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o O desempenho mais moderado da atividade no começo do ano, como apontado no relatório do mês
anterior, tem se materializado. Com isso, atualizamos nossa projeção de crescimento para deixar o
cenário um pouco mais simétrico. Por ora, atribuímos essa perda de dinamismo do início do ano muito
mais ao fim do efeito do FGTS na economia do que a uma mudança de perspectiva. Os juros estão em
queda, a inflação segue baixa, o emprego e o crédito vêm se recuperando, os estoques estão baixos e não
há restrições externas na economia. Os dados correntes têm apontado para uma recuperação
disseminada, mas ainda gradual: a indústria segue em trajetória ascendente, mas comércio, serviços e
agora o emprego têm mostrado um menor dinamismo. Diante das últimas informações, nossa projeção
para o PIB do primeiro trimestre passou de uma expansão de 0,5% para outra de 0,3%.

o Com a retomada gradual da atividade e apesar do aumento da volatilidade do câmbio, mantivemos
nosso cenário de IPCA em 3,5% para este ano. Dessa forma acreditamos que nosso cenário base está
alinhado com o plano de voo proposto pelo Banco Central. A inflação segue apresentando dinâmica
benigna e a velocidade de descompressão continua surpreendendo. Acreditamos que nosso cenário base
está alinhado com o plano de voo proposto pelo Banco Central, que deve levar a taxa Selic para 6,25% em
maio e seguir nesse patamar até o final do ano. Por outro lado, se a velocidade de recuperação esperada
para a atividade econômica não se concretizar ou observarmos uma nova rodada de surpresa baixista
relevante na inflação corrente, novos cortes de juros podem ser discutidos desde que amparados em
resposta favorável das expectativas de inflação e de suporte vindo do modelo do Banco Central, com
crescente ênfase no cenário de preços para 2019.

o Temos destacado, nos últimos trimestres, que a economia global está passando por seu melhor
momento desde a crise de 2008. Entretanto, alguns novos riscos emergiram nas últimas semanas, o que
requer uma avaliação mais atenta sobre seus possíveis impactos daqui em diante. Decisões recentes
vindas dos Estados Unidos causaram aumento de tensão no comércio internacional, tais como: as altas de
tarifas de importação sobre alumínio e aço e, mais importante, o anúncio de medidas contra importações
chinesas que podem afetar de US$ 50 a US$ 100 bilhões de bens e serviços importados. Em paralelo,
ameaças de aumento de regulação e tributos afetaram os preços das ações do setor de tecnologia norte-
americano, com possível efeito secundário negativo sobre a economia adiante.

o Apesar de uma leve desaceleração no ritmo de crescimento do primeiro trimestre em alguns países, a
velocidade de expansão da economia global mantém-se sólida. Os atuais níveis dos índices PMIs globais,
que refletem o desempenho da indústria de uma amostra considerável de países, por exemplo, são
compatíveis com expansão de 4,5% do PIB mundial, com sinais positivos na Europa, Japão e China e
ausência de restrições externas na maioria dos emergentes. Sendo assim, não há elementos de
preocupação endógenos para economia global neste momento e os focos de risco estão associados aos
fatores exógenos expostos: guerra comercial e potencial volatilidade vinda do setor de tecnologia.
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O desempenho mais moderado da atividade no começo do ano, como apontado no relatório do mês
anterior, tem se materializado. Com isso, atualizamos nossa projeção para o PIB deste ano, que deverá crescer
2,5%. Por ora, atribuímos essa perda de dinamismo do início do ano muito mais ao fim do efeito do FGTS na
economia do que a uma mudança de perspectiva. Os juros estão em queda, a inflação segue baixa, o emprego e
o crédito vêm se recuperando, os estoques estão baixos e não há restrições externas na economia. Logo, os
fundamentos apontam para aceleração do crescimento ao longo do ano e a revisão responde, por ora, apenas à
frustração esperada com o PIB do primeiro trimestre. É verdade que o investimento vem crescendo de forma
gradual, mas essa já era uma premissa do cenário em função da ainda elevada ociosidade da economia e das
incertezas quanto à agenda de reformas futura. Ambas parecem estar levando, em algum grau, a certa
postergação de projetos de investimento e a uma postura mais conservadora nas contratações, apesar de sinais
encorajadores de melhora recente na utilização da capacidade instalada da indústria. Além disso, a capacidade
financeira de estados e municípios segue limitada, o que leva a uma queda adicional dos investimentos
públicos. E, em função do desempenho cometido do crédito direcionado no início do ano, a expansão da
carteira do crédito total do sistema financeiro deve ser de 4,5% neste ano.

Portanto, a atualização da projeção de crescimento visa deixar o cenário um pouco mais simétrico. Os dados
correntes têm apontado para uma recuperação consistente e disseminada, mas ainda gradual: a indústria segue
em trajetória ascendente, mas comércio, serviços e agora o emprego têm mostrado um menor dinamismo.
Diante das últimas informações, nossa projeção para a expansão do PIB do primeiro trimestre passou de 0,5%
para 0,3%. A tabela a seguir ilustra alguns dos possíveis cenários de crescimento para o ano. Vale destacar que
apesar desse ajuste baixista da projeção para 2018, crescer 2,5% ainda significa acelerar para um ritmo
anualizado acima de 4,0% nos próximos trimestres. Como os estoques estão baixos e os fundamentos são
favoráveis, não é possível descartar uma surpresa positiva em algum momento.

Brasil: crescimento consistente, ainda que um pouco mais gradual

Gráfico 1 – Variação do PIB na margem e resultado para o ano
Diversos cenários, em %

Fonte: IBGE, Bradesco
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PIB 2018 1.7 1.9 2.1 2.0 2.2 2.3 2.5
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Em relação à taxa de câmbio, mantivemos o cenário de R$/US$ 3,20 para o final de 2018, mas reconhecemos
que a volatilidade se elevou no curto prazo. Os riscos provenientes do ambiente global aumentaram
recentemente, por conta da intensificação das tensões comerciais entre EUA e China. O que antes eram
ameaças, tornaram-se medidas concretas e de alcance relevante, gerando aversão ao risco nos mercados
internacionais. Com isso, observou-se em março saídas expressivas de investimentos estrangeiros em ações e
renda fixa, conforme dados parciais do Banco Central. As captações externas ficaram paralisadas, diante da
piora dos preços. Sem queda de risco adicional com a agenda doméstica e com maior incerteza externa, o
menor diferencial de juros do Brasil com o resto do mundo impede a apreciação da moeda no curto prazo.

Porém, ainda que os riscos externos e os riscos domésticos persistam, o cenário para o balanço de
pagamentos brasileiro continua muito favorável. Essa situação faz com que o país seja mais resiliente a
choques. Importante ressaltar o baixo déficit externo atual, onde os fluxos de investimento direto superam o
déficit em conta corrente em oito vezes, além do elevado estoque de reservas. Ademais, os dados recentes de
balança comercial reforçam nossa expectava de US$ 70 bilhões de saldo em 2018, com exportações em
recuperação e importações crescendo modestamente. Em suma, mantemos nosso cenário de pequena
aceleração do déficit externo para 0,7% do PIB em 2018, ante 0,5% do ano passado.

Com a retomada gradual da atividade e apesar do aumento da volatilidade do câmbio, mantivemos nosso
cenário de IPCA para este ano, com alta de 3,5%. A inflação segue apresentando dinâmica benigna e a
velocidade de descompressão continua surpreendendo. Isso se verifica tanto nos indicadores de surpresa como
nas expectativas de inflação, que continuaram cedendo. Essa descompressão segue ocorrendo de forma
disseminada: tanto os núcleos – parcela bastante associada à evolução dos ciclos econômicos – quanto os
preços de alimentos continuam em patamares historicamente reduzidos. A dinâmica de salários segue bastante
favorável e a inflação de serviços está em seus mínimos históricos. Em relação ao balanço de riscos, se de um
lado observamos uma maior volatilidade no cenário de câmbio, que poderia influenciar para cima os preços nos
próximos trimestres – a cada 10% de depreciação cambial há um impacto de 0,6 p.p. na inflação total – por
outro, observamos evolução positiva tanto no cenário do plantio do milho doméstico como no volume de
chuvas nesse curto prazo, além de leve desaceleração do núcleo do IPA industrial nos últimos dados. Portanto,
a gradual retomada da economia somada à ociosidade e inflação corrente baixa sem pressões nos salários
deverão seguir atuando como limitadores de uma rápida aceleração dos preços.

Gráfico 2 – Média dos núcleos do IPCA
Variação em 3, 6 e 12 meses, dessazonalizadas e anualizadas

Fonte: IBGE
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As contas públicas, por sua vez, seguem em trajetória de recuperação, com ajuda de grande esforço no
controle das despesas discricionárias, ainda que, do lado da receita, estejam apoiadas em arrecadação
extraordinária. Os dados fiscais correntes têm mantido a leitura dos últimos meses, com recuperação da
arrecadação (crescimento superior a 10% em termos reais) e continuidade do controle das despesas,
notadamente com gasto de subsídios nesse início de ano. As receitas continuam sendo beneficiadas por
arrecadação extraordinária, que deve voltar a ser elevada com os recursos de leilão de petróleo e outras
concessões planejadas. Vale notar que, nos últimos dados, a arrecadação mais relacionada à atividade vem
mostrando recuperação sustentada, mas bastante gradual – como tem sido com a recuperação da atividade em
si. Acreditamos que a meta fiscal será cumprida, com alguns riscos mais positivos, como receita de leilões acima
do esperado e potencial arrecadação com venda de excedente de petróleo na região de cessão onerosa. As
mudanças recentes, permitindo refinanciamento para devedores rurais e pequenos empresários, deve ter
impacto de R$ 23 bilhões nos próximos 15 anos em renúncia fiscal, reforçando a necessidade de ajustes e
reformas para sustentabilidade das contas públicas no médio prazo. A despeito disso, as estimativas medianas
para a dívida bruta apontam para estabilidade nesse ano, reflexo dos juros mais baixos, do benefício das
receitas extraordinárias no resultado primário e a devolução de recursos do BNDES.

Em resumo, acreditamos que nosso cenário base está alinhado com o plano de voo proposto pelo Banco
Central, que deve levar a taxa Selic para 6,25% em maio e seguir nesse patamar até o final do ano. Por outro
lado, se a velocidade de recuperação esperada para a atividade econômica não se concretizar ou observarmos
uma nova rodada de surpresa baixista relevante na inflação corrente, novos cortes de juros podem ser
discutidos desde que amparados em resposta favorável das expectativas de inflação e de suporte vindo do
modelo do Banco Central, com crescente ênfase no cenário de preços para 2019. Atualmente, atribuímos
probabilidade reduzida a esses desdobramentos. De todo modo, a evolução recente da economia tem, ao
menos, elevado a probabilidade de taxas de juros mantidas em patamar historicamente reduzido ao longo dos
próximos trimestres.
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Temos destacado, nos últimos trimestres, que a economia global está passando por seu melhor momento
desde a crise de 2008. Entretanto, alguns novos riscos emergiram nas últimas semanas, o que requer uma
avaliação mais atenta sobre seus possíveis impactos daqui em diante. Decisões recentes vindas dos Estados
Unidos causaram aumento de tensão no comércio internacional, tais como: as altas de tarifas de importação
sobre alumínio e aço e, mais importante, o anúncio de medidas contra importações chinesas que podem afetar
de US$ 50 a US$ 100 bilhões de bens e serviços importados. Em paralelo, ameaças de aumento de regulação e
tributos afetaram os preços das ações do setor de tecnologia norte-americano, com possível efeito secundário
negativo sobre a economia adiante.

Alguns países potencialmente afetados pelas medidas protecionais americanas já anunciaram retaliações e
estão em busca de condições menos desfavoráveis de negociação junto aos Estados Unidos. A China, por
exemplo, implementará altas de 25% das tarifas de importação de alguns bens (aviões, soja, porco, vinho) que
podem atingir até US$ 50 bilhões em compras anuais, se os Estados Unidos não voltarem atrás no anúncio de
taxação de US$ 50 bilhões de bens chineses (farmacêuticos, aeroespacial, máquinas). Além disso, têm
demonstrado a predisposição em ir além, se os Estados Unidos levarem adiante a ameaça de restringir
investimentos chineses em setores estratégicos e entrar com processos na OMC contra as frágeis práticas
chinesas de propriedade intelectual.

Houve também manifestações de outros países e regiões contra as medidas americanas, tais como: União
Europeia, Japão, Coréia, Canadá, entre outros. Alguns desses países conseguiram uma exclusão, ao menos
temporária, das altas de tarifas sobre aço e alumínio por parte dos americanos. O gráfico 1 ilustra a escalada
recente da tensão comercial, com um mapa dos anúncios de medidas recentes e a escala potencial de cada
medida. Em pontilhado estão as “promessas” de medidas e nas barras cheias estão as medidas oficialmente
anunciadas para passarem a vigorar em pouco tempo.

Mundo: guerra comercial e questões regulatórias colocam novos desafios ao cenário global
construtivo e devem ser observadas com atenção
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Apesar do efeito direto das medidas ser, a princípio, modesto em relação ao tamanho das economias
envolvidas (US$ 50 bilhões respondem por 0,25% do PIB americano ou 0,60% do PIB chinês), a incerteza
gerada pela possibilidade de escalada de uma guerra comercial pode amplificar o efeito final do choque.
Apenas como ilustrações dos possíveis efeitos secundários dessa maior tensão comercial, a União Europeia
levantou a hipótese de aumentar a taxação sobre alguns negócios digitais na região e a China estuda a
possibilidade de restringir os negócios de empresas americanas no país. Se medidas dessa natureza forem
adiante, empresas que operam em nível global estariam diante de dúvidas crescentes sobre onde montar suas
plantas produtivas, como estruturar sua cadeia de suprimentos e de fornecedores, onde fazer sua gestão
financeira e manter seu caixa, entre outras.

Após uma longa fase de expansão do comércio global, aumento do número de acordos comerciais,
internacionalização dos mercados financeiros, ampliação dos investimentos estrangeiros diretos,
descentralização produtiva em cadeias de valor espalhadas pelo mundo, há novos elementos recentes de
protecionismo e discussões tributárias que podem colocar em risco a reprodução dessa tendência das últimas
décadas. Mesmo que não sejam claros os efeitos de equilíbrio geral dessas novas medidas, pensando
principalmente no comportamento dos preços globais, entendemos que liquidamente tendem a impactar de
forma negativa as economias.

Essa possível instabilidade comercial se somou, nas últimas semanas, a uma onda de notícias negativas no
setor de tecnologia norte-americano, traduzindo-se em aumento da volatilidade nos mercados
internacionais. Além dos eventos particulares ocorridos em grandes empresas, cresceram também as
discussões sobre um possível aumento de regulação e imposição de maiores restrições tributárias e de
operações de empresas de tecnologia (em determinados setores) em alguns países.

Vale dizer que houve uma elevação substancial do peso de grandes empresas de tecnologia nos índices de
ação dos Estados Unidos nos últimos anos. As empresas de tecnologia com valor de mercado acima de US$
100 bilhões (13 empresas), representam hoje mais de 20% do índice S&P 500. Essas mesmas empresas tinham
peso de apenas 10% em 2010, conforme ilustrado no gráfico 2.
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Desde 2015, houve aceleração desse ganho de peso relativo das grandes empresas de tecnologia nos índices
de ações norte-americanos. Alguns negócios ganharam escala, com aumento da penetração das mídias sociais,
ampliação da gama de produtos e serviços digitais consumidos, maior apropriação de valor comercial e de
marketing dentro do universo digital e ampliação da monetização dos fluxos de informação e de dados.

Em processos de rápida transformação tecnológica, é natural que haja movimentos intensos de valorização
de alguns ativos, com questionamentos subsequentes sobre a sustentabilidade dos preços atingidos. Trata-se
de uma característica inerente às empresas disruptivas que sejam negociadas a múltiplos extremamente
elevados na fase de ascensão e ganho de escala de seus negócios. Apenas para ilustrar a discussão sobre aos
valores atribuídos a algumas companhias, no gráfico 3 expressamos os múltiplos atuais das empresas de
tecnologia com valor de mercado acima de US$ 100 bilhões.

O valor de mercado das maiores empresas de tecnologia (acima de US$ 50 bilhões) se aproxima de 25% do
PIB dos Estados Unidos. Esse é apenas um subconjunto do universo de empresas de tecnologia que tiveram
expressiva valorização recente. Startups de tecnologia com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão se
proliferaram nos últimos anos e receberam até uma nomenclatura particular, empresas “unicórnios”. A
volatilidade recente das ações de tecnologia levanta a dúvida sobre os impactos de uma eventual queda mais
pronunciada dos preços desses ativos.

Estudos demonstram que o consumo tende a ser afetado com perdas permanentes na riqueza das famílias.
Ainda que as evidências mais fortes estejam ligadas aos efeitos contracionistas advindos de um ajuste dos
preços de imóveis, devemos reconhecer que uma redução do preço de ações afeita o consumo negativamente.
Alguns estudos encontram parâmetros que chegam a até 5% de repasse da queda de preços de ações para o
consumo.

Algumas simulações indicam um efeito negativo de aproximadamente 0,3 p.p. de PIB para cada 10% de
queda dos preços das ações de tecnologia. Esse parece ser um teto para estimativa do efeito, mas é
importante ficar atento ao comportamento dos dados nos próximos meses, com potencial para ampliarem a
volatilidade externa.
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Vale ressaltar, entretanto, que os vetores positivos endógenos e cíclicos da economia mundial permanecem
presentes: estímulos monetários (com gradualismo na normalização da política monetária nas economias
avançadas), sistemas financeiros mais sólidos, riscos políticos contidos e melhora gradual nos indicadores de
produtividade de algumas economias.

Por isso, apesar de uma leve desaceleração no ritmo de crescimento do primeiro trimestre em alguns países,
a velocidade de expansão da economia global mantém-se saudável. O gráfico 4 mostra que os atuais níveis
dos índices PMIs globais, que refletem o desempenho da indústria de uma amostra considerável de países, por
exemplo, são compatíveis com expansão de 4,5% do PIB mundial, com sinais positivos na Europa, Japão e China
e ausência de restrições externas na maioria dos emergentes. Sendo assim, não há elementos de preocupação
endógenos para economia global neste momento e os focos de risco estão associados aos fatores exógenos
expostos: guerra comercial e potencial volatilidade vinda do setor de tecnologia.

É cedo para inferir os impactos dessa recente volatilidade nos mercados, mas devemos reconhecer que
existem dois novos elementos de risco, fora da arena econômica, que não estavam em nosso radar há poucas
semanas. Mantemos nossa visão construtiva sobre o cenário global em 2018 e seguimos com as mesmas
projeções para este ano, que sustentam um ritmo de crescimento firme e disseminado entre as economias
emergentes e desenvolvidas. Mas deve aumentar o nível de atenção sobre os desdobramentos da retórica
comercial conflituosa em alguns países e sobre a instabilidade nos preços de ativos.
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(*) Índice ponderado pelo PIB PPP com 35 países mais a Área do Euro
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Projeções Macroeconômicas (2015 – 2019)

Selic (Ex-ante)
(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 2,5 3,0

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

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 3,0 3,0

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 2,2 3,0

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

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

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

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

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

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 6.000 6.267 6.592 7.075 7.684

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.065 2.202 2.361

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.945 10.528 11.209

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,4 2,5 3,5 3,0

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

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

IPCA - IBGE (%) 10,67 6,29 2,95 3,50 4,25

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

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

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 13,3 14,0 10,0 6,27 7,0

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

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 17,7 45,0 64,0 67,0 61,1

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 243 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 176 188

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,9 19,1 18,5

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -59 -24 -10 -16 -38

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,5 -0,7 -1,6

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 75 79 70 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 3,21 3,25

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 369 372 377 388 395

Dívida Externa Total Médio e Longo Prazo (US$ bilhões) 335 324 330 316 322

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 -154 -87

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

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 65,5 70,0 74,0 76,5 79,1

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 51,6 54,0 56,6
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Indicadores internacionais (2015 – 2019)

2015 2016 2017 2018p 2019p

Argentina

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

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 24,8 18,0 12,0

  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 1,0 2,5 3,0

  Inflação ao consumidor (%) 10,7 6,3 2,9 3,5 4,3

  Taxa básica de juros (%) 14,25 13,75 7,00 6,25 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) 709,0 670,7 615,4 630,0 640,0

Colômbia

  PIB (%) 3,1 2,0 1,7 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 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 6,8 3,5 3,5

  Taxa básica de juros (%) 3,25 5,75 7,25 7,00 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 2017 2018p 2019p
PIB GLOBAL
Mundo 3,4 3,1 3,6 3,8 3,7
Países Desenvolvidos 2,2 1,7 2,3 2,3 1,9
  Estados Unidos 2,6 1,6 2,3 2,6 2,2
  Área do Euro 2,0 1,7 2,5 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 4,9 4,9
  China 6,9 6,7 6,9 6,5 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 
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