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Fevereiro de 2018

Cenário América Latina

Cenário de forte crescimento global favorece dinâmica de crescimento dos países da região, 
dando mais tempo para prosseguir com agenda de reformas

O cenário de 2018 vem se mostrando bastante favorável para os países exportadores de commodities,
dentre as quais, Peru e Chile aparecem como os países mais beneficiados com o maior ritmo de
crescimento global. O cenário político permanece como importante fator de risco na região, com eleições
gerais na Colômbia (março e maio) e México em julho.

Argentina: continuidade do avanço na agenda de reformas e retomada do crescimento econômico nos
deixam mais otimistas com o cenário para 2018 e 2019. No campo fiscal, a alteração do reajuste das
aposentadorias deve permitir o cumprimento da meta para 2018. A mudança das metas de inflação, para
mais, permitiu flexibilização da política monetária, apesar de a desinflação seguir lenta. (pág. 2)

Chile: aceleração da atividade econômica deve se intensificar em 2018, impulsionada pela possibilidade de
avanço em uma agenda econômica ainda mais ortodoxa, pela melhora da demanda externa e dos termos
de troca. A alta recente dos preços das commodities deve trazer uma melhora nos termos de troca e na
balança comercial, que pode ficar ainda mais superavitária, abrindo espaço para mais apreciação do
câmbio (pág. 4)

Colômbia: cresce a preocupação com a capacidade do governo em manter o ajuste fiscal, diante da
frustração com o crescimento econômico em 2017 e da dificuldade do governo em reduzir os seus gastos
correntes. Esse cenário fez com que a agência de risco S&P rebaixasse a classificação de risco do país.
Porém, acreditamos que o cenário mais favorável para os preços das commodities ajudará na redução dos
déficits orçamentário e em conta corrente. (pág. 6)

México: a renegociação do NAFTA entra na sua reta final, porém ainda restam importantes pontos para
serem discutidos na sétima, e provável última rodada, de negociação. Calendários eleitorais no México e
nos EUA podem interromper as negociações e, dependendo dos resultados, cresceria a probabilidade do
fim do acordo. Entre a primeira e a sexta rodadas de renegociação, ainda restaram muitos capítulos para
serem discutidos, porém avanços importantes foram obtidos em pró da modernização do acordo. (pág. 8)

Peru: Apesar do presidente, Pedro Paulo Kuczynski, ter conseguido impedir que o processo de
impeachment avançasse no congresso, o cenário continua instável diante da frágil base parlamentar. O
cenário internacional se mostra bastante favorável neste momento de alta nos preços de commodities
metálicas, diante da grande concentração na atividade de exploração mineral. O cenário externo deve
intensificar o movimento de apreciação da moeda doméstica em um contexto de inflação já bastante
baixa. (pág. 12)

Especial Commodities: a expectativa favorável para os preços das commodities ao longo de 2018 favorece
a dinâmica dos países da região que figuram entre os maiores exportadores líquidos de algumas
commodities. (pág. 12)

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

 (%)

Inflação ao consumidor

 (%)

Taxa básica de juros

 (%)

Taxa de câmbio 

(final do ano)

Projeções: Bradesco
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• Continuidade do avanço na agenda de reformas e retomada do crescimento econômico nos deixam
mais otimistas com o cenário para 2018 e 2019.

• No campo fiscal, a alteração do reajuste das aposentadorias deve permitir o cumprimento da meta para
2018.

• A mudança das metas de inflação, para cima, permitiu flexibilização da política monetária, apesar de a
desinflação seguir em ritmo lento.

Argentina

A agenda de reformas continua avançando. Em 2017, a
economia começou a mostrar os efeitos positivos das
transformações na política econômica do país implantadas
pelo Governo Macri nos últimos anos. Após sair fortalecido
das eleições legislativas, o governo focou na aprovação de
importantes reformas econômicas. A mais importante delas
foi a reforma da previdência cuja principal alteração foi na
forma de reajuste das aposentadorias, que antes estavam
vinculadas aos salários médios e à arrecadação
previdenciária, e agora está vinculada diretamente à
inflação. Outras reformas aprovadas nos últimos meses
foram a tributária e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atividade econômica tem apresentado recuperação mais
consistente ao longo dos últimos trimestres, o que tende a
se intensificar em 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 2,6% em 2017 para
3,0% em 2018, com maior ímpeto dos investimentos em
virtude da maior confiança em um ciclo mais duradouro e
estável de expansão da economia local.

No campo fiscal, a alteração do reajuste das
aposentadorias deve permitir o cumprimento da meta
para 2018. Em 2017, o governo cumpriu a meta de
resultado primário ao registrar déficit de 3,9% do PIB, ainda
que auxiliada pela arrecadação com o programa de
regularização de ativos no exterior que arrecadou cerca de
0,3 p.p. do PIB. A meta do governo é reduzir gradualmente
o déficit primário ao longo dos próximos anos, atingindo
2,2% do PIB em 2019. Nesse sentido, o resultado deste ano
será beneficiado pelo efeito da retomada do crescimento
econômico sobre a arrecadação de impostos. Do lado das
despesas, após os subsídios terem sido cortados
significativamente nos últimos dois anos, o governo espera
algum corte adicional. Mesmo que o governo tenha êxito
em implementar a redução do déficit primário proposta o
cenário fiscal ainda permanecerá desafiador.

A economia está em trajetória
mais consistente de expansão
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A melhora do resultado primário deve ser em parte
compensada pelo maior gasto com os juros da dívida. O
crescimento dos gastos com juros reflete o crescimento da
dívida do governo e a manutenção das taxas de juros
domésticas em nível elevado, em resposta a um processo
desinflacionário mais lento do que o previsto.

A inflação deve continuar desacelerando, apesar de em
ritmo lento. A inflação recuou no último ano para 24,8%,
após ter registrado alta de 41,0% em 2016 impulsionada
pela retirada dos subsídios às tarifas de energia elétrica. A
queda, no entanto, refletiu principalmente o menor
impacto dessas medidas com a desinflação dos núcleos
mostrando um ritmo de ajuste aquém do esperado. Nos
últimos meses, o núcleo tem oscilado em torno de 1,5%, ou
18% em termos anualizados. Esperamos uma continuidade
da tendência de queda da inflação ao longo do ano. Por
outro lado, a continuidade do processo de remoção de
subsídios deve continuar impedindo uma redução mais
intensa da inflação. Projetamos inflação de 18% em 2018,
ainda acima, portanto, da meta do BC para o ano (de 15%).

As novas metas de inflação permitiram uma flexibilização
da política monetária, até certo ponto questionável. O
governo anunciou no final de dezembro de 2017 uma
alteração nas metas de inflação. A meta para a variação dos
preços deste ano passou a ser de 15,0%, ante a meta
anterior de um intervalo entre 8,0% e 12,0%. Para 2019, o
objetivo passou a ser uma inflação de 10,0%. Desde então o
Banco Central promoveu dois cortes de juros, levando a
taxa de juros de 28,75% para 27,25%. Vale destacar que a
expectativas do mercado para os preços deste ano
permanecem acima da nova meta, com alta de 17,4%.
Assim, essas decisões mostram uma posição menos
conservadora da autoridade monetária do que sugere sua
comunicação. Cortes de juros permitidos apenas pela
mudança nas metas (menos ambiciosas), podem levantar
questionamentos sobre o comprometimento efetivo com
uma desinflação mais rápida da economia. Mesmo assim,
esperamos que a política monetária deve continuar
apertada. As reduções da taxa de juros devem ocorrer em
linha com a declínio da inflação. Projetamos que os juros
nominais encerrem 2018 ano em 20,5%.
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• Aceleração da atividade econômica deve se intensificar em 2018, impulsionada pela possibilidade de
avanço em uma agenda econômica ainda mais ortodoxa, pela melhora da demanda externa e dos
termos de troca.

• Já se observa retomada da atividade, principalmente impulsionada pelo consumo doméstico.
• A alta recente dos preços das commodities deve trazer uma melhora nos termos de troca e na balança

comercial, que pode ficar ainda mais superavitária, abrindo espaço para mais apreciação do câmbio.

Chile

O primeiro vetor favorável à economia chilena vem da
eleição de Sebastian Piñera, que traz consigo a
possibilidade de avanço em uma agenda econômica ainda
mais ortodoxa, com reformas que recoloquem o país em
uma trilha fiscal de curto prazo saudável e avance ainda
mais em agendas de produtividade e de competição
internacional em um país já organizado do ponto de vista
macroeconômico.

Em resposta ao resultado eleitoral, por exemplo, os
índices de confiança dos consumidores e empresários
voltaram a subir, o que pode ser um primeiro indício de
maior consistência na aceleração da retomada do
crescimento já em 2018. Piñera nomeou para o ministério
das finanças, Felipe Larain, um renomado economista, com
passagens por diversos organismos internacionais e
também pelo governo anterior de Piñera. Com isso, espera-
se que a política econômica volte a produzir bons
resultados, com redução dos atuais déficits fiscais, redução
da chance de novos downgrades das agências de risco e, em
última analise, gerando maior crescimento econômico em
relação aos modestos 2% de crescimento que o governo
anterior tem produzido nos últimos anos.

Um segundo vetor positivo vem do cenário internacional,
caracterizado pelo melhor crescimento econômico dos
últimos anos, com implicações positivas para os preços de
commodities e, em particular, do cobre, com benefício
direto para o ingresso de dólares na economia chilena.
Vale ressaltar que o Chile é uma economia muito aberta ao
comércio internacional e tem uma grande concentração de
exportações de bens básicos, em particular de commodities
metálicas, em sua pauta de exportação. Apenas o cobre
reponde por 49% das exportações do país (ou 34,2 bilhões
de USD por ano). Com a alta recente do cobre, deve haver
ingresso adicional de 15 USD bilhões com exportações do
bem só neste ano. Sendo assim, o benefício da aceleração
da economia internacional tende a ser bastante intenso,
ainda mais se considerarmos a atual condição de contorno
da economia chilena, com baixo déficit em conta corrente e
inflação abaixo da meta do banco central.

1,6
1,8

-0,9

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

10 11 12 13 14 15 16 17

Total
Ex-mineração
Mineração

Fonte: Banco Central de Chile

Índice de atividade IMACEC (variação em 12 meses, em %)

Primeiros sinais de recuperação da 
atividade econômica

2,2

-4

-2

0

2

4

6

8

10

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inflação ao consumidor (% a/a)

Fonte: Bloomberg

meta de inflação

Inflação baixa reflete crescimento lento e 
apreciação da moeda



5

Cenário América Latina

A atual condição da economia chilena deve a fazer com
que o choque positivo dos termos de troca permita uma
pressão importante por apreciação adicional da taxa de
cambio do país, o que já tem se verificado nos últimos
meses, produzindo uma inflação ainda mais baixa e grande
espaço para relaxamento adicional das condições monetária
e de crédito do país. Este, portanto, seria o terceiro vetor de
impulso para a economia ao longo de 2018.

Já podemos observar, além da melhora nos indicadores de
confiança, uma tendência à gradual aceleração da
demanda doméstica, em particular do consumo. A
combinação de confiança ampliada, com ganho de renda
real e queda nas taxas de juros começam a se fazer sentir
na economia. Com isso, esperamos que o crescimento do
PIB se acelere em 2018 para 2,5%, vindo de 1,6% em 2017.
A depender do entusiasmo dos agentes econômicos com o
novo governo, e da duração da expansão da economia
global, esta aceleração de crescimento pode ser apenas o
inicio de um novo ciclo mais duradouro de expansão.

Por fim, a alta recente dos preços das commodities devem
trazer uma melhora nos termos de troca, com melhora na
balança comercial, que pode ficar ainda mais superavitária
(revisamos nossa projeção para superávit de US 7 bi de USD
em 2018), abrindo espaço para mais apreciação do câmbio
e para o retorno potencial de algum dinamismo dos
investimentos e dos empregos no setor de mineração que
tiveram desempenho muito ruim nos últimos anos.
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• Cresce a preocupação com a capacidade do governo em manter o ajuste fiscal, diante da frustração com
o crescimento econômico em 2017 e da dificuldade do governo em reduzir os seus gastos correntes.

• Esse cenário fez com que a agência de risco S&P rebaixasse a classificação de risco do país para a menor
nota dentro do grupo de países com grau de investimento.

• Acreditamos que o cenário mais favorável para os preços das commodities ajudará na redução dos
déficits orçamentário e em conta corrente, porém a manutenção da política de ajuste fiscal dependerá
do novo governo que será eleito no primeiro semestre desse ano.

Colômbia

Cresce a preocupação com a capacidade do governo
manter a política de ajustes das contas públicas, diante da
frustração com a retomada do crescimento econômico e
da dificuldade em reduzir os gastos correntes. Em 2017, o
governo conseguiu reduzir o déficit nominal de 4% do PIB
para 3,6%. Porém essa redução ficou aquém do
inicialmente esperado pelo governo, uma vez que era
esperada uma redução mais intensa do déficit após a
aprovação da reforma tributária, que elevou o imposto
sobre valor agregado (IVA) e da base de incidência do
imposto de renda para pessoa física, no final de 2016.
Apesar da reforma fiscal, o governo precisou submeter ao
congresso uma proposta de revisão da meta de déficit
nominal de -3,3% do PIB para -3,6%. E, mesmo após essa
alteração, foi necessário um grande esforço para o
cumprimento dessa nova meta de déficit nominal.

Em grande medida, a razão para a frustração com o
crescimento da arrecadação foi a retomada menos intensa
do crescimento econômico. Essa recuperação menos
intensa se deve ao menor crescimento do consumo das
famílias, refletindo a queda na renda disponível por conta
do aumento do imposto sobre valor agregado e os efeitos
defasados do aperto das condições monetárias. Em
complemento, houve frustração com o crescimento do
investimento, em especial dos investimentos em
infraestrutura de quarta geração (4G), reflexo dos
escândalos de corrupção envolvendo algumas licitações e
parcerias público-privadas (PPP).

Apesar de acreditarmos que o PIB deve acelerar de 1,7%
para 3,0% nesse ano, o cumprimento da meta de déficit
nominal de 3,1% em 2018 permanecerá desafiador. A
nossa expectativa de retomada da atividade está ancorada
(i) na melhora nas condições financeiras (com corte de 325
pontos base na taxa de juros), (ii) na retomada dos projetos
de infraestrutura de 4G e (iii) na melhora na demanda
externa que tem impulsionado os embarques de petróleo e
de outros produtos. Porém, mesmo que se confirme esse
cenário de recuperação da atividade, o governo precisará
intensificar o esforço fiscal, uma vez que 2017 foi um ano
de receitas atípicas e tímido corte de gastos.

Frustração com a retomada do 
crescimento econômico elevam a 

preocupação fiscal

Receitas atípicas e redução nos gastos com 
investimentos e juros ajudaram o 

cumprimento da meta fiscal de 2017
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O ano de 2017 concentrou um montante significativo de
receitas extraordinárias, além do aumento do IVA. Do lado
das despesas, houve uma redução nos gastos com
investimentos e com pagamento de juros. O aumento do
IVA, apesar de resultar numa alta da arrecadação aquém
das expectativas, elevou em 0,5 ponto percentual a relação
arrecadação/PIB. Outra importante fonte de receita em
2017 foi a receita extraordinária da privatização de parte da
empresa de telecomunicações do governo, que elevou em
0,25 ponto percentual a relação arrecadação/PIB. Dessa
forma, o governo não poderá contar novamente com essas
duas fontes de receitas para 2018, o que eleva ainda mais a
necessidade de corte de gastos. Do lado dos gastos, o
governo conseguiu reduzir os dispêndios com juros e
investimentos, especialmente os investimentos das
empresas estatais. Entretanto, os demais gastos cresceram,
fazendo com que a relação despesa/PIB se mantivesse
praticamente estável em 19%.

Esse cenário fez com que a agência de risco S&P rebaixasse
a classificação de risco do país para a menor nota dentro
do grupo de países com grau de investimento. A agência
argumentou que não pode se esperar um novo aumento de
impostos, nem novo ingresso de receitas extraordinárias
para elevar a arrecadação. Ademais, a agência ressaltou que
considera otimista a estimativa de 2,7% do governo para o
crescimento do PIB (estimativa da agência é 2,4%).

Acreditamos que o cenário mais favorável para os preços
das commodities deve ajudar na redução dos déficits
orçamentário e em conta corrente, porém a manutenção
da política de ajuste fiscal dependerá do novo governo,
que será eleito no primeiro semestre desse ano. Dessa
forma, não só é importante a retomada do crescimento
econômico para que o país consiga cumprir a meta de
ajuste fiscal de 2018 e 2019, mas também que o novo
governo mantenha na pauta uma política de ajuste nas
contas públicas.

Por fim, do lado da disputa presidencial o pleito continua
bastante incerto, as pesquisas mais recentes apontam
empate técnico entre três candidatos, Sergio Fajardo
(14,6%), Gustavo Petro (12,5%), Iván Duque (12,2%) e um
pouco atrás, Germán Vargas Lleras (8,4%). Gustavo Petro é
o candidato mais à esquerda, que se posiciona contrário à
manutenção do ajuste fiscal, porém nas simulações de
segundo turno Petro perde para os demais candidatos.
Diante dessa disputa apertada, as eleições para o congresso
(mar/18) servirão de termômetro para disputa presidencial
e sinalizarão se o futuro presidente terá apoio para
continuar com o ajuste fiscal.
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(Independente)
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Democrático)
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• A renegociação do NAFTA entra na sua reta final, porém ainda restam importantes pontos para serem
discutidos na sétima e provável última rodada de negociação.

• Calendários eleitorais no México e nos EUA podem interromper as negociações e, dependendo dos
resultados, pode aumentar a chance do fim do acordo.

• Entre a primeira e a sexta rodadas de renegociações, ainda restam muitos capítulos para serem
discutidos, porém avanços importantes foram obtidos até aqui em favor da modernização do acordo.

México

A renegociação do NAFTA entra na sua reta final, porém
ainda restam importantes pontos para serem discutidos na
sétima, e provável última rodada de negociação. A sétima
rodada de negociação está agendada para ocorrer na cidade
do México entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março,
porém existe a possibilidade dos países estenderem a
renegociação por mais algumas rodadas. O grande risco de
um possível prolongamento das negociações são os
calendários eleitorais no México e nos EUA. No México,
serão realizadas eleições para o congresso e para a
presidência em 1° de julho. A princípio, as eleições nos EUA
(6 de novembro) poderiam atrasar as negociações.

As eleições mexicanas figuram como um importante fator
de risco porque as pesquisas apontam (i) uma vitória do
candidato da coalisão de esquerda (Morena-PT-PES) à
presidência e (ii) que essa coalisão deve conquistar uma
grande bancada no congresso. Uma vitória da coalisão de
esquerda poderia dificultar a renegociação do NAFTA, dado
o posicionamento nacionalista, protecionista e
intervencionista dos discursos na pré-campanha¹. Faltando
menos de cinco meses para as eleições, a pesquisa mais
recente mostra que o candidato populista de esquerda
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aumentou a sua
vantagem para os demais candidatos e que seu partido
deve ganhar mais espaço no congresso, apesar da maior
bancada na Câmara e no Senado permanecer com a
coalisão de oposição Frente Ciudadano por México (PAN-
PRD-MC), seguida pela coalisão do atual governo Todos por
México (PRI-PVEM-PANAL).

Cabe ressaltar que AMLO possuí elevada rejeição e, como
as eleições presidenciais são definida em turno único, há
evidências de que pode ocorrer uma migração dos votos
dos candidatos em pior posição nas pesquisas para um
candidato com menor rejeição nas vésperas da eleição.
Dessa forma, apesar da liderança AMLO, o cenário ainda é
bastante incerto, com grande possibilidade de que o
candidato em segundo lugar nas pesquisas, da coalisão de
oposição (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, seja o grande
beneficiado com essa migração de votos na proximidade
das eleições.

Continuidade do ajuste em conta corrente 
ficaria ameaçada com mudanças no NAFTA

Incerteza permanece elevada dada 
fragmentação das intenções de votos

_______________________

¹ Uma das propostas da coalisão de esquerda é garantir a autosuficiencia na
produção de alimentos no país.

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, 



9

Cenário América Latina

Apesar de alguns avanços importantes nas últimas
rodadas de renegociação do NAFTA, restam algumas
pendências em algumas questões chaves. Fazendo uma
retrospectiva das rodadas de renegociações, a primeira
rodada, encerrada dia 20 agosto de 2017, centrou as
discussões nas “regras de origem” (proposta dos EUA que
exige certo percentual de peças e produtos comercializados
que sejam produzidos pelos países membros do NAFTA).
Não houve avanço significativo no tema. A segunda rodada,
finalizada em 5 de setembro de 2017, teve alguns avanços
em temas menos polêmicos, avançando na definição sobre
a política de concorrência dentro do bloco. Na terceira
rodada, o principal avanço foi na modernização das regras
para atuação de pequenas e médias empresas e dos
serviços financeiros dentro do bloco. Ademais, alguns
avanços na negociação do comércio eletrônico e segurança
de dados também ocorreram.

Na quarta rodada, os EUA apresentaram uma clausula que
determina que a cada cinco anos a continuidade do acordo
comercial é rediscutida, e que todas as partes devem
concordar na continuidade do acordo para que ele
permaneça válido (sunset clause). Ademais, os EUA
sugeriram elevar o percentual de conteúdo local em alguns
produtos (de 65% para 85%) para que os produtos fossem
elegíveis para isenção de impostos dentro do bloco. Para o
caso dos veículos, a nova regra de conteúdo local incluiria
que 50% dos automóveis deveriam ser fabricados nos EUA.

Entre 17 e 21 de novembro, foi realizada a quinta rodada de
renegociação, que consolidou alguns avanços das rodadas
anteriores: (i) regulamentação do comércio eletrônico, (ii)
padronização de algumas normas fitossanitárias (que deve
facilitar o comércio de produtos in natura), (iii) política
anticorrupção e (iv) as novas regras para os serviços de
telecomunicações. Ademais, México e Canadá trouxeram
uma proposta de flexibilização da sunset clause. Na sexta
rodada (realizada em janeiro), mais uma vez poucos
avanços, mais uma vez deixando algumas questões chaves
como regra de origem e a sunset clause pendentes.

A indefinição quanto à renegociação do NAFTA e a
incerteza quanto ao cenário eleitoral têm afetado o
ambiente de negócios e o crescimento do país. Porém,
acreditamos que a retomada dos investimentos e do
consumo das famílias devem fazer com que o crescimento
do PIB acelere de 2,1% em 2017 para 2,3% em 2018. Nosso
cenário contempla (i) desfecho favorável para a
renegociação do NAFTA e (ii) não reversão das reformas
pró mercado dos últimos anos.

EUA é o principal parceiro comercial do México.

Para 2018, a retomada dos investimentos e 
do consumo das famílias deve fazer com que 

o crescimento do PIB acelere para 2,3%.

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
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• Apesar do presidente, Pedro Paulo Kuczynski, ter conseguido impedir que o processo de impeachment
avançasse no congresso, o cenário político continua instável diante da frágil base parlamentar.

• O cenário internacional se mostra bastante favorável neste momento de alta nos preços de
commodities metálicas, diante da grande concentração na atividade de exploração mineral.

• O cenário externo deve intensificar o movimento de apreciação da moeda doméstica em um contexto
de inflação bastante baixa.

Peru

No Peru, o maior destaque recente foi a articulação
política que envolveu o atual presidente, Pedro Kuczynski,
e o partido liderado por Keika Fujimori, filha do ex-
presidente do país, Alberto Fujimori. A articulação foi feita
com vistas a impedir que o processo de impeachment do
atual presidente avançasse no Congresso. Em troca disso,
foi assinado um indulto ao ex-presidente Alberto Fujimori,
que saiu da prisão após doze anos.

O apoio do partido liderado por Keika Fujimori (com 10
votos a favor do atual presidente) ao presidente Kuczynski
impediu que ele fosse destituído do cargo, mas pode ter
um custo e impor mais dificuldades ao atual governo para
reconstruir sua base de apoio parlamentar daqui em
diante. Muitos apoiadores anteriores estão anunciando sua
saída da base após a manobra política recente. A
popularidade do atual presidente atingiu seu menor nível
desde sua eleição, o que demonstra a dificuldade política
que se pode enfrentar adiante no país.

Com esta instabilidade política, e uma base parlamentar
frágil, torna-se mais difícil o avanço adicional de uma
pauta econômica reformista mais ambiciosa. Com isso, a
perspectiva de crescimento econômico, em particular da
expansão da demanda doméstica, pode ser ligeiramente
revisada para baixo, mas ainda em bom ritmo.

Os gastos com investimentos em infraestrutura tendem a
continuar lentos neste ambiente de desconfiança com o
sistema político e das suspeitas com relação às condições
em que as empresas operam certos projetos de
infraestrutura no país. Como contrapeso a essa dinâmica
ainda contida dos investimentos, há a perspectiva de que o
consumo continue em bom ritmo de expansão. A taxa de
desemprego baixa, a inflação sob controle e os juros em
nível bastante expansionista, devem sustentar um bom
desempenho desta componente importante da demanda
doméstica ao longo de 2018.
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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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O cenário internacional é bastante favorável à economia
do Peru neste momento. O país tem uma grande
concentração na atividade de exploração mineral, que
chega a quase 14% do PIB das exportações líquidas destes
bens, e que deve ser muito beneficiada pela alta recente
dos preços internacionais. O país é um dos mais
competitivos produtores de algumas commodities metálicas
e deve se beneficiar, inclusive com possível novo ciclo de
investimentos que possa se seguir a essa melhora na
perspectiva de preços internacionais. Vale ressaltar que o
país já opera com superávit na balança comercial e com um
déficit em conta corrente bastante baixo (menor que 1% do
PIB), o que deve sustentar uma taxa de câmbio mais
apreciada nos próximos meses.

Essa apreciação cambial virá em uma conjuntura de inflação
já bastante baixa (acumula 0,21% nos últimos 12 meses) e
pode abrir espaço adicional para queda dos juros, que já
foram cortados em 125 bps nos últimos 12 meses. Essa
expansão monetária será a fonte mais relevante de
sustentação do crescimento em 2018, que pode atingir
4,0%, mantendo a economia peruana como a mais vigorosa
da região neste ano.
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Desinflação mais consistente sustenta cortes 
de juros do Banco Central.
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Especial Commodities: principais países beneficiados pela alta de commodities

o Os preços das principais commodities vêm subindo nos últimos meses e devem registrar alta na média
deste ano. Após quedas expressivas nas cotações desde 2014, este ano deve ser o primeiro a registrar alta
disseminada, mesmo que a intensidade não seja muito elevada, segundo as estimativas atuais. A
recuperação do crescimento mundial, de maneira sustentada e espalhada entre os países, deve elevar
novamente a demanda, diminuindo a sobre oferta das principais commodities.

o O forte crescimento observado nos países desenvolvidos deverá sustentar a elevação dos preços das
commotidies, fato que tende a beneficiar os países emergentes, em geral item muito importante na pauta
de exportação e no PIB desses países.

o Assim, com produção industrial e investimentos aquecidos nos EUA, na Área do Euro, no Japão, e mesmo na
China, a perspectiva de demanda por commodities metálicas tem se elevado e, por isso, os preços desses
itens tem subido substancialmente nos últimos meses. Em menor magnitude, essa leitura também vale
para o petróleo, que, contudo, ainda é principalmente influenciado pela oferta. Nesse caso, ainda que a
commodity continue sobre ofertada, as condições geopolíticas tem mantido preços bem mais elevados do
que a média do ano passado, em um ambiente de recuperação da demanda. Mesmo com a redução das
cotações que temos em nosso cenário base, para US$ 65/barril, a média do ano deve ser 18% superior à
observada em 2017.

o Os preços agrícolas devem subir 5% neste ano, menos do que as metálicas e o petróleo. O volume
exportado, no entanto, tende a ser novamente grande. O nível baixo dos preços nos últimos anos diminuiu
o incentivo para ampliação da área plantada. Por isso, o incremento de produção é limitado e qualquer
choque negativo de produtividade pode pressionar as cotações, ainda mais em um cenário de maior
crescimento mundial. Também nesse caso, devemos ter um desempenho melhor dos preços do que nos
últimos anos.

o Considerando os maiores exportadores líquidos de commodities e a perspectiva de preços por grupo de
produtos, traçamos os possíveis maiores beneficiados dessa alta de preços1. Com o aumento registrado
até esse momento (comparado com o último trimestre do ano passado), o México desponta como o maior
beneficiário. O país é exportador líquido de petróleo, cujo preço subiu mais de 13%. Em seguida, nessa
ordem, temos Peru (minérios), Colômbia (petróleo) e Chile (minérios) também são bastante favorecidos. O
Brasil fica em último nessa lista. Isso porque apesar de ser beneficiado com a alta de minério de ferro, é
importador líquido de petróleo em magnitude que contrabalanceia o benefício do minério.
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Energéticas

Minérios

Ferro e Aço
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Fonte: WTO, Bradesco

Chile, Colômbia e Peru devem 
ser os principais beneficiados 
na América Latina. México, 
por conta do petróleo, 
também se destaca. 

Nota 1: calculamos a variação de cada classe de 
commodity e o peso líquido na pauta de 
exportações de cada país. 
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