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o Maio foi caracterizado por volatilidade significativa dos preços de ativos domésticos e externos. O
fortalecimento do dólar no mundo, aliado ao aumento das incertezas políticas na Europa e à reação
negativa de ativos de países emergentes, contribuiu para que a moeda brasileira mostrasse forte
depreciação, passando de cerca de R$/US$ 3,50 no início do mês para R$/US$ 3,90, recuando
recentemente.

o No cenário de atividade, atualizamos nossa projeção de PIB para 2018, de 2,5% para 1,5%. Além dos
dados de curto prazo mais fracos, ainda devem aparecer nos indicadores: (i) o efeito da depreciação
cambial, impactando tanto investimentos quanto o consumo das famílias; (ii) a greve dos caminhoneiros,
com impacto majoritário sobre o PIB do segundo trimestre; e (iii) o aperto das condições financeiras, com
elevação do risco país e da curva de juros futuros. Do lado da inflação, revisamos nossa projeção de IPCA
em 2018, de 3,5% para 3,9%. A depreciação cambial é o principal choque afetando a inflação no curto
prazo, mas parte majoritária da mudança decorre de nossa estimativa para os preços administrados, que
passou de uma alta de 5,0% para outra de 6,5%, fruto de revisões altistas para gasolina e energia elétrica.

o Diante desses novos eventos, calibramos nossa expectativa para a taxa de câmbio para R$/US$ 3,60 e
Selic seguirá estável em 6,5% ao final deste ano. O cenário econômico, é verdade, segue volátil, mas
acreditamos que ainda persistem fundamentos mais positivos do que negativos. Em outros episódios de
choque cambial, o país possuía enorme déficit externo, inflação acima da meta e preços represados, o que
constituía uma política econômica de baixa consistência.

o O fortalecimento do dólar em relação às demais moedas – impulsionado por riscos geopolíticos,
expectativas de aumento dos diferenciais de juros e de crescimento entre EUA e o resto do mundo e
temores em relação ao protecionismo – foi o pano de fundo para um aperto das condições financeiras
no mercado internacional. O consequente aumento da aversão ao risco e a maior seletividade por parte
dos investidores internacionais acabaram gerando pressão sobre os ativos de várias economias
emergentes, e particularmente nos países com vulnerabilidades em suas contas externas, fiscais ou
sujeitos a incertezas políticas.

o O juro pago por títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos rompeu o patamar de 3,0% pela
primeira vez desde o início de 2014 ainda no final de abril e flutuou ao redor desse nível em maio. Os
EUA já se encontram em pleno emprego, terão estímulo adicional com redução de impostos e enfrentam
riscos crescentes de alta da inflação por conta do mercado de trabalho apertado e da elevação dos preços
das commodities – em especial, do petróleo.

o Acreditamos que a persistência da divergência das taxas de crescimento entre os EUA e o resto do
mundo e o crescente diferencial de juro a favor dos EUA (mesmo que o Banco Central Europeu anuncie o
fim de seu programa de compra de ativos) apontam para manutenção do dólar forte no mundo. Além
disso, a continuidade da normalização dos juros nos Estados Unidos e o ambiente de comércio global
incerto devem continuar desafiando os fluxos para mercados emergentes com fundamentos menos
robustos.
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Atualização do cenário doméstico: volatilidade dos preços de ativos deve levar a
um crescimento mais fraco e uma taxa de câmbio mais depreciada em 2018, mas
com inflação comportada e juros estáveis

Queda do petróleo e reação de países emergentes são atenuantes, mas ambiente
de tensão comercial e alta de juros americanos ainda ensejam cautela para
economia e mercados globais
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Maio foi caracterizado por volatilidade significativa dos preços de ativos domésticos e externos. O
fortalecimento do dólar no mundo, aliado ao aumento das incertezas políticas na Europa e à reação negativa de
ativos de países emergentes, contribuiu para que a moeda brasileira mostrasse forte depreciação, passando de
cerca de R$/US$ 3,50 no início do mês para R$/US$ 3,90, recuando recentemente. A atuação do Banco Central
contribui para dar normalidade a esse mercado em um contexto de incertezas, mas no qual há fundamentos
que permitem ao Brasil absorver esse choque em condições mais favoráveis do que em episódios passados.

Entendemos que parte desse movimento do real é permanente, mas parte deriva da volatilidade dos
mercados, que pode diminuir na ausência de notícias externas negativas e como reflexo dos fundamentos
sólidos das contas externas. O país produzirá um resultado em conta corrente zerado ou superavitário nos
atuais níveis de câmbio; a dívida do governo é 5 vezes menor do que o estoque de reservas e o financiamento
do balanço de pagamentos se dá majoritariamente em função do investimento direto no país. Sem exposição
da dívida local ao dólar, a dinâmica de contágio do câmbio nas contas públicas é limitada. A rigor, como o
governo é credor em dólares, a sua dívida líquida melhora com a depreciação. Mas, diante do fortalecimento
do dólar em escala global, das incertezas remanescentes quanto à agenda de reformas, da piora do
crescimento e da falta de margem de manobra fiscal para lidar com choques, revisamos nossa projeção de
câmbio para o final deste ano, de R$/US$ 3,35 para R$/US$ 3,60, e reconhecemos que no curto prazo a relação
do real com o dólar seguirá volátil.

As principais consequências econômicas de um real mais depreciado no curto prazo são alguma pressão na
inflação e um efeito contracionista no PIB. Ademais, os dados de curto prazo também serão afetados, na
mesma direção (para cima na inflação e para baixo no PIB) pela paralisação dos caminhoneiros, que ocorreu a
partir da última semana de maio. No caso da variação dos preços, entendemos que os efeitos da greve devem
desaparecer rapidamente. Já na atividade econômica, parte do efeito deve ser temporário (especialmente na
produção de bens) mas há uma parte, ligada aos serviços e à confiança dos empresários, que pode ter efeitos
mais permanentes.

No cenário de atividade, atualizamos nossa projeção de PIB para 2018, de 2,5% para 1,5%. Além dos dados de
curto prazo mais fracos (o PIB do primeiro trimestre cresceu 0,4% e deverá ser revisado para 0,2%,
posteriormente, quando novas informações forem conhecidas), ainda devem aparecer nos indicadores: (i) o
efeito da depreciação cambial, impactando tanto investimentos quanto o consumo das famílias; (ii) a greve dos
caminhoneiros, com impacto majoritário sobre o PIB do segundo trimestre; e (iii) o aperto das condições
financeiras, com elevação do risco país e da curva de juros futuros.

Atualização do cenário doméstico: volatilidade dos preços de ativos deve levar a um
crescimento mais fraco e uma taxa de câmbio mais depreciada em 2018, mas com inflação
comportada e juros estáveis
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Gráfico 1: Variação real do PIB (%, anual)
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Por sua vez, os dados de crédito mostraram um desempenho favorável nos últimos meses, em especial nas
linhas com recursos livres. Antes concentrada no crédito às famílias, passamos a observar uma retomada
gradual, mas cada vez mais disseminada, do crédito à pessoa jurídica. Já o crédito direcionado (em especial à
pessoa jurídica) continua apresentando menor dinamismo, decorrente da expectativa de baixo investimento,
da antecipação do pagamento de algumas operações (que leva à queda do estoque) e da migração de parte da
demanda por créditos de prazos mais longos para o mercado de capitais. Contudo, diante da piora do cenário
prospectivo, revisamos nossa projeção de expansão do estoque total de crédito deste ano, de 4,5% para 4,0%,
revisão especialmente concentrada no crédito direcionado.

Do lado da inflação, revisamos nossa projeção de alta do IPCA em 2018, de 3,5% para 3,9%. A depreciação
cambial é o principal choque afetando a inflação no curto prazo, mas parte majoritária da mudança decorre de
nossa estimativa para os preços administrados, que passou de 5,0% para 6,5%, fruto de revisões altistas para
gasolina e energia elétrica. No caso da gasolina, incorporamos nosso novo cenário para a taxa de câmbio e um
petróleo WTI cotado entre US$ 65 a US$ 70/barril. Na energia elétrica, alteramos a perspectiva de bandeira
para o final do ano, de verde para amarela, e incorporamos os reajustes já divulgados. Já a revisão dos preços
livres foi modesta, de elevação de 3,0% para 3,1%, influenciada pela reavaliação de variação dos bens
industriais, de alta de 2,1% para 2,5%, uma vez que os dados correntes (especialmente serviços) seguem
surpreendendo para baixo e nossa expectativa é a de que o repasse do câmbio para os preços seja modesto,
menor do que o padrão histórico. Isso em função da ociosidade ainda existente na economia, da ancoragem das
expectativas de inflação e da dinâmica bastante comportada de salários, que tende a se manter com os níveis
de desemprego que temos observado.

Desse modo, nossa visão de que os juros deverão seguir em 6,5% ao longo de 2018 permanece inalterada –
só vislumbramos normalização da taxa básica a partir do começo de 2019 e, ainda assim, condicional à
agenda econômica do próximo ano. O choque cambial só deve produzir reação da política monetária caso
resulte em efeitos de segunda ordem na inflação, ou seja, contamine os núcleos e os serviços. Isso não tende a
ocorrer. A banda do regime de metas de inflação existe para acomodar choques como o atual. Como a origem
do problema brasileiro é fiscal – e não de balanço de pagamentos ou de inflação, que segue bastante abaixo da
meta –, uma alta de juros não é a resposta apropriada de política econômica para a atual depreciação do
câmbio.

Outra surpresa positiva, ao menos nos dados correntes, tem sido a arrecadação de tributos, beneficiados
especialmente pelas receitas com royalties. A elevação dos preços externos de petróleo em reais tem esse
benefício para os cofres públicos, beneficiando a União e principalmente os estados. O pacote proposto pelo
governo para atenuar os preços dos combustíveis inclui algumas medidas de impacto fiscal, que devem ser
parcialmente compensadas pela diminuição de incentivos tributários. Assim, apesar das surpresas positivas
registradas até agora, a meta de resultado primário para o ano segue desafiadora tendo em vista o aumento de
algumas despesas e do menor crescimento econômico esperado, mas continuamos a trabalhar com
cumprimento da meta de déficit em R$ 159 bilhões. Um evento positivo seria a realização do leilão do
excedente de petróleo da área de cessão onerosa. Caso ocorra ainda neste ano, um alívio importante sobre
esse déficit será observado.

O cenário econômico, é verdade, segue volátil, mas acreditamos que ainda persistem fundamentos mais
positivos do que negativos. Enquanto houver um teto dos gastos, o descontrole fiscal não ocorrerá e o
instrumento para viabilizá-lo será a reforma da previdência. A reforma trabalhista confere maior flexibilidade à
economia brasileira e o novo regime de taxa de juros do BNDES reduz subsídios de médio prazo e produz certo
alinhamento das taxas de juros de mercado. Em outros episódios de choque cambial, o país possuía enorme
déficit externo, inflação acima da meta e preços represados, o que constituía uma política econômica de baixa
consistência. Esse não é o caso hoje em dia. Há margem na inflação e nas contas externas para absorver os
choques. De fato, a margem fiscal é inexistente, mas graças ao teto dos gastos começamos a ver o trade-off das
despesas aparecerem no debate público. A persistência e o aprofundamento da agenda de reformas são o
caminho para o país atravessar essa fase de volatilidade e retomar um crescimento mais acelerado no próximo
ano.
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O fortalecimento do dólar em relação às demais moedas – impulsionado por riscos geopolíticos, expectativas
de aumento dos diferenciais de juros e de crescimento entre EUA e o resto do mundo e temores em relação
ao protecionismo – foi o pano de fundo para um aperto nas condições financeiras no mercado internacional.
O consequente aumento da aversão ao risco e a maior seletividade por parte dos investidores internacionais
acabaram gerando pressão sobre os ativos de várias economias emergentes, e particularmente nos países com
vulnerabilidades em suas contas externas, fiscais ou sujeitos a incertezas políticas.

O juro pago por títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos rompeu o patamar de 3,0% pela primeira
vez desde o início de 2014 ainda no final de abril, e flutuou ao redor desse nível em maio. Os EUA já se
encontram em pleno emprego, terão estímulo adicional com redução de impostos e enfrentam riscos
crescentes de alta da inflação por conta do mercado de trabalho apertado e da elevação dos preços das
commodities – em especial, do petróleo. Ainda que o nível de desemprego consistente com a estabilidade de
preços tenha se reduzido estruturalmente nos últimos anos, a taxa de desocupação norte-americana encontra
se em patamar historicamente baixo. Nos últimos cinquenta anos, o desemprego esteve abaixo dos 3,8%
apenas em meados dos anos 60.

Queda do petróleo e reação de países emergentes são atenuantes, mas ambiente de tensão
comercial e alta de juros americanos ainda ensejam cautela para economia e mercados
globais

Gráfico 1 – Taxa de desemprego nos EUA (%, com ajuste sazonal)

Fonte: BLS, Bradesco
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Em nossas estimativas, o crescimento mensal do emprego consistente com a estabilidade do desemprego
encontra-se entre 150 e 175 mil vagas. Desde o início do ano, a criação líquida de postos foi de 207 mil, que, se
sustentada, continuará reduzindo o desemprego. Com isso, consolida-se a expectativa de que o Federal Reserve
continuará elevando os juros. Projetamos mais três altas em 2018, totalizando 4 altas de 0,25 p.p. no ano,
enquanto o mercado ainda contabiliza um pouco mais de 3 elevações.
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Enquanto o crescimento se mantém forte nos EUA, os dados recentes mostram certo arrefecimento na Área
do Euro. O índice PMI Industrial, por exemplo, permanece acima de 50 pontos (patamar neutro), tanto nos EUA
quanto na Europa (o que significa que ambos experimentam crescimento positivo). Enquanto caiu de forma
consistente desde o início de 2018 na Área do Euro, tem se sustentado em um patamar mais elevado na
principal economia global.

Gráfico 2 – Índice PMI do setor manufatureiro – EUA e Área do Euro

Fonte: Markit, Bradesco

Essa divergência no crescimento foi um dos principais motivos para o fortalecimento do dólar em relação às
moedas dos demais países desenvolvidos (e em especial com relação ao euro). Enquanto os juros tendem a
continuar subindo nos EUA, a probabilidade percebida de aperto monetário na Europa e em outros países
desenvolvidos é menor. O euro também tem sido afetado por acontecimentos políticos internos, como a
dificuldade na formação da coalizão de governo na Itália, a queda do governo espanhol e as persistentes
dificuldades nas negociações em relação ao Brexit. Tudo isso sustenta o fortalecimento recente do dólar.

A volatilidade do mercado internacional também foi alimentada por tensões comerciais derivadas,
principalmente, da agenda protecionista norte-americana. Os EUA reafirmaram sua ameaça de impor tarifas
de importação sobre vários produtos chineses se o país asiático não concordar em reduzir o seu superávit
comercial bilateral de forma expressiva. Entre idas e vindas, ainda existe desconfiança nas negociações e o risco
de que medidas efetivas sejam anunciadas, de lado a lado, permanece. A imposição de tarifas também marca o
fim (ao menos por enquanto) das negociações para a reestruturação do acordo de livre-comércio entre EUA,
Canada e México (NAFTA). Não há mais tempo para negociar um novo tratado a tempo de ser aprovado pelo
Congresso do México antes da eleição presidencial de julho. Uma eventual vitória do candidato de oposição no
México e/ou a formação de nova maioria de Democratas na Câmara dos Deputados dos EUA podem fazer com
que a renegociação do NAFTA fique ainda mais atribulada.

Na América Latina, maio trouxe uma ameaça de crise cambial na Argentina, deflagrada por esse novo
ambiente de maior aversão ao risco no mercado internacional, combinado com fragilidades internas do país.
A Argentina elevou o juro para 40%, vendeu mais de US$ 10 bilhões em reservas e negociou um acordo com o
FMI de US$ 50 bilhões. A Turquia foi outra economia cujos ativos foram severamente afetados pelas condições
mais restritivas do mercado internacional, levando os investidores a questionarem a capacidade do país em
atrair capital para cobrir seu elevado déficit em transações correntes, rolar sua dívida externa, sem uma
depreciação cambial pronunciada que coloque em risco a inflação. A pressão sobre a lira turca obrigou o banco
central local a elevar os juros por duas vezes, com aperto monetário total de 4,75 p.p. em poucas semanas.

58,7

55,5

30

35

40

45

50

55

60

65

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EUA Área do Euro



6

Cenário Econômico

O preço do petróleo tem sido outro fator de instabilidade para os mercados. Além de contribuir para o
aumento da percepção de risco de países emergentes importadores, a alta do barril tem contribuído também
para a valorização do dólar. O petróleo é um risco relevante para a inflação no mundo todo (inclusive nos EUA)
e para o crescimento econômico dos países importadores, tais como os europeus. No mês passado, o preço do
petróleo foi pressionado pela perspectiva de queda da oferta global por conta do retorno das sanções norte-
americanas sobre o Irã e a queda da produção na Venezuela. A boa notícia é que, para os próximos meses, os
riscos de altas adicionais do preço da commodity parecem estar contidos se levarmos em conta a expectativa
de aumento da perfuração de novos poços nos EUA e o anúncio conjunto de Arábia Saudita e Rússia de que
ambos estão dispostos a compensar eventuais reduções nas exportações do Irã e da Venezuela.

Por fim, outro risco geopolítico que deve ser monitorado nas próximas semanas envolve a situação na Coreia
do Norte. Em maio, o mundo foi surpreendido pela notícia de planos para um encontro entre Trump e o líder
coreano depois que esse havia concordado em se desfazer de seu programa nuclear. A reunião está marcada
para a semana que vem e seu sucesso poderia ser o início da resolução de um fator de risco que persiste há
décadas. É uma das poucas boas notícias das últimas semanas.

Acreditamos que a persistência da divergência das taxas de crescimento entre os EUA e o resto do mundo e o
crescente diferencial de juro a favor dos EUA (mesmo que o Banco Central Europeu anuncie o fim de seu
programa de compra de ativos) apontam para manutenção do dólar forte no mundo. Além disso, a
continuidade da normalização dos juros nos Estados Unidos e o ambiente de comércio global incerto devem
seguir desafiando os fluxos para mercados emergentes com fundamentos menos robustos. Vale dizer que a
agenda protecionista tem gerado dividendos políticos nos EUA. De outro lado, há dois fatores atenuantes daqui
para frente: o preço do petróleo não deve ter novas rodadas de elevação no curto prazo e os países
emergentes mais afetados pela reversão do ambiente externo têm atuado para conter o contágio para suas
moedas e suas economias. Avaliamos que os fatores de tensão são mais estruturais e intensos e ainda devem
prevalecer para determinação da dinâmica de curto prazo das economias, com permanência de ambiente mais
volátil e cauteloso para os mercados emergentes.
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Projeções Macroeconômicas (2015 – 2019)

(1) Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Os dados anteriores a 2012 são da série retropolada.

2015 2016 2017 2018* 2019*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

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

  Agropecuária (%) 3,6 -6,6 13,0 0,0 3,5

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 2,5 2,7

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 1,3 2,3

  Consumo Privado (%) -3,9 -4,2 1,0 2,0 2,5

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

  Investimento (FBKF) (%) -13,9 -10,2 -1,8 4,0 6,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 6,3 1,9 5,2 6,0 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 6.592 7.035 7.604

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.065 1.986 2.112

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.945 9.492 10.026

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,4 2,5 2,5 2,7

Taxa Média de Desemprego - IBGE (1) 8,5 11,5 12,7 12,5 12,3

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

IPCA - IBGE (%) 10,67 6,29 2,95 3,90 4,25

IGP-M - FGV (%) 10,54 7,17 -0,50 7,70 4,25

Taxa Selic (final de período) % 14,25 13,75 7,00 6,50 8,00

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 13,3 14,0 10,0 6,43 7,1

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

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 17,7 45,0 64,0 68,3 61,1

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 236 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 168 188

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,9 20,4 20,7

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -59 -24 -10 -2 -8

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,5 -0,1 -0,4

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 75 79 70 70 72

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,90 3,26 3,31 3,60 3,60

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,54 3,60

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 369 372 382 388 395

Dívida Externa Total Médio e Longo Prazo (US$ bilhões) 335 324 318 324 331

Rating Soberano Moody's Baa3 Ba2 Ba2 - -

Rating Soberano S&P BB+ BB BB - -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -111 -156 -111 -159 -108

Resultado primário do setor público  (% PIB) -1,9 -2,5 -1,7 -2,3 -1,4

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 65,5 70,0 74,0 75,2 76,5

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 51,6 52,6 54,1
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Indicadores internacionais (2015 – 2019)

Indicadores internacionais – América Latina  (2015 – 2019)

2015 2016 2017 2018p 2019p
PIB GLOBAL
Mundo 3,4 3,2 3,8 3,8 3,7
Países Desenvolvidos 2,2 1,7 2,3 2,2 1,9
  Estados Unidos 2,6 1,5 2,3 2,5 2,2
  Área do Euro 2,0 1,8 2,3 2,2 1,7
  Reino Unido 1,5 1,9 2,5 2,0 1,5
  Japão 1,2 0,9 1,7 1,0 0,5
Países Emergentes 4,2 4,4 4,8 4,8 5,0
  China 6,9 6,7 6,9 6,5 6,0
  América Latina 0,1 -0,6 1,3 2,0 2,9
JUROS E INFLAÇÃO EUA
Fed Funds (%) 0,25 0,75 1,50 2,50 3,00
Inflação (%) 1,90 2,07 2,10 2,60 2,40

2015 2016 2017 2018p 2019p

Argentina

  PIB (%) 2,6 -2,2 2,9 1,0 nd

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 24,8 30,0 12,0

  Taxa básica de juros (%) 33,00 24,75 28,75 40,00 nd

  Taxa de câmbio (final do ano) 12,93 15,87 18,6 30,00 nd

Brasil

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

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

  Taxa básica de juros (%) 14,25 13,75 7,00 6,50 8,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,90 3,26 3,31 3,60 3,60

Chile

  PIB (%) 2,3 1,6 1,5 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) 709,0 670,7 615 630 640

Colômbia

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

  Inflação ao consumidor (%) 6,8 5,8 4,1 3,5 3,2

  Taxa básica de juros (%) 5,75 7,50 4,75 5,25 5,50

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.174 3.001 2984 3080 3100

México

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

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

p: (projeção); nd - não disponível
Fonte: FMI, Bradesco
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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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