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o As incertezas que cercam o cenário econômico continuaram elevadas em junho. A moeda brasileira
continuou se depreciando e atingiu um patamar acima de R$/US$ 3,90 nos últimos dias. O cenário externo
se manteve desafiador para economias emergentes. Além da continuidade do questionamento de países
mais frágeis do ponto de vista externo e de inflação, o recrudescimento da guerra comercial entre EUA e
China acabou afetando a moeda e a bolsa chinesa e impactou a moeda de países emergentes (e/ou
avançados) com relações mais estreitas com a China.

o Ainda nos parece cedo para avaliar como será a transmissão dessa depreciação recente da moeda para
os preços aos consumidores. É fato que no curto prazo os indicadores no atacado continuam mostrando
uma evolução mais pressionada e semelhante ao comportamento histórico (depreciação cambial e
preços), mas isso ainda não tem sido repassado para os preços no varejo. Ajustamos nossa projeção de
IPCA para 2018 de 3,9% para 4,1%.

o Apesar da piora do balanço de riscos do cenário inflacionário, como ainda julgamos incerto qual será o
efeito secundário da depreciação sobre os preços, mantivemos nossa visão de que os juros seguirão em
6,5% até o final de 2018. Só vislumbramos normalização da taxa básica a partir do começo de 2019 e,
ainda assim, condicional à agenda econômica do próximo ano. Acreditamos que o choque cambial só deve
produzir reação da política monetária caso resulte em efeitos de segunda ordem na inflação, ou seja,
contamine os núcleos, os serviços e as expectativas. E, de fato, boa parte da piora das expectativas de
inflação nos últimos meses não contaminou as expectativas para 2019, já que decorre de um choque
primário, da depreciação cambial. Como temos enfatizado, há folga nas contas externas, há capacidade
ociosa e folga no mercado de trabalho, além de reajustes salariais contidos.

o No cenário de atividade, optamos por manter nossa projeção de PIB de 2018 em 1,5%, até que os
efeitos (primários e secundários) da paralisação dos caminhoneiros fiquem mais claros. Os efeitos
primários estão aparecendo: houve queda de 11% da produção industrial em maio e trabalhamos com
uma devolução apenas parcial desse resultado em junho. Por sua vez, os efeitos secundários sobre
confiança dos agentes, que caiu após a greve, ainda não puderam ser confirmados, o que torna a leitura de
curto prazo muito ruidosa, recomendando cautela adicional na revisão das projeções.

o O último mês consolidou as tendências que temos observado ao longo do ano: fortalecimento do dólar,
aumento dos juros nos EUA, permanência de tensões comerciais e geopolíticas e diferenciação dos preços
dos ativos entre os países emergentes. Esse cenário, ainda volátil, foi acentuado pelos sinais de
desaceleração das economias europeia e chinesa e pelo enfraquecimento do comércio mundial.
Entendemos que essas condições seguirão presentes e correlacionadas nos próximos meses, mantendo
algumas questões em aberto, dentre as quais destacamos:

• O dólar pode se valorizar mais?
• Quais serão os efeitos da guerra comercial sobre os preços dos ativos e para economia?
• A China entra novamente no radar como um risco?
• Na margem, os riscos vindos da normalização da política monetária por parte do Fed, das

questões políticas na Europa e do ambiente geopolítico estabilizaram?
• A diferenciação entre emergentes seguirá presente?
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As incertezas que cercam o cenário econômico continuaram elevadas em junho. No mês, a moeda brasileira
continuou se depreciando e atingiu patamar acima de R$/US$ 3,90 nos últimos dias. De um lado, o cenário
externo se manteve desafiador para economias emergentes. No mês passado, verificamos depreciações
relevantes em moedas de países emergentes tais como Argentina, África do Sul, Chile, Indonésia e Turquia.
Além da continuidade do questionamento de países mais frágeis do ponto de vista externo e de inflação, o
recrudescimento da guerra comercial entre EUA e China acabou afetando a moeda e a bolsa chinesa, o que por
sua vez, impactou a moeda de países emergentes (e/ou avançados) com relações mais estreitas com a China.

Além disso, o risco do país (medido pelo CDS, credit default swap) avançou significativamente entre o final
de maio e junho (de cerca de 200 para 270 pontos). Essa alta de cerca de 70 pontos implica um aumento do
“preço justo” do Real, que agora encontra-se em torno de R$/US$ 3,60-3,70. Chama atenção que o CDS do
Brasil foi o que mais se elevou nas últimas semanas, o que pode ser explicado, em parte, pelas incertezas
quanto à agenda econômica doméstica, que devem persistir nos próximos meses. Ou seja, vislumbramos um
ambiente ainda volátil para a moeda à frente. Mas com a retomada da agenda de reformas, esperamos que
haja uma reversão, ao menos parcial, dessa alta recente dos prêmios de risco. Por isso, mantivemos nosso
cenário que o Real encerrará este ano cotado a R$/US$ 3,60.

Ainda nos parece cedo para avaliar como será a transmissão dessa depreciação recente da moeda para os
preços aos consumidores. É fato que no curto prazo os indicadores no atacado continuam mostrando uma
evolução mais pressionada e semelhante ao comportamento histórico (depreciação cambial e preços), mas isso
ainda não tem sido repassado para os preços no varejo. Em nosso atual cenário consideramos que esse repasse
deve acontecer nos próximos meses, de forma moderada e concentrada em itens associados a choques
primários. Porém, devido à velocidade com que tem ocorrido esse movimento da moeda brasileira e das
condições das margens no segmento do varejo, o balanço de riscos associado ao cenário inflacionário tem se
tornado mais assimétrico.

Por isso, ajustamos nossa projeção do IPCA para 2018, passando de uma alta de 3,9% para outra de 4,1%.
Essa alteração foi concentrada na elevação esperada para os preços administrados, de 6,5% para 6,8%, ao
incorporarmos a surpresa altista do reajuste de energia elétrica em São Paulo. Além disso, por conta de uma
resistência maior de alguns produtos alimentícios no período pós paralisação dos caminhoneiros
(especificamente leite e carnes) e um aumento dos riscos associados aos preços de alimentos no segundo
semestre (evolução da safra de milho nos Estados Unidos), ajustamos nossa perspectiva de alta de preços de
alimentos, de 3,1% para 3,5% neste ano. É importante destacar que esse cenário contempla o retorno da
cotação do petróleo (WTI) para US$ 70/barril no decorrer do segundo semestre, taxa de câmbio de R$/US$
3,60 e repasse cambial contido para os preços do consumidor.

Apesar da piora do balanço de riscos do cenário inflacionário, como ainda julgamos incerto qual será o efeito
secundário da depreciação sobre os preços, mantivemos nossa visão de que os juros seguirão em 6,5% até o
final de 2018. Só vislumbramos normalização da taxa básica a partir do começo de 2019 e, ainda assim,
condicional à agenda econômica do próximo ano. Acreditamos que o choque cambial só deve produzir reação
da política monetária caso resulte em efeitos de segunda ordem na inflação, ou seja, contamine os núcleos, os
serviços e as expectativas. E, de fato, boa parte da piora das expectativas de inflação nos últimos meses não
contaminou as expectativas para 2019, já que decorre de um choque primário, e a princípio temporário, da
depreciação cambial. Como temos enfatizado, há folga nas contas externas, há capacidade ociosa e folga no
mercado de trabalho, além de reajustes salariais contidos. Apesar disso, devido à defasagem entre as
movimentações no câmbio e o impacto nos preços, só teremos um diagnóstico mais preciso sobre os riscos de
aumento de repasse ao longo do segundo semestre.

Fatores transitórios e permanentes competem para a definição do cenário de atividade e
inflação
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No cenário de atividade, optamos por manter nossa projeção de crescimento do PIB de 2018 em 1,5%, até
que os efeitos (primários e secundários) da paralisação dos caminhoneiros fiquem mais claros. Os efeitos
primários estão aparecendo aos poucos: houve queda de 11% da produção industrial em maio e os indicadores
coincidentes indicam uma devolução apenas parcial desse resultado em junho. Os indicadores do varejo
mostram que enquanto o consumo de combustíveis caiu, houve aumento do consumo de bens essenciais,
muito provavelmente por motivos precaucionais. Em ambos os casos, junho deve apresentar movimento
contrário ao de maio, com o adicional de ser um mês com impacto não desprezível dos eventos esportivos
sobre a atividade. Por sua vez, os efeitos secundários sobre confiança dos agentes, que caiu após a greve, ainda
não puderam ser confirmados, o que torna a leitura de curto prazo muito ruidosa, recomendando cautela
adicional na revisão das projeções.

Nesse ambiente com crescimento moderado, os desafios fiscais se intensificam, mesmo no curto prazo.
Acreditamos que a meta de resultado primário será cumprida neste ano, mas o esforço deverá ser ampliado
do lado da despesa nos próximos meses. Algumas receitas extraordinárias, que poderiam ajudar no
cumprimento da meta, devem ser realizadas apenas em 2019, como o leilão do excedente da área de cessão
onerosa e a privatização da Eletrobrás. A notícia positiva é o cumprimento da regra de ouro, que se tornou
viável após a liquidação de vários fundos federais, a devolução de empréstimos ao BNDES e a depreciação
cambial, que reforça o resultado do BCB e, consequentemente, do Tesouro. Também nesse sentido, é positiva a
negociação para um cronograma de devolução antecipada dos empréstimos do Tesouro ao BNDES, que poderia
ser da ordem de R$ 25 bilhões/ano. Para a sustentabilidade da dívida no médio prazo, de toda forma, segue
sendo fundamental o cumprimento das regras fiscais vigentes e a implementação de uma reforma da
previdência que torne a dinâmica desses gastos sustentável no médio prazo.

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 1: IPCA (%, anual)

5.7%

3.1%

4.5%

5.9%

4.3%

5.9%
6.5%

5.8% 5.9%
6.4%

10.7%

6.3%

2.9%

4.1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Título do Gráfico



4

Cenário Econômico

O último mês consolidou as tendências que temos observado ao longo do ano: fortalecimento do dólar,
aumento dos juros nos EUA, permanência de tensões comerciais e geopolíticas e diferenciação dos preços
dos ativos entre os países emergentes. Esse cenário, ainda volátil, foi acentuado pelos sinais de desaceleração
das economias europeia e chinesa e pelo enfraquecimento do comércio mundial. Entendemos que essas
condições seguirão presentes e correlacionadas nos próximos meses, mantendo algumas questões em aberto,
dentre as quais destacamos:

• O dólar pode se valorizar mais?

• Quais serão os efeitos da guerra comercial sobre preços de ativos e sobre a economia?

• A China entra novamente no radar como um risco?

• Na margem, os riscos vindos da normalização da política monetária por parte do Fed, das questões
políticas na Europa e do ambiente geopolítico estabilizaram?

• A diferenciação entre emergentes seguirá presente?

O dólar tem se valorizado desde o início do ano. Essa tendência, contudo, foi acentuada a partir de meados
de abril – quando as tensões comerciais, geopolíticas e a expectativa de mais elevações de juros nos EUA
ganharam força –, acumulando valorização de mais de 5% desde então (medida pelo índice DXY frente a uma
cesta de moedas, gráfico 1). Contribui para esse movimento o aumento do diferencial de crescimento e de
juros entre EUA e Área do Euro, cuja economia vem perdendo dinamismo e frustrando as expectativas dos
agentes nos últimos meses. Somado a isso, o ambiente global mais tenso, em grande medida decorrente de
ações do próprio governo de Donald Trump, eleva a aversão ao risco e favorece a moeda norte-americana.
Entendemos que essa tendência não deve ser interrompida no horizonte dos próximos meses, uma vez que (i) a
economia americana segue firme, suportando mais altas de juros (projetamos mais duas subidas de 0,25 p.p.
neste ano); (ii) as tensões comerciais não devem ser aliviadas; (iii) a economia europeia não apresenta sinais de
retomada (iv) há sinais recentes de desaceleração em alguns países emergentes. Portanto, o risco continua
assimétrico para mais valorização do dólar.

Cenário global dá suporte para o fortalecimento do dólar e para diferenciação entre
emergentes

Gráfico 1 – Índice DXY (cotação do dólar em relação uma cesta de moedas)

Fonte: Bloomberg
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As tensões comerciais entre EUA e o restante do mundo têm avançado e se concretizado. O aumento de
tarifas sobre aço e alumínio já foi implementado. Hoje começaram a valer as tarifas de 25% sobre US$ 34
bilhões das relações entre EUA e China. Ainda é difícil afirmar que os impactos dessas medidas já possam ser
observados de fato, com queda das exportações em resposta ao aumento dos preços dos bens afetados pelas
tarifas mais elevadas. Mas há sinais negativos que temos monitorado: queda importante do volume mundial
exportado, recuo da confiança, volatilidade dos mercados acionários, em particular em países afetados pelas
tensões comerciais. Além disso, uma das razões apresentadas para a perda de dinamismo da economia
europeia é exatamente o receio de que uma guerra comercial mais ampla possa comprometer as exportações
da região. Há ainda efeitos bastante localizados, com destaque para a queda dos preços das ações de empresas
exportadoras de aço e alumínio e recuo dos preços da soja nos EUA (versus o aumento das cotações do Brasil).

De forma geral, o crescimento da economia mundial segue em bom ritmo, conforme sugerido pelos índices
PMIs mais recentes. No entanto, devemos levar em conta o sinal menos favorável vindo do indicador já
mencionado de exportações. O gráfico 2 mostra a diferença entre as estimativas de crescimento sugeridas por
esses dois indicadores. Se as tensões comerciais de fato avançarem (e/ou levarem a movimentos multilaterais
de reação), a queda das exportações acabará se traduzindo em menor crescimento em alguns trimestres à
frente, impondo viés de baixa para nossa expectativa de expansão do PIB global de 3,7% neste ano. De todo
modo, os impactos negativos mais expressivos devem ser sentidos principalmente na virada deste para o
próximo ano.

Gráfico 2 – Estimativas para PIB mundial baseadas no volume de exportações e nos índices PMIs (variação
trimestral, anualizada com ajustes sazonais)

Fonte: Bloomberg, CPB, Bradesco
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Diante disso, a China vem reagindo em diversas frentes para compensar essa expectativa de menor
crescimento. A política monetária tem sido afrouxada, com dois cortes do depósito compulsório anunciados
recentemente. O país também já anunciou a abertura de alguns mercados para maior participação estrangeira,
atendendo às demandas norte-americanas. Nas últimas semanas, contudo, chama atenção a rápida
depreciação da moeda chinesa. Ainda que parte desse movimento seja compatível com uma correção da
valorização do dólar ocorrida nos mercados globais, não se deve descartar a leitura de que a depreciação seja
um contraponto às medidas protecionistas norte-americanas. Daqui para frente, portanto, devemos
acompanhar com mais cautela os sinais vindos do país, lembrando que em meados de 2015 houve forte
correção do mercado acionário chinês e depreciação da moeda em magnitude muito semelhante à observada
atualmente, o que motivou uma forte saída de capitais – colocando em cheque a sustentabilidade do seu
crescimento. Mantemos nossa visão de que a meta de crescimento do PIB de 6,5% será alcançada, mas o risco
certamente é baixista, especialmente para 2019.

A despeito desse risco adicional vindo da China, entendemos que as preocupações relacionadas à
normalização da política monetária dos EUA, à Área do Euro e ao ambiente geopolítico não devem ser
diminuídas. Os indicadores dos EUA conhecidos até agora suportam forte crescimento no segundo trimestre,
mantendo a inflação no país gradualmente mais pressionada. Assim, a expectativa para alta de juros nos EUA é
assimétrica para cima. Além disso, em condições de maior tranquilidade nos mercados externos, confusões
políticas na Europa não pesavam tanto, como agora. De fato, eleições e/ou eventos políticos na Europa - que
suportam partidos menos favoráveis a políticas fiscais mais austeras - tendem a ser precificadas negativamente.
Isso sem esquecer as condições menos positivas da economia da região, cujo desempenho tem frustrado as
expectativas de forma sistemática.

Por fim, a resultante desse ambiente reforça a diferenciação entre os países emergentes. O mercado cambial
evidencia essa tendência, como ilustrado no gráfico seguinte. Esse movimento pode até se acentuar,
conforme os EUA sigam subindo juros, afetando principalmente as economias emergentes com fundamentos
macroeconômicos mais frágeis, tanto do ponto de vista fiscal como das contas externas. Os recentes sinais de
desaceleração do comércio global e de maior volatilidade da moeda chinesa são elementos adicionais de alerta
para os emergentes, na medida em que podem significar uma demanda mais fraca por bens exportados pelos
emergentes e um ambiente de maior aversão para os fluxos de portfolio que financiam as dívidas públicas e
privadas desses países.

Gráfico 3 – Índice de surpresas (números negativos indicam que resultado efetivo frustrou as expectativas; o
contrário é verdadeiro

Fonte: Bloomberg, GS, Bradesco

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

jan-18 mar-18 mai-18 jul-18

Emergentes Japão Área do Euro EUA



7

Cenário Econômico

Gráfico 4 – Variação de moedas em relação ao US$ (acumulado do ano)

Fonte: Bloomberg
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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 1,5 2,5

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

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 2,5 2,7

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 1,3 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 4,0 6,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 6,3 1,9 5,2 6,0 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 7.035 7.604

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.065 1.986 2.112

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.945 9.492 10.026

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,4 2,5 2,5 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 2,4 2,7

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 17,7 45,0 64,0 68,3 61,1

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 236 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 168 188

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,9 20,4 20,7

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -59 -24 -10 -2 -8

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,5 -0,1 -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 -108

Resultado primário do setor público  (% PIB) -1,9 -2,5 -1,7 -2,3 -1,4

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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Cenário Econômico

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 2,2 1,9

Estados Unidos 2,9 1,5 2,3 2,5 2,2
Área do Euro 2,1 1,8 2,3 2,2 1,7
Reino Unido 2,3 1,9 1,8 1,4 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 18,6 30,00 36,00

Brasil

  PIB (%) -3,5 -3,6 1,0 1,5 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) 709,0 671 615 630 640

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 2984 3.000 3100

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
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)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Constantin Jancsó / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão 
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Freitas / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Robson Rodrigues 
Pereira / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Ana Beatriz Moreira dos Santos / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva/ 
Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira / Lucas Maia Campos / Renan Bassoli Diniz / Thaís Rodrigues da 
Silva
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