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o A economia mundial passa por uma fase de ajuste ao novo cenário de maior incerteza comercial e
intensificação da instabilidade geopolítica. A maior parte das mudanças do ambiente internacional
nasceu de decisões tomadas nos Estados Unidos.

o No mês de julho, entretanto, houve mais abrandamento de tensões do que renovação de ameaças, com
exceção da relação comercial entre Estados Unidos e China, que continua com um grande impasse
negocial. Esses impasses já têm efeitos negativos evidentes sobre a atividade global e as decisões
econômicas de médio e longo prazos. Temos observado uma desaceleração mais pronunciada do comércio
internacional nos últimos meses, com efeito mais intenso sobre algumas economias asiáticas e europeias.
Além da resposta fiscal chinesa, houve certo abrandamento no tom dos discursos de alguns bancos
centrais, com crescente menção aos riscos sobre a atividade econômica provenientes da maior tensão
comercial. Membros do Federal Reserve têm explicitado essa maior preocupação nos últimos meses, com
sinais de empresas de várias regiões norte-americanas de que seus negócios podem ser mais afetados nos
próximos meses.

o Apesar do alívio de curto prazo, com redução de algumas tensões comerciais e geopolíticas,
vislumbramos um horizonte incerto adiante. A desaceleração do comércio global tende a continuar, as
incertezas sobre as regras comerciais não devem desaparecer e o ambiente de instabilidade pode afetar o
CAPEX mundial.

o O cenário externo continua desafiador para os países emergentes, ainda que se tenha observado certa
acomodação no mês de julho. O pacote de estímulos da economia da chinesa e alguma moderação das
tensões comerciais (ainda presentes), produziram queda dos prêmios de risco dos principais países
emergentes. O Brasil foi beneficiado por essa melhora no ambiente externo, levando à apreciação do Real.

o Apesar de termos mantido nosso cenário de IPCA em 4,1% para 2018, essa recente apreciação cambial
ajudou a reduzir o risco de inflação no curto prazo. Houve mudanças nas duas direções (de melhora e
piora) da inflação no último mês, mas os vetores parecem se compensar a essa altura. Anteriormente, os
riscos eram majoritariamente de alta. Do lado de menor pressão inflacionária, destacamos: i) inflação
corrente mais contida; ii) apreciação cambial; e iii) alívio nos preços do petróleo. Do lado menos favorável,
vale destacar os riscos de alta nos preços do frete, do cenário de chuvas e da pressão de repasse de custos
vinda do atacado.

o Em relação à atividade doméstica, observa-se que os indicadores coincidentes e a produção industrial
praticamente voltaram para o nível anterior à paralisação dos caminhoneiros. Porém, verificamos uma
perda de dinamismo dos índices de confiança e do mercado de trabalho, podendo impactar a retomada
dos investimentos e do consumo no segundo semestre, o que reforça o cenário de que a retomada da
economia é, de fato, bastante gradual. Com isso, atualizamos nossa projeção de PIB para 2018, de 1,5%
para 1,1%, com perspectiva de retomada consistente, mas gradual, nos próximos trimestres.

o Com um quadro de inflação ainda compatível com os centros das metas para 2018 e 2019 e a lenta
retomada da atividade, mantivemos nossa visão de que os juros seguirão em 6,5% até o final de 2018.
Ao longo de 2019, com a aceleração prevista da economia, esperamos que haja uma normalização
bastante suave da política monetária, com a Selic chegando a 8,0% ao final do ano.
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O cenário externo continua desafiador para os países emergentes, ainda que se tenha observado certa
acomodação no mês de julho, levando a alguma apreciação do Real. O pacote de estímulos da economia
chinesa e alguma moderação das tensões comerciais (ainda presentes) produziram queda dos prêmios de risco
dos principais países emergentes (Gráfico 1). O Brasil foi beneficiado por essa melhora de ambiente externo e o
Real se apreciou mais do que seus principais pares. Isso se deve ao fato de que o CDS (Credit Default Swap)
brasileiro devolveu parte da forte elevação ocorrida após a paralisação no setor de transportes e a taxa de
câmbio acompanhou esse movimento. A queda dos prêmios de risco implicou redução de 15 a 20 de centavos
da cotação da moeda, segundo nossos modelos. Nos níveis atuais, acreditamos que o CDS está mais próximo de
seu preço justo. Se houver, contudo, a retomada da agenda de reformas após as eleições, esperamos que haja
nova queda dos prêmios de risco. Por isso, mantivemos nosso cenário de que o câmbio encerrará o ano em
R$/US$ 3,60, ainda que as incertezas internas e externas devam permanecer no curto prazo, gerando
volatilidade.

Apesar de termos mantido nosso cenário de IPCA em 4,1% para 2018 (Gráfico 2), essa apreciação cambial
ajudou a reduzir o risco de inflação no curto prazo. Houve mudanças nas duas direções (de melhora e piora)
no último mês, mas os vetores parecem se compensar a essa altura. Anteriormente, os riscos eram
majoritariamente de alta. Do lado de menor pressão inflacionária, destacamos: i) dissipação intensa dos itens
que foram impactados pela paralisação no setor de transportes, o que tem resultado em inflação corrente mais
contida; ii) redução marginal do risco associado a uma depreciação mais intensa da moeda brasileira – o Real
chegou a ser negociado acima de R$/US$ 3,90 e voltou para R$/US$ 3,75; e iii) alívio das pressões que
impulsionaram a cotação do petróleo para o nível anterior de US$ 80 o barril (atualmente, em US$ 72 o tipo
brent).

Do lado menos favorável, vale destacar os riscos de aumento dos preços do frete, da piora do cenário de
chuvas e da pressão por repasse de custos vinda do atacado. O tamanho do impacto da nova tabela de fretes
(ainda não definida) sobre a inflação é incerto, mas se considerarmos o estudo da Fundação Dom Cabral (FDC),
pode ser relevante. De um universo de 130 empresas pesquisadas, os custos logísticos como proporção do
faturamento bruto chegaram a 12,37% em 2017. A atividade econômica moderada e eventuais alternativas que
serão encontradas pelas cadeias produtivas poderão limitar esse impacto nos preços, mas alguma pressão
altista tende a aparecer. O cenário de chuvas pior aumentou o risco de terminarmos o ano com bandeira
vermelha (patamar 1 ou 2), ou mesmo ocorrer algum reajuste no valor cobrado em cada patamar. Atualmente,
consideramos que no final do ano a bandeira tarifária retornará para amarela.

Vetores de pressão na inflação seguem se compensando

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Gráfico 1:  CDS de 5 anos Brasil e pares 
(número índice base 100= 01/05/18)
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Caso fique em vermelha 1, acrescenta-se 0,14 p.p. ao nosso número do ano e, se vier a ficar em vermelha 2,
0,28 p.p. de adicional. E, por fim, houve aumento do hiato entre os preços industriais no atacado afetados pelo
câmbio e os praticados no varejo. Até o momento, devido à fraca evolução da atividade econômica, o varejo
tem absorvido parte dessa alta, o que deve estar impactando a margem dessas empresas, exigindo
monitoramento do risco de repasse.

Com relação ao risco de repasse, há alguns fatores a serem observados. Segundo nossas estimativas, a
transmissão dos preços dos bens industriais no atacado para o varejo ocorre entre um e dois trimestres.
Dessa forma, os primeiros sinais nos preços do varejo deveriam começar a aparecer no decorrer deste
segundo semestre. É importante ressaltar que, segundo nossas estimativas, o repasse da depreciação cambial
para o atacado tem ocorrido conforme a estimativa histórica. Será preciso esperar a defasagem típica para
avaliar esse mesmo padrão de repasse no varejo. Por ora, o monitoramento do grupo de bens mais sensíveis ao
câmbio, dentro do IPCA, indica um repasse ligeiramente abaixo da média histórica se excluirmos alimentação,
grupo afetado por outro choque, que foi a recente paralisação no transporte de cargas. Vale destacar que
estamos considerando em nosso cenário um repasse cambial para o varejo abaixo da média histórica,
especialmente em função da elevada ociosidade na economia. Caso esse cenário se altere e o hiato de produto
não seja suficiente para conter as pressões, identificamos potencial de alta de até 0,50 p.p. em nossas
projeções de inflação nos próximos trimestres, mantendo-as, de toda forma, próximas do centro da meta de
inflação.

Em relação à atividade, os indicadores coincidentes e a produção industrial de junho mostraram devolução
dos resultados negativos de maio, retornando aos patamares próximos aos observados antes da referida
paralisação. Por outro lado, os efeitos indiretos da greve sobre a confiança dos agentes têm se materializado,
juntamente com uma piora nos índices de condições financeiras, notadamente câmbio, juros e risco país. Os
indicadores de confiança não se recuperaram para os níveis anteriores à greve – refletindo principalmente a
piora das expectativas futuras dos empresários –, o que pode comprometer o investimento e o consumo ao
longo do segundo semestre. No mesmo sentido, os dados de emprego seguem sem apresentar melhora nos
últimos meses. Por esses motivos, a transição do segundo para o terceiro trimestre nos parece ser mais
moderada do que esperávamos para a atividade econômica. Sendo assim, revisamos nossa projeção do PIB do
segundo trimestre para cima, para 0,0% (de -0,3%) e a do terceiro trimestre para baixo, de 0,6% para 0,3%.
Com isso, atualizamos nosso número de PIB para 2018, de 1,5% para 1,1%.

Fonte: IBGE; (*) projeção Bradesco

Gráfico 2: IPCA (%, anual)
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Em relação aos dados de crédito, temos observado uma dinâmica ligeiramente mais favorável nas linhas de
pessoa jurídica (PJ), especialmente as com recursos livres relacionadas a fluxo de caixa, como desconto e
antecipação de recebíveis. No segundo trimestre, enquanto as concessões do sistema bancário às empresas
apresentaram expansão de 3,2% em termos dessazonalizados e anualizados, as concessões às famílias
apresentaram recuo. Ainda que as condições de financiamento se mostrem mais favoráveis, o indicador de
comprometimento de renda do Banco Central começou a reportar estabilidade no processo de
desalavancagem das famílias, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho tem se mostrado menos
dinâmico do que o esperado, o que pode explicar esse desempenho mais tímido. Entretanto, como a
inadimplência segue bastante controlada e as empresas seguem se desalavancando, continuamos esperando
expansão do crédito total neste ano, às famílias e às empresas, à medida que a confiança dos consumidores e
empresários volte a acelerar. As taxas de juros aos tomadores finais continua cedendo. Em nossa avaliação, o
baixo dinamismo das concessões nos últimos meses está mais associado a um comportamento cauteloso do
lado da demanda, tanto de consumidores quanto de empresários, do que a uma restrição do lado da oferta.

Por fim, com um quadro que combina inflação compatível com as metas para os próximos dois anos e lenta
retomada da atividade, mantivemos nossa visão de que os juros seguirão em 6,5% até o final de 2018. Em
seu último comunicado, o Banco Central do Brasil (BCB) manteve o trecho de que o cenário atual prescreve
uma política monetária acomodatícia e manutenção dos juros no nível vigente. Também reforçou que choques
que produzam ajustes nos preços relativos só devem exigir reação da política monetária caso resultem em
efeitos secundários na inflação, ou seja, se contaminarem os núcleos, os serviços e as expectativas. Importante
salientar que o BCB reconheceu que o ritmo do processo de recuperação da economia está mais gradual do que
o esperado antes da paralisação, percepção essa que compartilhamos. Conforme temos enfatizado, há folga
nas contas externas e ociosidade no mercado de trabalho, o que explica os reajustes salariais contidos. Nosso
cenário base, portanto, persiste com um repasse cambial abaixo da média histórica, o que vem se confirmando
até aqui. Ao longo de 2019, com a aceleração prevista da economia, esperamos que haja uma normalização
bastante suave da política monetária, com a Selic chegando a 8,0% ao final do ano.
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A economia mundial passa por uma fase de ajuste ao novo cenário de maior incerteza comercial e
intensificação da instabilidade geopolítica. A maior parte das mudanças no ambiente internacional nasceu de
decisões tomadas nos Estados Unidos. Ao longo dos últimos meses, tanto no campo geopolítico quanto no
comercial, houve escalada nas incertezas. As idas e vindas do governo norte-americano têm sido bastante
frequentes, tais como: (i) a tensão máxima com a Coréia do Norte, que se transformou em um encontro sem
maiores compromissos entre os líderes dos dois países; (ii) as sanções comerciais e financeiras a alguns
cidadãos e empresas russas, o que levou a uma conversa direta entre Trump e Putin, com acenos de possíveis
acordos no setor de petróleo; (iii) a ameaça de aumento de tarifas de importação do setor automobilístico, o
que gerou a visita de um líder da União Europeia (Juncker) com promessa de mais importações europeias de
bens americanos (soja e gás natural, em particular).

No mês de julho, houve mais abrandamento de tensões do que renovação de ameaças, com exceção da
relação comercial entre Estados Unidos e China, que continua com um grande impasse negocial. Esses
impasses, entretanto, já têm efeitos negativos evidentes sobre a atividade global e as decisões econômicas de
médio e longo prazos. Temos observado uma desaceleração mais pronunciada do comércio internacional nos
últimos meses, com efeito mais intenso sobre algumas economias asiáticas e europeias. Vale destacar que a
Ásia e a Europa são duas regiões com alto grau de abertura comercial e grande participação nas cadeias globais
de valor. Com o passar dos meses, vai ficando mais bem caraterizada a desaceleração do comércio global em
resposta à escalada de medidas protecionistas dos países.

Até aqui, a acomodação das atividades produtivas às tensões comerciais e geopolíticas produziu alguma
aceleração para economia norte-americana, em paralelo às desacelerações observadas na Europa e na China.
Enquanto o PIB dos Estados Unidos expandiu 4,1% no segundo trimestre, com aceleração em relação aos 2,2%
do primeiro trimestre, o PIB da Zona do Euro teve expansão de apenas 1,2% (em termos anualizados), frente ao
1,6% do primeiro trimestre. O Gráfico 3, com o desempenho das maiores economias mundiais, ilustra essa
diferença de dinâmica, com performance superior dos Estados Unidos.

Tensões comerciais levam economia mundial a momento de reacomodação

Gráfico 3 – Crescimento do PIB de economias selecionadas
(acumulado nos últimos 4 trimestres)

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Vale ressaltar que parte da aceleração da economia norte-americana esteve associada à melhora nas
exportações líquidas no segundo trimestre (1,0 ponto percentual dos 4,1% de expansão). Esse resultado foi
comemorado pelo governo local e pode reforçar a percepção equivocada de que a politica protecionista trará
benefícios à economia. O resultado é fruto de uma antecipação de exportações de bens que poderiam vir a ser
tributados nos próximos meses e deve ter um caráter apenas transitório. Em nossa avaliação, apesar da politica
protecionista feita poder atrair empresas em um primeiro momento, com melhora de curto prazo no PIB, os
custos da menor eficiência de alocação de recursos e da alta de custos e preços devem prevalecer no médio
prazo, com efeitos negativos sobre o crescimento econômico.

No caso chinês, as tensões nas relações comerciais com os Estados Unidos não tiveram abrandamento. Após
algumas reuniões entre autoridades dos dois países, há nova ameaça de aumentos de tarifas sobre US$ 200
bilhões de bens importados pelos chineses, agora com alíquotas de 25%, e não mais de 10%, como considerado
anteriormente. A economia da China dá sinais de que os efeitos da guerra comercial começam a se manifestar
de forma mais intensa. A atividade industrial tem desacelerado nos últimos três meses, os dados qualitativos do
setor de serviços apontam para perda de dinamismo e as medidas recentes anunciadas pelo governo
demonstram um grau de preocupação maior das autoridades. Nesse sentido, nos últimos meses houve redução
de compulsório, depreciação cambial (Gráfico 4) e sinalização de impulso fiscal adicional para lidar com um
ambiente econômico mais desafiador. Apesar das medidas compensatórias para conter uma possível
desaceleração mais intensa da economia, o governo local reafirmou que não deseja induzir um aumento de
alavancagem financeira, nem altas de preços de imóveis, como resultado dos novos estímulos. Dessa forma, o
cenário mais provável é o de uma desaceleração controlada da atividade na China, em detrimento de um
impulso fiscal e creditício forçado que evitasse qualquer desaceleração.

Gráfico 4 – Evolução da moeda da China (CNY)

Fonte: Bloomberg, CPB, Bradesco

Além da resposta fiscal chinesa, houve certo abrandamento no tom dos discursos de alguns bancos centrais,
com crescente menção aos riscos sobre a atividade econômica da tensão comercial mais intensa. Membros
do Federal Reserve têm explicitado essa maior preocupação nos últimos meses, com sinais de empresas de
várias regiões de que seus negócios podem ser mais afetados nos próximos períodos e que os custos mais
elevados já começam a ser sentidos. Os bancos centrais da Europa (BCE) e do Japão (BoJ) também mostraram
disposição em ir mais longe com a política monetária expansionista, se novos riscos se materializarem. Esse
abrandamento de tom trouxe uma percepção de alivio para os mercados, com possíveis reações das
autoridades globais a uma desaceleração econômica mais intensa, mas talvez seja prematuro enxergar essa
melhora como duradoura.
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O espaço de alguns países para reagir a uma desaceleração econômica mais intensa é bem menor do que há
alguns anos. O Gráfico 5, por exemplo, mostra que as taxas de inflação de alguns países desenvolvidos já estão
bem mais próximas das metas dos seus bancos centrais, com menor incentivo para novos impulsos monetários.
As condições do mercado de trabalho melhoraram bastante nos últimos anos, os salários começam a crescer de
forma mais consistente e há, agora, pressões potenciais de custos advindas das politicas protecionistas
recentes. Além desta componente cíclica da política monetária menos expansionista, há outras restrições de
fundamentos que limitam o espaço para impulsos fiscais mais expressivos, como no caso de alguns países
europeus e outros emergentes com alta relação dívida/PIB, e de impulso maior de crédito, por graus de
alavancagem muito expressivos de consumidores, companhias e bancos, no caso de algumas nações asiáticas
(China, Hong Kong) e de alguns outros países desenvolvidos exportadores de commodities, como Canadá e
Austrália.

Sendo assim, apesar do alívio de curto prazo com redução de algumas tensões comerciais (Estados Unidos e
União Europeia) e geopolíticas (Estados Unidos e Rússia), ainda vislumbramos um horizonte bastante incerto
adiante. A desaceleração do comércio global tende a continuar, as incertezas sobre as regras comerciais globais
não devem desaparecer e o ambiente de instabilidade pode afetar as decisões de gastos com investimentos
(CAPEX). Apesar da revisão para cima do PIB dos Estados Unidos para este ano, de 2,6% para 2,9%, o
crescimento global manteve-se inalterado em 3,8% e há risco de que a Zona do Euro, alguns países asiáticos e
outros emergentes continuem a apresentar desaceleração econômica neste segundo semestre. De certa forma,
trocamos o ambiente de crescimento sincronizado, da virada de 2017 para 2018, por um ambiente de
divergência de dinâmica, com os Estados Unidos mais firmes, em detrimento de desaceleração na maior parte
das outras regiões. Essa dinâmica não tende a persistir a favor dos EUA, que também terão impactos negativos,
com o tempo, do aumento das barreiras comerciais.

Gráfico 5 – Inflação ao Consumidor em regiões selecionadas (variação em 12 meses)

Fonte: Bloomberg, GS, Bradesco
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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 1,1 2,5

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

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 1,5 2,7

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 1,0 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 3,5 6,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 6,3 1,9 5,2 4,5 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 7.018 7.585

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.065 1.981 2.107

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.945 9.469 10.002

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,4 2,5 1,5 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 4,10 4,25

IGP-M - FGV (%) 10,54 7,17 -0,50 7,70 4,26

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 2,2 2,7

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 17,7 45,0 64,0 60,4 61,1

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 237 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 176 188

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

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

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,5 -0,5 -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) 335 321 318 324 331

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 -158 -111

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

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)

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

2015 2016 2017 2018* 2019*

PIB Global
Mundo 3,5 3,2 3,8 3,8 3,7
Países Desenvolvidos 2,3 1,7 2,3 2,3 1,9

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

Países Emergentes 4,3 4,4 4,8 4,8 4,9
China 6,9 6,7 6,9 6,5 6,0
América Latina 0,3 -0,6 1,3 1,7 2,7

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 2018* 2019*

Argentina

  PIB (%) 2,7 -1,8 2,9 1,0 1,5

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 24,8 28,0 18,0

  Taxa básica de juros (%) 33,00 24,75 28,75 38,0 28,0

  Taxa de câmbio (final do ano) 12,93 15,9 18,60 30,00 36,00

Brasil

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

  Inflação ao consumidor (%) 10,7 6,3 2,9 4,1 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 1,3 1,5 3,5 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) 709,0 671,0 615,0 630,0 640,0

Colômbia

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

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

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

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.174 3001 2.984 3.000 3.100

México

  PIB (%) 3,3 2,9 2,0 2,3 2,5

  Inflação ao consumidor (%) 2,3 3,2 6,8 4,0 3,5

  Taxa básica de juros (%) 3,25 5,75 7,25 8,25 7,50

  Taxa de câmbio (final do ano) 17,2 20,7 19,7 20,0 20,0

Peru

  PIB (%) 3,3 4,1 2,5 3,7 3,8

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

  Taxa básica de juros (%) 3,75 4,25 3,25 2,75 4,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,41 3,36 3,24 3,30 3,35
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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
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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
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