadas pelo torneio da Eurocopa.  

INFLAÇÃO  

▪ Inflação no Reino Unido (jul/21): a inflação e o núcleo no Reino Unido ficaram estáveis em 
comparação a junho (+0.0%), abaixo do esperado (+0.3% e +0.1%, respectivamente).  
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▪ Inflação na Zona do Euro (jul/21): confirmou a estimativa preliminar, registrando -0.1% contra junho, 
enquanto o núcleo caiu -0.4%.  

▪ Inflação no Japão (jul/21): diminuiu -0.3% em comparação a julho de 2020, enquanto o núcleo caiu  

-0.2%.  

 

DIVULGAÇÕES DA SEMANA: 

▪ Simpósio anual do Federal Reserve de Kansas City em Jackson Hole, com discurso do presidente do 
Fed, Jerome Powell. 

ATIVIDADE  

▪ Índice PMI preliminar da Zona do Euro referente a ago/21, divulgado pela Markit Economics (segunda-
feira).  

▪ Índice PMI preliminar dos Estados Unidos referente a ago/21, pela Markit Economics (segunda-feira).  

▪ PIB da Alemanha referente ao 2T21, pelo Statistisches Bundesamt Deutschland (terça-feira).  

▪ Índice Ifo de sentimento econômico na Alemanha referente a ago/21, pelo Instituto Ifo (quarta-feira).  

▪ Pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos referente a jul/21, pelo Census Bureau (quarta-feira).  

▪ Pedidos semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos, pelo Department of Labor (quinta-
feira).  

▪ Divulgação final do PIB dos Estados Unidos referente ao 2T21, pelo BEA (quinta-feira).  

▪ Estatísticas de gasto e renda pessoal nos Estados Unidos referentes a jul/21, pelo BEA (sexta-feira). 

▪ Divulgação final do índice de sentimento econômicos nos Estados Unidos referente a ago/21, pela 
Universidade de Michigan (sexta-feira). 

INFLAÇÃO  

▪ Inflação PCE (índice de preços do consumo) nos Estados Unidos referente a jul/21, divulgado pelo BEA 
(sexta-feira). 

 

 

CENÁRIO LOCAL  

 

O Boletim Focus continuou mostrando deterioração das expectativas de inflação no horizonte relevante 

para a política monetária. A mediana das projeções para o IPCA de 2022 subiu pela quinta semana 

consecutiva, para 3.93%, portanto acima da meta para a inflação do ano que vem. 

Os dados oficiais da Covid-19, divulgados pelo Ministério da Saúde na semana passada, continuaram 

mostrando queda disseminada de casos e mortes pelo país. Com relação às vacinas, o Brasil aplicou 

aproximadamente 2 milhões de doses por dia ao longo da semana passada e chegou a 26% da população 

vacinada com a segunda dose ou dose única.   

 

 DIVULGAÇÕES DA SEMANA: 

ATIVIDADE 

▪ Nota à imprensa sobre crédito referente a jul/21, pelo BCB (sexta-feira). 
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INFLAÇÃO 

▪ IPCA-15 referente a ago/21, pelo IBGE (quarta-feira). 
 

SETOR EXTERNO 

▪ Nota à imprensa sobre setor externo referente a jul/21, pelo BCB (quarta-feira). 
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