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outubro de 2017

Cenário América Latina

Cenário político voltará ao foco com proximidade de eleições em diversos países. Discussões 
devem se concentrar entre: preocupação fiscal e retomada do crescimento econômico na região

O cenário político ganhou relevância na região nos últimos meses, refletindo a proximidade das eleições
presidenciais no Chile (nov/17), na Colômbia (mai/18) e no México (jul/18), além da eleição para o
congresso na Argentina (25/out/17). Apesar de não haver eleições no curto prazo no Peru, o ambiente
político continua importante, uma vez que o governo enfrenta resistências no congresso, dominado pelo
principal partido de oposição. Diante desse cronograma concentrado de eleições, é natural que
preocupações com a manutenção das políticas econômicas mais ortodoxas voltem ao radar, em especial,
na Argentina, México e Colômbia. Iremos explorar um pouco da realidade de cada país nessa publicação.

Argentina: A atividade econômica tem surpreendido positivamente reforça a expectativa de recuperação.
As primárias indicaram um resultado favorável ao governo nas eleições para o Congresso, o que deve
facilitar o ajuste das contas públicas. A persistência da inflação em níveis elevados deve postergar o corte
dos juros. (pág. 2)

Chile: O ex-presidente Sebastián Piñera lidera as pesquisas para as eleições presidenciais. A economia
começa a dar os primeiros sinais de recuperação. Esperamos uma aceleração do ritmo da atividade nos
próximos trimestres refletindo a política monetária acomodatícia. O cenário externo continua favorável
para a moeda do país, favorecendo o cenário de inflação contida. (pág. 4)

Especial Commodities: Consideramos que o efeito dos furacões não foi suficiente para impor uma alta
sustentada de preços de petróleo, uma vez que o equilíbrio do mercado continua dependendo da dinâmica
entre EUA e OPEP. Para esse ano, acreditamos que os preços devem permanecer no intervalo de US$ 50 a
US$ 55. Para 2018, a melhora no crescimento mundial, tende a diminuir o nível de estoques no mundo.
Dessa maneira, os preços devem oscilar ao redor de US$ 55/barril no ano que vem. (pág 6)

Colômbia: A economia do país pode enfrentar alguns novos desafios, frente à: (i) perspectiva desfavorável
para os preços do petróleo, (ii) desaceleração do crescimento econômico e (iii) do aumento dos gastos com
o processo de paz. Com isso, cresce a importância da manutenção da política de austeridade fiscal no
próximo governo. (pág. 7)

México: Os próximos meses serão cruciais, com definições à respeito da renegociação do NAFTA, das
eleições presidenciais e dos próximos passos da política de juros do Banxico. Continuamos, acreditando (i)
na manutenção da austeridade fiscal, (ii) na renegociação favorável do NAFTA e (iii) na ausência de uma
guinada populista nas eleições de julho de 2018, o que tende a abrir espaço para a flexibilização da política
monetária no segundo semestre do ano que vem. (pág. 9)

Peru: O cenário político continua complexo com oposição firme ao governo no Congresso. A atividade
econômica mostra os primeiros sinais de recuperação. Acreditamos que, com a inflação próxima ao teto da
meta, o Banco Central deve manter as taxas de juros estáveis. (pág. 11)

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Argentina 2,6 -2,2 2,8 3,0 26,9 41,0 22,0 15,0 33,00 24,75 25,25 17,00 12,9 15,9 17,3 19,4

Brasil -3,8 -3,6 0,9 2,8 10,7 6,3 3,0 3,9 14,25 13,75 7,00 6,75 3,90 3,26 3,10 3,20

Chile 2,3 1,6 1,6 2,5 4,4 2,7 2.3 2.7 3,50 3,50 2,30 2,70 709 671 650 650

Colômbia 3,1 2,0 1,6 3,0 6,8 5,8 3,9 3,5 5,75 7,50 5,25 5,50 3174 3001 3050 3000

México 2,5 2,3 1,8 2,3 2,3 3,2 6,0 3,5 3,25 5,75 7,00 6,00 17,2 20,7 18,0 18,2

Peru 3,3 3,9 2,8 3,7 4,4 3,2 2,6 2,5 3,75 4,25 3,50 3,50 3,41 3,36 3,25 3,35

Taxa de câmbio 

(final do ano)

Taxa básica de juros

 (%)

Inflação ao consumidor

 (%)

Crescimento do PIB

 (%)

Projeções: Bradesco
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• A atividade econômica surpreendeu positivamente e reforça a expectativa de recuperação.
• As primárias indicam um resultado favorável ao governo nas eleições para o Congresso, o que deve

facilitar o ajuste das contas públicas adiante.
• A persistência da inflação em níveis elevados deve levar a uma postergação do corte dos juros.

Argentina

Dados de atividade confirmam o cenário de recuperação
da atividade econômica. O PIB cresceu 0,7% no segundo
trimestre impulsionado pelo consumo, que cresceu 3,8%, e
pelos investimentos, que se expandiram 8,3%. Os dados
divulgados desde então indicam que a atividade econômica
se manteve aquecida nos meses seguintes com indicador
mensal de atividade (EMAE) avançando 0,7% entre junho e
julho. Além disso, a retoma da economia brasileira deve
ajudar as exportações argentinas. Os dados mais fortes de
atividade nos levaram a revisar nossa projeção de
crescimento do PIB neste ano de 2,5% para 2,8%. Para
2018, esperamos um crescimento de 3,0%.

As primárias para as eleições legislativas indicaram um
resultado favorável ao governo no dia 25 de outubro. As
primárias sugeriram que a bancadas do partido Cambiemos
aumentaria na Câmara e no Senado para cerca de 40% nas
duas casas. Assim, apesar de o governo provavelmente
permanecer com uma minoria, facilitaria a aprovação da
agenda de reformas do país. Vale destacar que a ex-
presidente Cristina Kirchner é candidata ao Senado pela
Província de Buenos Aires e nas prévias ficou atrás do
governista Esteban Bullrich. Além disso, se confirmado o
resultado das prévias, aumentam as chances de uma
continuidade política nas eleições presidenciais de 2019. Se
for confirmado este cenário, a perspectiva de continuidade
da política econômica pode realimentar reação positiva dos
mercados.

Um maior apoio do governo no Congresso facilitaria o
ajuste fiscal. A meta do governo é reduzir gradualmente o
déficit primário ao longo dos próximos quatro anos,
atingindo 2,2% do PIB em 2019. O cumprimento da meta
fiscal deste ano, de um déficit de 4,2% do PIB, deve ser
ajudado pela arrecadação extraordinária com o programa
de regularização de ativos mantidos fora do país. Além
disso, a retomada do crescimento econômico deve levar a
um crescimento da arrecadação de impostos. Do lado das
despesas, a retirada dos subsídios sobre energia deve
ajudar no ajuste. No entanto, a meta para 2018 exige
medidas adicionais de redução de despesas e para o
aumento da arrecadação.
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A inflação entretanto continua elevada. O ritmo de queda
da inflação tem sido menos intenso que o esperado. A
inflação mensal tem se situado em torno de 1,5% nos
últimos meses, com os indicadores de núcleo também
acima de 1,0%. Vale destacar que a alta na comparação
interanual em agosto refletiu o efeito base, uma vez que em
agosto de 2016 os preços caíram 0,7% refletindo uma
decisão judicial que reverteu temporariamente os
aumentos das tarifas de energia elétrica. Esperamos uma
desaceleração da inflação nos próximos meses, alcançando
alta de 22% ao final de 2017.

O início do corte dos juros deve ser adiado. Tendo em vista
que atingir a meta de inflação deste ano (entre 12% e 17%)
é improvável, a comunicação do Banco Central passou a
focar as atenções na meta de 2018, de inflação entre 8% e
12%. Acreditamos que a autoridade monetária apenas
iniciará um ciclo de redução dos juros após os núcleos de
inflação mostrarem sinais mais claros de acomodação.
Assim, considerando nossa perspectiva de uma
desaceleração mais gradual da inflação nos próximos
meses, revisamos nossa projeção de taxa de juros no final
do ano para cima, de 23,50% para 25,25%, com uma queda
de apenas mais 1p.p em 2017. Apesar de estar em curso
uma importante desinflação, o ritmo de queda tem sido
menor do que o esperado e o Banco Central deve continuar
com sua política de queda do juro nominal condicional à
velocidade da queda da inflação mantendo o juro real em
patamar relativamente estável.
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• O ex-presidente Sebastián Piñera lidera as pesquisas para as eleições presidenciais.
• A economia começa a dar os primeiros sinais de recuperação. Esperamos uma aceleração do ritmo da

atividade nos próximos trimestres refletindo a política monetária acomodatícia.
• O cenário externo continua favorável, favorecendo a apreciação da moeda e a inflação contida.

Chile

O ex-presidente Sebastián Piñera lidera as pesquisas para
as eleições presidenciais. Com pouco mais de um mês para
o primeiro turno das eleições presidências, no dia 19 de
novembro, Piñera lidera as pesquisas. Já o candidato
governista, o Senador Alejandro Guillier e Beatriz Sanchez,
que disputa pela recém-criada coalização Frente Amplio,
disputam o segundo lugar. As pesquisas para um eventual
segundo turno, que está marcado para 17 de dezembro,
mostram Piñera à frente de ambos os candidatos. Vale
destacar que dentre os candidatos, o ex-presidente é visto
como o candidato com a agenda econômica mais pró-
mercado.

A atividade começa a dar os primeiros sinais de
recuperação. O PIB cresceu 0,7% no segundo trimestre
impulsionado pelo crescimento de 0,7% do consumo. Os
investimentos, no entanto, contraíram 0,2%. Os dados
recentes têm confirmado essa tendência. O indicador
mensal de atividade subiu 0,3% em agosto, depois de uma
alta de 0,9% em julho, indicando tendência de nova
expansão do PIB para o terceiro trimestre. Acreditamos que
a economia deve acelerar nos próximos trimestres,
refletindo o estímulo das menores taxas de juros sobre o
consumo e investimento e a gradual melhora do ambiente
de investimentos, com os preços de commodities mais
favoráveis ajudando ao longo do tempo.

A política monetária acomodatícia deve ajudar o
crescimento da economia. Em resposta à desaceleração da
atividade ao longo do primeiro semestre e um cenário de
inflação em linha com a meta, o Banco Central cortou os
juros para 2,5%. Desde então o Banco Central tem
sinalizado que o estímulo monetário já deve ser suficiente.
Assim, a menos de uma surpresa negativa com a atividade
econômica, não esperamos novos cortes nos juros.
Esperamos que as taxas fiquem no nível atual pelo menos
até meados do ano que vem. A atual posição da política
monetária já começa a produzir efeitos mais efetivos sobre
o consumo doméstico, e deve ser suficiente para estimular
a retomada da economia em 2018. Dessa forma, mantemos
a projeção de um crescimento do PIB de 2,5% para 2018.
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No entanto, caso a queda da inflação de junho se mostre
persistente, acreditamos que a autoridade monetária
possa optar por novos cortes dos juros. As expectativas de
inflação permanecem ancoradas, com a mediana das
projeções apontando altas de 2,3% para 2017 e 2,8% para
2018. O desempenho favorável da taxa de câmbio também
tem contribuído para menores pressões inflacionárias.
Esperamos que a inflação se aproxime da meta nos
próximos meses, encerrando o ano em 2,3%. A inflação
atual (+1,9%), abaixo do piso da meta de inflação, ainda
reflete a atividade fraca dos últimos trimestres e a
apreciação recente da moeda. Ambos os fatores devem se
atenuar no tempo, com gradual aceleração da inflação
adiante.

O cenário externo continua favorável. Os preços
internacionais do cobre, que representa cerca de metade
das exportações do país, avançaram e o preço atual está
mais de 30% acima da média de 2016. Além disso, a
expectativa de que o processo de normalização da política
monetária dos Estados Unidos seja gradual tem favorecido
as moedas dos países emergentes. Esses fatores,
reforçaram nossa expectativa de que a moeda chilena não
apresentará grandes movimentos até o final do ano, com
efeito neutro sobre a inflação daqui em diante. Vale
ressaltar que o crescimento econômico global em
aceleração deverá contribuir para melhora das exportações
e dos termos de troca chilenos. O país tem um alto grau de
abertura comercial e, portanto, uma sensibilidade maior às
mudanças no ambiente global.
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Especial Commodities: Petróleo

o Efeito dos furacões não foi suficiente para alta sustentada de preços de petróleo. A área afetada não
reponde por grande percentual da produção norte-americana de petróleo, ainda que concentre parte
relevante do refino. Assim, apesar do efeito sobre preços de gasolina ter sido grande, terá caráter
apenas temporário.

o Equilíbrio do mercado continua dependendo da dinâmica entre EUA e OPEP. Por um lado, os
produtores norte-americanos devem bater recorde de produção no começo de 2018, mesmo com
preços do WTI abaixo de US$ 50/barril. Com a demanda temporariamente menor por conta dos
furacões, os estoques no país tendem a se acumular. Assim, deve haver uma pressão baixista de
preços nos próximos meses.

o Do lado da OPEP, o grupo tem enfrentado dificuldades para manter o controle de oferta e cumprir o
acordo prorrogado em maio. Alguns pequenos produtores (Nigéria e Líbia), têm recuperado sua
produção1, dificultando o controle total do grupo. Cabe à Arábia Saudita, maior produtor, compensar
esses aumentos e cumprir as metas agregadas do acordo. Esse comprometimento tem sido reforçado
pelas autoridades do país, mas a contenção da produção efetiva do país não tem sido capaz de
compensar totalmente o aumento dos outros produtores.

o Assim, para esse ano acreditamos que preços devem permanecer no intervalo de US$ 50 a US$ 55,
mas o risco continua sendo assimétrico para baixo. Os riscos de aumento de oferta e acúmulo maior
do que esperado de estoques ainda estão presentes.

o Para 2018, ainda que haja risco da OPEP não prorrogar o acordo de controle de oferta, o crescimento
mundial e o consequente aumento da demanda do produto, tendem a diminuir o nível de estoques no
mundo. Dessa maneira, os preços devem oscilar ao redor de US$ 55/barril no ano que vem.

1 Alguns países do grupo tiveram fortes reduções na oferta nos últimos anos, seja por problemas civis internos ou conflitos 
regionais que dificultaram a produção. 
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• Manutenção da política de austeridade fiscal se faz necessária diante da perspectiva de preços de
petróleo contidos (box Commodities, pág 6) e do cenário de aumento nos gastos com o processo de paz.

• Preços do petróleo contidos impõem também desafios para as contas externas do país, tanto do lado
das exportações, quanto para o fluxo de investimentos externos.

• Diante do cenário de expectativas de inflação próximas ao teto da meta, e sinais de maior resiliência da
inflação corrente, o BanRep anunciou o fim do ciclo de corte de juros.

Colômbia

Apesar da reforma fiscal aprovada no final do ano passado
já mostrar alguns resultados positivos, ainda se faz
necessária austeridade adicional para reduzir a relação
dívida PIB do país. A proposta do governo é reduzir o déficit
nominal dos atuais 3,5% do PIB para 3,1% do PIB em 2018.
Parte do gradualismo na redução do déficit se deve aos
gastos adicionais por conta do processo de pacificação, e
parte reflete a recente frustração com o crescimento
econômico e com as receitas.

Apesar do gradualismo no ajuste corrente, a expectativa
de médio prazo continua sendo positiva. A reforma fiscal,
aprovada no final de 2016, deve conseguir elevar a
arrecadação do governo via (i) aumento da tarifa do
imposto sobre valor agregado (IVA) e (ii) alta da base de
incidência do imposto de renda, por conta do crescimento
da formalização da economia. O projeto prevê a redução
gradual da alíquota do imposto corporativo e aumento da
punição à sonegação, aumentando o incentivo à
formalização. Os feitos das mudanças já podem ser
observados, com aumento da arrecadação do governo
central de 14,6% do PIB, em meados de 2016, para 15,4%
em setembro de 2017.

Essa melhora na arrecadação, em parte compensa a perda
de importância do setor de petróleo como fonte de
receitas para o governo, seja via queda na arrecadação de
impostos diretos sobre a extração, transporte,
comercialização e produção de petróleo, mas
principalmente pela forte redução nas remessas de lucro da
empresa estatal Ecopetrol, que sozinha chegou a
representar mais de 10% da arrecadação total do governo.
Assim, como ressaltado no nosso Box Especial de
Commodities, o cenário de preços para 2018 não deve ser
muito diferente dos preços atuais. O setor de petróleo deve
continuar contribuindo pouco como fonte de receita
adicional do governo, que deverá trabalhar sob essa
premissa mais restritiva para o ajuste fiscal adiante.

Outro resultado desse menor dinamismo do setor de
petróleo é a desaceleração do crescimento. O setor ganhou
peso na economia nos últimos dez anos, chegando a
representar mais de 50% das exportações em 2014.

Rápida deterioração do déficit elevou a 
preocupação com a sustentabilidade fiscal.
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A expectativa contida para os preços do petróleo
continuam a desafiar as contas externas do país, tanto do
lado das exportações quanto para o fluxo de
investimentos externos, apesar de alguma melhora
marginal nos últimos trimestres. As exportações, que
sofreram forte contração, chegaram a acumular queda de
43% (a/a) no pior momento (preços de petróleo ao redor de
USD 30), apresentam alguma recuperação, seja por conta
da estabilização nos preços do petróleo (entre USD 45 e
USD 55), seja pelo crescimento das exportações ex-
petróleo, favorecidas pela depreciação cambial no período.

Essa persistente vulnerabilidade externa foi um dos
motivos levantados pelo Banco Central da Colômbia
(BanRep) na decisão de encerrar o ciclo de corte de juros
na última reunião. As outras justificativas apresentadas pelo
BanRep foram (i) a maior resiliência da inflação, com inércia
maior do que a esperada e (ii) as expectativas de inflação
próximas ao teto da meta.

Diante da necessidade de continuar os ajuste nas contas
externas e fiscais, as eleições legislativas (em março) e
presidencial (em maio) de 2018 ganham ainda mais
importância. A corrida presidencial continua incerta, com
três pré-candidatos muito próximos nas pesquisas
eleitorais, e ainda sem a definição do candidato que será
apoiado pelo ex-presidente Alvaro Uribe (que ainda figura
com grande apoio popular). O candidato do governo,
comprometido com a política de ajuste, é o ex-vice
presidente German Vargas Lleras, mas ele enfrenta certa
resistência de parcela da população por conta do seu apoio
ao acordo de paz com as guerrilhas. Gustavo Petro é o
candidato mais à esquerda, que se posiciona contrário à
manutenção do ajuste fiscal. O candidato independente, de
centro-esquerda, Sergio Fajardo, aparece como surpresa, e
tem ganhado a preferência dos eleitores. Fajardo se vale da
forte rejeição aos políticos de carreira após os escândalos
de corrupção no país. Por fim, resta saber quem será o
candidato de direita indicado por Uribe, que ainda goza de
grande apoio popular. Cabe lembrar que Óscar Iván
Zuluaga, que seria o candidato natural de Uribe (concorreu
às eleições de 2012 contra Santos), desistiu de concorrer
por suspeitas de envolvimento em acusações de corrupção.

Sendo assim, a aproximação de eleições com cenário ainda
indefinido, torna o ambiente para os próximos trimestres
mais fluido. A perspectiva de preços do petróleo contidos,
de crescimento econômico ainda lento, e do aumento dos
gastos com a pacificação torna a manutenção da política de
austeridade fiscal essencial, com o desafio da composição
política do próximo governo para sustentar essa pauta.
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Piora no conta corrente em grande medida 
reflete a queda nos preços do petróleo.

Cenário eleitoral continua incerto, disputa 
deve se estender para o segundo turno.
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• Recente combinação adversa de fatores resultou no aumentou da incerteza quanto aos resultados
fiscais do México no médio prazo.

• Acreditamos que os efeitos sobre a atividade e sobre a inflação das tragédias naturais de agosto e
setembro serão temporários, porém podem comprometer o cumprimento da meta fiscal em 2018.

• Próximos meses serão cruciais, com definições à respeito da renegociação do NAFTA, das eleições
presidenciais e dos próximos passos da política monetária do Banxico.

México

Recente combinação adversa de fatores fez com que
elevássemos a preocupação com a manutenção do ajuste
fiscal nos próximos anos. Apesar do governo se mostrar
comprometido com a manutenção do ajuste fiscal,
prometendo dobrar o esforço fiscal para o ano de 2018, a
combinação (i) da desaceleração da atividade econômica,
(ii) a incerteza quanto ao sucesso da renegociação do
NAFTA, (iii) o provável aumento dos gastos fiscais por conta
da reconstrução após os terremotos de setembro (iv)
eleições presidencial e legislativa em 2018, colocam em
dúvida a capacidade do país entregar o ajuste na velocidade
prometida.

Graças à reforma fiscal de 2013-14, que conseguiu reduzir
a dependência da arrecadação do governo do setor de
petróleo, a perspectiva menos favorável para os preços da
commodity (destacada no nosso box Especial de
Commodities) já não produz o mesmo impacto negativo nas
receitas do governo do que no passado. Contudo, esse
cenário menos favorável compromete o crescimento
econômico do país, dada a elevada importância do setor do
petróleo na produção industrial mexicana.

Além do cenário de fraco crescimento do setor de
petróleo, o consumo doméstico e os investimentos
continuam lentos. Parte desse menor ímpeto da demanda
doméstica se deve ao aperto nas condições monetárias e
fiscais realizados nos últimos anos. Porém, sobre o
crescimento dos investimentos ainda pesa a incerteza com
relação ao resultado da renegociação do NAFTA, que
somente deve ter alguma definição no primeiro trimestre
de 2018. Sob o consumo doméstico pesam, tanto a elevada
inflação quanto a queda no valor em moeda local das
transferência unilaterais, que reduzem a renda disponível
para as famílias consumirem mais.

Esse cenário de menor crescimento tem atrapalhado o
cumprimento da meta fiscal do governo, que só tem
conseguido manter a trajetória de ajuste graças às receitas
extraordinárias do Banco Central do México (Banxico)
oriundas dos ganho de capital com operações no marcado
cambial. Sem essa receitas extraordinárias, o primário
estaria em -1,2% do PIB e não nos atuais +1,5%.

Por mais que a relação dívida em % do PIB 
ainda não seja muito elevada a sua rápida 

deterioração recente preocupa.
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Reforma fiscal elevou a participação da 
arrecadação com impostos.
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Acreditamos que os efeitos dos furacões de final de agosto
e começo de setembro e dos dois terremotos que
atingiram o país, não devem alterar de forma significativa
o crescimento do PIB. Os furacões não chegaram a atingir
de forma importante o país e a contração da atividade
causada pelo terremoto deve ser quase completamente
compensada pelos gastos com a reconstrução nos meses
subsequentes. Porém, o efeito da alta temporária nos
preços dos combustíveis, causada pelos furacões, deve
afetar a inflação doméstica, retardando a trajetória de
descompressão dos preços e consequentemente fazendo
com que o Banxico mantenha a taxa de juros nos atuais 7%
por mais tempo.

Já os dois terremotos que afetaram áreas importantes do
país (que representam aproximadamente 35% do PIB
nacional) devem resultar em aumento dos gastos fiscais
do governo. Além dessa provável elevação nos gastos do
governo por conta das despesas com a reconstrução, 2018
é ano de eleições gerais, o que pode configurar alguma
dificuldade adicional para o ajuste fiscal.

Por fim, a disputa pela presidência, apesar de ainda
incerta, pode colocar em risco a manutenção da política de
ajuste, uma vez que o líder nas pesquisas de intenção de
voto é o candidato de esquerda, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), com pauta econômica contrária à atual.
Por mais que todos os candidatos não estejam definidos, a
notícia recente de que a segunda colocada nas pesquisas,
Margarita Zavala, decidiu abandonar a coalisão (PAN-PRD-
MC) e concorrer como candidata independente eleva as
chances de fragmentação dos votos, aumentando as
chances de vitória do candidato Lopes Obrador. Vale
ressaltar que no México á eleição é definida em turno
único, o que aumenta o risco de que um ambiente com
maior número de candidaturas possa gerar a eleição de um
candidato com minoria dos votos.

Dessa forma, os próximos meses serão cruciais, com
definições à respeito da renegociação do NAFTA, das
eleições presidenciais e dos próximos passos da política de
juros do Banxico. Continuamos, acreditando (i) na
manutenção da trajetória de ajuste fiscal, (ii) na
renegociação favorável do NAFTA e (iii) na ausência de
uma guinada populista após as eleições de julho de 2018,
o que dará espaço para a flexibilização da política
monetária no segundo semestre do ano que vem.
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• O cenário político permanece instável, com forte oposição ao governo no Congresso.
• A atividade econômica mostra os primeiros sinais de recuperação.
• Acreditamos que, com a inflação próxima ao teto da meta, o Banco Central deve manter as taxas de

juros estáveis.

Peru

O cenário político continua instável, com forte oposição ao
governo no Congresso. As dificuldades do executivo para
avançar com sua agenda de governo refletem o fato de que
o principal partido de oposição possui maioria absoluta no
Congresso. No último mês, o primeiro-ministro, Fernando
Zavalla, teve de deixar o governo após perder um voto de
confiança no congresso. O impasse foi desencadeado pela
tentativa da oposição de remover o Ministro da Educação,
após uma greve dos professores. O presidente então
nomeou um novo ministério liderado por Mercedes Aráoz,
que mantém a maior parte dos integrantes do ministério
anterior, e não sinaliza uma mudança significativa da
orientação política. O ministério deve ser confirmado pelo
Congresso em breve, uma vez que uma segunda rejeição do
ministério permitiria ao presidente convocar eleições
antecipadas para o Congresso.

A economia dá os primeiros sinais de recuperação após os
choques do primeiro semestre. No primeiro semestre a
economia foi afetada pelo efeito das fortes chuvas, que
causaram fortes impactos na produção e na infraestrutura
com a queda de pontes e bloqueio de estradas. Além disso,
importantes investimentos em infraestrutura foram
paralisados após denúncias de corrupção. Em particular, a
concessão do Gasoduto do Sul foi revogada e um novo
leilão é esperado apenas para 2018. Nossa expectativa para
este semestre é de que a atividade econômica comece a se
recuperar e ganhar tração. Para o próximo ano,
continuamos a esperar que o PIB cresça em torno de 4,0%.

Esperamos que a inflação continue dentro do intervalo da
meta. A inflação retornou em setembro ao intervalo da
meta de 1% a 3%. No último mês foi registrada uma
pequena deflação, refletindo a queda dos preços de alguns
alimentos que haviam subido significativamente nos dois
meses anteriores. Passados os choques nos preços dos
alimentos, e tendo em vista que não esperamos uma
depreciação cambial mais pronunciada, acreditamos que a
inflação continue a declinar nos próximos meses,
encerrando o ano em 2,6%. Para 2018, projetamos inflação
de 2,5%
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Após desaceleração intensa, atividade dá 
primeiros sinais de estabilização.

Fim de efeito de choques temporários deve 
manter inflação baixa nos próximos meses.
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Diante da desaceleração da atividade no curto prazo, e da
piora das expectativas para o desempenho do PIB, o Banco
Central reduziu os juros. A taxa de juros foi reduzida de
4,25% para 3,5% ao longo deste ano. No comunicado
divulgado após a reunião de setembro a autoridade
monetária afirmou que a taxa de 3,5% é compatível com a
inflação dentro do intervalo da meta em 2017 e 2018.
Sendo assim, entendemos que o ciclo de corte de juros
chegou ao fim e que os juros devem permanecer no nível
atual até o final de 2018. No entanto, a autoridade
monetária deixou em aberto a possibilidade de novos cortes
nos juros. Acreditamos que a frustração dos sinais da
insipiente retomada da atividade poderia levar a um novo
corte de juros.
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Desinflação mais consistente sustenta cortes 
de juros do Banco Central.
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