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O ambiente no mercado internacional tornou-se mais desafiador para os países emergentes nos últimos meses. Ao 
longo do primeiro trimestre, a visão prevalecente era a de crescimento mundial sincronizado e elevação gradual dos 
juros nas economias desenvolvidas. Desde então, tivemos o aumento do risco de guerra comercial por conta da 
agenda protecionista do governo Trump, sinais de arrefecimento do crescimento na Europa e na China e evidências 
de que a economia dos EUA já se encontra no pleno emprego, o que aumenta o risco de pressões inflacionárias, cujo 
viés já era de alta por conta das medidas protecionistas e do estímulo fiscal associado às mudanças tributárias 
aprovadas recentemente pelo Congresso norte-americano. Na prática, consolidaram-se as expectativas de que o 
Federal Reserve não só elevará sua taxa básica de juros quatro vezes em 2018 (já foram duas), mas que continuará 
elevando o juro também em 2019, e houve aumento da aversão ao risco e maior seletividade entre os investidores 
internacionais. Para uma discussão mais detalhada da conjuntura internacional, ver Cenário Mensal DEPEC-Bradesco, 
de 8 de junho de 2018. Essa maior seletividade entre os investidores resultou em pressão sobre os preços de ativos de 
diversas economias emergentes, inclusive na América Latina. 

 

Na América Latina, o primeiro país a enfrentar dificuldades foi a Argentina, onde o mercado colocou em cheque o 
gradualismo da agenda de ajustes e a persistência da combinação de (i) déficits elevados em transações correntes 
e nas contas fiscais, (ii) inflação elevada e (iii) defesa de uma paridade cambial desde o início do ano como parte da 
estratégia de combate à inflação. Em um primeiro momento, o Banco Central argentino tentou defender a cotação 
do peso, mas acabou sendo obrigado a elevar o juro e a buscar um acordo com o FMI para dar credibilidade ao esforço 
de acelerar o programa de ajuste macroeconômico. Como seria de se esperar, as perspectivas de crescimento 
econômico pioraram bastante por conta da crise de confiança. Revisamos nossa projeção de expansão do PIB em 2018, 
de 3% para 1%, além de ajustar o cenário como um todo à crise. 

Ativos mexicanos têm enfrentado pressão há algum tempo por conta da incerteza eleitoral e das dificuldades nas 
negociações para reformar o tratado de livre-comércio com os EUA e o Canada (NAFTA), conforme exigido pelo pelo 
governo Trump. A demanda doméstica no México tem sido favorecida pelo aumento das remessas de emigrantes nos 
EUA, impulsionado pelo crescimento da economia norte-americana, o peso mexicano mais depreciado e as incertezas 
com relação à política migratória dos EUA. Mas o investimento segue retraído por conta das incertezas. Por isso, 
mantivemos nossa projeção para o crescimento do PIB em 2018 inalterada em 2,3%. O novo presidente mexicano será 
eleito em 1º de julho, mas o período de transição é muito longo e o novo governo somente tomará posse em 
dezembro, o que pode se tornar uma fonte de volatilidade. Também vale ressaltar que o Banco Central do país tem 
reafirmado que considera o diferencial de juro com os EUA um fator importante para a condução da política monetária. 
Com a alta da taxa de juros nos EUA, nossa expectativa é a de que o México elevará sua taxa básica de juros 
(atualmente em 7,75%) para até 8,25% no final do ano. 

Cenário América Latina 

 
Fonte: Bradesco 

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

Argentina -1,8 2,9 1,0 1,5 41,0 24,8 28,0 18,0 24,75 28,75 38,00 28,00 15,9 18,6 30,0 36,0

Brasil -3,6 1,0 1,5 2,5 6,3 3,0 3,9 4,3 13,75 7,00 6,50 8,00 3,26 3,31 3,60 3,60

Chile 1,3 1,5 3,5 2,7 2,7 2,3 2,8 3,0 3,50 2,50 2,50 3,50 671 615 630 640

Colômbia 2,0 1,8 2,8 3,5 5,8 4,1 3,5 3,2 7,50 4,75 4,25 5,50 3001 2984 3000 3100

México 2,9 2,0 2,3 2,5 3,2 6,8 4,0 3,5 5,75 7,25 8,25 7,50 20,7 19,7 20,0 20,0

Peru 4,1 2,5 3,7 3,8 3,2 1,4 2,0 2,0 4,25 3,25 2,75 4,00 3,36 3,24 3,30 3,35

Crescimento do PIB

 (%)

Inflação ao consumidor

 (%)

Taxa básica de juros

 (%)

Taxa de câmbio 

(final do ano)
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O novo contexto internacional indica um cenário menos favorável para os preços das commodities metálicas, com 
implicações negativas para Chile e Peru. No caso do Peru, ajustamos nossa projeção de crescimento levemente para 
baixo, de 4,0% para 3,7%. Já no caso do Chile, a demanda doméstica tem surpreendido para cima, nos levando a ajustar 
nossa projeção para cima, de 2,5% para 3,5%. 

A Colômbia tem enfrentado o ambiente externo mais desafiador com certa tranquilidade. Foi favorecida pela alta 
do preço do petróleo e pelas expectativas positivas relacionadas à vitória eleitoral de um candidato comprometido 
com a continuidade da política econômica. Projetamos crescimento do PIB de 2,8% em 2018 e de 3,5% em 2019. No 
entanto, a persistência de um déficit elevado em transações correntes é uma vulnerabilidade importante no novo 
contexto internacional. 

 

 

 

Taxas de Câmbio (1/1/2018 = 100) 

 
Fonte: Bloomberg e Bradesco 
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Inflação ao Consumidor (acumulada em 12 meses - %) 

 
Fonte: Banco Central de Chile, DANE, Banco de México, BCRP, IBGE, INDEC e Bradesco 
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Taxa de Juro de Política Monetária - % 

 
Fonte: BCB, Banco Central de Chile, Banco de la Republica de Colombia, Banco de México, BCRP e Bradesco 
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Crescimento do PIB (acumulado em 4 trimestres - %) 

 
Fonte: INDEC, IBGE, INE, DANE, INEGI, BCRP e Bradesco 
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Saldo em Transações Correntes (acumulado em 4 trimestres - % PIB) 

 
Fonte: INDEC, BCB, Banco Central de Chile, Banco de la Republica de Colombia, Banco de México, BCRP e Bradesco 
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Resultado Fiscal Estrutural do Governo Geral (conceito FMI) - % PIB 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina -0,6 -0,3 -0,9 -3,9 -3,7 -4,2 -4,1 -6,4 -6,5 -6,1 

Brasil -2,3 -3,1 -4,2 -3,9 -3,8 -4,6 -6,5 -9,8 -7,4 -6,4 

Chile -1,5 -4,3 -2,5 -1,1 0,0 -0,9 -1,4 -2,0 -2,4 -2,2 

Colômbia -1,1 -2,3 -2,6 -2,7 -1,5 -2,5 -3,0 -3,5 -1,7 -1,4 

México -1,3 -3,7 -3,6 -4,0 -4,5 -4,2 -4,7 -4,5 -4,0 -2,4 

Peru 1,0 -0,2 -0,4 1,2 1,4 0,1 -0,2 -1,6 -1,9 -2,8 

 

O resultado fiscal estrutural corresponde ao saldo fiscal nominal, ajustado pelo ciclo econômico, pela variação do preço de ativos, e por certas receitas e 
despesas não-recorrentes. 

Fonte: FMI, Bradesco 
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Argentina 

 
A economia argentina manteve um bom ritmo de 
crescimento no primeiro trimestre: +3,6% com relação a 
igual período do ano passado e +1,1% na comparação com o 
quarto trimestre de 2017 (com ajuste sazonal). O segundo 
trimestre, no entanto, foi bem mais desafiador. 

A Argentina foi um dos primeiros países emergentes a 
serem afetados pelo aumento da aversão ao risco no 
mercado internacional, o que inviabilizou a política de 
ajuste macroeconômico gradualista. A combinação de 
déficits elevados nas contas externas e fiscais desencadeou 
uma onda de desconfiança que acabou pressionando a taxa 
de câmbio. 

O BCRA (Banco Central da República Argentina) havia 
fixado informalmente a taxa de câmbio no patamar de 
ARS/US$ 20-21 ao longo do primeiro trimestre, como parte 
do seu esforço para desinflacionar a economia. Entre 23 de 
abril e 2 de maio, a instituição vendeu US$ 4,9 bilhões (quase 
10% do estoque de reservas internacionais à época) para 
defender essa paridade. Sem sucesso, a autoridade 
monetária acabou elevando o juro de 27,5% para 40% no 
início de maio. Também reduziu o limite da posição 
comprada em moeda estrangeira para os bancos locais, de 
30% para 10% do patrimônio líquido (esse limite foi 
novamente reduzido para 5% em junho), enquanto que o 
Ministério das Finanças anunciou aperto da política fiscal, 
reduzindo a meta para o déficit primário em 2018, de 3,2% 
do PIB para 2,7% do PIB. 

O governo nacional da Argentina tem dívida pública bruta 
em patamar razoável, de 57,1% do PIB (final de 2017). Além 
disso, quase metade dessa dívida está em mãos de outras 
entidades do setor público (especialmente o Banco Central). 
A parcela detida pelo setor privado era de 29,6% do PIB. Mas 
80% dessa dívida em mãos do setor privado é denominada 
ou indexada ao dólar, o que torna o país pouco tolerante ao 
cenário de overshooting cambial. 

Além da meta fiscal mais ambiciosa, a Argentina buscou 
reforçar a credibilidade da política econômica com auxílio 
do FMI. O programa, totalizando US$ 50 bilhões, ratificou a 

 Após bom desempenho no primeiro trimestre, a economia deve ter desacelerado entre abril e junho por 
conta da crise cambial. 

 Com o acordo com o FMI, a Argentina interrompeu o gradualismo de sua agenda de reformas e adotará 
medidas de ajuste mais rapidamente. 

 Revisamos para baixo nossa projeção de crescimento do PIB em 2018, para 1%. No segundo trimestre, 
projetamos contração de 1 a 1,5% com relação ao primeiro trimestre. 

Peso Argentino/US$ 

 
Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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Obs: Valores para 2018 e 2019 correspondem às novas metas fiscais 
incluídas no acordo com o FMI. 

Fonte: Ministerio de Hacienda, Bradesco 
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nova meta fiscal para 2018 e estabeleceu uma trajetória de 
ajuste mais rápido para os próximos anos, com o objetivo de 
zerar o déficit primário até 2020. 

O acordo com o Fundo implica menor intervenção no 
mercado de câmbio: no Memorando de Políticas 
Econômicas e Financeiras, a Argentina se “compromete 
plenamente com o regime de câmbio flutuante de mercado”, 
a “limitar as vendas de reservas internacionais a momentos 
de clara disfunção do mercado” e “mesmo nestes momentos, 
absorver tais pressões externas com o câmbio flexível e 
vendas muito limitadas de moeda estrangeira”. Haverá um 
programa de acúmulo de reservas a médio prazo e toda 
venda de moeda estrangeira será feita em leilão. 

Outro aspecto importante do acordo com o FMI é o fim do 
financiamento do déficit do Tesouro pelo Banco Central. O 
governo se compromete em resgatar os títulos não 
negociáveis emitidos anteriormente para a carteira do BCRA, 
e de capitalizar o BC adequadamente. 

Do desembolso inicial de US$ 15 bilhões, metade será 
destinada para financiar o déficit orçamentário do Tesouro. 
Esses recursos serão convertidos através de leilões diários 
de US$ 100 milhões, conduzidos pelo BCRA, e também 
consistem no grosso das intervenções no mercado de 
câmbio previstas para os próximos meses. Há também o 
plano de o BC não esterilizar o impacto monetário dessa 
venda de dólares. A contração monetária causada pelo leilão 
será compensada pelo resgate líquido de letras de curto 
prazo do Banco Central (LEBACs) no mercado, cuja rolagem 
tem sido fonte de volatilidade nos mercados a cada mês. 

Por fim, o acordo com o FMI também prevê novas metas de 
inflação para 2018 e 2019 e um mecanismo de consultas 
entre Argentina e o Fundo para o caso de a inflação ficar fora 
da banda de tolerância e antes do país começar a reduzir a 
taxa de juros. 

Uma boa notícia para a Argentina foi a promoção da 
categoria de mercado de fronteira para mercado 
emergente nos índices MSCI, utilizados como referência no 
mercado internacional. Essa mudança na classificação dos 
ativos argentinos deve gerar aumento dos investimentos 
estrangeiros em carteira no país, apesar das incertezas. 

Após o bom desempenho do PIB no primeiro trimestre, é 
provável que o resultado do segundo trimestre tenha sido 
negativo. O setor agrícola foi afetado negativamente pela 
seca e a crise cambial foi um choque de confiança negativo 
importante. Projetamos contração de 1% a 1,5% para o PIB 
do período, na margem, liderado pela queda dos 
investimentos, e expansão de 1% para 2018 como um todo.  

Inflação ao consumidor (%) 

 
Obs: O acordo com o FMI prevê duas bandas de tolerância para a 
meta de inflação. Se a inflação fora da banda interna, o acordo prevê 
que a Argentina entre em consultas com o staff do FMI. Se a inflação 
ficar fora da banda externa, o acordo ficará sujeito à revisão pela 
diretoria executiva do FMI. 

Fonte: Indec, FMI, Bradesco 
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Fonte: INDEC, Bradesco 
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Chile 

 

A melhora da confiança após a eleição do Presidente 
Sebastian Piñera, em dezembro do ano passado, se traduziu 
em recuperação sustentada da atividade econômica. No 
primeiro trimestre, o PIB cresceu 4,2% com relação a igual 
período do ano anterior e 1,2% na margem (com ajuste 
sazonal). 

O crescimento interanual no primeiro trimestre foi 
generalizado, mas liderado pelo setor de mineração e, em 
menor medida, pelo comércio. Pela ótica da demanda, o PIB 
foi impulsionado pelo consumo das famílias e pelo 
investimento em máquinas e equipamentos. Vale lembrar 
que a base de comparação é particularmente fraca por conta 
dos efeitos da greve que paralisou a mina de Escondida (a 
maior mina de cobre do mundo) por quase um mês e meio 
no início do ano passado. Com isso, o PIB da mineração teve 
crescimento de 19,3% a.a. 

Em geral, os indicadores de atividade econômica de alta 
frequência têm surpreendido para cima ao longo dos 
últimos meses. Juntamente com o bom desempenho do PIB 
no primeiro trimestre, isso tem levado à melhora expressiva 
das expectativas de crescimento. De acordo com a Pesquisa 
de Expectativas Econômicas do Banco Central do Chile 
(BCCh), a projeção mediana de crescimento em 2018 subiu 
de 3,0% ao final do ano passado para 3,8% em junho. A 
expectativa para o crescimento em 2019 acelerou de 3,3% 
para 3,8% no mesmo período. A projeção mediana para o 
índice IMACEC (uma estimativa para o PIB mensal) 12 meses 
à frente acelerou de 2,3% para 4,2% ao longo do primeiro 
semestre. 

No final do primeiro trimestre, os comunicados do BCCh 
mostravam preocupação com a queda da inflação, de 2,3% 
(variação em doze meses) ao final do ano passado para 
1,8% em março – abaixo, portanto, do piso do intervalo de 
tolerância ao redor da meta de inflação de 3%. Essa queda 
da variação de preços surpreendeu os mercados e ocorreu 
em um contexto de valorização do peso chileno, a ponto de 
projetarmos corte da taxa básica de juros na reunião de 
política monetária de maio, que acabou não se 

 As expectativas de mercado para o crescimento em 2018 aceleraram de 3% ao final do ano passado para 
3,8% em junho.  

 Com a inflação de volta para 2% e recuperação do crescimento, o Banco Central poderá aumentar o juro 
em 2019. 

 Perturbações no comércio internacional e nos preços das commodities são riscos importantes para o 
Chile. 

PIB (Variação interanual - %) 

 
Fonte: Banco Central de Chile, Bradesco 

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

PIB -0,4 0,5 2,5 3,3 4,2

    Mineração -17,4 -5,5 8,3 6,8 19,3

    Excl. miner. 1,1 1,1 2,0 2,9 3,1

Demanda dom. 2,5 3,6 2,2 4,0 3,8

    Consumo 2,4 2,8 2,5 3,1 3,6

          Famílias 2,0 2,5 2,2 3,0 3,9

          Governo 5,0 4,3 3,7 3,4 2,7

     Investimento -2,3 -4,6 -0,9 2,7 3,6

          Construção -4,7 -6,7 -5,9 -1,7 2,0

          Máq. e Equip. 1,8 -0,8 8,1 10,8 6,5

Exportações -4,4 -4,4 2,7 2,5 7,2

Importações 5,6 6,3 2,0 5,2 6,1

Var. de Estoques -0,4 0,2 0,3 0,5 0,6

Peso Chileno (CLP/USD) e Cobre (USD/ton - LME) 

(Preço do cobre em eixo invertido) 

 
Preço do Cobre é o 3o futuro da LME. 

Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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materializando (ver Surpresas com inflação em 2018 abrem 
espaço para novas quedas de juro na América Latina – 
Destaque Depec Bradesco de 25 de abril de 2018). 
 
A inflação ao consumidor voltou para 2% em maio. Já as 
expectativas de inflação para 2018 (Pesquisa de Expectativas 
Econômicas do BCCh) se recuperaram de 2,5% em abril para 
2,8% em junho.   

O retorno da inflação corrente para o intervalo de 
tolerância da meta e a aceleração do crescimento trazem 
de volta a normalização da taxa básica (atualmente de 
2,5%) ao radar. Nossa expectativa é a de que o Banco 
Central eleve o juro, cautelosamente, apenas em 2019. 

Quanto à agenda de reformas do Presidente Piñera, o 
governo deve continuar trabalhando para simplificar a 
reforma tributária aprovada em 2014, no governo da 
Presidente Bachelet, ainda que tenha desistido de reverter a 
elevação da alíquota de imposto de renda sobre as empresas 
para 27% (com o argumento de que o governo necessita dos 
recursos para enfrentar problemas fiscais herdados da 
administração anterior). 

Outro tema importante da agenda são os ajustes ao sistema 
de previdência chileno. O governo abandonou a proposta de 
reforma preparada pela administração anterior, mas 
promete mudanças para reforçar a aposentadoria dos mais 
pobres (uma proposta ainda não foi formalizada). O 
problema enfrentado pelo sistema (e motivo de protestos 
em 2017) é que, para muitas pessoas, as contas de 
capitalização individual do sistema não acumularam ativos 
suficientes (em parte, porque com juros mais baixos, a taxa 
de retorno ficou abaixo da esperada) para financiar a 
aposentadoria, obrigando trabalhadores a postergarem sua 
aposentadoria ou se aposentarem com menos do que 
esperavam.  

A agenda protecionista dos EUA e as tensões comerciais no 
mundo são um risco relevante para o Chile, não apenas por 
conta do preço das commodities (em especial o cobre), mas 
também pelo fato de o país ser uma economia aberta e 
exposta a perturbações no comércio internacional. 

Por outro lado, o peso chileno tem tido um desempenho 
melhor do que outras moedas latinas desde o aumento da 
aversão ao risco no mercado internacional, reflexo dos bons 
fundamentos da economia local. 

Revisamos nossa projeção para o crescimento em 2018 
para 3,5% (de 2,5% no início do ano), um pouco abaixo do 
consenso.  

Inflação ao Consumidor (% a.a.) 

 
Obs: Núcleo por exclusão (exclui frutas e verduras in natura e 
combustíveis) 

Fonte: INE, Bradesco 
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Fonte: OCDE, Bradeco 
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Colômbia 

 

Iván Duque foi eleito Presidente da Colômbia em 17 de 
junho, recebendo 54% dos votos, ante os 41,8% de seu 
adversário no segundo turno, Gustavo Petro. Duque, que 
tomará posse em 7 de agosto, contará com maioria no 
Congresso. 

No início da campanha eleitoral, havia incerteza com 
relação à eleição e às perspectivas para a continuidade da 
atual política econômica reformista, mas à medida que as 
pesquisas começaram a mostrar o favoritismo de Duque, a 
eleição deixou de ser um fator determinante para a 
confiança dos investidores.  

O preço do petróleo tem papel determinante para a 
economia da Colômbia – tanto para as contas fiscais quanto 
para os termos de troca e as contas externas. A escalada do 
preço do petróleo após a crise financeira internacional de 
2009 permitiu ao país financiar o forte aumento da demanda 
doméstica, sem que isso pressionasse significativamente o 
déficit em transações correntes. Estimamos que apesar do 
déficit externo ter ficado estável ao redor de 3% do PIB entre 
2009 e 2012, o déficit ajustado pela variação dos termos de 
troca no período aumentou para 8% do PIB (ver Destaque 
Depec Bradesco: Alta das Commodities deve favorecer a 
América Latina, de 14 de março de 2018). Assim, a queda do 
preço do petróleo exigiu da Colômbia forte ajuste das contas 
externas a partir de 2013, com depreciação do peso e 
desaceleração do crescimento. 

Na direção contrária, a alta do petróleo nos últimos anos 
ajudou a Colômbia ao facilitar o ajuste das contas externas. 
O peso colombiano está entre as moedas emergentes de 
melhor desempenho em 2018, graças à combinação de 
preço de petróleo elevado, expectativas favoráveis com 
relação à eleição e sinais de uma incipiente recuperação 
econômica. 

Como em outros países da região, a inflação local 
surpreendeu para baixo no final do primeiro trimestre, 
encerrando março com alta de 3,14%, contra 4,09% no final 
de 2017, o que foi impulsionado principalmente pela inflação 

 Iván Duque foi eleito Presidente da Colômbia e deve contar com maioria no Congresso quando tomar 
posse, em 7 de agosto, o que deve ser positivo para a confiança dos investidores. 

 Nossa expectativa é de estabilidade da inflação ao redor de 3% e aceleração gradual de crescimento (de 
2,8% em 2018 para 3,5% em 2019), sem aumento significativo do déficit externo. 

 O peso colombiano tem performado melhor do que seus pares, apesar do déficit das contas externas. 
Assim, o aumento da aversão ao risco no mercado internacional é um fator importante. 

Peso Colombiano (COP/USD) e Preço do Petróleo 
tipo Brent (USD/barril) 

 
Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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de alimentos. Essa surpresa para baixo levou o Banco da 
República da Colômbia (Banrep) a reduzir a taxa básica de 
juros, de 4,50% para 4,25% em sua reunião no final de abril, 
mesmo depois de sinalizar, na reunião anterior, a sua 
expectativa de que juros permaneceriam estáveis. 

O Banrep justificou sua decisão explicando que em um 
contexto de valorização cambial e queda da inflação de 
alimentos, sua projeção para o crescimento do PIB em 2018 
(2,7%) implicava aumento da ociosidade na economia e, 
portanto, em ampliação do risco de a inflação ficar abaixo 
da meta de 3,0% no final do ano. 

De fato, apesar de o PIB no primeiro trimestre de 2018 ter 
crescido 2,8% com relação ao primeiro trimestre de 2017 e 
0,7% na margem (após ter se expandido 0,5% no quarto 
trimestre e 0,4% no terceiro trimestre), a taxa média de 
desemprego nos 4 primeiros meses de 2018 foi de 10,4%, 
ante os 10,2% em igual período no ano passado, e o 
desemprego subiu de 8,9% em abril de 2017 para 9,5% no 
mesmo mês de 2018. 

A inflação parece ter se estabilizado ao redor de 3%, depois 
de absorver os efeitos da forte depreciação da moeda (COP) 
em 2015 (de aproximadamente 50%) e da reforma tributária 
que entrou em vigor no início de 2017 e que elevou o IVA 
(imposto sobre valor agregado) de 16% para 19%, entre 
outras medidas. 

Em 2019, a expectativa é a de que o patamar atual do preço 
do petróleo, o estímulo monetário e o aumento da 
confiança após a eleição sejam positivos para o 
investimento, que apresentou crescimento de apenas 0,9% 
em 2017 e queda interanual de 5,6% no primeiro trimestre 
de 2018 após se contrair em 0,9% em 2016. O consumo, por 
outro lado, deve permanecer como importante fator de 
sustentação da economia, com expansão de 4,9% em 2016 e 
de 3,7% em 2017 (3,3% no primeiro trimestre de 2018). Com 
isso, projetamos aceleração do crescimento em 2018 e 2019 
(2,8% em 2018 e 3,5% em 2019). 

Apesar de o déficit em transações correntes ter sido 
reduzido de 6,3% do PIB em 2015 para 3,3% em 2017, graças 
à depreciação cambial e ao menor crescimento, permanece 
relativamente elevado se comparado com os pares da 
Colômbia na América Latina. Assim, o aumento da aversão 
ao risco no mercado internacional é um fator importante 
para o país, especialmente no caso de uma eventual 
correção para baixo do preço do petróleo, cujo patamar 
elevado tem sido um vetor positivo para a moeda 
colombiana até o momento.  

Câmbio Real e Termos de Troca (Dez.2009 = 100) 

 
Câmbio Real: cesta de moedas ponderada pelos 22 maiores parceiros, 
deflacionado pelos IPCs.  

Fonte: Banrep, Bradesco 
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O núcleo mais utilizado na Colômbia é a Inflação Básica, que 
corresponde ao IPC sem alimentos. 
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México 

 

As eleições gerais no México acontecerão no domingo, 1º 
de julho. Na última pesquisa eleitoral da consultoria 
Mitofsky,  Andrés Manuel Lopez Obrador (mais conhecido 
pelas suas iniciais AMLO) lidera com folga, com 37,7% das 
intenções de voto (48,1% dos votos válidos), bem à frente de 
Ricardo Anaya, com 20% (ou 25,5% dos votos válidos), e o 
governista Jose Antonio Meade, com 17,7% (22,5% dos votos 
válidos). No país não há segundo turno nas eleições, o que 
aumenta ainda mais o favoritismo de AMLO. O mandato é de 
seis anos, sem possibilidade de reeleição, e o período de 
transição é particularmente longo: a posse do novo 
presidente será apenas em 10 de dezembro. As pesquisas 
também indicam que os partidos da coalizão de Obrador 
também devem fazer maioria no Congresso. 

Ao longo do primeiro semestre, dois fatores causaram 
volatilidade nos preços de ativos mexicanos: a incerteza 
com relação à continuidade da política econômica e as 
negociações com os EUA e o Canadá para reformar o 
tratado de livre-comércio da América do Norte (NAFTA), 
como demandado pelo Presidente Trump. 

Quanto às perspectivas de um eventual governo AMLO, 
dois temas concentraram as atenções dos investidores 
durante a campanha: a construção do novo aeroporto da 
Cidade do México e se haverá modificações na reforma do 
setor energético, que abriu o segmento de exploração de 
petróleo a empresas privadas e internacionais. 

A construção do novo aeroporto e sua administração já 
foram concedidos para empresas privadas, mas AMLO tem 
sido forte crítico dos custos do projeto. No início da 
campanha, prometeu cancelar o projeto todo, mas, nos 
últimos meses, tem adotado um tom mais conciliador, 
falando em revisões do projeto. Quanto ao setor de petróleo, 
o discurso do candidato é que contratos já assinados serão 
respeitados, mas que não haveria novas concessões ao setor 
privado. De resto, a campanha do candidato tem sinalizado 
que em outros setores não haverá discriminação ao setor 
privado e que o México quer continuar atraindo 
investimentos privados e estrangeiros. 

 Andrés Manuel Lopez Obrador é o favorito para vencer a eleição presidencial de 1º de julho. 

 Apesar de as negociações para a reforma do NAFTA não terem chegado a uma conclusão, o risco de os 
EUA abandonarem a área de livre-comércio não se concretizou. 

 Projetamos crescimento de 2,3% em 2018 e de 2,5% em 2019. Acreditamos que a inflação deve se 
estabilizar ao redor de 4%, mas o Banco do México deverá continuar elevando o juro básico, mantendo 
o diferencial de juros com os EUA estável. 

Peso Mexicano (MXN/USD) e Preço do Petróleo 
tipo Brent (USD/b)

 
Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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As negociações sobre o NAFTA foram o outro grande fator 
de preocupação no primeiro semestre. Várias rodadas 
temáticas de negociação foram conduzidas desde o ano 
passado, mas, ao final de março, ficou claro que àquele 
ritmo, as negociações não seriam concluídas em tempo hábil 
de o novo tratado ser ratificado pelos congressos do México 
e dos EUA antes das eleições em ambos os países. Houve um 
esforço concentrado dos países, que conduziram 
negociações praticamente contínuas ao longo de abril e em 
boa parte de maio, mas não foi suficiente para se chegar a 
um denominador comum em temas como o conteúdo local 
de automóveis, propriedade intelectual etc. 

Apesar do insucesso das negociações, o risco de os EUA 
saírem unilateralmente do NAFTA (para fazê-lo, 
precisariam apenas dar aviso prévio de 6 meses) não se 
concretizou e o acordo permanece em vigor. No entanto, o 
risco é que, com a mudança de governo no México e a 
possibilidade de que uma das casas do Congresso norte-
americano passe ao controle do Partido Democrata, as 
negociações retornarão à estaca zero. 

A economia mexicana teve bom desempenho no primeiro 
trimestre. O investimento privado ainda está um pouco 
retraído por conta das incertezas, mas o consumo tem 
crescido em bom ritmo – apesar do aperto da política 
monetária –, estimulado principalmente pelo crescimento 
das remessas de poupança dos emigrantes mexicanos aos 
EUA, impulsionadas pelo bom momento da economia norte-
americana, pelas incertezas com relação à política migratória 
dos EUA e pelo peso mexicano mais depreciado. 

O PIB registrou crescimento interanual de 1,3% no primeiro 
trimestre (e de 1,1% com relação ao quarto trimestre do 
ano passado). Já o consumo privado teve alta interanual de 
2,6% e de 1,5% ante o quarto trimestre de 2017 (com ajuste 
sazonal). Mantemos nossa projeção de crescimento no ano 
em 2,3%. Para 2019, projetamos crescimento de 2,5%. A 
inflação está gradualmente convergindo de volta à meta 
depois de ter subido significativamente no ano passado, 
principalmente em função da depreciação do peso 
mexicano (MXN). Apesar disso, o Banco Central do México 
(cuja diretoria tem mandato fixo e autonomia com relação 
ao governo) tem se mantido cauteloso. Em junho, voltou a 
elevar a taxa básica de juro, para 7,75%, avisando que 
manterá uma postura prudente, monitorando atentamente 
o repasse da depreciação cambial para a inflação, o hiato do 
produto e o diferencial de juro com os EUA. Nossa 
expectativa é a de que a inflação se estabilize ao redor de 
4% e que o Banco do México eleve o juro mais duas vezes, 
para 8,25%, mantendo estável o diferencial de juro com os 
EUA.  

Oferta e Demanda agregada (% anual) 

 
É usual no México apresentar o PIB pelo lado da demanda conforme a 
tabela acima, pelo conceito de oferta e demanda agregada 

Fonte: Banco de Mexico, Bradesco 

2014 2015 2016 2017 2018 T1

Oferta Agregada 3,6 3,9 2,9 3,2 2,4

     PIB 2,8 3,3 2,9 2,0 1,3

     Importações 5,9 5,9 2,9 6,5 5,7

Demanda Agregada 3,6 3,9 2,9 3,2 2,4

    Consumo Total 2,2 2,6 3,6 2,6 2,3

       Privado 2,1 2,7 3,8 3,0 2,6

       Governo 2,6 1,9 2,3 0,1 1,1
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       Privado 4,5 8,9 2,0 -0,5 0,8
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   Estoques -20,9 -11,1 6,6 -4,7 17,0

Inflação ao Consumidor (% a.a.) 

 
O núcleo exclui produtos agropecuários in natura, energia e tarifas 
reguladas pelo governo. 

Fonte: INEGI, Bradesco 
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Peru 

 

O ex-Presidente Pedro Paulo Kuczynski renunciou ao seu 
mandato em 21 de março, horas antes do Congresso 
Peruano retomar o debate sobre seu impeachment. Em seu 
lugar, assumiu o Vice-Presidente, Martin Vizcarra. 

O ruído político não pesou na confiança dos investidores. 
Pelo contrário: como o relacionamento do Presidente 
Kuczynski com o Congresso era bastante conturbado há 
vários meses, há expectativa que Vizcarra possa ser mais 
eficaz como presidente. 

O pano de fundo externo foi bastante positivo para o Peru, 
pelo menos até a turbulência recente. Como o Chile, o Peru 
é uma economia aberta e sensível ao preço das commodities 
metálicas.  

A inflação ao consumidor teve forte queda no fim de 2017, 
passando de uma alta de 2,7% nos 12 meses até junho do 
ano passado para 1,4% ao final do ano e 0,4% ao final do 
primeiro trimestre, antes de retornar para 0,9% nos 12 
meses até maio. Essa desaceleração foi reflexo 
principalmente da inflação de alimentos: a inflação 
excluindo os alimentos se manteve estável entre 2,0% e 2,5% 
ao longo de todo o período e em linha com a meta de inflação 
de 2,0%.  

As expectativas de inflação permanecem bem ancoradas 
(consenso de altas de 2,1% em 2018 e 2,5% em 2019 
conforme a pesquisa do Banco Central e de Reserva do Peru- 
BCRP). 

A economia tem mostrado sinais de recuperação em 2018, 
mas o Banco Central avalia que o PIB ainda permanece 
abaixo do potencial. O crescimento interanual do PIB no 
período de janeiro a abril (o Peru estima o crescimento do 
PIB mensalmente) chegou a 4,4%, com contribuição 
importante da demanda doméstica (+5,1%) e, em especial, 
da formação de estoques. 

Para o ano como um todo, projetamos crescimento de 3,7% 
e inflação ao consumidor de 2,0%. Quanto à política 
monetária, acreditamos que o BCRP manterá a taxa de 
referência em 2,75% até o final do ano.  

 O ruído político causado pela renúncia de Pedro Paulo Kuczynski da Presidência e a posse do então 
Primeiro Vice-Presidente Martin Vizcarra não pesaram na confiança dos investidores. 

 A inflação ao consumidor teve forte queda a partir do segundo semestre de 2017, por conta da inflação 
de alimentos, chegando a uma alta de apenas 0,4% nos 12 meses até março. A expectativa é que retorne 
à meta de 2% até o final do ano. 

 A economia tem apresentado recuperação e projetamos crescimento de 3,7% no ano como um todo. 

Sol Peruano (PEN/USD) e Cobre (USD/ton - LME) 

(Preço do cobre em eixo invertido)

 
Obs: O Peru tem regime de câmbio flutuante, mas o Sol (PEN) tem 
baixa volatilidade. Preço do Cobre é o 3o futuro da LME. 

Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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O núcleo exclui alimentos voláteis ou sujeitos a choques externos, 
combustíveis, tarifas reguladas e transporte público. 

Fonte: INEI, BCRP, Bradesco 
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