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          CENÁRIO EXTERNO  

Na semana passada, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros pela primeira vez desde 2011. O 

Comitê decidiu por um aumento de +0.50%, apesar de contrariar as expectativas do mercado e a 

sinalização feita na reunião do mês anterior. A justificativa para o movimento foi baseada no aumento 

dos riscos para a inflação e reforçada pelo suporte posto pela nova ferramenta antifragmentação 

anunciada (TPI). Esta visa a garantir que a transmissão de política monetária seja efetiva em todos os 

países do bloco, e funcionará através da realização de compras de títulos nacionais que estejam sofrendo 

uma dinâmica desordenada de mercado, considerada em desacordo com os fundamentos.  Durante a 

coletiva de imprensa, a Presidente Lagarde reforçou que mais altas de juros serão necessárias à frente, e 

que o Comitê não se comprometerá com a magnitude destas, que dependerão do fluxo de dados. 

Além disso, foram divulgados os índices PMI referentes a jul/22. Nos Estados Unidos, o PMI de serviços 

despencou de -5.7 pontos para 47 – a primeira queda abaixo de 50 desde a pandemia. Na Zona do Euro, 

os índices também decepcionaram consideravelmente o consenso, mostrando uma queda de -2.5 pontos 

no componente da indústria e -2.4 pontos no de serviços (para 49.6 e 50.6 respectivamente). Entre os 

países do bloco, a Alemanha se destacou com grande piora.  

 

ATIVIDADE   

▪ Desemprego no Reino Unido (mai/22): Se manteve estável em 3.8% em maio, contra expectativas 
para um pequeno aumento.  

▪ Pedidos semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos: Continuaram a se deteriorar, 
atingindo +251 mil solicitações.  

▪ Vendas do varejo no Reino Unido (jun/22): Caíram -0.1% em volume no mês passado, com uma 
fraqueza generalizada entre setores. A divulgação incluiu uma grande revisão negativa do mês de 
maio.  

▪ Índice PMI da indústria e serviços na Zona do Euro (jul/22): Os PMI’s da Zona do Euro desapontaram 
consideravelmente as expectativas em julho. O índice da indústria despencou -2.5 pontos para 49.6, 
enquanto o de serviços caiu -2.4 pontos para 50.6. A fraqueza foi disseminada entre os componentes, 
com destaque para novos pedidos e produção futura, que registraram grandes desacelerações. Entre 
os países do bloco, a piora também foi generalizada, com as maiores quedas na Alemanha. 

▪ Índice PMI da indústria e serviços nos Estados Unidos (jul/22): Decepcionou muito as expectativas 
com uma queda de -5.7 pontos para 47 – a primeira queda abaixo de 50 desde a pandemia. Ao mesmo 
tempo, o índice da indústria surpreendeu caindo menos do que o esperado, -0.4 pontos para 52.3.  
 

INFLAÇÃO  

▪ Inflação ao consumidor no Reino Unido (jun/22): Cresceu +0.8% em junho, marginalmente acima do 
esperado. O núcleo, por sua vez, cresceu +0.4% - um pouco abaixo do consenso.   

▪ Inflação ao produtor no Reino Unido (jun/22): Cresceu +1.4% em junho, acima das expectativas 
(+1.1%).  

▪ Inflação ao produtor na Alemanha (jun/22): Cresceu +0.6% em junho, muito abaixo do esperado.  
 

DIVULGAÇÕES DA SEMANA: 

▪ Reunião de política monetária do Federal Reserve (quarta-feira). 
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▪ Pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos referentes a jun/22, divulgado pelo Census Bureau 
(quarta-feira). 

▪ PIB dos Estados Unidos referente ao 2T22, pelo Bureau of Economic Analysis (quinta-feira).  
▪ Pedidos semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos, pelo Department of Labor (quinta-

feira).  
▪ PIB da Alemanha referente ao 2T22, pelo Destatis (sexta-feira).  
▪ Desemprego na Alemanha referente a jul/22, pelo Destatis (sexta-feira).  
▪ Estatísticas de renda e gasto pessoal nos Estados Unidos referentes a jun/22, pelo Bureau of 

Economic Analysis (sexta-feira).  
▪ Índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos referente a jul/22, pela Universidade de 

Michigan (sexta-feira).  
▪ Índice PMI da indústria e serviços na China referente a jul/22, pelo National Bureau of Labor Statistics 

(sábado). 

INFLAÇÃO  

▪ Inflação ao consumidor na Alemanha referente a jul/22, divulgada pelo Destatis (quinta-feira).   
▪ Inflação ao consumidor na Zona do Euro referente a jul/22, pelo Eurostat (sexta-feira).  

 

CENÁRIO LOCAL   

DIVULGAÇÕES DA SEMANA: 

ATIVIDADE 

▪ Estatísticas de crédito, referente a abr/22, pelo BCB (quarta-feira). 
▪ CAGED, referente a jun/22, pelo Ministério do Trabalho (quinta-feira). 
▪ PNAD Contínua, referente a jun/22, pelo IBGE (sexta-feira). 

 
INFLAÇÃO 

▪ IPCA-15, referente a jul/22, pelo IBGE (terça-feira). 
▪ IGP-M, referente a jul/22 pela FGV (quarta-feira). 

 

 
 

 

 


