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Cenário Econômico

Federal Reserve sinaliza postura mais hawkish em 2022

Incorporando alguns riscos de curto prazo ao cenário

o Desde a nossa última revisão, as linhas gerais do cenário econômico não se alteraram, mas o
início do ano trouxe informações um pouco piores para a inflação e o crescimento. A
disseminação da Ômicron pelo mundo trouxe novos desafios para as cadeias globais e a esperada
desinflação vinda dos preços de commodities não deve acontecer no curto prazo. Problemas
climáticos afetaram a safra de grãos esperada para este ano e, além de pressionarem a inflação no
curto prazo, devem diminuir a contribuição positiva do setor agrícola para o PIB, que deve crescer
0,5% em 2022.

o Tanto os dados efetivos quanto algumas premissas do cenário indicam um quadro mais
pressionado para a inflação. Os núcleos de inflação seguiram em aceleração, sem sinais de
descompressão em bens industriais ou serviços. Revisamos para cima a inflação do 1º trimestre e
elevamos a projeção do ano para 5,4%.

o As projeções para a taxa de câmbio seguirão sendo desafiadas pelos cenários global e
doméstico. O efeito da alta de juros do Fed sobre as moedas emergentes é historicamente
relevante, da ordem de 13% para a elevação que projetamos. Além disso, os temas fiscais devem
continuar influenciando as cotações. Os níveis da taxa Selic podem mitigar esse quadro, como
temos notado na apreciação deste início de ano. Utilizamos um dólar ao redor de R$/US$ 5,50 em
nosso cenário.

o O Banco Central deverá elevar a taxa de juros para 12,25% no pico do ciclo. As expectativas de
inflação continuam desancoradas, com a mediana acima do teto da meta em 2022 e em 3,5% em
2023. Esses níveis de juros são contracionistas e as decisões de política monetária, cada vez mais,
terão efeitos crescentes em 2023. Por isso, estimamos que a Selic encerre o ano em 11,75%.
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o As perspectivas para a inflação global pioraram nas últimas semanas por conta da alta do
preço do petróleo e dos efeitos da onda de Ômicron sobre a oferta de mão de obra nos EUA e as
cadeias de suprimento globais.

o Além dos fatores conjunturais, há excesso de demanda em vários países por conta dos
estímulos fiscais e monetários desde o início da pandemia. A maioria dos bancos centrais das
economias emergentes já começou a apertar a política monetária, mas este processo está apenas
se iniciando nas economias maduras.

o O Federal Reserve sinalizou o início do ciclo de alta de juro para março e adotou um
discurso mais duro do que o esperado na reunião do FOMC de janeiro. Projetamos alta de
1,5p.p. em 2022, distribuídas em 6 altas de 0,25p.p, mas o passo pode ser alterado para
0,5p.p.

o Na China, o principal foco da política econômica deve se voltar para sustentar a expansão
econômica. As autoridades têm sinalizado maior disposição em dar estímulos para a atividade
econômica, o que nos levou a revisar nossa projeção de crescimento do PIB de 2022 de 4,9% para
5,3%.
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Desde a nossa última revisão, as linhas gerais do cenário econômico não se alteraram, mas o início
do ano trouxe informações um pouco piores para a inflação e o crescimento. A disseminação da
Ômicron pelo mundo trouxe novamente desafios para as cadeias globais e os preços de commodities
voltaram a subir nas últimas semanas, também pressionadas por questões geopolíticas. Assim, a esperada
desinflação vinda dos preços de commodities não deve ocorrer no curto prazo. Problemas climáticos
afetaram a safra de grãos esperada para este ano e, além de pressionarem a inflação no curto prazo, devem
diminuir a contribuição positiva do setor agrícola para o PIB, que deve crescer 0,5% em 2022.

Tabela 1: Comparação entre os cenários de dezembro e de fevereiro

Fonte: Bradesco

Tanto os dados efetivos quanto algumas premissas do cenário indicam um quadro mais pressionado
para a inflação. Os núcleos de inflação seguiram em aceleração, sem sinais de descompressão em bens
industriais ou serviços. O alívio esperado para o primeiro trimestre estava relacionado aos bens industriais,
que poderiam se beneficiar do início da normalização das cadeias globais, estabilização das commodities
em reais e algum arrefecimento da demanda de bens em favor de serviços. Contudo, com o avanço da
Ômicron, esses fatores potencialmente baixistas foram, ao menos, postergados. Além disso, no caso do
petróleo, as questões geopolíticas impõem um viés de alta na cotação, que tende a ser mais persistente.
Revisamos para cima a inflação do 1º trimestre e elevamos a projeção do IPCA do ano para 5,4%. Ainda há
riscos altistas sendo monitorados, além dos preços das commodities internacionais, como o tamanho da
redução da safra de grãos na região sul e o repasse das cadeias industriais para o consumidor final.

Por outro lado, há medidas em discussão que podem levar à redução de alguns preços monitorados.
O principal alvo dessas medidas são os combustíveis, que subiram cerca de 47% em 2021. As propostas em
discussão preveem desoneração tributária. Ao zerar as alíquotas dos impostos federais, por exemplo, o
efeito sobre o IPCA chegaria a -75 b.p. Outros itens também podem ser afetados, como energia elétrica e
ônibus urbano. Essas decisões trazem um viés baixista relevante para o ano, mas com elevado custo fiscal,
eficácia duvidosa e sem efeito significativo sobre a política monetária. Assim, em nosso cenário base, não
consideramos a integralidade desses efeitos, por ora, tratando-os majoritariamente como cenários
alternativos.

Incorporando alguns riscos de curto prazo ao cenário

dez/21 fev/22

PIB (% a.a.) 0.8 0.5

IPCA (% a.a.) 4.9 5.4

Taxa Selic (% a.a. final de período) 10.25 11.75

Taxa de Câmbio (R$/US$ final de período) 5.70 5.50

PIB global (% a.a.) 4.30 4.30

2022
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Gráfico 1: IPCA – média dos núcleos
% 12 meses

Fonte: IBGE, Bradesco

O crescimento apresentou moderada recuperação ao final de 2021, mas nossos dados internos
confirmam perda de tração na virada do ano. Os dados efetivos do último trimestre até apresentaram
certa resiliência dos investimentos e do consumo das famílias, mas, já neste primeiro trimestre devemos
observar os efeitos crescentes da política monetária. Em adição, haverá algum efeito negativo da pandemia
sobre serviços, da paralisação da extração de minério de ferro em MG e da safra menor por questões
climáticas. Para o ano como um todo, esperamos recuo de 5,2% da formação bruta de capital fixo, ao passo
que o consumo das famílias desacelera para 0,7%. O PIB se mantém no campo positivo por conta da
contribuição da agropecuária e da recuperação do setor de serviços para os níveis pré-pandemia,
especialmente os serviços públicos. De toda forma, nosso modelos e dados internos de nossas pesquisas
indicam uma desaceleração importante da parcela do PIB mais sensível à política monetária, como o recuo
da produção industrial e da demanda de serviços.

O mercado de trabalho em 2021, por sua vez, surpreendeu as expectativas iniciais. O ritmo de criação
de empregos formais foi além daquele visto nas saídas de outras crises e, com a reabertura da economia,
os trabalhadores informais também puderam se realocar mais rapidamente. O CAGED registrou criação de
225 mil empregos por mês ao longo do ano passado (2,7 milhões ao todo), mas esperamos desaceleração
deste ritmo para 70 mil empregos mensais ao longo de 2022. Da mesma forma, a taxa de desemprego da
PNAD Contínua recuou 3 p.p. entre 2020 e 2021, mas deverá permanecer estável em torno de 12,0% neste
ano. A força de trabalho (PEA) deverá encontrar uma economia em desaceleração, aumentando a
dificuldade de absorção desta parcela para a população ocupada.

Tabela 2: Projeções PIB 2022 - Aberturas

Fonte: IBGE, Bradesco
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As projeções para a taxa de câmbio seguirão sendo desafiadas pelos cenários global e doméstico. Os
fundamentos das contas externas continuam em bons níveis e esperamos déficit de 0,9% do PIB no ano,
amplamente financiado pelos investimentos estrangeiros direto. No entanto, esses fundamentos não têm
sido suficientes para compensar os efeitos da deterioração fiscal e do baixo crescimento sobre a moeda.
Além disso, o efeito da alta de juros do Fed sobre as moedas emergentes é historicamente relevante, da
ordem de 13% para a elevação que projetamos. Os níveis da taxa Selic podem mitigar esse quadro, como
temos notado na apreciação deste início de ano, mas, até o momento, não houve reversão significativa dos
fluxos financeiros e o exportador continua internalizando poucos recursos. Por fim, a percepção quanto ao
regime fiscal e à capacidade de crescimento de médio prazo seguirão influenciando a cotação da moeda
neste ano. Por isso, utilizamos um dólar ao redor de R$/US$ 5,50 nas premissas do nosso cenário.

No quadro fiscal, permanecem os desafios de médio prazo. Os dados de curto prazo continuaram
surpreendendo positivamente, mas não devem se traduzir em uma melhora estrutural do cenário. O
primário consolidado ficou positivo em R$ 64,7 bilhões em 2021, na esteira do aumento da arrecadação,
favorecida por uma inflação e preços de commodities em alta, desvalorização cambial e pagamentos de
tributos diferidos. Há ainda as incertezas derivadas das demandas por desonerações e isenções fiscais, que
contornam a Lei de Responsabilidade Fiscal, mantêm os prêmios de risco elevados e reduzem a
credibilidade da política fiscal. De toda forma, mesmo em um cenário sem qualquer renúncia fiscal, o déficit
ficaria ao redor de R$ 65 bilhões. Por ora, consideramos uma renúncia tributária não específica de R$ 35
bilhões em nosso cenário. Assim, para 2022, esperamos um déficit de R$ 93 bilhões, explicado tanto pelo
menor crescimento das receitas quanto pelo aumento das despesas vindas com a PEC dos precatórios. A
piora do resultado primário, somada ao ajuste da taxa de juros, deve contribuir para que a dívida suba para
85% do PIB neste ano.

Por fim, apesar da piora do balanço entre atividade e inflação no curto prazo, o Banco Central
deverá elevar a taxa de juros para 12,25% no pico do ciclo de aperto monetário. As expectativas de
inflação continuam desancoradas, com a mediana acima do teto da meta em 2022 e em 3,5% em 2023. Ao
mesmo tempo, esses níveis de juros são contracionistas e as decisões de política monetária, cada vez mais,
terão efeitos crescentes sobre a inflação de 2023, que ficará abaixo do centro da meta no cenário com Selic
estável neste patamar. Entretanto, ao indicar que manterá a política monetária em patamar
significativamente contracionista até que a inflação mostre sinais claros de desinflação e as expectativas
convirjam para mais próximo da meta, o risco é que a taxa de juros se mantenha elevada por mais tempo.
Por isso, estimamos que a Selic encerre o ano em 11,75%.
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A inflação global está de volta. A inflação ao consumidor nos EUA encerrou 2021 em 7,0% – seu patamar
mais elevado desde 1982. Na Área do Euro, a inflação foi de 5% – o nível mais elevado desde a formação da
união monetária. No Reino Unido, a inflação foi de 5,4%, a mais elevada desde 1992. No Canadá, de 4,8%
(recorde desde 1991). Parte desta inflação se deve a fatores transitórios e deve se dissipar ao longo do
tempo – como têm argumentado vários bancos centrais. Mas a inflação tem sido significativamente mais
elevada do que os Bancos Centrais vinham prevendo em um contexto de fortes estímulos à demanda nos
últimos trimestres.

As perspectivas para a inflação global pioraram nas últimas semanas. O preço do barril do petróleo
subiu para a casa dos US$90 por conta de preocupações geopolíticas, com os estoques e com a capacidade
global de expandir a produção de forma sustentada. Além disso, acumulam-se evidências da maior
disposição do governo da China em aplicar estímulos em sua economia. Essas preocupações também têm
elevado o preço do gás natural, que tem sido um fator decisivo para a inflação na Europa.

Gráfico 2: Preço do Petróleo
US$/b

Fonte: Bloomberg e Bradesco

A própria onda da Ômicron parece contribuir para o aumento das pressões inflacionárias globais.
Nos países que enfrentam restrições na oferta de mão de obra (notadamente os Estados Unidos), o
aumento de casos tende a ampliar ainda mais o problema. Na China, por outro lado, a política de Covid-
zero ameaça criar novas perturbações nas cadeias globais de suprimento por conta de shutdowns nos
locais onde ocorrem as infecções. Por ora, os dados sugerem que a produção de semicondutores e outros
componentes eletrônicos não foi afetada, mas há sinais de atrasos nas entregas por conta de gargalos nos
portos. Outro sinal de alento é que o Índice Dry Baltic, que serve como referência para o custo de frete
naval, continua bem-comportado.

Federal Reserve sinaliza postura mais hawkish em 2022
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Além destes fatores de oferta, que podem ser transitórios, há sinais de excesso de demanda em
vários países por conta dos estímulos fiscais e monetários desde 2020. Além de juros baixos, a política
fiscal permanece estimulativa na maior parte dos países desenvolvidos e não há sinal de que isso será
revertido no futuro próximo. Pelo contrário, o diagnóstico de que a recuperação econômica após a Crise
Financeira Global de 2008 foi excessivamente lenta por conta de um retorno prematuro à austeridade tem
levado os países a insistir em estímulos. Isso, apesar das evidências de que não sejam mais necessários e de
que as restrições pelo lado da oferta estejam exacerbando as pressões inflacionárias. Trata-se de uma
confiança de que os policymakers sabem lidar com a inflação, ao menos nas economias desenvolvidos, e
que o principal risco a ser evitado ainda é o retorno ao ambiente de deflação e juros zero do período entre
2008 e a pandemia.

Na dúvida, os países têm optado pela cautela ao remover os estímulos, mesmo com a inflação em
patamares cada vez mais elevados. O risco é que isso leve à complacência com a inflação, permitindo
que a alta de preços se torne mais persistente. Talvez tenha sido esta percepção que levou o presidente do
Federal Reserve a afirmar que a situação atual exige “humildade e agilidade” dos formuladores de política
monetária.

Dentre as principais economias emergentes, os bancos centrais já iniciaram a normalização
monetária, apesar de as políticas fiscais permaneceram, em geral, expansionistas. A memória
inflacionária mais recente e a aversão ao risco dos agentes econômicos locais justificam tal postura. Entre
as economias maduras, apenas algumas autoridades monetárias iniciaram a normalização monetária, como
os bancos centrais da Noruega e da Nova Zelândia e o Banco da Inglaterra. Esperava-se que o Banco do
Canadá se juntaria ao grupo em janeiro, mas o juro básico permaneceu inalterado, apesar da sinalização da
possibilidade de altas mais fortes nos próximos meses.

A alta da taxa de juros nos EUA deve começar em março. Na reunião do FOMC de 26 de janeiro, o FED
confirmou o fim do programa de compras de ativos até o início de março, comunicou que dará início à
redução do seu balanço nos meses seguintes e deixou a porta totalmente aberta para a alta de juro na
próxima reunião do FOMC. Na entrevista coletiva após a reunião do FOMC, o presidente do FED, Jerome
Powell, adotou um tom mais duro do que o esperado, o que abre a porta para mais altas de juro em 2022
do que as cerca de quatro altas de 0,25 p.p. precificadas pelo mercado.

A velocidade em que o juro será elevado, no entanto, dependerá da evolução dos dados. Powell disse
acreditar que há ainda fatores transitórios que explicam parte da aceleração da inflação, que devem se
dissipar ao longo deste ano, e que outros fatores como uma política fiscal menos estimulativa podem
ajudar a desacelerar a inflação. Em nossa avaliação, o FED deverá elevar as taxas de juros para 1,5% ao final
do ano através de seis altas de 0,25 p.p, mas o passo pode ser alterado para 0,5 p.p. Esperamos que os Fed
Funds cheguem a 3,0% em 2023. No curto prazo, acreditamos que este ambiente será favorável ao dólar
em relação às demais moedas, mas uma correção mais intensa das bolsas que venha a afetar de forma
significativa as projeções de crescimento econômico podem alterar o cenário.

Já o Banco Central Europeu tem insistido que a economia ainda não retornou ao potencial e há folga
no mercado de trabalho. Além disso, o BCE vê fatores específicos e transitórios – como a alta do preço do
gás natural – como responsáveis por boa parte da aceleração da inflação. O BCE tem sinalizado que espera
que os preços de energia e os gargalos de oferta se estabilizem ao longo de 2022, permitindo que a
inflação ceda gradualmente. Assim, o BCE não deve ir além de ajustes no seu programa de compra de
ativos, evitando elevar a taxa básica de juros no curto prazo. No Japão, a inflação está em 0,8% - bem
abaixo da meta de 2% - e o Banco do Japão sinalizou que manterá sua política estimulativa (inclusive as
intervenções no mercado de JGBs de 10 anos) “no futuro previsível”.
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Gráfico 3: CPI e Fed Funds
%

Fonte: BLS, Federal Reserve e Bradesco

A China tem sinalizado uma mudança de postura em sua política econômica desde novembro. Os
ajustes de política setorial implementados desde julho do ano passado, envolvendo o setor imobiliário, de
tecnologia e temas relacionados ao meio ambiente não foram abandonados, mas devem ser menos
enfatizados nas decisões de política econômica em 2022. O foco deve se voltar a garantir a estabilidade
econômica. Isso nos levou a revisar nossa projeção de crescimento do PIB da China de 4,9% para 5,3% em
2022. Os estímulos devem vir também da política monetária, ainda que com moderação. Por ora, o PBOC
tem evitado reduzir sua taxa básica de juro, preferindo atuar nas taxas de juros do mercado imobiliário,
com efeito sinalizador para o resto da economia.

Gráfico 4: Crescimento do PIB da China
% a.a. e contribuições

Fonte: CEIC, Bradesco

Na América Latina, a elevação da inflação também tem sido uma preocupação crescente. A pressão
altista tem se verificado tanto nos itens mais voláteis quanto nos núcleos. No Chile, a pressão inflacionária
se materializa em um contexto de demanda forte derivada dos estímulos fiscais e monetários durante a
pandemia. No outro extremo, no México, a aceleração da inflação ocorre apesar do crescimento modesto
da economia, em parte devido à ausência de estímulos durante a pandemia. Dentre as principais economias
da região, a Colômbia se encontra mais ou menos na metade do caminho. A economia apresenta
crescimento sólido, apesar de ter sido mais parcimoniosa no uso de estímulos fiscais, e a inflação tem sido
mais bem-comportada, com pressão sobre itens voláteis, mas relativa estabilidade nos núcleos de inflação.
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Projeções Macroeconômicas (2018 – 2023)
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2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) 1.8 1.2 -3.9 4.5 0.5 0.5

  Agropecuária (%) 1.3 0.4 3.8 -0.3 4.4 1.9

  Indústria (%) 0.7 -0.7 -3.4 4.3 -0.4 0.0

  Serviços (%) 2.1 1.5 -4.3 4.6 0.3 0.4

  Consumo Privado (%) 2.3 2.6 -5.4 3.2 0.7 0.4

  Consumo da Adm. Pública (%) 0.8 -0.5 -4.5 1.7 0.5 0.0

  Investimento (FBKF) (%) 5.2 4.0 -0.5 16.5 -5.2 -0.4

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 4.1 -2.6 -1.8 6.7 3.5 2.4

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) 7.7 1.3 -9.8 11.6 -1.9 -0.2

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 7,004 7,389 7,468 8,701 9,176 9,523

PIB (US$) - bilhões 1,916 1,873 1,449 1,613 1,667 1,705

População - milhões 208.5 210.1 212.1 213.4 214.7 216.0

PIB per capita - US$ 9,192 8,914 6,833 7,558 7,764 7,895

Produção Industrial - IBGE (%) 1.0 -1.1 -4.4 3.9 -1.8 0.0

Taxa Média de Desemprego - IBGE (*) 12.3 12.0 13.8 13.3 12.0 12.2

Vendas do Comércio Varejista - Restrita (%) 2.3 1.9 1.2 1.6 1.7 2.5

IPCA - IBGE (%) 3.7 4.3 4.5 10.1 5.4 3.3

IGP-M - FGV (%) 7.5 7.3 23.1 17.8 7.7 3.8

Taxa Selic (final de período) % 6.50 4.50 2.00 9.25 11.75 8.00

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 6.42 5.9 2.8 4.4 11.3 9.1

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 2.6 1.6 -1.7 -5.1 5.6 5.7

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 43.4 26.5 32.4 36.2 61.0 24.8

  Exportações (US$ bilhões) 240 226 211 284 286 251

  Importações (US$ bilhões) 196 199 178 248 225 226

Corrente de Comércio (% PIB) 22.7 22.7 26.8 32.9 30.6 28.0

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -51 -65 -24 -28 -16 -71

Saldo em conta-corrente (% PIB) -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -0.9 -4.0

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 78 69 38 53 60 65

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3.87 4.03 5.20 5.65 5.50 5.50

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3.65 3.94 5.15 5.39 5.50 5.58

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 387 357 356 362 369 375

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 -92.9 -117.7

Resultado primário do setor público  (% PIB) -1.5 -0.8 -9.4 0.7 -1.0 -1.2

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 75.3 74.4 88.6 80.1 85.4 91.8

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 52.8 54.7 62.5 57.1 66.4 70.7

CRÉDITO

Crédito Geral  (Cresc. em % aa.) 5.1 6.5 15.6 16.5 7.5 6.5

Crédito Livres total  (Cresc. em % aa.) 10.9 14.0 15.4 20.7 9.0 8.0
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2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

PIB Global

Mundo 3.6 2.8 -3.1 5.8 4.3 3.6

Países Desenvolvidos 2.2 1.6 -4.6 4.9 4.0 2.4

Estados Unidos 2.9 2.3 -3.4 5.2 4.1 2.5

Área do Euro 1.8 1.1 -6.8 4.8 4.1 2.3

Reino Unido 1.3 1.4 -9.8 6.8 4.5 1.9

Japão 0.6 0.0 -4.6 2.0 3.0 1.4

Países Emergentes 4.6 3.7 -2.0 6.7 4.8 4.5

China 6.8 6.0 2.3 8.0 5.3 5.0

América Latina 1.2 0.1 -7.0 6.3 2.7 2.1

2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

Argentina

  PIB (%) -2.6 -2.1 -9.9 9.5 1.5 2.0

  Inflação ao consumidor (%) 47.7 53.8 36.1 50.9 50.0 40.0

  Taxa básica de juros (%) 60.31 44.85 26.95 38.00 55.00 45.00

  Taxa de câmbio (final do ano) 37.7 59.9 84.1 102.7 142.24 150.50

Brasil

  PIB (%) 1.8 1.2 -3.9 4.5 0.5 0.5

  Inflação ao consumidor (%) 3.7 4.3 4.5 10.1 5.4 3.3

  Taxa básica de juros (%) 6.50 4.50 2.00 9.25 11.75 8.00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.87 4.03 5.20 5.65 5.50 5.50

Chile

  PIB (%) 3.7 1.0 -5.8 11.5 2.6 1.9

  Inflação ao consumidor (%) 2.6 3.0 3.0 7.2 4.5 3.7

  Taxa básica de juros (%) 2.75 1.75 0.50 4.00 6.75 5.25

  Taxa de câmbio (final do ano) 694 752 712 852 820 800

Colômbia

  PIB (%) 2.6 3.3 -6.8 8.7 3.6 3.3

  Inflação ao consumidor (%) 3.2 3.8 1.6 5.6 4.3 3.3

  Taxa básica de juros (%) 4.25 4.25 1.75 3.00 6.00 5.50

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,250 3,277 3,430 4,123 3,700 3,775

México

  PIB (%) 2.2 -0.2 -8.2 5.0 2.7 2.2

  Inflação ao consumidor (%) 4.8 2.8 3.2 7.4 5.0 3.7

  Taxa básica de juros (%) 8.25 7.25 4.25 5.50 6.00 5.25

  Taxa de câmbio (final do ano) 19.65 18.93 19.91 20.53 20.66 20.50

Peru

  PIB (%) 4.0 2.2 -11.0 12.3 3.3 4.5

  Inflação ao consumidor (%) 2.2 1.9 2.0 6.4 4.2 2.9

  Taxa básica de juros (%) 2.75 2.25 0.25 2.50 3.75 4.00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.37 3.31 3.62 4.00 4.20 3.83
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