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INTERNACIONAL

No ambiente externo, as inquietações 

geopolíticas permaneceram agitando 

os bastidores da política mundo afora. 

Em agosto, indicadores econômicos 

norte-americanos continuaram a dar 

sinais mistos, renovando as incertezas 

quanto aos próximos passos do Fed 

(banco central americano), enquanto 

o avanço pandêmico volta a impor 

restrições de mobilidade.  

Nos Estados Unidos (EUA), o simpósio 

de Jackson Hole movimentou a agenda 

de agosto. Em seu discurso, Jerome 

Powell, chairman do Fed, disse que a 

economia do país continua a progredir 

em direção às condições estabelecidas 

para redução de compra de ativos. 

Porém, as discussões sobre quando 

exatamente iniciar esse processo 

seguem em aberto, tendo que 

contemplar agora os riscos econômicos 

e sanitários. A fala de Powell veio em 

linha com a ata da última reunião do 

Comitê Federal de Mercado Aberto 

(FOMC), instância de decisão da 

política monetária nos EUA.

Sobre a atividade norte-americana, o 

PIB cresceu 6,6% no segundo trimestre 

de 2021, em dados anualizados. No 

trimestre anterior, a alta registrada 

foi de 6,3%. Com relação a inflação 

de julho, o índice de despesas de 

consumo pessoal (PCE, na sigla em 

inglês) cresceu 0,4% ante junho e 4,2% 

na base anual. Já o núcleo do PCE, 

teve alta de 0,3% na comparação com 

junho e 3,6% na base anual. Em nova 

rodada de dados sobre as condições 

do mercado, o índice de gerentes de 

compras (PMI, na sigla em inglês) da 

indústria caiu de 63,4 em julho a 61,1 

em agosto. Já o PMI de serviços, por 

sua vez, caiu de 59,9 em julho a 55,1 

em agosto. Com isso, o PMI composto 

recuou de 59,9 em julho para 55,4 em 

agosto, permanecendo em patamar 

que sinaliza expansão, mas com 

perda de força. Estes dados, aliados 

com o baixo resultado do payroll – 

relatório do mercado de trabalho nos 

EUA – reforçaram a expectativa por 
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manutenção de políticas monetárias na 

maior economia do mundo.

Na zona do euro, o PIB registrou 

crescimento de 2,0% no segundo 

trimestre, na comparação com o 

trimestre anterior, segundo dados da 

Eurostat. No comparativo anual, o 

avanço foi de 13,6%, muito próximo 

da previsão de analistas. Ainda no 

relatório, o emprego cresceu 0,5% no 

segundo trimestre ante o trimestre 

anterior. Na comparação anual, o 

número de empregados subiu 1,8%. 

Além disso, o índice de preços ao 

consumidor (CPI, na sigla em inglês) 

subiu para 2,2% em julho ante mesmo 

período do ano passado, registrando 

alta na comparação com o acréscimo 

anual de 1,9% observado em junho. 

Com isso, a inflação ficou acima da 

meta oficial para o ano do Banco 

Central Europeu (2%).

Ainda na zona do euro, o PMI industrial 

caiu de 62,8 em julho para 61,4 em 

agosto, atingindo o menor patamar 

em seis meses, de acordo com dados 

da IHS Markit. No mesmo período, o 

PMI de serviços recuou de 59,8 para 

59. Deste modo, o PMI composto da 

zona do euro, que engloba os setores 

industrial e de serviços, caiu de 60,2 em 

julho para 59 em agosto.

Na China, o PMI industrial caiu de 50,4 

em julho para 50,1 em agosto, segundo 

o Escritório Nacional de Estatísticas. 

Na mesma direção, o PMI de serviços 

recuou de 53,3 em julho para 47,5 em 

agosto. Com isso, o PMI composto caiu 

de 53,1 em julho para 47,2 em agosto, 

segundo a IHS Markit em parceria com 

a Caixin Media.

Em resumo, os investidores, 

aparentemente, ficaram satisfeitos com 

os discursos realizados no simpósio do 

Fed, em Jackson Hole, impulsionando 

o S&P 500 para fechar o mês de agosto, 

com alta acumulada de 2,9%, embora 

os riscos inflacionários permaneçam no 

radar da autoridade.
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BRASIL

Por aqui, a crise hídrica volta a 

causar temor e pode comprometer 

a expansão, esperada, da atividade 

econômica. O mês foi marcado, 

mais uma vez, por uma agenda 

política cheia, além da divulgação de 

indicadores, com atenção especial para 

o PIB do segundo trimestre.

Em relação à política monetária, a 

ata do Comitê de Política Monetária 

(Copom) reafirmou as preocupações 

em relação à trajetória da inflação. No 

documento, a autoridade destacou que 

“a inflação ao consumidor continua 

se revelando persistente”. Com isso, 

o Comitê assinalou que esses fatores 

acarretam revisão significativa das 

projeções de curto prazo. O Banco 

Central (BC) afirmou ainda que os juros 

serão elevados em todas as próximas 

reuniões até que a Selic fique acima do 

nível neutro.

O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 

0,1% no segundo trimestre de 2021, 

em comparação com o trimestre 

imediatamente anterior. Já na 

comparação com o mesmo período 

do ano anterior, a alta foi de 12,4%. O 

desempenho do setor de serviços foi 

destaque com crescimento de 0,7% 

ante o trimestre anterior. Por outro lado, 

houve registro negativo no resultado 

da agropecuária (-2,8%) e da indústria 

(-0,2%), conforme dados do IBGE. Com 

isso, o indicador de atividade sinalizou 

estabilidade depois de três trimestres, 

seguidos, de crescimento da economia.

Sobre o nível de preços, o índice 

nacional de preços ao consumidor 

amplo-15 (IPCA-15) acelerou a alta para 

0,89% em agosto, depois de registrar 

0,72% em julho, segundo dados do 

IBGE. Essa foi a maior taxa para um mês 

de agosto desde 2002 (1%). A principal 

influência individual veio da energia 

elétrica, com impacto de 0,23 ponto 

percentual na taxa total. No acumulado 

em 12 meses, o índice ficou em 9,30% 

em agosto ante 8,59% até julho. Já 

o índice geral de preços – mercado 
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(IGP-M), registrou desaceleração na 

alta a 0,66% em agosto, ante avanço 

de 0,78% em julho. Com isso, passou 

a acumular alta de 16,75% no ano e de 

31,12% em 12 meses.

Com relação a indicadores econômicos, 

o índice de confiança do consumidor 

(ICC) caiu 0,4 ponto em agosto, 

atingindo 81,8 pontos. Já o índice de 

confiança do comércio (ICOM), recuou 

0,1 ponto em agosto, na comparação 

mensal, para 100,9 pontos, segundo 

dados da FGV. O índice apresentou 

uma estabilização, após avanço de 

5,1 pontos em julho, em mesma base 

comparativa. O índice de confiança 

empresarial (ICE), por sua vez, cresceu 

0,5 ponto em agosto ante julho, para 

102,4 pontos, o quinto mês consecutivo 

de avanço. Por fim, a confiança dos 

empresários do setor de serviços subiu 

1,3% em agosto, para 99,3 pontos. Com 

isso, encerrou-se o ciclo de indicadores 

de confiança de agosto. Os resultados 

vieram mistos, mas todos avançaram 

em médias móveis trimestrais. A forte 

alta nos preços, o nível de desemprego 

e os temores associados a variante 

delta, são fatores que elevam o risco.

No mercado financeiro, a piora da 

crise hídrica e a inflação em patamar 

desafiador, foram alguns dos fatores 

que contribuíram para a queda 

acumulada de 2,48% do Ibovespa, 

zerando o desempenho acumulado 

em 2021. Já o dólar, caiu 0,77% no 

acumulado de agosto e as taxas de 

juros mais longos avançaram de forma 

expressiva.
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Cartões de Crédito  
Banrisul Afinidade

Os cartões de crédito têm crescido consideravelmente 

na preferência dos consumidores brasileiros, pelas 

muitas vantagens que seu uso proporciona. Somente 

no segundo trimestre de 2021, houve aumento de 53% 

nas transações realizadas com este meio de pagamento 

no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira das 

Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Alguns benefícios, como a praticidade e segurança 

na utilização, são comuns a todas as modalidades de 

cartões de crédito. No entanto, determinados cartões 

oferecem vantagens adicionais ao usuário, tornando o 

produto uma solução ainda mais completa e com maior 

valor agregado. O Banrisul disponibiliza a você, cliente 

Afinidade, opções com inúmeros benefícios. 

Cartões Mastercard Platinum e Mastercard Black, com 12 

meses de isenção na primeira anuidade* e possibilidade 

de isenção das próximas, de acordo com a pontuação 

gerada pela utilização. Você ainda pode solicitar até três 

cartões adicionais, isentos de anuidade.

* Promoção por tempo limitado
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Mastercard Platinum

• Mastercard Concierge.

• Seguro Médico em Viagens – Masterassist Plus.

• Certificado Schengen.

• MasterSeguro de Automóveis: Veículo Alugado Protegido.

• MasterSeguro de Viagens. Exclusivo para cliente Banrisul.

• Garantia Estendida Original.

• BanriClube: cada US$ 1 equivale a 1,5 ponto.

Mastercard Black

• Mastercard Concierge.

• Seguro Médico em Viagens – Masterassist Plus.

• Certificado Schengen.

• MasterSeguro de Automóveis: Veículo Alugado Protegido.

• MasterSeguro de Viagens. Exclusivo para cliente Banrisul.

• Mastercard Airport Experiences: acesso a mais de 1.000 

salas VIPs de aeroportos em todo mundo. Acesso gratuito 

1 vez por ano, por portador1.

• Garantia Estendida Original, com cobertura mais ampla2.

• Seguro Compra Protegida.

• Seguro de Cancelamento de Viagem.

• Substituição emergencial do cartão e/ou saque 

emergencial no exterior.

• BanriClube: cada US$ 1 equivale a 2,2 pontos.
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Visa Infinite

• Visa Concierge.

• Visa Luxury Hotel Collection.

• Seguro Emergência Médica Internacional.

• Certificado Schengen.

• Cancelamento de Viagem Ampliada.

• Seguro para Veículos de Locadora.

• Lounge Key: acesso às salas VIPs de aeroportos em mais 

de 100 países.

• BanriClube: cada US$ 1 equivale a 2,2 pontos.

Estes são apenas alguns dos benefícios que os cartões 

de crédito Banrisul Afinidade oferecem, para tornar a sua 

experiência de compra mais segura e plena. Consulte seu(a) 

Gerente de Contas e saiba mais detalhes!

1 o acesso para acompanhantes ou a utilização extra terá cobrança no valor normal 

por evento. 

2 cobertura mais ampla, em comparação à oferecida na modalidade Platinum.



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

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

Acumulado (%)

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 4,07 6,17 12,72 

Poupança (% a.m.)2 0,17 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,16 0,16 0,20 0,24 0,24 1,36 1,83 4,79 

CDI (% a.m.) 0,16 0,16 0,15 0,16 0,14 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 2,07 2,72 6,68 

Selic (% a.m.) 0,16 0,16 0,15 0,16 0,14 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 2,07 2,72 6,68 

Ouro (%) (1,61) 2,37 (12,32) 4,46 2,33 (4,84) 0,10 (0,81) 3,44 (11,08) 8,19 (1,81) (5,53) (12,85) 40,63 

Dólar Comercial (%) 2,50 2,13 (6,82) (2,98) 5,46 2,45 0,41 (3,49) (3,81) (4,81) 4,76 (0,77) (0,34) (5,69) 24,81 

IGP-M (% a.m.) 4,34 3,23 3,28 0,96 2,58 2,53 2,94 1,51 4,10 0,60 0,78 0,66 16,75 31,12 48,20 

TBF (%)3 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,13 0,18 0,24 0,27 0,30 0,38 0,42 2,11 2,72 6,39 

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 (%) (4,80) (0,69) 15,90 9,30 (3,32) (4,37) 6,00 1,94 6,16 0,46 (3,94) (2,48) (0,19) 19,53 17,47 

Referências 1) Referente ao primeiro dia do mês e depósitos realizados até 03/05/2012.

Acumulado Ano 2021 = Ago/21 2) Referente ao primeiro dia do mês e depósitos realizados a partir de 04/05/2012.

Acumulado 12 meses = Set/20 a Ago/21 3) Referente ao 1º dia do mês.

Acumulado 24 meses = Set/19 a Ago/21 Obs: Resultados obtidos no passado não representam garantia de rentabilidade futura.

Em 01/09/21
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