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o O final do ano passado foi marcado por forte ajuste dos preços de diversos ativos: queda mais
acentuada da cotação do petróleo, recuo das bolsas e fechamento das curvas de juros, em especial dos
EUA. A desaceleração já em curso da economia mundial e, principalmente, os riscos de que essa
tendência seguirá presente, ou se intensificará em 2019, fundamentam essa reprecificação. As tensões
comerciais, concentradas entre EUA e China, e os efeitos da normalização da política monetária nos EUA
podem ser lidos como os principais vetores para a perda de dinamismo já observada em diversas regiões
do mundo. Destacamos ainda, em dezembro, a reavaliação da autoridade monetária dos EUA sobre seus
passos futuros, que provavelmente levarão a taxa de juros para níveis mais baixos do que o esperado
anteriormente.

o Para 2019, as preocupações com a economia global devem se manter elevadas e as tensões entre EUA e
China não devem ser equacionadas na sua totalidade. A economia mundial deve desacelerar
moderadamente, de 3,7% em 2018 para 3,5% em 2019. O preço do petróleo deve se acomodar em nível
mais baixo, ainda que superior aos níveis atuais. Portanto, nesse ambiente de desaceleração gradual e
com baixas pressões inflacionárias ajudadas pelos custos mais baixos com energia, os bancos centrais
devem aliviar suas políticas e/ou postergar ajustes. Extrapolando esse cenário para as economias
emergentes, o menor crescimento com baixas pressões inflacionárias tende a ser contrabalanceado por
juros mais baixos.

04 de janeiro de 2019

Cenário Econômico

Sinais de aceleração do crescimento mantêm expectativa favorável para o PIB de
2019

Preocupações com o ambiente internacional devem seguir presentes nos próximos
meses

o Mantemos nossa expectativa favorável para as principais variáveis econômicas em 2019. Alguns
indicadores já estão melhorando, como confiança, emprego e crédito, compatíveis com a nossa
estimativa de 2,8% de crescimento do PIB. De maneira razoavelmente inédita no Brasil, mesmo com
expectativa de rápida aceleração do crescimento, a inflação deve continuar bem comportada. De fato, o
balanço de riscos de curto prazo voltou a melhorar: a situação das contas externas continua saudável,
sem gerar pressões sobre a taxa de câmbio; há uma ampla agenda de reformas que deve avançar neste
ano; e os dados correntes, em especial os núcleos, continuam benignos. Considerando nosso cenário
base, mantemos nossa expectativa de início de normalização da taxa de juros, levando a Selic para 7,25%
até o final deste ano. No entanto, a aprovação de uma agenda ampla de reformas e a persistência da
inflação em um patamar mais baixo talvez possam possibilitar a permanência da taxa de juros estável por
um período mais prolongado.

o Tendo a vista a retomada esperada da atividade, esse cenário de inflação ainda é compatível com o
início da normalização dos juros ao final do ano. Ao mesmo tempo que reconhecemos que a
normalização dos juros com dados correntes de inflação benignos poderia ser caracterizada como
preventiva, também é verdade que a Política Monetária é conduzida olhando à frente, e a aceleração do
crescimento embutida em nosso cenário é superior àquela contida nas simulações atuais dos modelos do
BC. Por ora, diante de tantas incertezas, preferimos manter o call de normalização da política monetária
para o nível de juro real (neutro) que hoje estimamos para a economia brasileira, ao redor de 4,0%,
levando a Selic a 7,25% ao final do ano.
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Mantemos nossa expectativa favorável para as principais variáveis econômicas em 2019. Alguns indicadores
já estão melhorando, como confiança, emprego e crédito, compatíveis com a nossa estimativa de 2,8% de
crescimento do PIB. De maneira razoavelmente inédita no Brasil, mesmo com expectativa de rápida aceleração
do crescimento, a inflação deve continuar bem comportada. De fato, o balanço de riscos de curto prazo voltou
a melhorar: a situação das contas externas continua saudável, sem gerar pressões sobre a taxa de câmbio; há
uma ampla agenda de reformas que deve avançar neste ano; e os dados correntes, em especial os núcleos,
continuam benignos. Obviamente, há riscos e incertezas presentes: a aprovação da agenda reformista é
fundamental para a cristalização desse cenário mais favorável e o ambiente global segue desafiador, com
potencial de elevação da aversão ao risco e diminuição de fluxos para países emergentes, com consequente
depreciação cambial. Considerando nosso cenário base, mantemos nossa expectativa de início de normalização
da taxa de juros, levando a Selic para 7,25% até o final deste ano. No entanto, a aprovação de uma agenda
ampla de reformas e a persistência da inflação em um patamar mais baixo talvez possam possibilitar a
permanência da taxa de juros estável por um período mais prolongado.

As contas externas continuam com fundamentos muito sólidos, sem gerar pressões cambiais. Como nos
últimos anos, as contas externas estão bastante equilibradas e mesmo com aceleração de crescimento, o déficit
em conta corrente deve ficar em 0,7% do PIB – um patamar muito confortável. A balança comercial registrou
ótimo desempenho em 2018, apesar da desaceleração da economia argentina e dos efeitos negativos da guerra
comercial sobre o comércio global. Nos últimos meses, a taxa de câmbio tem reagido mais às dúvidas em
relação ao ritmo de crescimento mundial e seus impactos sobre os emergentes, como o Brasil. Em um cenário
de desaceleração global, os preços de commodities deveriam ceder e o efeito tende a ser negativo para
moedas de países emergentes. No entanto, como essa desaceleração pode significar menor aperto de juros no
mundo desenvolvido (especialmente nos EUA), os fluxos de investimento podem buscar maior risco nos
emergentes. O efeito líquido, portanto, ainda é incerto e a moeda tem refletido esse debate. Outro importante
fator que tem influenciado a moeda são as dúvidas quanto à aprovação da agenda de reformas no Brasil. Com
maior segurança na aprovação das reformas, a taxa de câmbio tende a apreciar em relação ao nosso cenário
base de R$/US$ 3,70 no final do ano.

Alguns indicadores de atividade do quarto trimestre indicam aceleração do crescimento e mantêm nossa
expectativa de crescimento do PIB em 2,8%. A confiança de empresários e consumidores melhorou
rapidamente nos últimos meses, com alguns setores chegando aos mais elevados patamares desde 2013, ainda
que seja verdade que os efeitos sobre os dados de consumo, investimentos e produção ainda não tenham sido
plenamente observados.

Sinais de aceleração do crescimento mantêm expectativa favorável para o PIB de
2019

Fonte: FGV, Bradesco

Gráfico 1: Índice de confiança - expectativas para os próximos 6 meses
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Vale notar que essa melhora expressiva de confiança ainda não é registrada pela indústria, que segue mais
cautelosa1. Os dados de produção industrial também têm reagido moderadamente, enquanto comércio tem
sido um destaque positivo. Esse ritmo lento da indústria é um alerta em relação ao nosso cenário, já que pode
indicar uma fragilidade da retomada e, portanto, um ritmo de crescimento inferior ao atualmente esperado.

Apesar de certa falta de dinamismo no curto prazo, alguns indicadores começaram a dar sinais mais
favoráveis e sugerem aceleração nos próximos meses. O emprego formal está registrando criação de 70 mil
vagas/mês nos últimos meses, ritmo suficiente para reduzir a taxa de desemprego. Essa recuperação do
mercado formal pode ser reflexo da Reforma Trabalhista aprovada em 2017, que entre outras medidas
flexibilizou alguns tipos de contrato. Enquanto nos últimos anos o consumo foi estimulado por liberações de
recursos, como FGTS e PIS/Pasep, a melhora de emprego formal tende a gerar um consumo mais sustentável
nos próximos meses.

Nessa mesma direção, a oferta de crédito também cresceu nos últimos meses e esperamos aumento das
concessões ao longo de 2019. A concessão para pessoas físicas cresceu 4,9% nos últimos três meses,
praticamente o mesmo ritmo registrado para pessoa jurídica (5,1%). A inadimplência continua bastante
comportada, o que tende a estimular a concessão de crédito. As condições de crédito também estão
melhorando, com taxas de juros caindo para o tomador final. Assim, o mercado de crédito deve ser um canal de
estímulo adicional para o crescimento neste ano.

1 Na pesquisa da FGV, os dados de confiança empresarial seguem retraídos. Já na pesquisa da CNI foi registrada melhora da confiança dos
empresários industriais.

Fonte: BCB, Bradesco

Gráfico 2: Concessão de crédito total
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Em resumo, os dados recentes sustentam nosso cenário de crescimento de 2,8% no ano, mesmo
reconhecendo que ainda há incertezas. Para atingir esse nível, a velocidade de crescimento será de
aproximadamente 4% no segundo semestre, o que exigirá expansão expressiva do consumo e dos
investimentos. Dada a ociosidade da indústria, as dificuldades enfrentadas nos últimos anos e a demanda
externa que pode ser menor, com o crescimento mundial sendo revisado para baixo, os investimentos podem
frustrar. Além disso, o setor de serviços também se move mais defasadamente ao ciclo, o que pode postergar o
crescimento em alguns meses e diminuir o resultado do PIB do ano. Por fim, a aprovação da agenda de
reformas é fundamental para incentivar investimentos de médio e longo prazo.
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Apesar de nossa expectativa de aceleração da atividade, não entendemos que há riscos relevantes para o
cumprimento da meta de inflação em 2019. Em vários ciclos de aquecimento da atividade econômica, a
inflação também acelerava rapidamente e, algumas vezes, superava o centro da meta de inflação. Dessa vez,
entretanto, após alguns anos de recessão e crescimento gradual, o espaço para repasse aos preços finais parece
mais limitado. Por um lado, mesmo com a melhora recente, o desemprego continua em nível elevado,
limitando a capacidade de absorção do consumidor, que diminui seu consumo caso haja aumentos de preços.
Por outro lado, houve relevante redução de custos das empresas, que mesmo sem elevar preços continuam
reportando melhoras em suas margens. Assim, mesmo em um momento de recuperação de crescimento não
há urgência para elevação de preços, já que a situação financeira das empresas está mais equilibrada.

A média dos núcleos de inflação – que expurgam os vetores temporários sobre os dados – chegou a 3,75%
nos últimos 6 meses. Nos últimos 3 meses, esteve em 2,7% e esperamos que em dezembro atinja patamar
ainda menor. O IPCA deve acelerar de uma alta de 2,95% no final de 2017 para 3,66% em 2018. Considerando a
depreciação cambial que tivemos no ano passado, a paralisação do setor de transportes, a criação de uma
tabela de fretes e o nível mais baixo de juros de nossa história, essa aceleração esteve muito aquém do
tradicionalmente esperado. Esse resultado nos sugere que os mecanismos de precificação estão afetados pela
sequência de crescimento abaixo do potencial, pelo aumento do desemprego e pelo aumento da confiança no
cumprimento da meta de inflação. Todos esses vetores devem continuar presentes neste ano: mesmo com
aceleração do PIB, recuperar as margens pode levar algum tempo, a taxa de desemprego cederá lentamente e
o BC continuará com credibilidade na perseguição da meta de inflação, que inclusive está em processo de
convergência para níveis mais baixos e próximos de outros países semelhantes.

No curto prazo, os dados de inflação reforçam que os núcleos estão abaixo da meta, com melhora do balanço
de riscos para 2019. Mantemos nosso cenário de alta de 4,0% para o IPCA de 2019, reconhecendo que os riscos
altistas diminuíram: i) ainda há perspectiva de ocorrência de El Niño no segundo semestre, mas atualmente é
esperado um evento fraco, com menos influência sobre os preços, ii) a peste suína na China também perdeu
relevância, sem gerar pressões inflacionárias substanciais sobre os preços de proteína até o momento. Por
outro lado, os riscos baixistas continuam presentes, principalmente por conta da forte queda do petróleo.
Mantido o atual patamar de petróleo em reais e considerando que tudo será repassado ao consumidor final,
deveríamos observar uma queda na gasolina de aproximadamente 6%, ou 0,30 p.p. no IPCA.

Tendo a vista a retomada esperada da atividade, esse cenário de inflação ainda é compatível com o início da
normalização dos juros ao final do ano. Ao mesmo tempo que reconhecemos que a normalização dos juros
com dados correntes de inflação benignos2 poderia ser caracterizada como preventiva, também é verdade que
a Política Monetária é conduzida olhando à frente, e a aceleração do crescimento embutida em nosso cenário é
superior àquela contida nas simulações atuais dos modelos do BC. De qualquer forma, essa perspectiva carrega
grande incerteza: o BC poderá não atuar de maneira tão preventiva dado o nível esperado de inflação corrente
à época; a taxa de câmbio poderá estar mais apreciada do que o esperado com uma agenda de reformas que
esteja produzindo tamanha aceleração do crescimento; o juro neutro da economia poderá ter se mostrado
mais baixo após a longa recessão dos últimos anos (à luz do que ocorreu em vários outros países) e diante das
reformas esperadas, fazendo com que o hiato feche na verdade de maneira mais lenta – isto é, o PIB potencial
poderá se mostrar maior do que o estimado hoje em dia. Por ora, diante de tantas incertezas, preferimos
manter o call de normalização da política monetária para o nível de juro real (neutro) que hoje estimamos para
a economia brasileira, ao redor de 4,0%, levando a Selic a 7,25% ao final do ano.

Até agora, as informações divulgadas sobre a agenda econômica sugerem reformas amplas, com foco em
previdência, tributos, abertura comercial, privatizações e desburocratização. Todas essas medidas ainda serão
detalhadas pelo novo governo e a tramitação deve começar após a posse do novo Congresso, em fevereiro.

2A inflação em 12 meses e os núcleos estarão rodando abaixo de 3,0% no último quadrimestre de 2019
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Para a reforma da previdência, uma emenda constitucional será necessária para estabelecer a idade mínima, o
que sempre é um grande desafio de coordenação política. Assim, há grande expectativa para a aprovação dessa
medida, que ajuda a viabilizar o cumprimento do teto dos gastos e, portanto, permite a diminuição da dívida
bruta como proporção do PIB ao longo dos próximos anos. As outras reformas dependem de projetos de lei
(que precisam de maioria simples para aprovação) e decretos, isto é, a princípio seriam mais simples de serem
viabilizadas do que uma emenda constitucional3. A aprovação dessas agendas contribuiria de maneira muito
importante para o crescimento de médio prazo do país, inclusive criando o caminho para a reconquista do grau
de investimento no médio prazo.

3 Que exige 3/5 da Câmara e do Senado, em 2 votações em cada casa.

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 3: IPCA – variação anual
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O final do ano passado foi marcado por forte ajuste dos preços de diversos ativos: queda mais acentuada da
cotação do petróleo, recuo das bolsas e fechamento das curvas de juros, em especial dos EUA. A
desaceleração já em curso da economia mundial e, principalmente, os riscos de que essa tendência seguirá
presente, ou se intensificará em 2019, fundamentam essa reprecificação. As tensões comerciais, concentradas
entre EUA e China, e os efeitos da normalização da política monetária nos EUA podem ser lidos como os
principais vetores para a perda de dinamismo já observada em diversas regiões do mundo. Destacamos ainda,
em dezembro, a reavaliação da autoridade monetária dos EUA sobre seus passos futuros, que provavelmente
levarão a taxa de juros para níveis mais baixos do que o esperado anteriormente.

As avaliações sobre a economia americana foram se ajustando rapidamente ao longo dos últimos meses. As
taxas de juros, com destaque para a de 10 anos, chegaram a 3,23% no início de novembro para encerrar o
ano passado em 2,73%. Esse fechamento de aproximadamente 0,50 p.p. foi motivado, em certa medida, pelas
sinalizações recentes da autoridade monetária que reconheceu o menor crescimento global e espera
moderação da economia dos EUA. Ainda que em sua última reunião do ano o FED tenho anunciado a quarta
elevação dos juros de 2018, a mediana das projeções de juros de longo prazo dos membros do comitê foi
reduzida de 3,00% para 2,75%, entre as reuniões de setembro e a de dezembro. Trata-se de um sinal, a nosso
ver, bastante forte de que a magnitude adicional de altas de juros poderá ser inferior ao esperado, lembrando
que hoje projetamos mais duas elevações neste ano. Somam-se a isso as críticas recorrentes que o presidente
Trump têm feito ao Fed e ao Tesouro, elevando a volatilidade dos mercados.

Essa reavaliação do próprio FOMC e do mercado, de que as elevações de juros tendem a ser menores do que
o esperado meses atrás, leva em conta a perspectiva de desaceleração da economia norte-americana. De
fato, os dados econômicos correntes ainda apontam para crescimento forte, de 2,5% no quarto trimestre do
ano passado (ante 3,4% no terceiro trimestre). No entanto, os indicadores antecedentes (apresentados no
gráfico seguinte) e de confiança têm indicado moderação à frente, incorporando os efeitos do aperto da política
monetária implementado até aqui, o fim dos estímulos fiscais a ocorrer neste ano, as incertezas relacionadas às
tensões comerciais e os impactos da desaceleração da economia mundial sobre os EUA. Nosso cenário
considera um arrefecimento de 2,9% para 2,2% da expansão americana entre o ano passado e este.

Preocupações com o ambiente internacional devem seguir presentes nos próximos
meses

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 4:  Indicadores de atividade econômica dos EUA
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Ao mesmo tempo, os sinais de desaceleração no restante do mundo têm ficado mais contundentes. O índice

PMI global, calculado pelo Depec e que considera uma amostra de 35 países e a Área do Euro, recuou de 53,0

para 52,7 pontos entre novembro e dezembro do ano passado, com queda observada tanto no grupo de

emergentes como no de desenvolvidos. Esse nível, por sua vez, sugere um crescimento global de 3,5% ante

ritmo de 4,2% indicado meses atrás. Na nossa visão, as medidas protecionistas adotadas pelos EUA,

subestimadas inicialmente, têm levado a uma desaceleração do comércio global e redução da atividade

econômica, além de ajustes nas decisões de alocação da produção de diversas companhias. Como alvo principal

dos EUA, a economia chinesa vem arrefecendo desde o segundo trimestre do ano e, mesmo com alívio de

diversas políticas econômicas, essa perda de ritmo não foi estancada. O PIB chinês, nesse contexto, deve passar

de uma expansão de 6,5% em 2018 para 6,0% em 2019. A Ásia, na esteira da China, vem desacelerando, como

apontado pelo índice PMI agregado da região, no gráfico a seguir. Notamos também que as expectativas para o

crescimento têm sido sistematicamente revisadas para baixo para a grande maioria dos países asiáticos, cuja

produção está integrada e ligada ao ciclo chinês.

Os preços de petróleo continuaram sofrendo bastante nas últimas semanas. Ainda que o petróleo seja uma

commodity muito influenciada por questões de oferta, – principalmente pelo monopólio histórico da OPEP,

que tem diminuído com o avanço da produção de óleo de xisto – o produto também é um ativo muito ligado

ao ciclo de crescimento. Assim, um exercício comum é utilizar a expectativa de crescimento mundial e de

estoques esperados para estimar o preço de equilíbrio do mercado. Nesse momento, fazendo o exercício

inverso, podemos estimar qual seria o PIB mundial implícito e compatível com o patamar de preço atual. Em

meados do ano passado, o crescimento de PIB sugerido seria de 4,3%, mas o atual patamar seria justificado se o

PIB mundial estivesse avançando 3%. Em outras palavras, a queda recente das cotações do petróleo seria

compatível com uma perda de 1,5 p.p do PIB mundial, já controlando pelas condições de oferta. Essa redução

do crescimento é bastante forte, mais intensa do que estamos considerando em nosso cenário. Portanto, os

preços de petróleo estão capturando as expectativas menos favoráveis para economia global, hoje presentes

nos mercados. Mas, como entendemos que a desaceleração será menos intensa do que essa sugerida pelo

petróleo, os preços da commodity poderiam subir nos próximos meses.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 5: Índice PMI do setor manufatureiro – Ásia
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É razoável esperar uma redução de ruídos neste início de ano – pelo menos no ambiente geopolítico. EUA e

China, desde o encontro do G-20 no início de dezembro, estão reavaliando as novas medidas de aumento de

tarifas (que seriam elevadas de 10% para 25% sobre um total de US$ 200 bilhões de importações americanas

vindas da China). A decisão foi postergada por 90 dias, há sinais de diálogos entre os dois, e ambos países

devem ceder em alguns pontos, pressionados pela desaceleração mais acentuada das economias em 2019.

Ainda que a decisão final sobre o Brexit não tenha sido resolvida e que a proposta da Itália para sua situação

fiscal não tenha sido a ideal, dadas as exigências da Comissão Europeia, não acreditamos que os mercados

mostrarão piora adicional em decorrência desses eventos.

Ainda assim, os mercados começaram este ano tensionados, ainda refletindo os riscos de uma desaceleração

mais intensa da economia mundial. O destaque ficou com a continuidade da queda das bolsas, refletindo a

expectativa de resultados corporativos mais fracos. O balanço desses ajustes de preços não tem sido favorável

para os índices de condições financeiras, que apontam para um aperto, puxado em grande medida pela queda

das bolsas e pela alta dos spreads títulos de créditos corporativos, a despeito do importante fechamento dos

juros.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 6: Índice global agregado de condições financeiras
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Para 2019, as preocupações com a economia global devem se manter elevadas e as tensões entre EUA e

China não devem ser equacionadas na sua totalidade. A economia mundial deve desacelerar

moderadamente, de um crescimento de 3,7% em 2018 para 3,5% em 2019. O preço do petróleo deve se

acomodar em nível mais baixo, ainda que superior aos níveis atuais. Portanto, nesse ambiente de menor

crescimento e com baixas pressões inflacionárias (pelos custos mais baixos com energia), os bancos centrais

devem aliviar suas políticas e/ou postergar ajustes. Extrapolando esse cenário para as economias

emergentes, o menor crescimento com baixas pressões inflacionárias tende a ser contrabalanceado por juros

mais baixos. O impacto para as moedas não está claro, à medida que cenários extremos de quedas

acentuadas de preços das commodities ou redução significativa da liquidez, que certamente enfraqueceriam

as moedas de emergentes em relação ao dólar, são menos prováveis, no momento.
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Dúvidas, contudo, seguem presentes, dentre as quais: (i) a desaceleração da economia global já estaria

precificada em todos mercados, como aparentemente está no sugerido pelo preço do petróleo? (ii) a queda dos

mercados acionários em 2018 estaria incorporando, além da desaceleração global, uma correção das fortes

altas verificadas em 2017? Dessa forma, o monitoramento do ambiente externo, a exemplo do ano passado,

continua decisivo, ainda mais com incertezas relevantes sobre como o Fed reagirá diante desses riscos.
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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.
Obs: Para 2018, dados de IGP-M, Selic e taxa de câmbio são efetivos. Para os demais indicadores, os valores da tabela referem-se a projeções.

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 6.995 7.565

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.067 1.914 1.999

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.955 9.150 9.488

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 3,67 4,00

IGP-M - FGV (%) 10,54 7,17 -0,50 7,54 3,53

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 6,42 6,6

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 2,4 7,3 6,8 2,7 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 22,1

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 3,89 3,70

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,65 3,78

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 Ba2 -

Rating Soberano S&P BB+ 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 74,1 76,0 77,1

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 51,6 53,5 54,6
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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 3,5
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 1,9 1,6
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 4,5
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 48,2 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 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 3,7 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 3,89 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 3,75

  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 2,1 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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