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Dezembro de 2017

Cenário América Latina

América Latina terá em 2018 as melhores condições de contorno para acelerar o crescimento 
econômico dos últimos anos

América Latina: acreditamos que 2018 terá condições de contorno propícias para uma aceleração do
crescimento econômico da região. Maior ritmo de crescimento global deve proporcionar uma aceleração
do crescimento, sem deterioração do déficit em conta corrente. Principal fator de risco vem do cenário
político, que será chave para manutenção das políticas fiscais dos países da região. (pág. 2)

Argentina: perspectivas para 2018 são bastante favoráveis, com um crescimento consistente da atividade
econômica. O maior apoio do governo no Congresso deve permitir o avanço das reformas estruturais. A
inflação em níveis elevados deve levar os juros a permanecer em níveis elevados. (pág. 4)

Chile: aceleração da atividade econômica deve se intensificar em 2018 impulsionada pela política
monetária mais expansionista, melhora da demanda externa e dos termos de troca. Com a retomada da
atividade, a inflação deve subir - se aproximando do centro da meta. As eleições presidenciais continuam
indefinidas, mas independentemente de qual dos candidatos saia vitorioso, ele terá que negociar apoio no
Congresso. (pág. 6)

Colômbia: cenário mais favorável para os preços do petróleo em 2018 deve ajudar na redução dos déficits
orçamentário e em transações correntes, porém o cenário continua desafiador, uma vez que a
manutenção da política de austeridade fiscal dependerá do comprometimento do novo governo eleito em
2018. (pág. 8)

México: incerteza quanto ao cenário eleitoral e a renegociação do NAFTA elevam o risco de manutenção
do ajuste em conta corrente e da política de austeridade fiscal. Diante desse cenário o crescimento da
atividade econômica já mostra sinais de desaceleração, puxado pelo menor ímpeto dos investimentos e do
consumo privado. Cenário eleitoral permanece incerto com elevada dispersão das intenções de votos e a
chance da vitória do candidato de esquerda. (pág. 10)

Peru: crescimento econômico deve acelerar em 2018, impulsionado pelos crescimento mundial e pelas
políticas monetária e fiscal expansionistas. Com a inflação dentro da meta, o Banco Central deve manter as
taxas de juros estáveis. O cenário político permanece complexo, com forte oposição ao governo no
Congresso. (pág. 12)

Especial Commodities: expectativa de preços em alta ao longo de 2018, principalmente refletindo
melhores condições de demanda. (pág. 14)

Especial Câmbio: alta das commodities deve compensar fortalecimento inicial do dólar. (pág. 15)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Argentina -2,2 2,8 3,0 3,2 41,0 22,0 15,0 9,5 24,75 28,75 20,50 16,00 15,9 17,5 19,6 21,3

Chile 1,6 1,6 2,5 2,7 2,7 2,1 2,8 3,0 3,50 2,50 2,50 3,50 671 650 650 660

Colômbia 2,0 1,7 3,0 3,6 5,8 3,9 3,5 3,2 7,50 4,75 5,50 5,00 3001 3050 3080 3100

México 2,3 2,0 2,3 3,0 3,2 6,0 3,5 3,5 5,75 7,00 6,00 6,00 20,7 18,5 18,2 18,4

Peru 3,9 2,8 4,0 3,8 3,2 2,6 2,2 2,5 4,25 3,25 3,50 4,00 3,36 3,25 3,35 3,35

Crescimento do PIB

 (%)
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Taxa de câmbio 

(final do ano)

Projeções: Bradesco
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América Latina terá em 2018 as melhores condições de contorno dos 
últimos anos para acelerar o crescimento econômico

Após alguns anos de ventos desfavoráveis, a América
Latina entrará 2018 com condições de contorno muito
propícias para uma aceleração do crescimento econômico
da região. Os fatores comuns que afetam as economias dos
países da região devem caminhar em direção favorável. O
ciclo de ajuste ao choque negativo dos preços das
commodities está exaurido. O sequenciamento do ciclo
anterior passou pela dinâmica desfavorável dos termos de
troca, câmbio depreciado, inflação pressionada, política
monetária apertada e demanda doméstica enfraquecida.
Esse ciclo clássico de ajuste ao choque inicial negativo dos
termos de troca em países com câmbio flutuante é um
enredo que fica no passado.

A maior parte dos países da região encontra-se: i) na fase de
desinflação, que caracteriza o último passo de um ajuste
clássico de choque negativo de termos de troca (Argentina
e Colômbia), ou ii) no início do próximo ciclo, com inflação
baixa, juros em queda e aceleração incipiente da demanda
doméstica (Brasil, Chile e Peru). A exceção é o México, por
fatores específicos que abordaremos adiante.

Conforme avançarmos o ano de 2018, mais países devem
migrar para a condição de maior efeito dos estímulos
monetários, com retomada gradual da demanda
doméstica. A maior parte dos países partirá de condições
iniciais de grande ociosidade dos fatores de produção e
níveis de inflação controlados, o que deve permitir uma
expansão duradoura sem pressões genuínas de preços e
salários vindas da demanda. A posição mais confortável de
alavancagem das famílias e empresas, em conjunto com
sistemas financeiros sólidos na maior parte dos países, são
fatores que também podem contribuir para um retorno
cíclico mais intenso das economias da região.

Em adição à ociosidade dos fatores de produção, a maioria
dos países da região entrará neste ciclo de expansão com
uma posição de suas contas externas benigna, com déficits
em conta corrente bem menores do que os observados há
poucos anos. Esse fator, por si só, permitiria uma retomada
da demanda doméstica mais intensa sem restrições de
balanços de pagamento por alguns anos, mesmo sob a
hipótese conservadora de termos de troca estáveis.
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Acreditamos, entretanto, que os termos de troca da região
serão beneficiados por um maior ritmo de crescimento da
economia global em 2018. Nossas projeções apontam para
uma aceleração do crescimento do PIB mundial, de 3,6%
para 3,8%. Essa melhora da economia internacional tem se
refletido em melhora do comércio global e em aceleração
da demanda, com redução dos estoques das commodities
metálicas e energéticas. Essa dinâmica tende a se
reproduzir em 2018, com benefícios para os países da
região, ainda que em intensidades distintas. Chile, Peru e
Brasil podem se beneficiar dos preços das commodities
metálicas elevados, enquanto México e Colômbia se
beneficiariam dos preços do petróleo. Argentina e Brasil
também podem ter saldo positivo se os grãos confirmarem
a retomada de preços em um cenário de La Niña.

Com benefício dos termos de troca, cria-se um espaço
adicional para aceleração do crescimento sem
deterioração do déficit em conta corrente. Assim, abre-se a
possibilidade de que as moedas locais apresentem alguma
apreciação e isso seja um canal adicional de contenção de
pressões inflacionárias e de estímulo para a demanda
doméstica em 2018. A trajetória das moedas locais,
eximidos os riscos idiossincráticos de cada país, será função
da velocidade e intensidade da expansão dos termos de
troca, em contraposição à velocidade da abertura das taxas
de juros internacionais. Para alguns países (Brasil, Chile,
Peru e Argentina), acreditamos que a abertura dos juros
internacionais deva ter um efeito moderado, na medida em
que eles também discutirão alguma normalização dos juros
ao longo de 2018 ou 2019, com efeito limitado, portanto,
sobre o diferencial de juros. De outro lado, os termos de
troca devem produzir um efeito positivo sobre as contas
correntes dos países, além de um fluxo positivo na conta
capital (IED e portfólio) para as economias da região. A
conjunção dos fatores comuns deve ter efeito liquidamente
positivo, com tendência a moedas marginalmente mais
apreciadas, em termos reais, no ano que vem.

Por fim, do ponto de vista dos riscos, há grande
heterogeneidade das escolhas políticas e fiscais dos países
da região. Teremos amplo cronograma eleitoral em 2018,
um risco a ser monitorado de perto pelos mercados. Em
alguns países as mudanças em favor de políticas pró-
mercado são mais evidentes e têm ganhado força no tempo
(Colômbia, Peru e Argentina). No caso chileno, há maior
estabilidade da política econômica há algum tempo. Nos
casos de México e Brasil, apesar das políticas pró-mercado
terem avançados nos últimos anos, a incerteza sobre a
perenidade dessas políticas é maior em virtude dos cenários
eleitorais que se colocam nesse momento.
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Calendário Eleitoral

Presidente Legislativo

Argentina Mauricio Macri Outubro 2019 Outubro 2019

Chile Michelle Bachelet Dezembro 2017 Novembro 2021

Colômbia Juan Manuel Santos Calderon Maio 2018 Março 2018

México Enrique Peña Nieto Julho 2018 Julho 2018

Peru Pedro Pablo Kuczynski Abril  2021 Abril 2021

Brasil Michel Temer Outubro 2018 Outubro 2018

Fonte: CIA World Factbook

Presidente em exercício
Próximas Eleições

País
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• As perspectivas para 2018 são bastante favoráveis, com um crescimento consistente da atividade
econômica

• O maior apoio do governo no Congresso deve permitir o avanço das reformas estruturais
• A inflação em níveis elevados deve manter juros em patamar alto

Argentina

As perspectivas para a economia argentina são muito
favoráveis para 2018. Em 2017, a economia começou a
mostrar os efeitos positivos das transformações na política
econômica do país implantadas pelo Governo Macri nos
últimos anos. As eleições de outubro fortaleceram o
governo, o que tende a permitir avanços adicionais das
reformas econômicas, consolidando e intensificando a
recuperação em curso. Entre as reformas que podem
avançar em 2018 destacamos: a tributária, da previdência e
do mercado de trabalho. A reforma tributária propõe a
redução de certos impostos sobre as empresas e
simplificação do sistema, aumentando a competitividade do
país e estimulando a retomada do investimento. No mesmo
sentindo, uma alteração da legislação trabalhista, com
normas mais modernas e ajustadas às novas características
do mercado de trabalho, reduziria os custos de contratação
e aumentaria a formalização neste mercado.

As eleições legislativas fortaleceram a base de apoio ao
governo no Congresso. O resultado fortalece a posição do
governo Macri para os próximos anos e o coloca como
candidato natural à reeleição em 2019. O partido governista
Cambiemos foi o melhor colocado também nos principais
distritos eleitorais. Com isso, o Cambiemos atingiu a maior
bancada em ambas as casas legislativas, com um terço do
senado e mais de 40% da Câmara. Além disso, esse
resultado aumenta as chances de uma continuidade política
nas eleições presidenciais de 2019.

A atividade econômica tem apresentado recuperação mais
consistente desde meados de 2017, o que tende a se
intensificar ao longo de 2018. Os dados recentes da
demanda doméstica confirmam que a economia está em
uma trajetória mais robusta de expansão. O PIB tem
mostrado forte crescimento nos últimos trimestres,
refletindo o bom desempenho do consumo e dos
investimentos. Além disso, a retomada da economia
brasileira deve ajudar a impulsionar as exportações
argentinas. Esperamos uma aceleração do crescimento do
PIB, de 2,8% em 2017 para 3,0% em 2018, com maior
ímpeto dos investimentos em virtude da maior confiança
em um ciclo mais duradouro de expansão.
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no Congresso
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Este maior apoio do governo no Congresso deve também
facilitar o encaminhamento de um ajuste fiscal mais
vigoroso. A meta do governo é reduzir gradualmente o
déficit primário ao longo dos próximos quatro anos,
atingindo 2,2% do PIB em 2019. O governo deverá cumprir
a meta fiscal deste ano, de um déficit de 4,2% do PIB, com o
auxílio da arrecadação extraordinária advinda
principalmente do programa de regularização de ativos
mantidos fora do país. 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. Boa parte dos
subsídios foi cortada em 2016 e 2017, mas ainda há a
possibilidade de novos ajustes que levariam à queda das
despesas. A meta para 2018, mesmo sob a hipótese de
maior crescimento, ainda exigirá medidas adicionais de
redução de despesas ou de aumento da arrecadação,
mantendo o cenário fiscal como uma fragilidade para a
economia do país.

A inflação deve continuar desacelerando, apesar de em
ritmo lento. Após uma alta de 41,0% em 2016,
impulsionada pela retirada dos subsídios às tarifas de
energia elétrica, a inflação recuou nesse ano, refletindo
principalmente o menor impacto dessas medidas. Ainda
assim, a velocidade dessa queda tem frustrado as
expectativas, com uma maior inércia em vários preços. A
inflação mensal tem se situado em torno de 1,5% nos
últimos meses, com os núcleos também acima de 1,0%. O
câmbio em 2018 deve continuar valorizado em termos
reais, não sendo fonte de pressão inflacionária. Os influxos
de divisas, com elevada emissão de dívida externa do setor
público, exerce força sobre o câmbio desde a reabertura
dos mercados internacionais. Por outro lado, a continuidade
do processo de remoção de subsídios deve continuar a
pressionar a inflação. Sendo assim, projetamos uma queda
gradual da inflação, encerrando 2018 em 15%, acima do
teto da meta do BC, de 12% para 2018.

A política monetária deve continuar apertada. Desde
outubro, o Banco Central passou a focar suas atenções na
meta de 2018, de inflação entre 8% e 12%. Em função da
desaceleração mais lenta, o BC deve iniciar um ciclo de
redução dos juros apenas quando os núcleos de inflação
mostrarem sinais mais claros de acomodação. Assim,
esperamos que a queda do juro nominal seja condicional à
velocidade da queda da inflação, mantendo o juro real em
patamar relativamente estável (ao redor de 10% ex-ante)
ao longo de 2018. Com isso, projetamos que os juros
nominais encerrem o próximo ano em 20,5%.
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• Aceleração da atividade econômica deve se intensificar em 2018, impulsionada pela política monetária
mais expansionista, melhora da demanda externa e dos termos de troca

• Com a retomada da atividade, a inflação deve subir, se aproximando do centro da meta
• As eleições presidenciais continuam indefinidas, mas independentemente de qual dos candidatos saia

vitorioso, ele terá de negociar apoio do Congresso

Chile

Aceleração da atividade econômica deve se intensificar em
2018, com política monetária mais expansionista. A
atividade está se recuperando após uma frustação nos
últimos anos. O forte crescimento do PIB no terceiro
trimestre, com aumento do consumo e dos investimentos,
além de forte crescimento das exportações, aponta para
uma melhora mais consistente adiante. Acreditamos que a
economia deva 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, ajudados pelos preços de commodities mais
favoráveis ao longo do tempo. Além disso, a mineração
deve ter um significativo crescimento, uma vez que a
produção de cobre em 2017 foi afetada por uma greve na
maior mina do país no início do ano, o que não deve se
reproduzir no próximo ano.

A política monetária acomodatícia deve ser propulsora
para aceleração do crescimento da economia. Neste ano, o
fraco crescimento da atividade, combinado com a inflação
muito baixa, permitiu que o Banco Central cortasse os juros
para 2,5%, levando os juros reais para um patamar
historicamente baixo. Apesar de esperamos uma aceleração
da atividade, acreditamos que as taxas fiquem no nível atual
ao longo de todo o próximo ano. A atual posição
expansionista da política monetária (juros reais ao redor de
zero) já produziu efeitos sobre o consumo doméstico neste
segundo semestre e deve estimular a retomada da
economia em 2018, conforme as defasagens naturais
operem. Dessa forma, projetamos um crescimento do PIB
de 2,5% para 2018.

A inflação deve se aproximar do centro da meta. Ao longo
de 2017, o país registrou uma inflação muito baixa,
refletindo diversos fatores. A apreciação da moeda e a fraca
demanda mantiveram os preços sob controle. Além disso,
os preços de alimentos foram muito favoráveis, por conta
de uma grande oferta internacional de grãos. Para 2018, a
retomada da atividade econômica e uma taxa de câmbio
relativamente estável devem gerar a uma elevação gradual
da inflação em direção à meta de 3%. Também deverá
contribuir para essa convergência, o fato das expectativas
estarem ancoradas em 2,8% para 2018.
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Cenário externo é favorável. O nosso cenário de uma
aceleração do crescimento global no próximo ano, sustenta
nossa expectativa de alta dos preços dos metais (ver
Especial Commodities, pág. 14). Especificamente para o
cobre, que representa cerca de metade das exportações do
país, esperamos uma alta de cerca de 10% em 2018, após
um avanço de cerca de cerca de 30% neste ano. Assim,
esperamos uma melhora das exportações e dos termos de
troca chilenos, o que favorece a manutenção de câmbio real
apreciado e ausência de maiores pressões nas contas
externas do país. Além disso, o processo de normalização da
política monetária dos Estados Unidos deve ser gradual, não
exercendo uma pressão sobre as moedas dos países
emergentes. Esses fatores reforçaram nossa expectativa de
que a moeda chilena não apresentará grandes movimentos
no próximo ano, com efeito neutro sobre a inflação,
sustentada por um déficit em conta corrente controlado.

Eleições presidências. As eleições presidenciais serão
decididas em segundo turno entre o ex-presidente
Sebastián Piñera e o candidato governista, o Senador
Alejandro Guillier, no próximo dia 17 de dezembro. No
primeiro turno, Piñera foi o primeiro colocado, mas com
margem menor do que o esperado. Nesse mesmo sentido,
uma pesquisa recente indicou que os candidatos estariam
tecnicamente empatados no segundo turno, com ligeira
vantagem, dentro da margem de erro, para Piñera. Vale
destacar que dentre os candidatos, o ex-presidente é visto
como o candidato com a agenda econômica mais pró-
mercado. No entanto, independentemente de qual dos
candidatos saia vitorioso, ele terá de negociar um apoio no
Congresso, uma vez que nenhum dos candidatos tem
maioria absoluta. Na Câmara, a aliança de Piñera elegeu a
maior bancada na Câmara e ficou a seis cadeiras de atingir a
maioria. No Senado, entretanto, a distribuição é mais
equilibrada. A eleição chilena tende a resultar em uma boa
percepção dos mercados em relação à estabilidade
econômica e fiscal do país, que já é historicamente
reconhecido como um dos países mais previsíveis da região.
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• Cenário mais favorável para os preços do petróleo em 2018 deve ajudar na redução dos déficits
orçamentário e em transações correntes, mas o cenário continua desafiador

• Para 2018, mantemos nossa projeção de crescimento em 3,0%, em linha com a demanda externa mais
positiva e com cenário de preços de commodities mais favoráveis

• Manutenção da política de ajuste fiscal dependerá do comprometimento do novo governo, que será
eleito no primeiro semestre de 2018

Colômbia

Diante da elevada importância do setor petrolífero para a
economia colombiana, um cenário mais positivo para os
preços¹ alivia a pressão sobre os déficits em conta corrente
e fiscal. Essa melhora nos preços já pode ser percebida no
comportamento recente das exportações do país, o que
deve ajudar na continuidade de convergência do déficit em
conta corrente dos atuais 4,2% do PIB em junho para
próximo de 3,5% do PIB no final do ano.

Juntamente com a retomada das exportações e da
produção de petróleo a demanda doméstica também tem
mostrado sinais de melhora. Por mais que a aceleração no
crescimento do PIB seja principalmente impulsionada pelo
crescimento dos gastos do governo, chama a atenção a
contribuição positiva dos investimentos e do setor externo
líquido, que vinham contribuindo negativamente desde o
início de 2016. Já o ritmo forte de crescimento dos gastos
do governo nos últimos trimestres é explicado pelo
aumento nas despesas fiscais desde a aprovação do acordo
de paz no final do ano passado. Para 2018, acreditamos que
o PIB deve acelerar de 1,7% para 3,0%, principalmente
refletindo o crescimento dos investimentos e do consumo
privado, que devem responder: (i) à melhora nas condições
financeiras (após o corte de 300 pontos na taxa básica de
juros), (ii) à retomada dos projetos de infraestrutura de
quarta geração (4G), que avançaram abaixo do esperado
por conta dos escândalos de corrupção no inicio do ano e
(iii) à melhora na demanda externa que tem impulsionado
tanto os embarques de petróleo quanto de outros
produtos.

A melhora no crescimento, juntamente com os primeiros
benefícios da reforma fiscal (aprovada no início de 2017),
tem ajudado de forma importante o cumprimento da
meta fiscal de 2017, de déficit nominal de 3,6% do PIB. Em
2018, contudo, o esforço do governo precisará ser maior
para cumprir a meta de déficit, de 3,1% do PIB. Grande
parte do ajuste de 2017 foi feito do lado das receitas, com
as altas do imposto sobre valor agregado e na base de
incidência do imposto de renda, o que não deve se repetir
no ano que vem.

Melhora na demanda externa e nos preços 
do petróleo tem ajudado na redução do 

déficit em conta corrente.

Reforma fiscal já dá sinais de melhora na 
arrecadação em % do PIB.

_______________________

¹ Como apontado no nosso Especial de commodities.
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A disputa presidencial continua bastante incerta: faltando
menos de seis meses para o primeiro turno das eleições
(27/maio) ainda não foram definidos os candidatos dos
principais partidos. A data limite para registrar as
candidaturas é 9 de março e os candidatos que desejam
concorrer em candidatura independente devem conseguir o
mínimo de 3% dos votos da última eleição até 13 de
dezembro.

As pesquisas continuam apontando que os três pré-
candidatos não conseguiram conquistar maioria
significativa para definição da eleição no primeiro turno.
Ademais, o candidato que será apoiado pelo ex-presidente
Alvaro Uribe, que tem grande apoio popular, ainda não foi
definido (Iván Duque, Carlos Holmes e Rafael Nieto são os
preferidos de Uribe). O candidato mais alinhado com o
governo, comprometido com a política de ajuste, é o ex-
vice-presidente German Vargas Lleras, que deixou o seu
partido e decidiu concorrer como candidato independente.
Apesar da recente decisão de Vargas Lleras, de afastar sua
candidatura do presidente Santos (que possui elevada taxa
de rejeição), o candidato continua enfrentando certa
resistência de parcela da população, por conta do seu apoio
aos termos do acordo de paz com as guerrilhas.

Gustavo Petro é o candidato mais à esquerda, que se
posiciona contrário à manutenção do ajuste fiscal, porém
também sofre rejeição da população, contrária aos termos
aprovados no acordo de paz. 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, porém caso seja eleito
deverá enfrentar dificuldade dentro do Congresso, uma vez
que somente partidos pequenos tem se mostrado
favoráveis à sua candidatura.

Dessa forma, apesar da redução das vulnerabilidades
externa e fiscal, as principais agências de risco apontam
como fundamental a continuidade do ajuste para
manutenção da classificação de risco do país. Sendo assim,
a pauta econômica do novo governo eleito em 2018 ganha
ainda mais importância.

Germán Vargas Lleras 
(Independente)

17%

Gustavo Petro 
(Progressista)

18%

Iván Duque (Centro 
Democrático)

11%

Sergio Fajardo 
Valderrama 

28%

Outros
23%

Em branco
4%

Pesquisa de intenção de votos para presidente

Fonte: Alianza, Semana, Caracol, Bradesco

Reforma fiscal e retomada do crescimento 
garantirão o cumprimento da meta fiscal de 

2017, apesar do aumento dos gastos.

Cenário eleitoral continua incerto, disputa 
deve se estender para o segundo turno.
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• Incerteza quanto ao cenário eleitoral e a renegociação do NAFTA elevam o risco de manutenção do
ajuste em conta corrente e da política de austeridade fiscal

• Diante desse cenário de elevada incerteza o crescimento da atividade econômica já mostra sinais de
desaceleração, puxado pelo menor ímpeto dos investimentos e do consumo privado

• Grande número de pré-candidatos à presidência eleva a dispersão das intenções de votos e a chance da
vitória do candidato de esquerda

México

Apesar de alguns avanços importantes nas últimas
rodadas de renegociação do NAFTA, as negociações não
evoluíram em algumas questões chaves. Em novembro, foi
realizada a quinta rodada de renegociação do NAFTA¹, que
em suma consolidou alguns avanços das rodadas anteriores,
como (i) a regulamentação do comércio eletrônico no bloco,
(ii) a padronização de algumas normas fitossanitárias (que
deve facilitar o comércio de produtos in natura) e (iii) as
novas regras para os serviços de telecomunicações.

Porém, algumas questões chaves ainda continuam sendo
discutidas como regra de origem, que impõem a
necessidade de que os produtos manufaturados possuam
um mínimo de conteúdo local, e a criação da sunset
clause, que determina que a cada cinco anos a continuidade
do acordo comercial é colocada em questão. Esses dois
pontos são defendidos pelos EUA, porém enfrentam forte
oposição do México e do Canadá.

Essa indefinição quanto à renegociação do NAFTA tem
afetado negativamente o ambiente de negócios e o
crescimento dos investimentos no país. Por mais que em
grande medida a desaceleração dos investimentos até
então reflitam a queda nos investimentos do setor de
construção e da redução dos investimentos
governamentais, era esperado uma retomada nos
investimentos privados em 2017, de tal forma que os
investimentos contribuíssem positivamente para o
crescimento do PIB.

Até a primeira metade do ano essa fragilidade dos
investimentos foi compensada pelo forte crescimento do
consumo privado, que garantiu um crescimento do PIB
próximo de 2,5% no período. Porém, os dados preliminares
do terceiro e quarto trimestres, além de continuarem
mostrando os investimentos fracos também sugerem um
significativo arrefecimento dos consumo das famílias. Essa
desaceleração do consumo das famílias em grande medida
reflete a perda do poder aquisitivo com a elevada inflação e
os efeitos defasados dos apertos nas condições monetárias.

Continuidade do ajuste em conta corrente 
fica ameaçada diante da possibilidade de 

fim do NAFTA.

Indefinição quanto à política comercial 
frustraram nossa expectativa de retomada 

dos investimentos.

_______________________

¹ Estão agendadas mais duas rodadas de renegociação (em janeiro e março).
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Para 2018, acreditamos que a retomada dos investimentos
e do consumo das famílias deve fazer com que o
crescimento do PIB acelere de 2,0% em 2017 para 2,3% em
2018. Nossa expectativa de aceleração no crescimento do
PIB leva em conta a provável combinação (i) de uma
resolução favorável na renegociação do NAFTA e (ii) a
convergência da inflação para a meta. Essa combinação de
fatores abrirá espaço para que o Banco Central do México
(Banxico) inicie o ciclo de redução da taxa de juros e para a
retomada dos investimentos e do consumo das famílias.

Além de desestimular os investimentos no México, uma
renegociação desfavorável do NAFTA coloca em risco a
capacidade do país financiar o déficit em conta corrente,
uma vez que, além de principal parceiro comercial do
México (absorvendo mais de 80% das exportações do país),
os EUA também é uma das maiores fontes de investimentos
estrangeiros diretos no país.

Assim como a conclusão da renegociação do NAFTA, a
eleição presidencial de 1° de julho de 2018 também figura
com fator de risco para nossa expectativa de crescimento
e manutenção da política de austeridade fiscal no país.
Faltando um pouco mais de seis meses para a eleição a
incerteza quanto ao resultado continua elevada, uma vez
que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continua
liderando as pesquisas de intenção de voto e a principal
coalisão de oposição a Frente Ciudadano por México (PAN-
PRD-MC²) ainda não definiu o seu candidato. No último
mês, a colisão governista (PRI-PVEM) anunciou José Antonio
Meado (ex-ministro das finanças) como candidato.

Como a eleição presidencial no México é definida em
turno único, a atual fragmentação das intenções de votos
aumenta as chances de vitória do candidato Lopes
Obrador, que tem defendido um programa de governo
focado na reversão das reformas estruturais dos últimos
anos e no aumento dos gastos governamentais. Sendo
assim, os próximos meses serão cruciais para o país, com
definições à respeito da renegociação do NAFTA e a eleição
presidencial.

Apesar de tamanha incerteza, nosso cenário continua
contemplando (i) um desfecho favorável para a
renegociação do NAFTA e (ii) que, mesmo que AMLO
vença a eleição presidencial, não acreditamos que ele terá
apoio do Congresso para reverter as reformas dos últimos
anos.

EUA figura como principal parceiro externo 
do México.

AMLO permanece como principal candidato à 
presidência e disputa pelo segundo lugar 

continua aberta

EUA
62%

Área do Euro
25%

Japão
5%

Canadá
4% Outros

4%

Países de origem dos investimentos diretos no país

Fonte: CEIC

EUA
80.2%

América Latina
8.4%

Outros
6.4%

União Europeia
5.0%

Principais destinos das exportações mexicanas

Fonte: Bloomberg

Andrés Manuel 
López Obrador 

(Morena-PT)
31%

José Antonio 
Meade (PRI-

PVEM)
16%

Ricardo Anaya 
(PAN-PDR-MC)

23%

Margarita Zavala 
(Independente)

10%

Outros
4%

Não sabem/ 
Nulos
16%

Pesquisa de intenção de votos para presidente

Fonte: El Universal/Buendía & Laredo, 
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• A atividade econômica deve acelerar em 2018, impulsionada pelos crescimento mundial e pelas
políticas monetária e fiscal expansionistas

• Com a inflação dentro da meta, o Banco Central deve manter as taxas de juros estáveis
• O cenário político permanece complicado, com forte oposição ao governo no Congresso

Peru

A economia do Peru deve continuar em aceleração ao
longo de 2018. Durante o primeiro semestre de 2017, a
atividade econômica foi afetada pelas fortes chuvas, que
causaram impactos relevantes na produção e na
infraestrutura do país, com a queda de pontes e bloqueio
de estradas. Outra fonte da frustração com crescimento foi
a paralização de importantes investimentos em
infraestrutura após denúncias de corrupção envolvendo
grandes empresas e importantes políticos do país.
Absorvidos esses choques exógenos negativos, ao longo do
segundo semestre a atividade começou a mostrar uma
reação, impulsionada pelo crescimento do consumo e das
exportações. Para 2018, esperamos que essa aceleração do
consumo prossiga, impulsionada pelas taxas de juros
expansionistas. As exportações, por sua vez, serão
favorecidas por uma aceleração da atividade global.
Esperamos um crescimento vigoroso, da ordem de 4,0%,
para o PIB no próximo ano.

A política fiscal também será estimulativa. As obras para a
reconstrução da infraestrutura destruída pelo El Niño
Costero estão em curso. Há ainda a um viés de alta que
deriva do possível desenlace de obras paralisadas por
corrupção que podem voltar a ser executadas ao longo de
2018. O ritmo dessas soluções, entretanto, é incerto.

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%, dentro do intervalo de metas do Banco Central.

Os juros devem permanecer no terreno expansionista.
Neste ano, o Banco Central reduziu os juros de 4,25% para
3,5%. Apesar da aceleração da atividade econômica,
acreditamos que o cenário favorável para a inflação
permitirá que os juros permaneçam no nível atual por um
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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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período prolongado. Nossa expectativa é que o Banco
Central inicie um ciclo de alta dos juros apenas em 2019. No
entanto, uma retomada mais rápida da atividade econômica
pode levar a uma antecipação dessas altas para o segundo
semestre de 2018. Apesar da desaceleração dos últimos
anos, o Peru tem sido a economia da região com
crescimento mais saudável. Um crescimento de 4%, ou
superior, em 2018, deve levar a economia a uma condição
de ociosidade menor que não justificaria a manutenção de
taxas de juros reais tão baixas como as atuais. Sendo assim,
o país pode ser, dentre os que estão em ciclo de expansão
monetária, o primeiro a empreender uma alta de juros na
região.

As exportações peruanas cresceram fortemente neste ano,
refletindo tanto o aumento em quantidade quanto o
aumento dos preços. Essa tendência deve permanecer no
próximo ano refletindo o forte crescimento previsto para a
economia global. O déficit em conta corrente deve
permanecer em torno de 2,0% do PIB no próximo ano, com
financiamento muito confortável para os padrões históricos
do país. Esses fatores, reforçaram nossa expectativa de que
a moeda peruana não apresentará grandes movimentos no
próximo ano.

O cenário político continua instável, com 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. As relações com o legislativo parecem ter tido
alguma melhora desde que o presidente foi forçado a
substituir o primeiro-ministro em setembro. O novo
ministério é liderado por Mercedes Aráoz, que manteve a
maior parte dos integrantes do ministério anterior, e não
sinalizou, até aqui, uma mudança significativa da orientação
política. Vale destacar que a divergência entre governo e
oposição refletem mais uma disputa por poder do que
diferenças sobre as políticas econômicas, o que restringe o
risco de desvios grandes na condução da economia do país.
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Especial Commodities: expectativa de preços para 2018

o O cenário para as commodities deve ser de preços em alta ao longo de 2018, principalmente refletindo
melhores condições de demanda. O crescimento mundial em aceleração deve elevar a demanda mundial
das principais commodities. Assim, após longo período de preços em baixa, devemos iniciar um novo ciclo
de recuperação gradual de preços.

o O petróleo parece ter encontrado um limite de produção nos EUA antes do esperado. Mesmo com preços
acima do que era considerado o nível de incentivo para aumente dos investimentos marginais (Acima de
USD 50 o barril), os produtores norte-americanos tem preservado a expectativa de oferta futura nos
últimos meses. Dessa maneira, com o consumo em recuperação e a oferta no limite de curto prazo, os
estoques devem continuar se reduzindo. Do lado da OPEP, o controle de oferta tem se mantido ao redor
dos limites acordados, o que já é suficiente para redução esperada de estoques nos próximos meses. Além
disso, o grupo decidiu estender a limitação da oferta até o final de 2018. Todos esses vetores tem
sustentado preços de petróleo entre US$ 60 e US$ 65/barril. Esse intervalo deve se sustentar no ano que
vem, o que tenderia a favorecer países como Colômbia e México.

o As commodities metálicas, em função do robusto crescimento global, aliado à uma relação
estoque/consumo relativamente baixa para padrões históricos, devem ter preços elevados em 2018. O
destaque fica para alumínio, para o qual estimamos um aumento mais significativo da oferta apenas em
2019. Assim, os estoques deverão continuar muito baixos ao longo do próximo ano. Esperamos um preço
médio de US$ 2200/t para o alumínio em 2018, mas não descartamos que o preço possa atingir US$ 2500/t
ao longo do ano. Já o minério de ferro continua reagindo às políticas chinesas de combate à poluição, que
tem fechado as siderúrgicas menos eficientes ao longo do inverno e reduzido a demanda de minério. Após
esse período, com reabertura das siderúrgicas chinesas, esperamos que o preço volte para patamar de US$
65/t, a partir dos segundo trimestre de 2018. Após um período longo de preços baixos, várias empresas
ajustaram seus planos de investimentos, e os ciclos, em boa parte das commodities metálicas, é longo.
Sendo assim, podemos considerar a capacidade de resposta da oferta no curto prazo baixa, o que deve
fazer com que a sensibilidade dos preços à aceleração da demanda seja maior, dando viés de alta aos
preços para 2018.

o Os preços agrícolas também devem mostrar recuperação, após alguns anos de preços muito baixos. O
nível deprimido dos preços nos últimos anos diminuiu o incentivo de aumento de área plantada,
especialmente nos EUA. Por isso, espera-se uma oferta menor do principal produtor mundial dos principais
grãos, o que cria um limite inferior aos preços. Nesse cenário, qualquer choque negativo que afete a
produtividade de curto prazo das lavouras pode pressionar as cotações em 2018. Com a elevada
probabilidade de um evento La Niña, os preços podem subir mais do que temos observado nos últimos
anos.

Expectativa para preços médios, principais commodities

Fonte: Bloomberg, Bradesco

2015 2016 2017 2018

Petróleo (barril) 53,7 45,1 54,4 63,0

Minério de ferro (ton) 55,6 58,9 71,5 64,3

Cobre (ton) 5.514 4.880 6.200 6.800

Alumínio (ton) 1.668 1.604 1.955 2.200

Soja (bsc) 9,5 9,9 9,8 10,3

Milho (bsc) 3,8 3,6 3,6 4,0

Trigo (bsc) 5,1 4,4 4,4 4,5
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Especial Câmbio: alta das commodities deve compensar fortalecimento inicial 
do dólar 

o Em meados de outubro observamos uma depreciação relevante das moedas dos países emergentes,
inclusive dos países da América Latina. Em nossa visão isso se deveu à reprecificação dos juros norte-
americanos que acabou impactando as curvas de juros de países emergentes, assim como suas moedas.

o A questão que surge é se essa alta de juros nos EUA tem potencial de alterar permanentemente a
trajetória das moedas da América Latina. Para isso, estudamos os demais episódios de elevação dos juros
nos EUA e seus respectivos impactos para moedas dos países emergentes e da América Latina.

o Verificamos nesse estudo que há, de fato, no ciclo de abertura de juros curtos e longos nos EUA, um
impacto inicial sobre a moeda americana, que se aprecia, e consequentemente uma depreciação das
moedas de emergentes em relação ao dólar.

o Porém, ao longo dos últimos ciclos de abertura de juros americanos verificamos, de forma geral, que
tanto o dólar perde força, como a depreciação das moedas de países emergentes e da América Latina
perde força e/ou se reverte. Exceção feita ao episódio de 2013, no qual as moedas de países da América
Latina mantiveram uma depreciação ao final do ciclo de 5,5%.

Episódios anteriores de abertura de juros nos EUA:

Fonte: Bloomberg, Bradesco

o O fator comum que identificamos em todos esses episódios é um crescimento global forte o suficiente
para gerar uma elevação dos preços das commodities. Nesse sentido, nossa avaliação é a de que o vetor da
alta de commodities acabou sendo dominante para moedas de emergentes nos ciclos anteriores de
abertura de juros, com exceção do episódio do Taper tantrum (2013).

EUA  

efeitos 

11/09   

2001

Ciclo 

Greenspan 

2004

Pós crise 

2009

Alta 

commodities 

2010

Taper 

tantrum 

2013

Trump 

2016

Reforma 

fiscal e FED 

2017

T10y 1,16 1,16 1,27 0,85 0,77 0,62 0,21

Início 4,24 3,97 2,21 2,62 1,84 1,83 2,17

Pico 5,41 5,24 3,95 3,74 2,99 2,60 2,46

Fim 5,40 5,14 3,48 3,47 2,61 2,44 2,38

T02y 1,22 3,50 0,35 0,48 0,08 0,36 0,42

Início 2,49 1,65 0,76 0,34 0,23 0,83 1,34

Pico 3,73 5,28 1,40 0,85 0,52 1,27 1,77

Fim 3,71 5,15 1,11 0,82 0,32 1,19 1,76

DXY 3,6% -2,7% -3,6% -1,9% -2,5% 4,6% 0,4%

Início 115 88 81 77 82 98 93

Pico 120 92 89 81 85 103 95

Fim 119 85 78 76 80 102 93

Cesta América Latina -3,1% -3,2% -8,3% -0,9% 5,5% 2,4% 2,4%

Início 200 207 213 180 177 260 248

Pico 200 218 227 183 190 272 257

Fim 194 200 195 178 187 266 254

Commodities 17,0% 71,3% 31,0% 27,4% -1,6% 10,4% 11,0%

Início 172 283 349 569 643 361 386

Pico 201 501 478 726 669 399 431

Fim 201 485 457 726 632 398 429
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Especial Câmbio: alta das commodities deve compensar fortalecimento inicial 
do dólar 

o Interessante notar que exatamente no episódio de exceção citado, no qual a moeda de emergentes
acabaram apresentando depreciação persistente, as commodities não apresentaram alta. Foi o episódio em
que a abertura de juros americana esteve mais associada ao fator exógeno da mudança de sinalização da
política monetária de Bernanke do que às condições endógenas de uma economia mais aquecida.

o Assim para 2018, tendo em vista que esperamos uma continuidade da elevação dos preços das principais
commodities exportadas pela América Latina, dada a robustez e o espraiamento do crescimento global
(vide Especial sobre Commodities em 2018), avaliamos que a moedas desses países deverão responder
majoritariamente a esse vetor, apesar da abertura moderada esperada dos juros nos EUA.

Episódios anteriores de abertura de juros nos EUA e demais variáveis:

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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