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Cenário Econômico

Risco de recessão nos EUA eleva incertezas e pode contribuir para mais 
volatilidade

Atividade econômica resiliente em meio a riscos fiscais

o A economia cresceu em ritmo acelerado no primeiro semestre do ano. Isso nos levou a elevar
a projeção para o PIB de 2022 de 1,5% para 1,8%. No entanto, há alguns vetores que indicam que a
economia irá perder fôlego a partir da segunda metade do ano. Com isso, o PIB deve ficar estável
no próximo ano.

o O quadro fiscal ficou mais incerto nas últimas semanas. Há um avanço de pautas que ampliam
desonerações e dispêndios governamentais. Algumas medidas devem ficar restritas a 2022, mas
outras têm caráter permanente, com consequências para a trajetória da dívida pública.

o As desonerações recentes reduzem a projeção de inflação para 2022, mas elevam a do
próximo ano. A despeito dessa mudança de preços relativos, não notamos uma alteração do
quadro inflacionário, que ainda requer atenção.

o A inflação exige que a taxa de juros permaneça elevada por um período mais prolongado.
Nossa projeção para Selic ao final de 2022 subiu de 13,25% para 13,75%. Como o processo de
desinflação será lento, o Banco Central só deverá reduzir os juros a partir do segundo semestre de
2023. Ao final do próximo ano, a taxa básica de juros deverá estar em 11,75%.
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o Acreditamos que o cenário externo será marcado por incertezas nos próximos meses,
reflexo das dúvidas em relação à inflação, o crescimento e a condução da política
monetária nas economias desenvolvidas. A precificação de ativos neste ambiente promete ser
bastante desafiadora e a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator
determinante para os ativos brasileiros.

o Nos Estados Unidos, além de ter acelerado o passo e elevado a taxa básica de juro em 0,75,
o FED tem sinalizado estar disposto a tolerar uma recessão como parte do processo de
controle da inflação. Por isso, parece ser prematuro avaliar que a perspectiva de recessão será
suficiente para levar o FED a diminuir a intensidade do aperto monetário.

o Na Área do Euro, os desafios são crescentes. A inflação segue elevada e o BCE sinalizou que
iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com uma elevação de 0,25 p.p. seguida de outro ajuste
em setembro, provavelmente de 0,50 p.p..

o Para a economia chinesa, o pior parece ter ficado para trás, mas as incertezas seguem elevadas
em diversas frentes: controle da pandemia, transição política interna, eficácia dos estímulos e o
ambiente geopolítico global.
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A economia cresceu em ritmo acelerado no primeiro semestre do ano, o que mantém a inflação
pressionada. O consumo é o grande destaque positivo, com avanços das vendas no varejo e dos serviços
prestados às famílias. Isso contribui para o aumento da inflação. As desonerações recentes reduzem a
projeção para o IPCA de 2022, mas aumentam a do ano que vem. À parte essa mudança de preços relativos,
a inflação está disseminada e com as expectativas acima da meta. O processo de desinflação será lento.
Isso exige uma elevação adicional da taxa de juros e impede uma redução tempestiva da Selic.

Tabela 1: Comparação entre os cenários de junho e julho

Fonte: Bradesco

A atividade econômica segue aquecida, com destaque para a recuperação do mercado de trabalho. O
ritmo de contratações no mercado formal foi muito forte nos primeiros 5 meses do ano. Descontados os
efeitos sazonais, houve criação de pouco mais de 1 milhão de novos postos de trabalho formais no
acumulado de janeiro a maio. Com isso, elevamos nossa projeção de geração de empregos formais de 1,5
para 2,0 milhões em 2022. Nos últimos meses, o rendimento médio real também cresceu, contribuindo para
a expansão de 6,1% da massa salarial real desde a virada do ano até maio (gráfico 1).

O consumo das famílias deverá ser o motor do PIB no segundo trimestre. Além do mercado de
trabalho, o consumo será beneficiado pelos saques do FGTS – que foram concentrados nos meses de maio
e junho – e pelas novas concessões de crédito às famílias. Com isso, o ritmo de crescimento do PIB deve ser
apenas marginalmente inferior ao verificado nos primeiros três meses do ano.

A partir do segundo semestre do ano, a atividade deve começar a perder fôlego. Os efeitos da política
monetária devem se somar ao menor dinamismo da economia internacional e das condições financeiras
mais apertadas (gráfico 2). Ademais, o Brasil não será beneficiado pelo crescimento dos preços das
commodities, como verificado nos últimos trimestres. Assim, o PIB brasileiro deverá ficar estável em 2023,
após avanço de 1,8% em 2022.

Atividade econômica resiliente em meio a riscos fiscais

jun/22 jul/22 jun/22 jul/22

PIB (% a.a.) 1,5 1,8 0,3 0,0

IPCA (% a.a.) 9,0 7,5 4,1 4,9

Taxa Selic (% a.a. final de período) 13,25 13,75 10,50 11,75

Taxa de Câmbio (R$/US$ final de período) 5,0 5,0 5,0 5,0

Crédito SFN (% a.a.) 10,20 10,80 7,50 7,50

PIB global (% a.a.) 3,2 3,2 3,2 3,2

2022 2023
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Gráfico 1: Massa Salarial Real
R$ milhões a preços de maio

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 2: Índice de Condições Financeiras e IBC-Br
Índice

Fonte: Banco Central, Bloomberg, Bradesco

O quadro fiscal ficou mais incerto nas últimas semanas. Há um avanço de pautas que ampliam
desonerações e dispêndios governamentais, o que reduz a probabilidade de um superávit primário neste
ano. Algumas medidas devem ficar restritas a 2022, mas outras têm caráter permanente, com
consequências para a trajetória da dívida pública.
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Nossa projeção para o resultado primário consolidado de 2022, que era superavitário em R$ 40
bilhões, agora está próxima de zero. Essa revisão é resultado das desonerações previstas no PLP 18. A lei
limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, podendo
levar a uma perda permanente de receita da ordem de 1% do PIB para estados e municípios. Há ainda uma
renúncia de R$ 17 bilhões para o Governo Central, em 2022, devido à isenção do PIS/Cofins sobre a gasolina
e o etanol.

O risco, no entanto, é de um déficit primário no ano. Há uma proposta em tramitação (PEC 1), já
aprovada no Senado, visando aumentar as transferências de renda para a população. A ideia é dobrar o
valor do vale gás, criar um auxílio para os caminhoneiros de R$ 1.000 e incrementar em 50% o piso do
Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600. Caso aprovado nos moldes atuais, essas medidas têm potencial para
elevar os gastos do Governo Central em R$ 40 bilhões em 2022.

O cenário fiscal mais desafiador aliado ao quadro externo impôs uma intensa depreciação do real no
último mês. O aumento dos juros nos países desenvolvidos não favorece as moedas dos países
emergentes. No caso do Brasil, se, por um lado, não enxergamos qualquer risco vindo do balanço de
pagamentos, por outro, a política fiscal exige cautela. Nosso cenário base pressupõe o estabelecimento de
uma política fiscal consistente para os próximos anos, capaz de inverter o crescimento da relação dívida
PIB. Dessa forma, esperamos que o real termine cotado a R$ 5,0/US$ em 2022 e em 2023. Mas reforçamos
que o cenário é extremamente desafiador e esse nível de câmbio é maior do que a maioria dos modelos de
fair value indicam (ver Destaque Depec-Bradesco de 22 de maio “Uma análise do movimento recente do
Real e modelos de fair value”).

As desonerações recentes reduzem a projeção de inflação para 2022, mas elevam a do próximo ano.
Nossa projeção para o IPCA de 2022 foi reduzida de 9% para 7,5%. Tal mudança é reflexo das renúncias
anunciadas recentemente e não uma alteração do quadro inflacionário, que ainda requer atenção. O pico da
inflação acumulada em doze meses deve ter sido em abril, quando o IPCA atingiu 12,1%. Mas, a queda
deverá ser lenta, isso porque os núcleos seguem pressionados. A inflação de serviços – cuja inércia é mais
elevada – está em aceleração (gráfico 3) e a dinâmica do mercado de trabalho não mostra arrefecimento no
curto prazo. Por fim, os impostos federais sobre gasolina e etanol devem retornar em janeiro do próximo
ano, adicionando mais alguns pontos na inflação. Dessa forma, o IPCA deve terminar o próximo ano em
4,9%.

Gráfico 3: IPCA Serviços Subjacentes
% ao ano (dessazonalizada e anualizada)

Fonte: IBGE, Bradesco.
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Assim, a inflação exige que a taxa de juros permaneça elevada por um período mais prolongado. O
Banco Central sinalizou ao menos mais uma alta na taxa de juros, por isso, esperamos elevação de 50
pontos base na taxa Selic na próxima reunião do Copom. Consequentemente, nossa projeção para a Selic
ao final de 2022 subiu de 13,25% para 13,75%. Esse nível de juros é superior a qualquer estimativa de taxa
neutra, o que atua para desacelerar a economia doméstica. Como o processo de desinflação será lento, o
Banco Central só deverá reduzir os juros a partir do segundo semestre de 2023. Ao final do próximo ano, a
taxa básica de juros deverá estar em 11,75%.
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Acreditamos que o cenário externo será marcado por incertezas nos próximos meses, reflexo das
dúvidas em relação à inflação, o crescimento e a condução da política monetária nas economias
desenvolvidas. A precificação de ativos neste ambiente promete ser bastante desafiadora e a volatilidade
dos mercados internacionais continuará sendo um fator determinante para os ativos brasileiros.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve acelerou o passo e elevou a taxa básica de juro em 0,75 p.p.,
mesmo tendo sinalizado um passo menor, de meio ponto, nas semanas anteriores. A última vez em que o
FED havia elevado o juro em 0,75 p.p. foi em 1994. Os motivos que aparentemente levaram a esse aperto
monetário mais rápido foram as surpresas inflacionárias e as evidências de que as expectativas de inflação
de médio prazo estavam começando a se descolar da meta de inflação.

Na entrevista coletiva do presidente do FED, Jerome Powell, após a reunião do FOMC, o discurso do
FED foi mais brando do que o mercado esperava. Enquanto, a piora do balanço de riscos para a inflação
justificava antecipar o retorno do juro ao neutro, altas de 0,75 p.p. continuariam sendo excepcionais. Seria
adequado trazer o juro para 3,0% ou 3,5% até o final do ano e o aperto das condições financeiras
associado a esta perspectiva é importante para conter a inflação. Altas adicionais estarão condicionadas à
evolução dos dados e do balanço de riscos. A estratégia de trazer o juro para patamares restritivos
continuará sendo conduzida com cautela, após alcançar o patamar neutro. Esse, em síntese, tem sido o
recado do FED desde a sua última decisão.

Gráfico 4: CPI, Núcleo do CPI e Taxa dos Fed Funds (%)

Fonte: BLS, Federal Reserve e Bradesco

O FED também admite que a probabilidade de um pouso suave diminuiu significativamente e que,
apesar de não ter uma recessão como objetivo, os riscos aumentaram. Em nossa opinião, esse recado,
dado no depoimento de Powell no Congresso americano, deixa claro que o FED está disposto a tolerar uma
recessão como parte do processo de controle da inflação. Reduzir a pressão no mercado de trabalho,
excepcionalmente apertado neste momento, é condição necessária para trazer a inflação de volta à meta.

Risco de recessão nos EUA eleva incertezas e pode contribuir para mais 
volatilidade
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É provável que o aperto monetário leve a economia americana a ter dois ou mais trimestres
consecutivos de contração. Quando isso ocorrerá, no entanto, ainda é incerto. Em nosso cenário base,
trabalhamos com a hipótese de que a recessão demorará alguns trimestres para se materializar. O processo
de reabertura pós-pandemia ainda não está finalizado e a simples inércia deve manter a economia em
crescimento por algum tempo, apesar do aperto monetário. É verdade que houve contração do PIB no
primeiro trimestre de 2022, mas essencialmente por conta da contribuição negativa das exportações
líquidas, do consumo do governo e da formação de estoques. A demanda doméstica privada (investimento
em ativos fixos e consumo das famílias) teve contribuição positiva de 2,5 p.p no trimestre, o que sugere
uma economia ainda sólida. A expectativa de recessão já começa a aparecer mais claramente nas
sondagens de confiança, tanto do consumidor quanto dos empresários.

Tabela 2: EUA – Contribuições para o Crescimento do PIB
Trimestral, anualizado, com ajuste sazonal, em p.p.

Fonte: BEA e Bradesco

Além disso, como argumentamos em outras ocasiões, acreditamos que a piora das condições
financeiras – e, em especial, a queda das bolsas – terá impacto importante sobre as decisões de
consumo das famílias por conta do efeito riqueza, cuja potência deve ter aumentado à medida em que as
famílias americanas acumularam cada vez mais ativos em bolsa nos últimos anos.

Assim, ajustamos nossa projeção para o crescimento da economia americana em 2022 para 2,2%. A
projeção mediana dos membros do FOMC, publicada na reunião de junho, foi revisada de 2,8% para 1,7%.
No entanto, para que este cenário se materialize, o PIB terá que registrar estabilidade até o final do ano –
cenário que acreditamos ser excessivamente pessimista. Para 2023, mantemos nossa projeção para o
crescimento da economia americana inalterada em 1,5% (ante 1,7% do FED). Quanto à política monetária,
esperamos mais uma alta de 0,75 p.p. e Fed Funds atingindo 3,25% ao final desse ano. Mantemos nossa
expectativa de taxa terminal em 4%.

Em especial, acreditamos ser prematuro avaliar que a perspectiva de recessão será suficiente para
levar o FED a diminuir a intensidade do aperto monetário. Mais do que isso, acreditamos que,
enquanto os indicadores de confiança tenderão a corroborar as expectativas de iminência da recessão e
mais cautela no aperto monetário, os dados de atividade econômica permanecerão firmes por mais algum
tempo. Essa combinação poderá reforçar ainda mais a volatilidade dos mercados, à medida em que
eventuais frustrações com a desaceleração da economia podem levar a uma reavaliação do ciclo de alta de
juros.
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1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22

PIB (SAAR) - % -5,1 -31,2 33,8 4,5 6,3 6,7 2,3 6,9 -1,6

Consumo das Famílias -4,8 -24,1 25,5 2,3 7,4 7,9 1,4 1,8 1,2

Investimento Privado em Ativos Fixos -0,4 -5,6 4,9 2,9 2,3 0,6 -0,2 0,5 1,3

Governo 0,6 1,0 -0,2 -0,1 0,8 -0,4 0,2 -0,5 -0,5

Exportações Líquidas -0,1 1,5 -3,3 -1,7 -1,6 -0,2 -1,3 -0,2 -3,2

Formação de Estoques -0,5 -4,0 6,8 1,1 -2,6 -1,3 2,2 5,3 -0,4

Contribuições (em p.p.)
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A economia chinesa, por sua vez, entra em fase de retomada após o controle dos casos de Covid-19.
Ainda sob a diretriz da política de covid-zero, o governo chinês vem liberando a abertura de diversas
atividades à medida em que os casos se aproximam de zero. Entendemos que os próximos meses serão
mais favoráveis pelo efeito da reabertura e dos estímulos anunciados ao longo dos últimos meses.
Considerando os resultados de abril e maio, que indicam efeitos do fechamento e da abertura, notamos que
a perda de atividade registrada no período ainda não foi totalmente compensada. Parte disso decorre do
fato de que, mesmo em maio, havia grande parte da economia paralisada, especialmente em Shanghai.
Além disso, com os controles ainda rígidos sobre mobilidade, inclusive entre as províncias, fica difícil se
reestabelecer a normalidade. Por fim, a retomada se concentrou na oferta, com a melhora da indústria e
das exportações, ao passo que o resultado do comércio varejista e de serviços segue debilitado.

O pior parece ter ficado para trás, mas as incertezas seguem elevadas em diversas frentes: controle
da pandemia, transição política interna, eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico global. Em
relação à política de covid-zero, acreditamos que o governo não irá abandoná-la, como tem sido a
sinalização oficial. Isso porque ainda há uma preocupação com o nível de vacinação, o aumento de óbitos e
a insuficiente estrutura de saúde para atender os pacientes. Ainda assim, nos parece que novos lockdowns
não serão adotados novamente. Ao mesmo tempo, o governo vem sinalizando pragmatismo e certo tom de
urgência em relação à retomada da economia. O objetivo neste momento é estancar a desaceleração e
recuperar a confiança para então gerar crescimento. Para tanto, o governo vem lançando mão de diversos
estímulos, que podem ser agregados em 3 grupos: (1) aqueles para compensar as perdas decorrentes dos
lockdowns, como postergação de pagamento de impostos e auxílio desemprego; (2) aqueles para estimular
a economia de fato, especialmente via política fiscal focada em infraestrutura; e (3) aqueles que
representam um alívio em relação a apertos impostos desde o final de 2020, principalmente para o setor
imobiliário.

Na Área do Euro os desafios são crescentes. A inflação segue elevada e pressionada principalmente
pelos preços de energia. Em junho, o índice de preços ao consumidor chegou a uma alta de 8,6%. A questão
de suprimento energético vem se agravando, à medida em que a Rússia tem limitado a entrega de gás
natural nas últimas semanas. As inseguranças relacionadas à guerra na Ucrânia, a inflação elevada e os
efeitos da desaceleração da economia chinesa têm impactado de forma negativa a confiança de
empresários e famílias. Ao mesmo tempo, a indústria vem perdendo ímpeto, em função dos gargalos ainda
presentes e da menor demanda chinesa. Com isso, as expectativas são de desaceleração do PIB da região
no segundo trimestre.

Gráfico 5: Índice de preços ao consumidor e taxa básica de juros, Área do Euro
Variação interanual

Fonte: Bloomberg
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Diante desse cenário, o Banco Central Europeu sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em
julho, com uma elevação de 0,25 p.p. seguida de outro ajuste em setembro, provavelmente de 0,50
p.p.. Ao mesmo tempo, aumentaram as preocupações com o efeito da elevação de juros sobre a dívida dos
países periféricos, com abertura expressiva dos spreads, especialmente da Itália. Nesse contexto, o BCE
sugeriu que, ao mesmo tempo em que subirá os juros para controlar a inflação, lançará mão de programas
de compra de ativos para dar suporte aos periféricos, caso haja sinais de fragmentação.

No curto prazo, as expectativas de que o BCE atuará antes do que se imaginava têm dado alguma
sustentação ao euro. O cenário em que uma recessão pode se materializar mais rapidamente nos EUA
também pode dar sustentação à moeda da região, já que pode reforçar o sentimento de um FED mais
moderado. No entanto, no geral, acreditamos que a conjuntura ainda seja favorável ao dólar em relação às
demais moedas.

A perspectiva de aperto da política monetária e desaceleração econômica nos países desenvolvidos
pode contribuir para aliviar a pressão sobre os preços das commodities. No entanto, os preços
afetados por restrições pelo lado da oferta, como o petróleo e alguns produtos agrícolas, ainda devem se
manter pressionados.

Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias tem dificultado o encerramento do
ciclo de altas de juros pelos Bancos Centrais. A condução de apertos monetários pelas economias
desenvolvidas, especialmente os EUA, também tem sido um vetor relevante para essa movimentação,
inclusive pela tendência de fortalecimento do dólar diante das moedas locais, um vetor inflacionário
relevante. Os países da região também têm demonstrado resiliência da atividade econômica, impulsionada
pelo consumo privado e acompanhado da recuperação do mercado de trabalho, apesar do estágio mais
avançado do ciclo de aperto monetário. Como resultado, espera-se que a interrupção das altas de juros
ocorra em um patamar acima do que o estimado há alguns meses, ao mesmo tempo em que a margem para
eventuais cortes de juros se torna mais estreita. A política monetária cada vez mais restritiva, somada à
possível desaceleração no PIB global, alimenta a tendência de perda de tração do crescimento econômico
da região em 2023.
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2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) 1,8 1,2 -3,9 4,6 1,8 0,0

  Agropecuária (%) 1,3 0,4 3,8 -0,2 2,2 1,9

  Indústria (%) 0,7 -0,7 -3,4 4,5 0,3 0,0

  Serviços (%) 2,1 1,5 -4,3 4,7 2,4 0,4

  Consumo Privado (%) 2,4 2,6 -5,4 3,6 2,3 0,6

  Consumo da Adm. Pública (%) 0,8 -0,5 -4,5 2,0 0,5 0,0

  Investimento (FBKF) (%) 5,2 4,0 -0,5 17,2 -0,6 -0,9

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 4,1 -2,6 -1,8 5,8 2,7 -1,1

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) 7,7 1,3 -9,8 12,4 0,6 0,0

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 7.004 7.389 7.468 8.679 9.773 10.803

PIB (US$) - bilhões 1.916 1.873 1.449 1.609 1.934 2.155

População - milhões 208,5 210,1 212,1 213,4 214,7 216,0

PIB per capita - US$ 9.192 8.914 6.833 7.540 9.005 9.978

Produção Industrial - IBGE (%) 1,0 -1,1 -4,5 3,9 0,1 2,0

Taxa Média de Desemprego - IBGE (*) 12,4 12,0 13,8 13,2 9,7 10,4

CAGED - Criação líquida de empregos - em milhões 0,4 0,6 0,2 2,9 2,0 0,6

Vendas do Comércio Varejista - Restrita (%) 2,3 1,8 1,2 1,4 3,1 1,3

IPCA - IBGE (%) 3,7 4,3 4,5 10,1 7,5 4,9

IGP-M - FGV (%) 7,5 7,3 23,1 17,8 12,9 5,2

Taxa Selic (final de período) % 6,50 4,50 2,00 9,25 13,75 11,75

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 6,42 5,95 2,75 4,44 12,39 13,03

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 2,58 1,57 -1,69 -5,11 4,55 7,75

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 43,4 26,5 32,4 36,2 70,3 66,9

  Exportações (US$ bilhões) 239,5 225,8 210,7 283,8 329,5 315,1

  Importações (US$ bilhões) 196,1 199,3 178,3 247,6 259,3 248,1

Corrente de Comércio (% PIB) 22,7 22,7 26,8 33,0 30,4 26,1

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -51,5 -65,0 -24,5 -28,1 -9,7 -25,4

Saldo em conta-corrente (% PIB) -2,7 -3,5 -1,7 -1,7 -0,6 -1,4

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 78,2 69,2 37,8 53,3 68,6 67,3

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,87 4,03 5,20 5,65 5,00 5,00

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,65 3,94 5,15 5,39 5,05 5,01

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 387,0 356,9 355,6 362,0 368,5 375,2

Rating Soberano Moody's Ba2 Ba2 Ba2 Ba2 - -

Rating Soberano S&P BB- BB- BB- BB- - -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -108,3 -61,9 -703,0 64,7 2,3 -53,4

Resultado primário do setor público  (% PIB) -1,5 -0,8 -9,4 0,7 0,0 -0,5

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 75,3 74,4 88,6 80,3 80,0 83,7

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 52,8 54,7 62,5 57,2 58,0 64,6

CRÉDITO

Crédito Geral  (Cresc. em % aa.) 5,1 6,5 15,6 16,3 10,8 7,5

Crédito Livres total  (Cresc. em % aa.) 10,9 14,0 15,4 20,3 13,0 9,3

Projeções Macroeconômicas (2018 – 2023)
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Indicadores internacionais (2018 – 2023)

Indicadores internacionais – América Latina  (2018 – 2023)

(*): (projeção)
Fonte: FMI, Bradesco
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2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

Argentina

  PIB (%) -2,6 -2,0 -9,9 9,5 2,0 1,8

  Inflação ao consumidor (%) 47,7 53,8 36,1 48,5 60,1 46,0

  Taxa básica de juros (%) 60,31 44,85 26,95 38,00 50,00 42,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 37,7 59,9 84,1 102,7 152,00 220,00

Brasil

  PIB (%) 1,8 1,2 -3,9 4,6 1,8 0,0

  Inflação ao consumidor (%) 3,7 4,3 4,5 10,1 7,5 4,9

  Taxa básica de juros (%) 6,50 4,50 2,00 9,25 13,75 11,75

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,87 4,03 5,20 5,65 5,00 5,00

Chile

  PIB (%) 4,0 0,8 -6,1 12,0 1,7 0,5

  Inflação ao consumidor (%) 2,6 3,0 3,0 7,2 10,2 4,6

  Taxa básica de juros (%) 2,75 1,75 0,50 4,00 9,50 5,75

  Taxa de câmbio (final do ano) 694 752 712 852 860 816

Colômbia

  PIB (%) 2,6 3,2 -7,0 10,6 4,5 3,6

  Inflação ao consumidor (%) 3,2 3,8 1,6 5,6 9,6 4,7

  Taxa básica de juros (%) 4,25 4,25 1,75 3,00 9,50 8,50

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.250 3.277 3.430 4.065 4.005 3.826

México

  PIB (%) 2,2 -0,2 -8,2 4,8 2,2 2,3

  Inflação ao consumidor (%) 4,8 2,8 3,2 7,4 7,1 4,5

  Taxa básica de juros (%) 8,25 7,25 4,25 5,50 9,50 9,25

  Taxa de câmbio (final do ano) 19,65 18,93 19,91 20,53 20,25 20,44

Peru

  PIB (%) 4,0 2,2 -11,0 15,9 3,0 3,0

  Inflação ao consumidor (%) 2,2 1,9 2,0 6,4 6,5 3,1

  Taxa básica de juros (%) 2,75 2,25 0,25 2,50 7,00 5,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,37 3,31 3,62 4,00 3,88 3,99

2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

PIB Global

Mundo 3,6 2,9 -3,0 6,1 3,2 3,2

Países Desenvolvidos 2,3 1,8 -4,5 5,2 2,5 1,8

Estados Unidos 2,9 2,3 -3,4 5,7 2,2 1,5

Área do Euro 1,8 1,6 -6,5 5,2 2,5 1,7

Reino Unido 1,7 1,7 -9,3 7,1 3,2 1,2

Japão 0,6 -0,2 -4,5 1,9 2,0 1,2

Países Emergentes 4,6 3,7 -2,0 7,0 3,6 4,3

China 6,8 6,0 2,2 8,1 3,7 5,0

América Latina 1,2 0,1 -7,0 6,5 2,3 2,0

Brasil 1,8 1,2 -3,9 4,6 1,8 0,0
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