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o A economia mundial tem apresentado desaceleração mais intensa nos últimos meses. Os dados de
comércio internacional, de produção industrial e de confiança, de empresários e consumidores, apontam
de forma mais homogênea para perda de dinamismo.

o Vale destacar que não apenas os dados de comércio global arrefeceram, como a expansão dos
investimentos vem perdendo força e há muito relatos de empresas de capital aberto com preocupações
em relação à demanda final por seus produtos. Vários estudos já demonstraram que o ambiente de
incerteza econômica gera menor propensão para investimentos de longo prazo.

o O aumento de volatilidade nos mercados financeiros aumentou o alerta, inclusive, da autoridade
monetária de um país com desempenho econômico bastante saudável nos últimos anos, os Estados
Unidos. Membros do FOMC, incluindo o presidente Jerome Powell, têm alterado o tom de seus discursos
nas últimas semanas. O reconhecimento da desaceleração global em curso e dos impactos da mesma
sobre as empresas norte-americanas e sobre seus investimentos, trouxe dúvidas com relação à
intensidade e à velocidade da normalização dos juros daqui em diante.

o Esse conjunto de incertezas mantém um balanço de risco negativo para nossas projeções de
crescimento do PIB mundial em 2019 (hoje em 3,6%), que poderia, em um cenário mais adverso, voltar
aos patamares observados até 2016, ligeiramente inferior a 3,5%.
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Condições para retomada do crescimento seguem favoráveis

Desaceleração da economia mundial se intensifica

o A economia brasileira continua apresentando sinais favoráveis à retomada do crescimento. A posição
cíclica da economia, com inflação e juros em patamares baixos e famílias e empresas menos alavancadas,
sugere que o crescimento deve acelerar ao longo do próximo ano. Considerando as informações mais
recentes, a confiança dos empresários apresentou forte alta, os dados de crédito e do mercado de
capitais mostram melhora consistente e as condições financeiras, de um modo geral, permanecem
expansionistas. O mercado de trabalho formal continuou se recuperando e a taxa de desemprego mostra
queda gradual, ainda em um ambiente sem pressão salarial. Essa combinação mantém o cenário de
inflação benigno e permite um maior período de avaliação para o Banco Central.

o Somado a isso, os riscos associados ao cenário de inflação melhoraram e revisamos o IPCA para 3,8%
em 2018 e para 4,0% em 2019. A queda do preço de petróleo, a melhora do regime de chuvas – com
impacto positivo sobre os preços de energia elétrica – e uma dinâmica mais contida dos núcleos são os
principais vetores para a revisão do cenário de inflação neste ano. Para 2019, a inércia inflacionária mais
baixa, uma ociosidade que se reduz de formal bastante gradual e preços de petróleo com sinais mais
favoráveis, até o momento, nos levaram a reduzir nossa projeção de 4,25% para 4,00%.

o Até o momento, os dados correntes de atividade ainda não mostraram uma melhora mais intensa. O
crescimento tem se espalhado, mas o ritmo ainda permanece gradual. O lado “positivo” dessa lenta
retomada é que a ociosidade se mantém elevada. Com isso, revisamos nossa expectativa para a Selic no
próximo ano, de 8,0% para 7,25%. Com a melhora do balanço de risco do cenário de inflação, a
manutenção da expectativa do endereçamento de reformas fiscais estruturantes de forma célere e a
ociosidade dos fatores ainda presente durante um bom período do próximo ano, vislumbramos como
mais provável o início da normalização de juros no final do terceiro trimestre, em passos de 0,25 p.p.,
com a Selic atingindo 7,25% ao final do próximo ano.



2

A economia brasileira continua apresentando sinais favoráveis à retomada do crescimento. A posição cíclica
da economia, com inflação e juros em patamares baixos e famílias e empresas menos alavancadas, sugere que
o crescimento deve acelerar ao longo do próximo ano. Nas informações mais recentes, a confiança dos
empresários apresentou forte alta – voltando para níveis de 2014 –; os dados de crédito e do mercado de
capitais mostram melhora consistente e as condições financeiras, de um modo geral, permanecem
expansionistas. O mercado de trabalho formal continuou se recuperando – o que ajuda a reduzir a poupança
precaucional dos últimos anos, favorecendo o consumo – e a taxa de desemprego mostra queda gradual, ainda
em um ambiente sem pressão salarial. Essa combinação mantém o cenário de inflação benigno e permite um
maior período de avaliação para o Banco Central.

Somado a isso, os riscos associados ao cenário de inflação melhoraram e revisamos nossa projeção de alta do
IPCA para 3,8% em 2018 e para 4,0% em 2019. A queda do preço de petróleo, a melhora do regime de chuvas
– com impacto positivo sobre os preços de energia elétrica – e uma dinâmica mais contida dos núcleos são os
principais vetores para a revisão do cenário de inflação neste ano. Vale destacar que a variação dos preços
livres – aqueles que respondem às condições de oferta e demanda da economia e à política monetária – está
em 2,8% nos últimos 12 meses, bastante abaixo do centro da meta de inflação. Para o próximo ano, a inércia
inflacionária mais baixa, uma ociosidade que se reduz de formal bastante gradual e um cenário de preços de
petróleo com sinais mais favoráveis, até o momento, nos levaram a reduzir nossa projeção de 4,25% para 4,0%.

Condições para retomada do crescimento seguem favoráveis

Fonte: IBGE, Bradesco

Tabela 1: IPCA aberturas, variação anual (em %)

Média 

05-16
2017 2018* 2019*

IPCA 5,9% 2,9% 3,8% 4,0%

Preços Livres 6,1% 1,2% 2,7% 3,5%

Alimentação domicilio 7,3% -4,9% 4,2% 4,5%

Serviços 7,3% 4,7% 3,5% 3,9%

Bens industriais 3,7% 1,1% 1,2% 2,3%

Administrados 5,5% 8,4% 6,7% 5,2%

Núcleo exclusão 5,8% 2,9% 2,3% 3,3%

Porém, alguns riscos altistas seguem presentes, mas estão mais associados a choques de oferta. São eles: (i)
risco climático: possibilidade de extensão do El Niño para o segundo semestre de 2019 e em maior intensidade,
o que poderia gerar alguma pressão sobre as cotações internacionais da safra asiática, com destaque para
açúcar e café. (ii) Peste suína africana na China, que tem reduzido a oferta de carne suína. Por se tratar do
maior produtor e consumidor global dessa proteína, a China deve elevar a demanda em outros mercados. Além
disso, devido à dificuldade em suprir a queda da oferta chinesa, deve ocorrer uma migração de consumo para
outros tipos de proteína. Ainda podemos destacar, (iii) a frustração com a aprovação de matérias importantes
para o endereçamento fiscal e (iv) um cenário global que volte a se tornar ainda mais seletivo a emergentes.
Esses dois últimos poderiam impactar a demanda pelos ativos brasileiros, resultando em uma taxa de câmbio
mais depreciada.
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Do lado das contas externas, as condições continuam favoráveis, concedendo espaço para a economia
brasileira incrementar o ritmo de crescimento sem gerar restrições externas. O baixo déficit externo (US$ 15,0
bilhões) e os elevados investimentos diretos no país nos últimos meses (US$ 75 bilhões) caracterizam esse
ambiente. No entanto, mesmo com um certo alívio do cenário externo para as economias emergentes, a
moeda brasileira se depreciou em novembro, chegando a R$/US$ 3,87 e deixando o patamar de R$/US$ 3,70
verificado em outubro. Movimento oposto ao observado nas moedas das economias emergentes, que se
apreciaram no período com abrandamento do discurso do FED, queda dos preços de petróleo e entradas de
fluxo de portfólio. As possíveis justificativas, “a posteriori”, para esse desempenho do Real no mês são: (i)
ausência de avanço na agenda de reformas (talvez por expectativas excessivamente otimistas, dado o novo
governo e Congresso sequer terem tomado posse) e (ii) cautela do investidor estrangeiro, que parece esperar
medidas concretas para tomar decisões de alocação.

Essa cautela pode ser observada tanto nos fluxos de portfólio quanto nas elevadas posições compradas em
derivativos cambiais. Após as eleições, não observamos entrada de fluxo de portfólio (que até registraram
saídas), enquanto as posições compradas em derivativos cambiais do investidor estrangeiro ainda não foram
desfeitas e permanecem elevadas (superiores a US$ 40 bilhões). Também vale lembrar que o fluxo no mercado
à vista piorou nas últimas semanas, o que acabou levando o BC a oferecer linhas de recompra para prover
liquidez, o que pode se manter em dezembro, tendo em vista a sazonalidade de saídas financeiras (remessas de
lucros e dividendos e pagamentos de juros, dentre outras).

Com esse mercado cambial mais apertado e sem a perspectiva de entrada do investidor estrangeiro ainda
nesse final de ano, revisamos o câmbio para R$/US$ 3,70 para 3,80 no final deste ano. Para 2019, esperando
o endereçamento das reformas fiscais necessárias para o reequilíbrio das contas públicas no longo prazo,
mantivemos o cenário de R$/US$ 3,70 para a taxa de câmbio. Caso a agenda seja realmente positiva, não é
possível descartar uma apreciação adicional da moeda. Quando comparado com países como Turquia, África do
Sul, México, Rússia e Argentina, o Brasil pode se destacar como destino dos fluxos de portfólio, por ter a agenda
mais organizada dentre esse grupo de países.

Nesse ambiente mais construtivo com o endereçamento das reformas, acreditamos que as condições
financeiras deverão seguir favoráveis. Dessa maneira, mantivemos nossa projeção de crescimento do PIB
para 2018 em 1,1% e, para 2019, em 2,8%. Vale destacar que essa expectativa de crescimento pressupõe forte
aceleração do PIB trimestral já a partir do segundo trimestre do próximo ano, com taxas de crescimento
anualizadas ao redor de 4,0%. Ainda que a economia se encontre em uma posição cíclica favorável a essa
retomada, inclusive com o aumento de confiança que temos visto, é imprescindível que haja avanço na agenda
de reformas para que nosso cenário possa se confirmar. A retomada da confiança e a posição cíclica favorável
são condições necessárias, mas não suficientes, para um crescimento que acelera para níveis próximos de 4,0%.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 1: Real vs moedas de países exportadores de commodities - base 100 = 01/01/2018
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Até o momento, na verdade, os dados correntes de atividade ainda não mostraram essa melhora mais
intensa. O crescimento tem se espalhado, mas o ritmo ainda permanece gradual. O PIB do terceiro trimestre
surpreendeu e cresceu 0,8%, mas contou com fatores pontuais tanto do lado da oferta (agropecuária) como no
lado da demanda, lembrando que o consumo das famílias contou com a liberação do PIS/PASEP. Com exceção
aos indicadores de confiança, a transição para o quarto trimestre ainda continua lenta, com alta do PIB
projetada em 0,1%, especialmente após a produção industrial de outubro ter apresentado crescimento abaixo
do esperado e as vendas de veículos dos dois últimos meses terem sido fracas.

O lado “positivo” dessa lenta retomada é que a ociosidade se mantém elevada. Com isso, revisamos nossa
expectativa para a Selic no próximo ano, de 8,0% para 7,25%. Com a melhora do balanço de risco do cenário
de inflação, a manutenção da expectativa do endereçamento de reformas fiscais estruturantes de forma célere
e a ociosidade dos fatores ainda presente durante um bom período do próximo ano, entendemos como mais
provável o início da normalização de juros no final do terceiro trimestre, em passos de 0,25 p.p., com a Selic
atingindo 7,25% ao final do próximo ano. Caso ocorra frustração com o ritmo de crescimento, não é possível
descartar novos cortes de juros, ou postergação adicional da normalização, ainda que esse não seja nosso
cenário mais provável. Vale destacar que esse cenário decorre essencialmente da ociosidade ainda existente e
da baixa inflação corrente com expectativas ancoradas. O debate acerca do juro neutro depende
fundamentalmente das características das reformas, especialmente a da previdência, a tributária, do grau de
abertura comercial e da eventual independência do Banco Central. A partir dos detalhes dessa agenda e da sua
aprovação no Congresso, então será possível apostarmos em juros de equilíbrio mais baixos, especialmente
para prazos mais longos, uma vez que os juros de curto prazo já estão próximos – ainda que ligeiramente acima
– da média dos emergentes, que estão em ciclo de elevação de juros. Nesse caso, o juro mais baixo de longo
prazo será contrastado com uma retomada mais forte da economia e um fechamento mais rápido do hiato do
produto.

De um modo geral, nosso cenário segue com expectativas favoráveis. Ainda faltam detalhes da agenda e,
principalmente, a execução no Congresso será tão ou mais importante do que a agenda. Se as reformas
avançarem de forma célere – ou ao menos consistente – é possível termos surpresas positivas com
crescimento, queda do risco país, apreciação da moeda e queda dos juros longos em relação ao nosso cenário
base. Essas confirmações, entretanto, devem ficar mais claras apenas após o início da próxima legislatura do
Congresso em fevereiro do próximo ano.

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 2: PIB - variação anual, em%
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A economia mundial tem apresentado desaceleração mais intensa nos últimos meses. Os dados de comércio
internacional, de produção industrial e de confiança, de empresários e consumidores, apontam de forma mais
homogênea para perda de dinamismo. Apenas como ilustração, os índices PMI globais, que nos trazem a
informação mais atualizada sobre a atividade, apontam para uma expansão (em termos anualizados) de 3,8%
nos últimos três meses. Trata-se do menor ritmo de expansão desse indicador desde o final de 2016. Esse
padrão de crescimento é mais compatível com a leitura de uma economia mundial “morna”, que vigorava até o
ano de 2016, do que com a caracterização de crescimento mais dinâmico e saudável, que temporariamente
vigorou entre 2017 e início de 2018.

As explicações para essa desaceleração mais pronunciada passam pelo crescimento das tensões comerciais e

geopolíticas e pelos seus efeitos secundários sobre a confiança dos agentes econômicos. Com o passar dos

meses, fica mais evidente que houve uma subestimação dos efeitos das ameaças e das medidas protecionistas

ocorridas ao longo do ano. A sincronização da perda de dinamismo e os efeitos em países que não foram

diretamente afetados pelas políticas protecionistas, tais como Europa e Japão, sugerem que o dano foi maior e

mais espalhado do que a análise simplificada dos efeitos parciais sobre os países e setores diretamente

afetados pelas mudanças tarifárias e não tarifárias.

Vale destacar que não apenas os dados de comércio global arrefeceram, como a expansão dos investimentos

vem perdendo força e há muitos relatos de empresas de capital aberto com preocupações em relação à

demanda final por seus produtos. Vários estudos já demonstraram que o ambiente de incerteza econômica

gera menor propensão para investimentos de longo prazo. A percepção de que as regras tarifárias e não

tarifárias são hoje menos previsíveis do que no passado tende a produzir um nível de equilíbrio mais baixo para

os investimentos e para a atividade econômica. Empresas afetadas por esse aumento de incerteza podem

postergar suas decisões de alocação de recursos até que se tenha maior clareza das novas relações comerciais

que afetam seus negócios, além de operarem de forma mais cautelosa (menos estoques, por exemplo) no curto

prazo.

Desaceleração da economia mundial se intensifica

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 3:  Índice PMI global (em pontos)
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Em resposta aos crescentes indícios de desaceleração, algumas importantes autoridades globais já começam

a ajustar o tom de seus discursos e suas sinalizações de política econômica para o futuro. O FMI, por exemplo,

não apenas revisou a expectativa de crescimento mundial para 2019, de 3,8% para 3,7%, como sinalizou,

através de sua presidente, Cristine Lagarde, que o balanço de risco continua assimétrico para baixo. O alerta

acerca das implicações financeiras que uma desaceleração global mais pronunciada poderia produzir foi

bastante contundente. Países e corporações com graus de alavancagem elevados estariam vulneráveis a uma

mudança mais intensa na economia mundial. Após um longo período de liquidez farta, bom apetite ao risco e

baixa volatilidade, uma reversão desses parâmetros poderia colocar em dificuldade financeira alguns agentes

(empresas ou países). O gráfico 4 ilustra esse ambiente dos últimos anos de farto financiamento, com os juros

cobrados pelas dívidas de empresas High Yield (baixa classificação de risco) em nível muito baixo e por um

longo período de tempo. Essa mesma lógica se reproduz para o financiamento de alguns países emergentes

com desequilíbrios econômicos e para empresas de países emergentes que se alavancaram com custos de

financiamento atrativos nos últimos anos, em particular na Ásia.

O aumento de volatilidade nos mercados financeiros ampliou o alerta, inclusive nos Estados Unidos, que tem

tido um desempenho econômico bastante saudável nos últimos anos. Membros do FOMC, incluindo o

presidente Jerome Powell, têm alterado o tom de seus discursos nas últimas semanas. O reconhecimento da

desaceleração global em curso e dos impactos da mesma sobre as empresas norte-americanas e sobre seus

investimentos trouxe dúvidas com relação à intensidade e velocidade da normalização dos juros daqui em

diante. Em adição aos fatores externos, o próprio aperto monetário empreendido até aqui nos Estados Unidos e

a perspectiva de exaustão do impulso fiscal ao longo dos próximos trimestres, tornam a perspectiva de

crescimento para 2019 e 2020 mais incerta. Com tudo isso, o FOMC passou a sinalizar que as futuras decisões

tendem a ser ainda mais condicionais aos desenvolvimentos econômicos de curto prazo. Esse contraponto

relativamente rápido do Federal Reserve à mudança do cenário global é um atenuante importante para tentar

evitar que se amplifique o contágio entre a desaceleração econômica e instabilidades financeiras. Os preços dos

ativos, de fato, têm dado sinais de alerta, com a queda de algumas commodities, em particular metálicas e

petróleo e com o aumento da volatilidade do preço de algumas ações, inclusive de tecnologia nos Estados

Unidos e de alguns bancos europeus. Em contrapartida, os juros dos títulos americanos já projetam menos altas

para 2019, desde a mudança de discurso do Fed.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 4: Spread dos juros dos títulos High Yield norte-americanos
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Por fim, a reunião do G-20 trouxe sinais de abrandamento parcial das tensões comerciais entre Estados

Unidos e China. As maiores evidências de que os efeitos negativos da guerra comercial começam a se

espalhar podem estar por trás dessa alteração de postura. Não se concretizou, por ora, a ameaça de uma nova

rodada de altas de tarifas sobre bens importados da China prometida para a virada do ano. Essa decisão foi

postergada por 90 dias, enquanto a China se comprometeu a avançar em novas propostas para abertura de

alguns de seus mercados, em particular no setor de serviços, aprimorar suas práticas de respeito à propriedade

intelectual (transporte e tecnologia são setores afetados) e compromisso em aumentar substancialmente as

importações de bens norte-americanos nos próximos meses.

O ambiente de incerteza sobre a economia global ainda deve permanecer, apesar dos atenuantes do FOMC e

do abrandamento de tensão entre China e Estados Unidos. A ausência de parâmetros mais estáveis sobre o

comércio global e a instabilidade política em alguns importantes países ainda são o pano de fundo para as

decisões de empresas e consumidores.

Esse conjunto de incertezas mantém o balanço de riscos negativo para nossas projeções de crescimento do

PIB mundial em 2019 (hoje em 3,6%), que poderia, em um cenário mais adverso, voltar aos patamares

observados até 2016, com expansão ligeiramente inferior a 3,5%.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 5: Número de altas implícitas das taxas de juros em 2019 nos EUA (dado que 2018 encerrou em 2,50%)

0,76

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18

Gráfico 2: número de altas implícitas nas taxas de juros em 2019 nos EUA (dado que 2018 
encerrou em 2.50%). Fonte: Bloomberg



8

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 1,1 1,1 2,8

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

  Indústria (%) -6,3 -3,8 -0,5 1,5 3,0

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,5 1,0 2,5

  Consumo Privado (%) -3,9 -4,2 1,4 2,0 2,8

  Consumo da Adm. Pública (%) -1,1 -0,6 -0,9 -0,5 0,0

  Investimento (FBKF) (%) -13,9 -10,2 -2,5 3,5 6,5

  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 6.599 7.005 7.575

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.067 1.920 2.047

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.955 9.180 9.719

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,4 2,5 1,5 3,0

Taxa Média de Desemprego - IBGE (1) 8,5 11,5 12,7 12,3 11,9

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

IPCA - IBGE (%) 10,67 6,29 2,95 3,80 4,00

IGP-M - FGV (%) 10,54 7,17 -0,50 7,73 4,54

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

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

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

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 17,7 45,0 64,0 57,1 56,1

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 241 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 184 193

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,9 22,2 21,6

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -59 -24 -10 -13 -13

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

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 3,80 3,70

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,65 3,70

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 -117 -93

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

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

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 51,6 53,6 54,7
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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 3,6
Países Desenvolvidos 2,3 1,7 2,3 2,3 1,9

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

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

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 2,60

2015 2016 2017 2018* 2019*

Argentina

  PIB (%) 2,7 -1,8 2,9 -3,0 -0,8

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 24,8 50,3 32,4

  Taxa básica de juros (%) 33,00 24,75 28,75 65,0 45,0

  Taxa de câmbio (final do ano) 12,93 15,85 18,59 42,00 55,00

Brasil

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

  Inflação ao consumidor (%) 10,7 6,3 2,9 3,8 4,0

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

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,90 3,26 3,31 3,80 3,70

Chile

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

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

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

  Taxa de câmbio (final do ano) 709,0 671,0 615,0 680,0 650,0

Colômbia

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

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

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

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

México

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

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

  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 20,0 20,0

Peru

  PIB (%) 3,3 4,1 2,5 3,9 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 3,75

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