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o O ambiente global tende a se estabilizar nos próximos meses. Há sinais mais positivos vindos dos dados
recentes, da reação de diversos bancos centrais e de algum alívio das tensões comerciais. Mesmo
considerando que a economia mundial desacelerará neste ano, com expansão projetada de 3,3% (após
crescimento de 3,7% registrado no ano passado), devemos reconhecer que as perspectivas ficaram mais
favoráveis no último mês. Para tanto, destacamos a melhora dos indicadores chineses, a estabilização
observada na Europa e na Ásia, a reavaliação do Fed, o avanço nas negociações entre EUA e China e a
mudança de tom da grande maioria dos bancos centrais.

o Navegar nas informações no segundo trimestre será muito importante. Riscos ainda seguem presentes,
vindos de tensões entre EUA e, agora, Europa, além das incertezas que ainda permeiam as discussões
de como acontecerá a saída do Reino Unido da União Europeia, postergada até pelo menos outubro.
Para tanto, será importante monitorarmos o índice de surpresas com os indicadores econômicos (pois
mesmo sabendo que dados seguirão fracos, a frustração tem que cessar) e a curva de curto prazo de juros
(como forma de acompanhar o tom dos bancos centrais). Mas, à medida que economia for melhorando e
a postura mais acomodatícia da política monetária for surtindo efeitos, os mercados devem reagir
positivamente.

12 de abril de 2019

Cenário Econômico

Recuperação econômica segue lenta

Pior momento para a economia global pode ter ficado para trás

o Neste início de ano, o ritmo de retomada da economia brasileira tem sido inferior ao esperado. Desde
nosso último relatório mensal, temos destacado a ampliação do intervalo das estimativas de crescimento
em função da piora dos indicadores correntes. Os dados divulgados nas últimas semanas confirmaram
esse ambiente de recuperação gradual e nossas pesquisas sugerem uma fraca transição para o segundo
trimestre. Esses resultados comprometem a expectativa para o ano, nos levando a revisar a expansão
para 1,9%, que ainda pressupõe forte aceleração nos trimestres à frente.

o Na inflação, a concentração de choques (principalmente de oferta) pressiona o IPCA no curto prazo,
mas a ociosidade da economia deve limitar o contágio dos núcleos, que seguem em patamar confortável.

o Em termos de política monetária, julgamos que, com o ambiente atual, o mais provável é que a taxa
de juros permaneça em 6,5% até o final do ano. Apesar disso, não descartamos novos cortes, caso a
lenta retomada da economia se confirme em um ambiente com preços de ativos comportados –
apreçando uma adequada tramitação da reforma da previdência, mesmo que ainda não tenha sido
concluída – e inflação e expectativas estejam compatíveis com esse cenário de corte.
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O ritmo de retomada da economia brasileira tem sido inferior ao esperado neste início de ano. Desde nosso
último relatório mensal, temos destacado a ampliação do intervalo das estimativas de crescimento em função
da piora dos indicadores correntes. Os dados divulgados nas últimas semanas confirmaram esse ambiente de
recuperação gradual e nossas pesquisas sugerem uma fraca transição para o segundo trimestre. Na inflação, a
concentração de choques (principalmente de oferta) pressiona o IPCA no curto prazo, mas a ociosidade da
economia deve limitar o contágio para os núcleos, que seguem em patamar confortável. Por fim, as incertezas
quanto ao cronograma de tramitação da reforma da previdência interromperam a melhora dos preços de
ativos, apesar de um ambiente internacional com menor pressão para os emergentes.

Os indicadores de atividade disponíveis sugerem retração de 0,1% do PIB no primeiro trimestre. Os dados
divulgados até o momento indicam: i) indústria ainda sem sinais claros de recuperação; ii) arrefecimento da
confiança de empresários e consumidores e iii) mercado de trabalho perdendo tração. Esses itens podem
limitar a expansão do comércio observada no primeiro bimestre. Ainda restam dúvidas sobre qual parcela da
desaceleração é explicada pela piora das condições financeiras observada até outubro de 2018. Entretanto, os
indicadores de atividade, incluindo nossas pesquisas proprietárias, indicam perda de tração ao longo dos
meses, sugerindo uma lenta transição para o segundo trimestre, o que vai afastando a hipótese de piora das
condições financeiras como a causa mais provável.

Em nossa visão, a desaceleração da economia global, a frágil situação fiscal de estados e municípios e as
dúvidas quanto à solvência fiscal de longo prazo explicam boa parte dessa frustração. Parece pouco provável
que o fraco desempenho da economia brasileira se deva a restrições do lado da oferta (derivadas de alguma
piora no PIB potencial nos últimos trimestres, por exemplo) quando observamos o desempenho do reduzido
déficit externo, da dinâmica de desemprego e salários, da ociosidade na indústria e da inflação. Faltam, neste
momento, vetores de demanda externa e interna à economia brasileira. Essa última talvez esteja associada às
incertezas fiscais ou à queda do juro de equilíbrio, hipóteses a serem verificadas nos próximos meses a partir do
comportamento da economia diante do avanço da tramitação da reforma da previdência.

Recuperação econômica segue lenta

Fonte: Ministério do Trabalho, IBGE,  Bradesco

Gráfico 1: Geração líquida de emprego formal e PIB
Média móvel de três meses e variação interanual
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Fonte: BCB, Bradesco

Gráfico 2: Estoque de crédito, com recursos livres: pessoa física (PF) e jurídica (PJ)
Variação anualizada em 3 meses, com ajuste sazonal

De um modo geral, seguimos entendendo que a economia brasileira reúne todas as condições para retomar o
crescimento adiante. Dentre os principais fatores, destacamos: i) menor endividamento das famílias; ii) maior
propensão ao crédito; iii) taxas de juros em patamares historicamente baixos; iv) inflação com expectativas
ancoradas e v) uma agenda positiva de reformas econômicas. Mesmo assim, esse resultado mais tímido no
primeiro trimestre e os sinais iniciais do segundo comprometem a expectativa para o ano, nos levando a revisar
a expansão para 1,9%, que ainda pressupõe forte aceleração nos trimestres à frente.

Os dados de crédito continuam mostrando expansão do estoque de recursos livres, tanto para pessoa física
quanto para jurídica. O estoque da carteira de crédito livre de pessoa física cresce a uma taxa anualizada de
15,6% nos últimos três meses e a de pessoa jurídica, a 6,6%. As taxas de inadimplência e atrasos seguem em
patamares baixos e um menor endividamento das famílias e empresas tem resultado em taxas ascendentes dos
desembolsos, vetores que continuarão presentes ao longo do ano. Apesar disso, com a evolução mais contida
da carteira de crédito direcionado, revisamos nossa expectativa de crescimento do estoque de crédito total em
2019 para 8,6%. Nos últimos três meses, a carteira de crédito direcionado caiu 0,6%, descontados os efeitos
sazonais. Uma parte importante dessa queda pode estar associada à migração dessas operações para o
mercado de capitais, com aumento de aproximadamente 24% do estoque nos últimos doze meses. Assim,
mantemos nossa leitura de que o crédito será um vetor importante para a retomada da economia nos próximos
trimestres.

Do lado da inflação, alguns choques têm afetado os índices no curto prazo. Dentre esses choques, que
sugerem uma inflação mais elevada nos próximos meses, destacamos: i) gasolina, devido ao aumento da
cotação do petróleo (US$ 64/barril do tipo WTI); ii) febre suína, que tem reduzido a oferta da carne de porco na
Ásia e está pressionando as cotações internacionais desse produto e seus substitutos e iii) minério de ferro,
respondendo a choques de oferta no Brasil e na Austrália. As altas de preços de alimentos in natura e os de
feijão, por sua vez, que representaram mais de 85% da pressão atípica de alimentos no primeiro trimestre (40%
de contribuição ao índice contra 15% da média histórica) já começam a se dissipar.
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Apesar desses choques, os principais vetores do cenário continuam sugerindo um ambiente favorável neste
ano. A ociosidade atual da economia e expectativas ancoradas tendem a limitar o contágio dos núcleos de
inflação diante desses choques. Com isso, entendemos que o cenário de inflação permanece confortável e o
balanço de riscos equilibrado. Assim, mantivemos nossa projeção de alta de 3,8% para o IPCA.

Do lado da taxa de câmbio, optamos por manter nossa projeção em R$/US$ 3,70 para o final do ano, mesmo
acreditando que o real poderá apresentar dinâmica mais volátil no curto prazo. Ao longo do último mês,
mesmo com o arrefecimento de alguns riscos do cenário global, a moeda brasileira depreciou relativamente
mais do que os pares, refletindo uma saída líquida de fluxo cambial, com destaque negativo para a conta
financeira. Entretanto, o endereçamento de uma agenda positiva de reformas (em especial a da previdência) e
um cenário externo mais favorável têm o potencial de impulsionar uma apreciação ainda neste ano, além de
produzir nova queda do risco, com a perspectiva de reequilíbrio fiscal e juros estruturais mais baixos.

Nas contas públicas, mesmo com a revisão baixista do PIB, continuamos enxergando um cenário de
cumprimento da meta de déficit primário. A evolução mais contida da atividade deve resultar em um
crescimento menor das receitas do Governo. Até fevereiro, as receitas cresceram 1,2% em termos reais, ritmo
que deve ser mantido até o final do ano. Do lado das despesas, mantemos nossa estimativa de cumprimento
integral do teto dos gastos. Essas condições resultam em um déficit primário de R$ 109 bilhões em 2019, ainda
com folga em relação à meta estabelecida (R$ 139 bilhões de déficit para o Governo Central). Esses números
não consideram os recursos do leilão de excedente de petróleo na região de cessão onerosa. Apesar de já ter
sido divulgado que o pagamento pode ocorrer no final do ano, aguardamos a definição do montante que será
direcionado para Estados e Municípios para incorporar em nosso cenário. De qualquer forma, esses recursos
devem contribuir para resultados fiscais melhores neste ou no próximo ano.

Dessa forma, o principal foco fiscal segue sendo a aprovação da reforma da previdência. A medida é crucial
para a sustentabilidade de médio prazo do teto dos gastos e da dívida pública. Nesse tema, a tramitação do
projeto está no início, em avaliação pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Por se tratar de
uma emenda à constituição, tal tramitação tende a ser lenta e a aprovação deve ficar para o segundo semestre.
Atualmente, consideramos em nosso cenário central a aprovação de uma reforma que economize ao menos R$
800 bilhões em 10 anos, o que, juntamente com outras medidas, permitirá o cumprimento das regras fiscais e
diminuirá a percepção de risco país.
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Gráfico 3: IPCA e núcleo por exclusão
Variação em doze meses
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Por fim, em termos de política monetária, julgamos que, com o ambiente atual, o mais provável é que a taxa
de juros permaneça em 6,5% até o final do ano. Apesar disso, não descartamos novos cortes de juros, caso a
lenta retomada da economia se confirme em um ambiente com preços de ativos comportados – apreçando
uma adequada tramitação da reforma da previdência, mesmo que ainda não tenha sido concluída – e inflação e
expectativas compatíveis com esse cenário de corte. O crescimento inferior ao esperado tem resultado em um
PIB abaixo de seu potencial, inclusive com alguma abertura adicional do hiato. A elevação do desemprego e a
queda na utilização da capacidade instalada industrial nos últimos meses são indícios dessa hipótese. A inflação,
mesmo com números mais pressionados no índice cheio, não mostra sinais de contágio para os núcleos. Porém,
como há pressão nos índices cheios no curto prazo, dúvidas quanto ao ritmo de retomada do PIB e chances de a
tramitação da reforma da previdência ser mais lenta, é razoável que o Banco Central queira aguardar mais
informações para reavaliar seu cenário central e o balanço de riscos.
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O ambiente global tende a se estabilizar nos próximos meses. Há sinais mais positivos vindos dos dados
recentes, da reação de diversos bancos centrais e de algum alívio das tensões comerciais. Mesmo
considerando que a economia mundial desacelerará neste ano, com expansão projetada de 3,3% (após
crescimento de 3,7% registrado no ano passado), devemos reconhecer que as perspectivas ficaram mais
favoráveis no último mês. Para tanto, destacamos a melhora dos indicadores chineses, a estabilização
observada na Europa e na Ásia, a reavaliação do Fed, o avanço nas negociações entre EUA e China e a mudança
de tom da grande maioria dos bancos centrais.

Há alguns meses acumulavam-se resultados negativos dos indicadores econômicos na maioria dos países.
Parte dessa perda de ritmo veio do aumento das incertezas geopolíticas e da desaceleração interna da
economia chinesa. De forma a agregar essas informações, o índice PMI da indústria foi perdendo tração desde
a segunda metade do ano passado, especialmente nas economias desenvolvidas. Na mesma direção, as
exportações mundiais recuaram e os preços de diversos ativos chegaram a incorporar a percepção de uma
desaceleração muito mais forte da economia mundial: a cotação do petróleo chegou a US$ 42,5/barril (tipo
WTI).

Nos EUA, o crescimento segue razoável, confrontando as apostas de uma recessão à frente, ainda que seja
esperado algum arrefecimento para este ano. Isso porque o fim dos estímulos fiscais, o efeito defasado da alta
de juros e a perda de ritmo já ocorrida no restante do mundo tendem a impactar seus indicadores domésticos.
De todo modo, até agora, a economia norte-americana segue bastante dinâmica, com expansão bem espraiada.
Após um início de ano com dados de atividade bastante fracos, alguns indicadores de fevereiro e as sondagens
de março começaram a mostrar recuperação, sugerindo um ritmo de crescimento mais forte no primeiro
trimestre do ano, comparativamente ao esperado até fevereiro. Os dados de produção industrial e vendas de
imóveis em fevereiro e as vendas de veículos e a criação líquida de vagas de trabalho de março interromperam
uma sequência negativa de resultados mais fracos. Ademais, as sondagens de março estão sugerindo que os
demais indicadores do mês passado devem seguir nessa tendência de melhora.

Pior momento para a economia global pode ter ficado para trás

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Gráfico 4 : Índice PMI global* da indústria
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O Fed fez um ajuste importante em sua comunicação no início do mês passado, quando revisou para baixo
suas expectativas para a taxa de juros nos anos à frente, em níveis mais baixos do que os reportados meses
atrás. Foram reduzidas as projeções para o crescimento do PIB (de 2,3% para 2,1% em 2019, e de 2,0% para
1,9% em 2020) e de inflação (de 1,9% para 1,8% em 2019, e de 2,1% para 2,0% em 2020). A mediana das
projeções para a taxa básica de juros dos membros do FOMC também se reduziu, passando a ser de
estabilidade em 2019 e apenas uma elevação de 0,25 p.p em 2020 (anteriormente, o cenário mediano era de,
respectivamente, duas altas e uma). Por fim, a autoridade monetária anunciou que vai alterar o ritmo em que
está reduzindo seu balanço de ativos, dos atuais US$ 50 bilhões ao mês para US$ 35 bilhões mensais a partir de
maio, encerrando o processo de redução em setembro.

Na Área do Euro, assim como nos EUA, o desempenho da atividade econômica ficou bem aquém do esperado
no início do ano. Por mais que a decepção com o crescimento da região tenha sido influenciada por fatores
idiossincráticos (chuvas abaixo do normal e mudança na regulação para produção de veículos), o menor
crescimento no primeiro trimestre fez com que revisássemos a nossa expectativa de expansão do PIB no ano,
de 1,3% para 1,1%. Diante desse cenário, o Banco Central Europeu (BCE) tem ajustado o tom em suas últimas
decisões de política monetária. Na reunião de março, a instituição rebaixou suas projeções de PIB e inflação,
postergando para o fim de 2019 a primeira alta de juros. Ademais, o BCE anunciou um novo programa de
financiamento de longo prazo para os bancos, com o objetivo de melhorar a saúde financeira e ampliar a
liquidez no setor. Na reunião de abril, apesar de o banco central da Área do Euro não ter trazido alterações nos
estímulos quantitativos, nas taxas de juros e na sinalização dos próximos passos, deu bastante destaque, em
seu comunicado e discurso, para a decepção com o crescimento da atividade no primeiro trimestre e a surpresa
baixista com a inflação de curto prazo. Ademais, o BCE reforçou que se necessário pode voltar a ampliar os
estímulos financeiros para a economia. Dessa forma, acreditamos que o Banco deve manter as condições
monetárias estimulativas, ao menos até o final do próximo ano.

Acompanhando a mudança de tom nas decisões de política monetária dos bancos centrais de países
desenvolvidos desde do início do ano (principalmente Fed e BCE), diversas economias emergentes têm
apresentado um discurso mais dovish. Dentre os casos mais emblemáticos, podemos citar a Índia (onde houve
dois cortes de juros neste ano) e a Austrália, cujo banco central sinalizou, primeiramente, uma interrupção do
ciclo de normalização monetária e, depois, indicou que poderá reduzir a taxa básica neste ano (de fato, o
mercado espera corte de 0,50 p.p. em 2019). Acreditamos que o maior estímulo monetário nas economias
desenvolvidas e emergentes contribuirá com a estabilização e posterior aceleração, ainda que modesta, da
atividade global a partir deste segundo trimestre, juntamente com a redução dos riscos à frente.

A China foi importante vetor baixista ao longo do ano passado. A desaceleração verificada desde o segundo
trimestre refletiu principalmente os ajustes estruturais dos anos anteriores, com desalavancagem de
empresas e de governos locais. Mesmo com o alívio das políticas econômicas nesse período, o PIB demorou
muito a responder, dadas as resistências internas (decorrentes da acomodação política após transição ocorrida
em março de 2018) e a queda da confiança, comprometida também pelas tensões com os EUA. Após várias
rodadas de estímulos, há sinais de reação neste início de ano, com forte expansão do crédito, melhora da
confiança (refletida na elevação dos mercados acionários) e avanço dos investimentos em infraestrutura. Dessa
forma, à medida que ficar mais clara a estabilização da economia chinesa, as pressões baixistas para a grande
maioria dos países tendem a cessar.

As negociações entre EUA e China, por sua vez, parecem ter avançado bastante na agenda comercial, mas
questões relacionadas à propriedade intelectual e transferência de tecnologia estão abertas. Mesmo
reconhecendo que os incentivos políticos dos dois lados sejam favoráveis a um acordo – ainda que parcial –, há
exigências do lado norte-americano e concessões do lado chinês não pacificadas. No entanto, como sinalizado
pelos dois países nas últimas semanas, parece que um acordo pode ser anunciado em breve. Assim, o mais
provável é que uma tratativa mais restrita seja conhecida no curto prazo e que as tarifas fiquem estacionadas
em 10%.
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De todo modo, entendemos que as tensões entre as duas economias continuarão presentes (alguns temas
muito delicados para os dois lados, como a abertura de mercados chineses aos EUA levarão algum tempo
para serem endereçados). Alguns efeitos, não só para ambos os países, mas também para todo o mundo
deverão ser mais permanentes, como o aumento de tarifas e restrições ao capital chinês. Para a China, será um
desafio atrair capital estrangeiro para produção em seu país, antes destinada ao mercado global. Por fim, as
questões tecnológicas são definidas pelos EUA como questão se segurança nacional e não estão consideradas
nesse acordo em discussão.

Navegar nas informações no segundo trimestre será muito importante. Riscos ainda seguem presentes,
vindos de tensões entre EUA e, agora, Europa, além das incertezas que ainda permeiam as discussões de
como acontecerá a saída do Reino Unido da União Europeia, postergada até pelo menos outubro. Para tanto,
será importante monitorarmos o índice de surpresas com os indicadores econômicos (pois mesmo sabendo que
dados seguirão fracos, a frustração tem que cessar) e a curva de curto prazo de juros (como forma de
acompanhar o tom dos bancos centrais. Mas, à medida que economia for melhorando e a postura mais
acomodatícia dos bancos centrais for surtindo efeitos, os mercados devem reagir positivamente.

Gráfico 5 : Índice de surpresas com indicadores econômicos
Números positivos expressam surpresas positivas; o oposto é válido

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Gráfico 6 : Taxa de juros de 2 anos – países selecionados
Variação do último mês (em pontos)
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Projeções Macroeconômicas (2015 – 2019)

2015 2016 2017 2018 2019*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) -3,5 -3,3 1,1 1,1 1,9

  Agropecuária (%) 3,3 -5,2 12,5 0,1 1,2

  Indústria (%) -5,8 -4,6 -0,5 0,6 1,6

  Serviços (%) -2,7 -2,3 0,5 1,3 2,2

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

  Consumo da Adm. Pública (%) -1,4 0,2 -0,9 0,0 0,0

  Investimento (FBKF) (%) -13,9 -12,1 -2,5 4,1 4,3

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 6,8 0,9 5,2 4,1 4,0

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) -14,2 -10,3 5,0 8,5 5,0

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 5.996 6.267 6.599 6.828 7.370

PIB (US$) - bilhões 1.800 1.796 2.067 1.868 1.954

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

PIB per capita - US$ 8.803 8.714 9.956 8.930 9.276

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,4 2,5 1,1 1,6

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

Vendas do Comércio Varejista - Restrita (%) -4,3 -6,2 2,0 2,3 3,0

IPCA - IBGE (%) 10,67 6,29 2,95 3,75 3,80

IGP-M - FGV (%) 10,54 7,17 -0,50 7,54 5,71

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

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 13,3 14,0 10,0 6,42 6,4

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 2,4 7,3 6,8 2,6 2,5

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 17,7 45,0 64,0 53,6 54,3

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 239 245

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 185 191

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,9 22,7 22,3

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -59 -24 -7 -15 -16

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,4 -0,8 -0,8

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 75 73 70 88 91

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,90 3,26 3,31 3,87 3,70

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,65 3,77

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 369 372 382 387 394

Dívida Externa Total Médio e Longo Prazo (US$ bilhões) 335 321 318 316 322

Rating Soberano Moody's Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 -

Rating Soberano S&P BB+ BB BB BB- -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -111 -156 -111 -108 -109

Resultado primário do setor público  (% PIB) -1,9 -2,5 -1,7 -1,6 -1,5

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 65,5 70,0 74,1 76,7 77,8

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 51,6 54,1 55,2
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Indicadores internacionais (2015 – 2019)

Indicadores internacionais – América Latina  (2015 – 2019)

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

2015 2016 2017 2018 2019*

PIB Global
Mundo 3,5 3,3 3,7 3,7 3,3
Países Desenvolvidos 2,3 1,7 2,3 2,3 1,7

Estados Unidos 2,9 1,6 2,2 2,9 2,1
Área do Euro 2,1 1,8 2,3 1,8 1,1
Reino Unido 2,3 1,8 1,7 1,4 1,0
Japão 1,4 1,0 1,7 0,8 0,5

Países Emergentes 4,3 4,4 4,7 4,7 4,5
China 6,9 6,7 6,9 6,5 6,0
América Latina 0,3 -0,6 1,3 1,1 2,1

JUROS E INFLAÇÃO EUA
Fed Funds (%) 0,25 0,75 1,50 2,50 2,50
Inflação (%) 1,90 2,07 2,10 1,90 1,70

2015 2016 2017 2018 2019*

Argentina

  PIB (%) 2,7 -1,8 2,9 -2,5 -1,6

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 24,8 47,7 32,4

  Taxa básica de juros (%) 33,00 24,75 28,75 59,25 45,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 12,93 15,85 18,59 37,65 50,00

Brasil

  PIB (%) -3,5 -3,3 1,1 1,1 1,9

  Inflação ao consumidor (%) 10,7 6,3 2,9 3,7 3,8

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

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,90 3,26 3,31 3,87 3,70

Chile

  PIB (%) 2,3 1,3 1,5 4,0 3,2

  Inflação ao consumidor (%) 4,4 2,7 2,3 2,9 3,0

  Taxa básica de juros (%) 3,50 3,50 2,50 2,75 3,25

  Taxa de câmbio (final do ano) 709,0 671,0 615,0 694,0 650,0

Colômbia

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

  Inflação ao consumidor (%) 6,8 5,8 4,1 3,1 3,0

  Taxa básica de juros (%) 5,75 7,50 4,75 4,25 5,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.174 3001 2.984 3.248 3.300

México

  PIB (%) 3,3 2,9 2,0 2,0 1,6

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

  Taxa básica de juros (%) 3,25 5,75 7,25 8,25 8,25

  Taxa de câmbio (final do ano) 17,2 20,7 19,7 19,7 20,1

Peru

  PIB (%) 3,3 4,1 2,5 4,1 4,1

  Inflação ao consumidor (%) 4,4 3,2 1,4 2,4 2,0

  Taxa básica de juros (%) 3,75 4,25 3,25 2,75 3,25

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,41 3,36 3,24 3,37 3,30
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