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o Os dados correntes corroboram inflação e juros menores em 2018, ao mesmo tempo em que surge a
discussão sobre assimetrias para o crescimento e a taxa de câmbio. Para a inflação, as informações mais
recentes mostraram que não são apenas os preços de alimentos que têm contribuído para a queda
recente dos índices, mas também os núcleos, o que nos motivou a revisar a projeção do IPCA deste ano
para baixo, de 3,9% para 3,5%. Por outro lado, os dados de atividade têm confirmado a recuperação da
economia, mas temos dúvidas se a intensidade não será um pouco menos intensa do que se tem discutido.

o Enxergamos que os dados correntes de inflação seguem favoráveis e permitem que o Banco Central
promova uma queda adicional da taxa de juros na próxima reunião do Copom, levando a Selic para
6,5%. Adicionalmente, se as assimetrias que discutimos se concretizarem, ou se os dados de inflação
continuarem surpreendendo para baixo, novos cortes de juros podem ser discutidos, desde que
amparados em resposta favorável das expectativas de inflação e de suporte vindo do modelo do Banco
Central com crescente ênfase no cenário de preços para 2019. Esse não é, por ora, nosso cenário base,
mas os contornos que a economia vem tomando nos dão ao menos mais segurança de que as taxas de
juros poderão ser mantidas em patamar historicamente reduzido ao longo dos próximos trimestres.

o Parte relevante da realização dos ativos, que ocorreu no início de fevereiro, foi rapidamente revertida
ao longo do mês. A preocupação de que uma ascensão rápida e intensa da inflação nos EUA pudesse
impactar o valor dos ativos, após um longo período de liquidez abundante, foi gradativamente se
dissipando. Restou a percepção de que apesar de a inflação convergir para a meta (2,0%), o percurso
deverá ser gradual. Observando o comportamento histórico da trajetória dos preços, em um horizonte de
6, 12 e 18 meses à frente, notamos que a probabilidade de ocorrência de uma aceleração abrupta da
inflação, superior a 1 p.p., é relativamente contida: cerca de 10% para o período de 12 meses. Dessa
forma, a retórica de normalização gradual da política monetária permanece vigente. Contudo,
considerando a perspectiva, agora mais consensual, de que a inflação estará ao redor da meta até o final
do ano, levou o mercado a fazer ajustes adicionais nas curvas de juros. Nesse sentido, a posse do novo
presidente do banco central norte-americano (Fed), Jerome Powell, ajudou a ratificar essas estimativas, ao
reconhecer o melhor dinamismo econômico e reforçar que aumentou a confiança na trajetória de inflação.

o Diante desse contexto, mantivemos nossa expectativa de gradualismo na condução da política
monetária dos EUA, compatível com um cenário de quatro elevações da taxa básica de juros neste ano,
sendo uma por trimestre. No campo comercial, as medidas protecionistas, como a elevação do imposto
sobre importação de placas solares e máquinas de lavar, em janeiro, e a recente taxação de aço e
alumínio, tendem a ter repercussão mais na pauta política do que estritamente econômica, dada a
diminuta participação desses setores no PIB norte-americano. Portanto, a princípio, a maior dúvida fica
para a insegurança de novas propostas protecionista ou até mesmo as ações de retaliações dos demais
países. O aumento da instabilidade e a deterioração da perspectiva comercial trazem um risco novo para o
dólar em relação às principais moedas no médio prazo.
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Os dados correntes corroboram inflação e juros menores em 2018, ao mesmo tempo em que surge a
discussão sobre assimetrias para o crescimento e a taxa de câmbio. Para a inflação, as informações mais
recentes mostraram que não são apenas os preços de alimentos que têm contribuído para a queda recente dos
índices, mas também os núcleos, o que nos motivou a revisar a projeção do ano para baixo, de 3,9% para 3,5%.
Por outro lado, como detalharemos adiante, os dados de atividade têm confirmado a recuperação da
economia, mas temos dúvidas se a intensidade não será um pouco menos intensa do que se tem discutido. De
todo modo, ambos os sinais apontam na mesma direção: criam espaço para um corte adicional de juros, no
próximo dia 21, pelo Copom, e deixam em aberto a discussão se novas quedas serão possíveis.

Do lado da inflação, revisamos nosso cenário de IPCA para este ano, de uma alta de 3,9% para outra de 3,5%.
A continuidade de surpresas baixistas com os dados correntes e melhora do balanço de riscos foram os
principais vetores para essa revisão. Os principais grupos que sofreram mudança foram serviços (de 3,9% para
3,5%) e alimentação no domicílio (de 4,2% para 3,1%). Com isso, projetamos elevação de 3,1% dos preços livres
e mantivemos a previsão de alta de 5,0% dos preços administrados.

Em nossa visão, o quadro de retomada gradual, com elevada ociosidade, tem contribuído para uma
descompressão adicional dos preços. Considerando a inflação dos últimos seis meses, em termos
dessazonalizados e anualizados, o IPCA de serviços atingiu variação de 3,7% em fevereiro, um dos menores
patamares da série histórica. Prospectivamente, a velocidade esperada da retomada da economia, somada à
elevada ociosidade dos fatores, à inflação passada reduzida e à dinâmica moderada esperada para os salários,
deverá seguir atuando como limitador de uma aceleração rápida desses preços. Adicionalmente, vale destacar
que um pouco mais de 25% desse grupo já está praticamente determinado para o ano – uma parte por
questões metodológicas (empregado doméstico e mão de obra, aproximadamente 15% e que seguiu o reajuste
do salário mínimo) e outra, cursos regulares e diversos, devido aos reajustes sazonais no primeiro trimestre do
ano.

Além de serviços, a melhora do cenário de curto prazo de alimentação e do balanço de riscos também foi
vetor relevante para a revisão. O primeiro trimestre tem um peso relevante para a determinação dos preços
de alimentos no decorrer do ano. Assim, considerando o cenário que temos observado no curto prazo,
alteramos nossa perspectiva para uma alta de 3,1% neste ano.

Brasil: revisão baixista para inflação e juros e assimetrias para crescimento e taxa de câmbio

Gráfico 1 – Média dos núcleos do IPCA
Variação em 3, 6 e 12 meses, dessazonalizada e anualizada

Fonte: IBGE
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Reforçando essa revisão, observamos melhora do balanço de riscos do cenário de inflação, a saber: (i) a
ocorrência do um efeito climático La Niña se mostrou de intensidade baixa; (ii) a evolução do plantio de grãos
tem se mostrado favorável, mesmo que os preços de milho tenham avançado de forma mais forte
recentemente, uma vez que a relação estoques/consumo ainda está em patamar confortável; (iii) os preços do
petróleo recuaram para o patamar considerado em nosso cenário (entre US$ 60 e US$ 65/barril) e a melhora
da produção norte-americana traz algum conforto para a manutenção nesse patamar; e (iv) mesmo com o
núcleo do IPA industrial em patamar elevado para a atual fase do ciclo, a ociosidade da economia tem limitado
esse repasse para o consumidor final.

Por sua vez, a atividade econômica continuou mostrando expansão, mas em ritmo moderado. Não há mais
dúvidas de que a recessão ficou para trás e que os impulsos, em especial o monetário, devem produzir uma
aceleração do PIB em 2018. No entanto, notamos, neste começo de ano, um desempenho um pouco mais
moderado de alguns indicadores, em especial de comércio e serviços. Por exemplo, as vendas de automóveis e
comerciais leves, que cresceram 15% em 2017 (janeiro a dezembro), estabilizaram, em nível, há cinco meses; o
mesmo ocorre com os emplacamentos de caminhões. Ao mesmo tempo, após queda intensa em meados do
ano passado, a taxa de desemprego parou de cair, e encontra-se estabilizada há alguns meses.

Em face desse desempenho aparentemente mais moderado no começo do ano, decidimos manter nossa
projeção de crescimento do PIB em 2,8%. Mas reconhecemos que, se os números mais fracos do primeiro
trimestre se confirmarem, é mais provável uma revisão baixista do que altista. O resultado de 3% necessita de
crescimentos na margem de 1% em todos os trimestres – na ocorrência de um trimestre mais fraco na primeira
metade do ano, (digamos, 0,5% no primeiro trimestre, como indicam os dados correntes), a expansão já se
deslocaria de 3,0% para 2,5%. As despesas do governo seguem sem crescimento pelo teto dos gastos (o que é
muito positivo para as contas públicas e o crescimento do setor privado no médio prazo) e há restrições fiscais
nos estados; não há grande impulso externo vindo das commodities; a recuperação do investimento segue
gradual; os recursos do FGTS liberados no ano passado não contribuirão para o consumo neste ano e a surpresa
de inflação tende a ser menor em 2018, mantendo um crescimento mais moderado da renda real. Por isso,
parece difícil observarmos expansões muito acima de 1,0% para o PIB trimestral ao longo do ano. Por outro
lado, a política econômica está muito mais organizada do que no passado; a geração de vagas formais vem se
mantendo forte e há sinais setoriais e regionais de “espalhamento” do crescimento econômico, o que nos faz
ter dúvidas a respeito da verdadeira velocidade de “escape” da economia neste ano.

Na direção desse cenário, os dados de crédito de janeiro mostraram desempenho mais fraco do que o
esperado, especialmente na carteira de pessoa jurídica. A recuperação da concessão de crédito às empresas
tem se mostrado mais volátil e lenta do que esperávamos, colocando um viés de baixa em nossa projeção de
crescimento de 5% para o estoque total em 2018, especialmente em função de um desempenho mais
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Gráfico 2 – Emplacamento de automóveis e comerciais leves
Milhares, em termos dessazonalizados, com prévia de março
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moderado da expansão do crédito direcionado e dos bancos públicos. Apesar de parte dessa frustação ser
explicada por um vazamento da demanda de crédito direcionado ao mercado de capitais, a retomada mais
lenta da atividade continua se refletindo em menor crescimento da demanda desse segmento. Por sua vez, as
famílias têm mostrado maior apetite na tomada de crédito, contribuindo para a retomada do mercado como
um todo. Reforçamos nossa visão de quedas adicionais do comprometimento de renda das famílias ao longo do
ano, refletindo o menor endividamento e a expectativa de quedas adicionais das taxas de juros para o tomador
final. Em nossa leitura, a menor despesa com o serviço da dívida contribuirá positivamente para a retomada do
consumo e maior apetite do crédito ao longo de 2018.

As contas públicas seguem em trajetória de recuperação, ainda que apoiadas em receitas extraordinárias. É
nítido o desempenho melhor do que o esperado, especialmente do lado das receitas, nos dados recentes. É
verdade que há um efeito importante da arrecadação de receitas extraordinárias, notadamente os recursos da
regularização de dívidas (“Refis”). De fato, em nossa avaliação, o desempenho das receitas mais ligadas ao
crescimento permanece com lenta recuperação, e isso reforça nossa percepção de que 2018 será mais um ano
em que as receitas extraordinárias serão fundamentais para o cumprimento da meta fiscal, de déficit de R$ 159
bilhões. Além de concessões e leilões, também há previsão de privatização da Eletrobrás e expectativa quanto à
negociação do excedente de petróleo na região da cessão onerosa, que poderia aumentar bastante a
arrecadação do ano – há estimativas de até R$ 65 bilhões de receita com essa negociação. Os desafios em
relação às despesas permanecem, mas acreditamos no cumprimento do limite estabelecido pelo teto dos
gastos, refletindo o esforço que já estamos observando nos dados correntes. Por fim, vale mencionar que
apesar da baixa probabilidade de aprovação da reforma da previdência neste ano, essa medida continua sendo
fundamental para a viabilidade do teto dos gastos nos próximos anos e, portanto, para a convergência da dívida
pública para níveis menores.

Em relação à taxa de câmbio, mantivemos o cenário de R$/US$ 3,20 em dezembro de 2018, todavia,
reconhecemos que há um viés de apreciação para a moeda. Os riscos provenientes do ambiente global, assim
como os da economia doméstica persistem, mas o cenário para o balanço de pagamentos brasileiro continua
muito favorável e faz com que o país continue resiliente a choques. Recentemente, observamos (i) forte
realização dos preços de ações nos países avançados; (ii) rebaixamento do rating brasileiro e (iii) elevação de
tarifas norte-americanas com impacto no apetite por risco nos mercados globais. Ainda assim, o
comportamento do Real se mostrou favorável, depreciando apenas modestamente. E vislumbramos, no curto
prazo, condições mais favoráveis para o fluxo cambial, seja na conta financeira ou comercial. Entretanto, em
função de incertezas remanescentes quanto à continuidade da agenda de reformas em 2019 e o efeito de um
menor diferencial de juros sobre a moeda brasileira, preferimos, por ora, manter a projeção de R$/US$ 3,20
para o final do ano.

Ademais, os dados recentes de balança comercial reforçam nossa expectava de US$ 70 bilhões de saldo em
2018, com exportações em recuperação em linha com crescimento mundial fortalecido e importações
crescendo moderadamente. Na mesma linha, o déficit externo em janeiro surpreendeu positivamente porque
as remessas de lucros e dividendos ficaram liquidamente positivas, o que deve ser repetido em fevereiro. Esse
fato, ainda que intrigante, não altera nossa percepção de que essa conta deverá ser deficitária no ano, porém,
gera a reflexão de que talvez estejamos subestimando o impacto do crescimento global nas receitas de lucros e
dividendos (filiais de empresas brasileiras no exterior que remetem lucros para o país).

Em resumo, em nosso cenário base, enxergamos que os dados correntes de inflação seguem favoráveis e
permitem que o Banco Central promova uma queda adicional da taxa de juros na próxima reunião do
Copom, levando a Selic para 6,5%. Adicionalmente, se as assimetrias que discutimos se concretizarem, ou se os
dados de inflação continuarem surpreendendo para baixo, novos cortes de juros podem ser discutidos, desde
que amparados em resposta favorável das expectativas de inflação e de suporte vindo do modelo do Banco
Central com crescente ênfase no cenário de preços para 2019. Esse não é, por ora, nosso cenário base, mas os
contornos que a economia vem tomando nos dão ao menos mais segurança de que as taxas de juros poderão
ser mantidas em patamar historicamente reduzido ao longo dos próximos trimestres.
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Parte relevante da realização dos ativos, que ocorreu no início de fevereiro, foi rapidamente revertida ao
longo do mês. A preocupação de que uma ascensão rápida e intensa da inflação nos EUA pudesse impactar o
valor dos ativos, após um longo período de liquidez abundante, foi gradativamente se dissipando. Restou a
percepção de que apesar de a inflação convergir para a meta (2,0%), o percurso deverá ser gradual.
Observando o comportamento histórico da trajetória dos preços, em um horizonte de 6, 12 e 18 meses à
frente, notamos que a probabilidade de ocorrência de uma aceleração abrupta da inflação, superior a 1 p.p.,
(ritmo que levaria o PCE para 2,5%, e, portanto, acima da meta do FOMC), é relativamente contida: cerca de
10% para o período de 12 meses. Dessa forma, a retórica de normalização gradual da política monetária
permanece vigente. Contudo, considerando a perspectiva, agora mais consensual, de que a inflação estará ao
redor da meta até o final do ano, levou o mercado a fazer ajustes adicionais nas curvas de juros. Nesse sentido,
a posse do novo presidente do banco central norte-americano (Fed), Jerome Powell, ajudou a ratificar essas
estimativas, ao reconhecer o melhor dinamismo econômico e reforçar que aumentou a confiança na trajetória
de inflação.

Diante desse contexto, mantivemos nossa expectativa de gradualismo na condução da política monetária
dos EUA, compatível com um cenário de quatro elevações da taxa básica de juros neste ano, sendo uma por
trimestre. No campo comercial, as medidas protecionistas, como a elevação do imposto sobre importação de
placas solares e máquinas de lavar, em janeiro, e a recente taxação de aço e alumínio, tendem a ter
repercussão mais na pauta política do que estritamente econômica, dada a diminuta participação desses
setores no PIB norte-americano. Portanto, a princípio, a maior dúvida fica para a insegurança de novas
propostas protecionista ou até mesmo as ações de retaliações dos demais países. O aumento da instabilidade e
a deterioração da perspectiva comercial trazem um risco novo para o dólar em relação às principais moedas no
médio prazo.

Na Área do Euro, o banco central reduziu a probabilidade de ampliar o programa de afrouxamento
quantitativo para além de setembro deste ano. Em comunicado, o Banco Central Europeu retirou menção
explícita sobre a possibilidade de ampliação do programa de compra de títulos, em tamanho ou duração. No
entanto, em entrevista concedida após o anúncio da decisão, o presidente do BCE ponderou que apesar da
retirada desse trecho, manteve a frase sobre a permanência por um longo período do programa. Quanto às
projeções, o BCE revisou a expectativa de crescimento para o PIB deste ano, de 2,3% para 2,4%. A despeito da
percepção benigna quanto à atividade, é importante mencionar que os dados do primeiro bimestre sugerem
alguma moderação no ritmo de expansão. Ainda que o patamar continue elevado, notamos um ligeiro
arrefecimento nos indicadores industriais (como o índice PMI), ou até mesmo na dinâmica industrial alemã.
Entretanto, interpretamos essas informações apenas como uma moderação de curto prazo e não como uma
reversão. Com isso, mantivemos nossa expectativa de crescimento do PIB do bloco de 2,2% neste ano. Apesar
desse cenário benigno para a atividade, a trajetória de inflação permaneceu contida. Assim, mesmo com a
revisão da projeção do PIB, o banco central manteve sua expectativa de alta da inflação ao consumidor de
1,4%. De maneira geral, a consolidação da recuperação da Área do Euro deverá produzir trajetória de inflação
compatível com o término do programa de compra de ativos em setembro deste ano. O debate sobre a
elevação dos juros, contudo, deve ganhar força apenas para 2019.

Mundo: gradualismo na condução da política monetária nos EUA e efeitos limitados do aumento
tarifário sustentaram alívio do aumento de volatilidade visto no início de mês

Tabela 1 – Probabilidade condicional* de ocorrência de aceleração inflacionária 
Em diferentes horizontes de tempo e intensidade de aceleração

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Aceleração do 

núcleo de inflação

Em 6 

meses

Em 12 

meses

Em 18 

meses

Maior que 0,5 p.p. 7,5% 14,9% 19,7%

Maior que 1,0 p.p. - 4,7% 4,1%

Aceleração do 

núcleo de inflação

Em 6 

meses

Em 12 

meses

Em 18 

meses

Maior que 0,5 p.p. 16,3% 32,6% 43,0%

Maior que 1,0 p.p. - 10,4% 8,9%

(*) condicional a períodos de aceleração da inflação
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Na China, o contexto político segue dominando a pauta. Houve o anúncio da decisão de que o presidente Xi
Jinping poderá permanecer por um período mais prolongado no poder, sugerindo que a condução da política
econômica não deverá passar por significativas alterações. A abertura do Parlamento, no início deste mês,
confirmou as expectativas do mercado, mantendo a meta de crescimento do PIB ao redor de 6,5%. Somado a
isso, a sinalização – em linha com a comunicação recente dos principais líderes do país – tem sido na direção de
um crescimento com mais qualidade, o que implica maior tolerância a um ritmo expansionista mais moderado.
O foco das políticas econômicas será o controle dos riscos financeiros e a atenção às questões ambientais, em
especial a redução da poluição. Com isso, as expectativas para o desempenho da China em 2018 permanecem
positivas, a despeito dos resultados mais fracos indicado pelos indicadores econômicos dos últimos meses.
Diante disso, mantemos nossa projeção de que o PIB crescerá 6,5% neste ano.

De maneira geral, apesar da recente volatilidade, mantivemos nossa percepção de que os fundamentos da
economia global seguem sólidos, com retomada dos investimentos e alta nos preços das commodities. Ainda
que os indicadores econômicos tenham mostrado uma moderação no ritmo de crescimento da atividade no
primeiro trimestre deste ano, notamos que a expansão segue robusta e a percepção de expansão disseminada
entre os países também foi mantida. Apenas 5% dos países que compõem nossa base do índice PMI agregado,
que contempla 86% do PIB mundial, apresenta índice inferior a 50 pontos (nível que indicaria contração).
Importante mencionar que o desempenho do comércio mundial também foi preservado, com tendência
ascendente, estimulado pelas exportações de bens da capital. A leitura de atividade forte e dados ainda
comedidos de inflação global permanece válida. Assim, mantivemos a percepção de ampla liquidez mundial,
com reposta gradual de normalização da política monetária dos principais bancos centrais.

Parte da pressão sobre a inflação global recente deve ser atenuada com a redução de tensões geopolíticas
que fez com o preço do barril do petróleo convergisse para nível mais próximo do que entendemos ser o
preço de equilíbrio neste ano, entre US$60 e US$65 o barril do Brent. Os preços mais elevados dos últimos
meses incentivaram o produtor norte-americano a voltar a ampliar a oferta. As expectativas de produção foram
sequencialmente revisadas para cima. De fato, a produção dos EUA deverá bater recorde e se aproxima da
obtida pela Arábia Saudita, maior produtor mundial. Com isso, a perspectiva é de acúmulo de estoques
mundiais, limitando novas altas de preços. Com relação às agrícolas, alguns problemas climáticos específicos
têm elevado as cotações internacionais. No entanto, ainda há conforto no nível da relação estoque/consumo
mundial dos principais grãos. Vale destacar que, no caso do milho, que possui o estoque relativamente mais
ajustado, há um potencial maior de alta, diante de uma possível intensificação dos problemas climáticos
recentes.

40

45

50

55

60

65

13 14 15 16 17 18

PMI INDUSTRIA

ALEMANHA
FRANÇA
ITÁLIA
ESPANHA
Área do Euro

Gráfico 3 – índice PMI industrial – Área do Euro

Fonte: Bloomberg, Bradesco



7

Cenário Econômico

As commodities metálicas deverão continuar reagindo ao robusto crescimento global conforme temos
observado nos últimos meses. Importante salientar que para alguns mercados, como alumínio e cobre, o
balanço global apertado entre oferta e demanda e o nível baixo de estoques devem produzir preços médios
mais elevados em 2018. A reação dos preços à imposição de tarifas americanas no aço e alumínio tende a ser
baixista para preços no resto do mundo, mas, apenas será efetiva se, de fato, os EUA reduzirem as compras
desses bens, o que no caso do específico do alumínio parece ser improvável. As próximas semanas serão
relevantes para ganharmos sensibilidade sobre os impactos dessa medida protecionista e seus possíveis
desdobramentos sobre o comércio global e preços de ativos.

Em suma, o cenário global foi marcado recentemente por alguns ruídos, concentrados em fevereiro:
preocupação com inflação nos Estados Unidos, aumento de tarifas de aço e alumínio pelos norte-americanos
e sinais de maior preocupação com qualidade, e não intensidade, do crescimento chinês. Apesar disso, o
crescimento mundial segue saudável e a inflação ainda permanece contida. Não devemos descartar novos
episódios de volatilidade ao longo de 2018, mas a direção ainda é de uma economia global com bom
crescimento e com riscos limitados de reversão abrupta nos mercados.
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Projeções Macroeconômicas (2015 – 2019)

2015 2016 2017 2018* 2019*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) -3,5 -3,6 1,0 2,8 3,0

  Agropecuária (%) 3,6 -6,6 13,0 4,0 3,5

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 3,2 3,0

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 2,2 3,0

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

  Consumo da Adm. Pública (%) -1,1 -0,6 -0,6 1,5 2,0

  Investimento (FBKF) (%) -13,9 -10,2 -1,8 6,0 6,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 6,3 1,9 5,2 4,0 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 7.096 7.707

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.065 2.209 2.368

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.945 10.560 11.243

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

Taxa Média de Desemprego - IBGE 8,5 11,5 12,7 12,4 11,9

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

IPCA - IBGE (%) 10,67 6,29 2,95 3,51 4,25

IGP-M - FGV (%) 10,5 7,2 -0,5 4,3 4,3

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 6,4 7,2

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

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 17,7 45,0 64,0 67,0 61,1

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 243 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 176 188

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,9 19,0 18,5

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -59 -24 -10 -16 -38

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,5 -0,7 -1,6

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 75 79 70 80 82

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,90 3,26 3,31 3,20 3,30

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,21 3,25

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 369 372 377 388 395

Dívida Externa Total Médio e Longo Prazo (US$ bilhões) 335 324 330 316 322

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 -154 -87

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

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 65,5 70,0 74,0 76,5 79,1

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 51,6 54,0 56,6

Selic (Ex-ante)
Em relação aos dados da taxa de desemprego, consideramos a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Os dados 
anteriores a 2012 são da série retropolada.
(*) projeções 
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Indicadores internacionais (2015 – 2019)

2015 2016 2017p 2018p 2019p

Argentina

  PIB (%) 2,6 -2,2 2,8 3,0 3,2

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 24,8 18,0 12,0

  Taxa básica de juros (%) 33,00 24,75 28,75 20,50 16,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 12,93 15,87 18,61 19,60 21,30

Brasil

  PIB (%) -3,5 -3,6 1,0 2,8 3,0

  Inflação ao consumidor (%) 10,7 6,3 2,9 3,5 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 3,20 3,30

Chile

  PIB (%) 2,3 1,6 1,6 2,5 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) 709,0 670,7 615,4 630,0 640,0

Colômbia

  PIB (%) 3,1 2,0 1,7 3,0 3,6

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

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

  Taxa de câmbio (final do ano) 3.174 3.001 2.984 3.080 3.100

México

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

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

  Taxa básica de juros (%) 3,25 5,75 7,25 7,00 6,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 17,2 20,7 19,7 18,2 18,4

Peru

  PIB (%) 3,3 3,9 2,8 4,0 3,8

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

  Taxa básica de juros (%) 3,75 4,25 3,25 3,50 4,00

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

Indicadores internacionais – América Latina  (2015 – 2019)

p: (projeção)
Fonte: FMI, Bradesco

2015 2016 2017p 2018p 2019p
PIB GLOBAL
Mundo 3,4 3,1 3,6 3,8 3,7
Países Desenvolvidos 2,2 1,7 2,3 2,3 1,9
  Estados Unidos 2,6 1,6 2,3 2,6 2,2
  Área do Euro 2,0 1,7 2,5 2,2 1,7
  Reino Unido 1,5 1,8 2,2 2,0 1,5
  Japão 1,2 1,0 1,5 1,3 0,5
Países Emergentes 4,2 4,1 4,6 4,9 4,9
  China 6,9 6,7 6,9 6,5 6,0
  América Latina 0,1 -1,0 1,5 2,5 3,0
JUROS E INFLAÇÃO EUA
Fed Funds (%) 0,25 0,75 1,50 2,50 3,00
Inflação (%) 1,90 2,07 2,10 2,40 2,20
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