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Mundo: aumento de investimentos e alta de commodities reforçam cenário
positivo para economia global

o Ambiente econômico altamente favorável em termos globais no início deste ano. Além do crescimento
disseminado e em aceleração nos países desenvolvidos de 2017, simultâneo à inflação ainda contida, o
novo ano apresenta intensificação dos gastos com investimentos e alta dos preços de algumas matérias-
primas, em particular das commodities metálicas e do petróleo.

o Ganho de participação dos investimentos na composição da expansão econômica nesta fase do ciclo
diminui, de alguma forma, os temores de que possa se exaurir rapidamente a ociosidade remanescente
nas economias desenvolvidas e de que a inflação possa voltar de forma mais rápida e intensa.

o Alta de preços recente das cotações das commodities metálicas pode, dessa forma, inserir mais
intensamente alguns países produtores neste ciclo de expansão global. Os termos de troca mais
favoráveis devem gerar efeito direto sobre a renda de tais países e efeitos indiretos via apreciação
cambial, queda da inflação e condições financeiras mais expansionistas, fazendo com que sua demanda
doméstica acelere de forma mais intensa ao longo dos próximos trimestres.

o Mantida essa dinâmica de preços mais elevados das commodities (em particular metálicas), a tendência
é a de que o ciclo de expansão global, que esteve até aqui concentrado em surpresas positivas nos
países desenvolvidos, se espalhe para os países exportadores de bens primários, em especial
emergentes. Esse contágio positivo daria um novo contorno ao atual ciclo de expansão global, tornando-o
ainda mais disseminado e consistente.
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Cenário Econômico

Brasil: crescimento doméstico gradual e setor externo fortalecido favorecerão
balança comercial em 2018, enquanto contas fiscais continuarão
representando desafio

o Elevação do crescimento global e o crescimento gradual da economia doméstica têm favorecido os
resultados robustos da balança comercial nos últimos trimestres. A balança fechou o ano de 2017 com
recorde histórico. Para 2018, esperamos que o crescimento doméstico gradual permita saldo comercial
expressivo. Assim, revisamos nossa expectativa de saldo, de US$ 60 bilhões para US$ 67 bilhões, segundo
o conceito do Banco Central.

o A revisão da balança é reforçada por nosso viés de baixa para o crescimento do PIB deste ano,
atualmente em 2,8%. Destacamos que os números correntes têm vindo dentro do esperado do lado dos
investimentos, mas um pouco abaixo do esperado no consumo. Para o quarto trimestre, projetamos
expansão de 1,5% da FBKF, mas reduzimos nossa expectativa de consumo das famílias de uma expansão
de 0,8% para outra de 0,3%.

o O cenário de recuperação econômica gradual contribuiu, por sua vez, para um comportamento
favorável da inflação. Mesmo com a surpresa altista do IPCA de dezembro, a inflação de 2017
permaneceu abaixo do piso da meta do Banco Central, encerrando o ano em 2,95%. Para 2018, mantemos
nossa projeção para o IPCA de alta de 3,9%, e destacamos o começo de ano com tendência baixista para os
itens mais sensíveis à atividade econômica. Assim, não alteramos nosso cenário de mais uma queda de
juros de 25 b.p. em fevereiro e manutenção dos juros em 6,75% até o final de 2018.
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A elevação do crescimento global e o crescimento gradual da economia doméstica têm favorecido os
resultados robustos da balança comercial nos últimos trimestres. A balança comercial brasileira fechou o ano
de 2017 com recorde histórico, atingindo US$ 67 bilhões (exportações de US$ 218 bilhões e importações de
US$ 151 bilhões), contribuindo expressivamente para o pequeno déficit em conta corrente.

O forte resultado de 2017 refletiu não apenas a forte recessão dos últimos anos, mas também uma melhora
das exportações. Houve recuperação importante das exportações (alta de 18% em valor), após 5 anos de
queda, com altas de 10% nos preços e de 8% nos volumes, com destaque para automóveis (crescimento de
43%), soja (elevação de 32%) e petróleo (alta de 25%). Já as importações iniciaram uma trajetória ascendente,
em linha com a saída da recessão, e mostraram avanço de 10% em 2017 (4% de preço e 6% de volume). Para
2018, esperamos que o crescimento doméstico gradual permita saldo comercial expressivo. Assim, revisamos
nossa expectativa de saldo, de US$ 60 bilhões para US$ 67 bilhões, segundo o conceito do Banco Central.

A revisão da balança é reforçada por nosso viés de baixa para o crescimento do PIB deste ano, atualmente
em 2,8%. Destacamos que os números correntes têm vindo dentro do esperado do lado dos investimentos,
mas um pouco abaixo do esperado no consumo. Para o quarto trimestre, esperamos expansão de 1,5% da
FBKF, mas reduzimos nossa expectativa de consumo das famílias de uma expansão de 0,8% para outra de 0,3%.
Entendemos que a recuperação econômica é consistente, mas que já deveríamos estar observando resultados
mais robustos, dado o afrouxamento dos juros feito até aqui. Por conta disso, entendemos que o cenário de
recuperação gradual continua sendo o mais provável. Ao mesmo tempo, parte do efeito da queda de juros
ainda deve se materializar na economia, em especial no primeiro semestre de 2018. Por conta disso, optamos
por manter nosso cenário de crescimento para 2018 em 2,8%, mas com viés de baixa.

Em termos setoriais, estamos notando uma velocidade de recuperação um pouco mais baixa no setor de
serviços e no consumo em geral, exceto automóveis e construção, que mantêm maior dinamismo. No Gráfico
2, ilustramos as principais pesquisas conjunturais, em nível. A indústria foi o primeiro setor a iniciar trajetória
de recuperação, já na virada de 2016 para 2017, e tem crescido a um ritmo entre 3,0% e 3,5%. O comércio, por
sua vez, foi muito beneficiado em 2017 pelas vendas de automóveis e materiais de construção. O consumo
restrito, que não contempla automóveis e construção, cresceu a um ritmo de apenas 1,0% desde janeiro de
2017. Por fim, o setor de serviços começou a mostrar sinais de estabilização somente nas divulgações mais
recentes, no fim de 2017. Essa abertura, ao nosso ver, será crucial para determinar a intensidade da
recuperação ao longo do ano. Por ora, os dados de consumo trazem um viés de baixa para nossa projeção de
2,8% de expansão do PIB em 2018.
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2018, enquanto contas fiscais continuarão representando desafio

Gráfico 1 – Balança comercial brasileira, em 12 meses, US$ bilhões
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Esse cenário de recuperação gradual contribuiu, por sua vez, para um comportamento favorável da inflação.
Mesmo com a surpresa altista do IPCA de dezembro, a inflação de 2017 permaneceu abaixo do piso da meta
do Banco Central, encerrando o ano em 2,95%. A descompressão observada foi de 3,3 p.p. em relação ao
observado em 2016, quando a inflação do ano havia ficado em 6,3%, e teve uma contribuição importante dos
preços de alimentos, que, refletindo um choque de oferta favorável, mostraram deflação de 4,9% (e
contribuíram com 2,2 p.p. dos 3,3 p.p. de desinflação). Dos 1,1 p.p. restantes, 0,7 p.p. vieram de serviços.

Para 2018, mantemos nossa projeção para o IPCA de alta de 3,9%, e destacamos o começo de ano com
tendência baixista para os itens mais sensíveis à atividade econômica. Diante de um quadro de retomada
gradual do crescimento e elevada ociosidade nos fatores de produção e nas contas externas, é muito provável
que a inflação continue abaixo do centro da meta do Banco Central. Esse ambiente desinflacionário é reforçado
pelo reajuste do salário mínimo de apenas 1,8% e por elevações de salário, em geral, também bastante
contidas. Além disso, observamos um balanço de riscos equilibrado para o próximo ano: (i) melhora no plantio
das safras de soja e de milho, reduzindo o potencial de quebra de safra desses grãos; (ii) o risco de um
fenômeno climático La Niña forte está descartado e vem prevalecendo um efeito de pequena magnitude ou
mesmo um cenário de neutralidade climática; (iii) na hidrologia, vimos uma melhora recente do cenário de
chuvas, o que também trouxe um cenário de curto prazo menos pressionado para as tarifas do setor elétrico,
ainda que as perspectivas de médio prazo continuem a demandar atenção; (iv) por sua vez, o quadro de
petróleo seguiu como um foco de pressão, aumentando as preocupações geopolíticas que podem afetar os
preços da commodity e por consequência o preço de gasolina.

Gráfico 3 – Crescimento  trimestral do PIB, em %
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Gráfico 2 – Dados agregados de atividade – em nível
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Ainda assim, vale destacar que os riscos que discutimos são majoritariamente choques de oferta, ou seja,
não dizem respeito ao grau de estímulo monetário na economia. Diante de um quadro de ainda elevada
ociosidade, eventuais choques negativos (com alta de preços) tendem a apresentar efeitos secundários
limitados, o que mantém nossa confiança de um cenário benigno de inflação para 2018 e de baixo risco de
reversão abrupta e/ou intensa da taxa de juros.

Por conta desses vetores, não alteramos nosso cenário de mais uma queda de juros de 25 b.p. em fevereiro e
manutenção dos juros em 6,75% até o final de 2018. Basicamente, os elementos já citados, a saber,
recuperação gradual da atividade e balanços de riscos ainda favorável para o cenário prospectivo de inflação
implicam, em nossa visão, que os juros deveriam ficar abaixo do neutro ao longo deste ano. Os riscos para esse
cenário estão mais atrelados à volatilidade dos preços dos ativos domésticos, seja por questões locais e/ou por
reversão da ampla liquidez nos mercado globais e redução do apetite por risco.

Por fim, um ponto de atenção continua sendo as contas públicas. Apesar do desafio de médio prazo que deve
perdurar, há certa melhora nos dados correntes. As receitas extraordinárias continuaram ajudando os
resultados dos últimos meses (associadas à arrecadação com o Refis) e devem continuar assim no
encerramento de 2017, desta vez influenciadas pelas receitas de concessões e leilões. Em 2017, até novembro,
as receitas tinham crescido 0,4% em termos reais, refletindo a melhora da atividade dos meses anteriores. As
despesas, por sua vez, mantiveram-se estáveis. Dessa forma, o resultado primário deve encerrar 2017 em nível
melhor do que a meta de déficit de R$ 159 bilhões.

Para 2018, as despesas programadas já estão no limite do teto e apenas novas frustrações com as receitas
poderiam piorar o primário. Não é o cenário que consideramos mais provável, dada a recuperação do
crescimento e as concessões e privatizações esperadas para este ano. Assim, em nossa leitura, a meta de R$
159 bilhões de déficit será cumprida também em 2018. O risco a ser monitorado é o do cumprimento da regra
de ouro. Segundo estimativas do próprio Tesouro Nacional, há uma diferença de R$ 184 bilhões entre receitas e
despesas de capital (quando estas devem ser ao menos iguais). Essa diferença terá que ser coberta para que a
regra de ouro seja respeitada, sob risco de o governo ficar impedido de emitir dívida. Assim, devemos observar
algumas medidas para diminuir esse diferencial – acreditamos que (i) a devolução dos recursos do BNDES ao
Tesouro; (ii) o resultado do BC; e (iii) o retorno do pagamento da dívida dos Estados com a União tornarão
viável esse cumprimento em 2018. Outro tema que deve começar a ganhar destaque será a regra do salário
mínimo – cuja definição vence em 2019. Como a regra do teto vai se tornando mais restritiva a partir de 2019,
já em meados deste ano essa discussão precisará acontecer.

Algumas dúvidas sobre a velocidade de ajustamento das contas públicas e sobre o avanço adicional das
reformas estruturais em um ano eleitoral fizeram com que a agência de risco S&P reduzisse a nota do Brasil
para BB-. Em nossa avaliação, essa decisão deve ter pouco efeito sobre os preços de mercado no curto prazo,
por mencionar riscos já amplamente discutidos. Entretanto, o rebaixamento ressalta a importância de
endereçar as fragilidades remanescentes no campo fiscal de maneira tempestiva, de forma a reduzir a chance
de maior volatilidade econômica nos próximos anos.



5

Cenário Econômico

Neste início de ano temos um ambiente econômico altamente favorável em termos globais. O crescimento
forte e espalhado não só tem se intensificado, como ganha novos contornos. O enredo de crescimento em
aceleração nos países desenvolvidos ao longo de 2017, em paralelo à inflação ainda contida, tem agora dois
novos elementos positivos: (1) os gastos com investimentos têm se intensificado muito nos últimos meses, o
que sugere que a reversão do ciclo de expansão por fatores endógenos ao processo econômico ainda deve
demorar para ocorrer; e (2) a aceleração do crescimento ao longo de 2017 e sua maior disseminação entre os
países começam a produzir uma alta mais intensa e consistente nos preços de algumas matérias-primas, em
particular das commodities metálicas e do petróleo.

Quanto aos gastos com investimentos, após um período longo de contração, temos percebido uma
importante reversão nos últimos trimestres, com taxas de expansão elevadas. Economias produtoras de bens
de capital com maior conteúdo tecnológico, como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coréia do Sul, têm
apresentado fortes dados de produção e de exportação desses bens nos últimos meses. A distribuição setorial
dos pedidos de bens de capital aponta para uma melhora disseminada, com destaque para os setores de
transporte e industrial. Há evidências de que está em curso um ciclo de investimentos em diversos setores em
busca de aumento de produtividade e avanço em novas fronteiras de produção. A utilização mais intensiva de
novas tecnologias para produção mais eficiente, com extração e análise em larga escala de dados,
monitoramento e ajustes produtivos mais céleres, mapeamento de perfis individuais de consumidores,
maximização de estratégias personalizadas de preços, entre outras possibilidades, é um fenômeno mais
recente, observado em diversos setores (plantas industriais, logística e comércio digital, monitoramento de
produção agrícola, oferta de novos serviços digitais)

Se este ciclo de aumento de investimentos se transformar de fato em maior produtividade, é possível que as
hipóteses mais pessimistas sobre a queda do PIB potencial mundial sejam rediscutidas. Até aqui, o efeito
inicial da recuperação dos investimentos tem se observado na reavaliação da expectativa de lucros corporativos
para os próximos anos e, via de regra, melhora da percepção de riscos de crédito corporativos, com avanço
continuado dos preços de ações ao redor do mundo. Trata-se, portanto, de uma fase altamente promissora
para as companhias, para os mercados de capitais e, por consequência, para a economia mundial.

Mundo: aumento de investimentos e alta de preços de commodities reforçam cenário positivo para
economia global
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O ganho de participação dos investimentos na composição da expansão econômica nesta fase do ciclo
diminui, de alguma forma, os temores de que possa se exaurir rapidamente a ociosidade remanescente nas
economias desenvolvidas e de que a inflação possa voltar de forma mais rápida e intensa. Na última ata da
reunião do Federal Reserve, por exemplo, foi explicitado que empresas em algumas regiões dos EUA estão
reportando a utilização de alternativas tecnológicas recentes para lidar com a escassez de mão de obra em
determinadas posições. Evidentemente, essa substituição se dá apenas em uma parcela do mercado de
trabalho, mas certamente a presença de tal alternativa reduz a velocidade com que as pressões salariais e de
custos das empresas possam se manifestar. Esse fator tem sido levantado também por outras autoridades
monetárias, como European Central Bank (ECB) e o Bank of Japan (BoJ), como explicação parcial às sucessivas
surpresas baixistas com a inflação e o ritmo de expansão dos salários de 2017, a despeito do bom nível de
crescimento econômico e das condições mais apertadas dos mercados de trabalho.

O outro elemento positivo observado no período recente é a elevação mais consistente das cotações de
commodities, em especial das metálicas e do petróleo. A alta mais disseminada dos últimos dois meses está
associada, em nossa avaliação, a um aquecimento adicional da demanda global. No caso particular do petróleo,
as tensões recentes no Oriente Médio podem ter amplificado marginalmente esse movimento, mas a tendência
altista nos parece consistente. Em um primeiro momento, o avanço das cotações das commodities é apenas
uma transferência de renda entre produtores e consumidores, mas pode ter impacto bastante assimétrico para
alguns países, com efeitos secundários que tornam as oscilações de preços liquidamente favoráveis para a
economia mundial. No caso metálicas, por exemplo, alguns países são bastante beneficiados pela elevação de
preços (Chile, Peru, África do Sul e Austrália são alguns casos), sendo que os respectivos setores produtores
chegam a representar de 7% a 20% dos PIBs dessas economias.
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De forma simplificada, um choque favorável de termos de troca vindo das commodities metálicas gera
pressão por apreciação das moedas de países com grande peso desses produtos em suas economias,
enquanto o efeito sobre os países consumidores seria mais tênue, dado o menor peso desses mesmos bens na
demanda total de cada país individualmente (a demanda é em geral menos concentrada do que a oferta).
Nesse caso, o efeito assimétrico sobre a taxa de câmbio de exportadores (maior pressão por apreciação) e de
importadores (efeito tênue dado o menor peso no PIB das importações desses produtos) gera impactos
secundários também assimétricos, produzindo efeito líquido positivo sobre o crescimento mundial.

A alta de preços recente das cotações das commodities metálicas pode, dessa forma, inserir mais intensamente
alguns países produtores neste ciclo de expansão global. Os termos de troca mais favoráveis devem gerar efeito
direto sobre a renda de tais países e efeitos indiretos via apreciação cambial, queda da inflação e condições
financeiras mais expansionistas, fazendo com que sua demanda doméstica acelere de forma mais intensa ao
longo dos próximos trimestres.

Mantida essa dinâmica de preços mais elevados das commodities (em particular metálicas), como de fato
esperamos, a tendência é a de que o ciclo de expansão global, que esteve até aqui concentrado em surpresas
positivas nos países desenvolvidos, se espalhe para os países exportadores de bens primários, em especial
emergentes. Esse contágio positivo daria um novo contorno ao atual ciclo de expansão global, tornando-o
ainda mais disseminado e consistente.
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Projeções Macroeconômicas (2015 – 2019)

2015 2016 2017* 2018* 2019*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) -3,5 -3,6 1,1 2,8 3,0

  Agropecuária (%) 3,6 -6,6 12,5 4,0 3,5

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 3,2 3,0

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 2,2 3,0

  Consumo Privado (%) -3,9 -4,2 1,2 2,0 3,0

  Consumo da Adm. Pública (%) -1,1 -0,6 -1,0 1,5 2,0

  Investimento (FBKF) (%) -13,9 -10,2 -2,0 6,0 6,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 6,3 1,9 6,0 4,0 3,0

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) -14,1 -10,3 5,0 5,0 6,0

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 6.000 6.267 6.599 7.126 7.740

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.067 2.216 2.379

População - milhões 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.955 10.596 11.291

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,6 2,1 3,5 3,0

Taxa Média de Desemprego - IBGE 8,4 11,5 12,8 12,5 12,0

Vendas no Comércio Varejista - Restrita (%) -4,2 -6,2 2,5 3,0 3,0

IPCA - IBGE (%) 10,67 6,29 2,95 3,86 4,25

IGP-M - FGV (%) 10,5 7,2 -0,5 4,2 4,3

Taxa Selic (final de período) % 14,25 13,75 7,00 6,75 8,00

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 13,3 14,0 10,0 6,6 7,4

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 2,4 7,3 6,8 2,7 3,0

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 18 45 66 67 61

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 243 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 151 176 188

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,8 18,9 18,4

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -59 -24 -7 -16 -38

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,3 -0,7 -1,6

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 75 79 77 80 82

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,90 3,26 3,31 3,20 3,30

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,22 3,25

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 369 372 377 383 390

Dívida Externa Total Médio e Longo Prazo (US$ bilhões) 335 324 330 337 344

Rating Soberano Moody's Baa3 Ba2 Ba2 - -

Rating Soberano S&P BB+ BB BB - -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -111 -156 -159 -154 -79

Resultado primário do setor público  (% PIB) -1,9 -2,5 -2,4 -2,2 -1,0

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 65,5 69,9 76,6 78,5 81,1

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 52,9 54,8 57,3

Selic (Ex-ante)
(1) Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Os dados anteriores a 2012 são da série retropolada.
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Indicadores internacionais (2015 – 2019)

2015 2016 2017p 2018p 2019p

Argentina

  PIB (%) 2,6 -2,2 2,8 3,0 3,2

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 22,0 15,0 9,5

  Taxa básica de juros (%) 33,00 24,75 28,75 20,50 16,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 12,93 15,87 18,61 19,60 21,30

Brasil

  PIB (%) -3,5 -3,6 1,1 2,8 3,0

  Inflação ao consumidor (%) 10,7 6,3 2,9 3,9 4,3

  Taxa básica de juros (%) 14,25 13,75 7,00 6,75 8,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,90 3,26 3,31 3,20 3,30

Chile

  PIB (%) 2,3 1,6 1,6 2,5 2,7

  Inflação ao consumidor (%) 4,4 2,7 2,3 2,8 3,0

  Taxa básica de juros (%) 3,50 3,50 2,50 2,50 3,50

  Taxa de câmbio (final do ano) 709,0 670,7 615,4 650,0 660,0

Colômbia

  PIB (%) 3,1 2,0 1,7 3,0 3,6

  Inflação ao consumidor (%) 6,8 5,8 3,9 3,5 3,2

  Taxa básica de juros (%) 5,75 7,50 4,75 5,50 5,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.174 3.001 2.984 3.080 3.100

México

  PIB (%) 2,5 2,3 2,0 2,3 3,0

  Inflação ao consumidor (%) 2,3 3,2 6,0 3,5 3,5

  Taxa básica de juros (%) 3,25 5,75 7,25 6,00 6,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 17,2 20,7 19,7 18,2 18,4

Peru

  PIB (%) 3,3 3,9 2,8 4,0 3,8

  Inflação ao consumidor (%) 4,4 3,2 1,4 2,2 2,5

  Taxa básica de juros (%) 3,75 4,25 3,25 3,50 4,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,41 3,36 3,24 3,35 3,35

Indicadores internacionais – América Latina  (2015 – 2019)

p (projeção)
Fonte: FMI, Bradesco

2015 2016 2017p 2018p 2019p
PIB GLOBAL
Mundo 3,4 3,1 3,6 3,8 3,7
Países Desenvolvidos 2,2 1,7 2,2 2,3 1,9
  Estados Unidos 2,6 1,6 2,3 2,6 2,2
  Área do Euro 2,0 1,7 2,3 2,2 1,7
  Reino Unido 1,5 1,8 2,2 2,0 1,5
  Japão 1,2 1,0 1,5 1,3 0,5
Países Emergentes 4,2 4,1 4,6 4,8 4,9
  China 6,9 6,7 6,9 6,4 6,0
  América Latina 0,1 -1,0 1,5 2,5 3,0
JUROS E INFLAÇÃO EUA
Fed Funds (%) 0,25 0,75 1,50 2,50 3,00
Inflação (%) 1,90 2,07 2,10 2,40 2,20
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Equipe Técnica 

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações
e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente
qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações,
julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de
todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO
ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)
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