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o O cenário externo se tornou mais desafiador nos últimos meses, com aumento da aversão ao risco e
revisão para baixo do crescimento projetado para 2019, apesar da recuperação expressiva dos ativos de
alguns países com reações idiossincráticas aos choques negativos do primeiro semestre (Argentina e
Turquia).

o Nos Estados Unidos, o processo de normalização da política monetária conduzido pelo Federal Reserve
deve continuar por mais algum tempo, retirando parte da liquidez global que ajudou a sustentar os
preços de ativos nos últimos anos. Nosso cenário é de que o Federal Reserve elevará a taxa básica de juro
mais uma vez em 0,25 p.p. em 2018 e duas vezes em 2019 – em linha com as expectativas do mercado. Na
Europa, a reta final das negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia pode trazer novas
tensões. Há ainda a disputa da Itália com a Comissão Europeia a respeito do orçamento de 2019. Na China,
a economia vem desacelerando desde o final do primeiro trimestre e, em reposta, o governo tem reagido
com estímulos monetários e fiscais.

o O mais provável é que este ambiente persista nos próximos meses, com gradual redução da liquidez
global, aumento das tensões comerciais e geopolíticas, em particular entre EUA e China, e potenciais
instabilidades políticas na Europa e em países do Oriente Médio.

09 de novembro de 2018

Cenário Econômico

Posição cíclica da economia favorece o crescimento se a agenda de reformas
avançar

Instabilidade no mercado internacional tende a persistir

o A economia brasileira encontra-se em uma posição cíclica favorável à retomada do crescimento. A
inflação e os juros estão baixos; as famílias e empresas estão menos alavancadas; o déficit externo é
reduzido e há grande ociosidade no mercado de trabalho e na indústria. Em adição, o crédito e o
mercado de capitais começam a se expandir de maneira mais consistente e até mesmo a geração de
vagas surpreendeu positivamente nos últimos meses. Com isso, é possível dizer que se a agenda de
reformas econômicas relevantes para o país avançar – notadamente a agenda fiscal e a do crescimento –
é provável que a melhora de condições financeiras que se observou nos últimos meses, com queda de
juros, apreciação do câmbio, queda do risco país e alta na bolsa, se traduza em maior crescimento.

o Além disso, entendemos que a agenda de reformas em 2019 é mais relevante, no curto prazo, para
determinar o preço dos ativos brasileiros – em especial o risco país e a taxa de câmbio. Em um
ambiente de reformas, a taxa de câmbio poderia se apreciar mais e a normalização monetária ocorreria
em algum momento da primeira metade de 2019, podendo ser adiada, a depender de quanto a
diminuição da incerteza fiscal impulsionaria os investimentos e o crescimento econômico.

o Do ponto de vista da atualização do cenário macroeconômico, fizemos apenas pequenas calibragens
condizentes com a melhora das condições financeiras e prêmios de risco já observados. Em relação ao
crescimento, mantivemos nossa projeção para 2018 em 1,1%, mas atualizamos a de 2019 de 2,5% para
2,8% em função da melhora observada nas condições financeiras. Na mesma linha, atualizamos nossa
projeção de câmbio de dezembro de 2018 e de 2019 para R$/US$ 3,70, incorporando os efeitos dos
movimentos recentes (queda de prêmios de risco e alta de termos de troca). Em relação às projeções de
inflação, julgamos que os efeitos do PIB mais elevado e câmbio mais apreciado se anularam e
mantivemos nosso cenário de inflação em 4,4% para 2018 e 4,25% para 2019, reconhecendo um balanço
de riscos mais simétrico e algum viés de baixa para 2018. Na mesma linha, mantivemos o cenário de
normalização de juros em 2019.
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A economia brasileira encontra-se em uma posição cíclica favorável à retomada do crescimento. A inflação e
os juros estão baixos; as famílias e empresas estão menos alavancadas; o déficit externo é reduzido e há grande
ociosidade no mercado de trabalho e na indústria. Em adição, o crédito e o mercado de capitais começam a se
expandir de maneira mais consistente e até mesmo a geração de vagas surpreendeu positivamente nos últimos
meses. Com isso, é possível dizer que se a agenda de reformas econômicas relevantes para o país avançar –
notadamente a agenda fiscal e a do crescimento – é provável que a melhora de condições financeiras que se
observou nos últimos meses, com queda de juros, apreciação do câmbio, queda do risco país e alta na bolsa, se
traduza em maior crescimento.

O Brasil possui grandes desafios à frente. O principal deles continua sendo o reequilíbrio das contas públicas
e convergência da relação dívida/PIB para patamares mais próximos da média de países emergentes no
longo prazo. A reforma da previdência é parte da agenda fiscal, juntamente com outras ações que assegurem
o cumprimento do teto dos gastos. A agenda de elevação da produtividade na economia passa pela solvência
das contas públicas, pela simplificação tributária, pela desburocratização, por um ambiente de negócios mais
favorável, por maior flexibilidade orçamentária e pela maior integração comercial. Caso essas agendas avancem
é possível ver alguma aceleração do emprego, da renda e do crescimento nos próximos anos. Do ponto de vista
da atualização do cenário macroeconômico base, fizemos apenas pequenas calibragens condizentes com a
melhora das condições financeiras e prêmios de risco já observados.

Em relação ao crescimento, mantivemos nossa projeção para 2018 em 1,1%, mas atualizamos a de 2019 de
2,5% para 2,8% em função da melhora observada nas condições financeiras. Do lado positivo, destacamos: (i)
as surpresas com os dados de curto prazo, indicando um crescimento do PIB no terceiro trimestre mais próximo
de 0,5% (nossa projeção anterior era de 0,3%); (ii) queda do risco-país e apreciação do câmbio, levando as
condições financeiras novamente para um patamar expansionista – ainda que inferior ao do começo do ano.
Em relação aos dados de curto prazo de atividade, destacamos as supressas positivas com o as vendas no varejo
e com o volume de serviços de agosto, que avançaram na margem. Além disso, o IBC-Br (proxy mensal do PIB)
seguiu a trajetória de alta, ao subir 0,47% na passagem de julho para agosto. No mesmo sentido, os dados do
mercado de trabalho têm mostrado uma melhora no trimestre, com a criação de vagas formais do Caged e com
a ligeira redução da taxa de desemprego, refletindo o aumento de trabalhadores por conta própria.

Posição cíclica da economia favorece o crescimento se a agenda de reformas
avançar

Fonte: Bradesco, BC

Gráfico 1:  IBC-BR nível dessazonalizado
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Por outro lado, antevemos dois vetores negativos: (i) a perspectiva de desaceleração da economia argentina;
(ii) dificuldades fiscais nos estados e ausência de efeitos expansionistas como o FGTS e PIS. Nosso
entendimento é que os vetores positivos, especialmente a queda do risco país, devem se mostrar
predominantes, o que justifica nossa atualização para cima do PIB do ano que vem. Contudo, é importante
ressaltar que a melhora das condições financeiras e menor risco são dependentes da implementação de uma
agenda de reformas consistente com o endereçamento dos principais desafios do país.

Em relação à taxa de câmbio, a moeda brasileira mostrou apreciação no último mês. O câmbio deixou o
patamar de R$/US$ 4,10 em setembro para R$/US$ 3,70 em outubro, apesar de o cenário externo ter se
mantido desafiador para economias emergentes, com elevação dos prêmios de risco e saídas de fluxo de
portfólio. O Real, por sua vez, voltou a se comportar mais em linha com os fundamentos das contas externas e
foi buscar patamares mais próximos aos dos pares exportadores de commodities. Vale mencionar também a
elevação significativa dos termos de troca em outubro, o que também contribuiu para apreciação do Real,
ainda que em magnitude inferior à queda dos prêmios de risco. As contas externas continuam favoráveis, com
baixo déficit externo e elevados investimentos diretos no país e taxas de rolagem da dívida externa em
aceleração nos últimos meses, o que concede espaço para economia brasileira incrementar o ritmo de
crescimento sem gerar restrições externas. Diante disso, atualizamos nossa projeção de câmbio de dezembro
de 2018 e de 2019 para R$/US$ 3,70, incorporando os efeitos dos movimentos recentes. Os fundamentos das
contas externas ainda indicam um “valor justo” para a moeda abaixo de R$/US$ 3,70, mesmo diante da maior
incerteza global, mas esses patamares dependem de uma maior alocação vinda dos estrangeiros e do avanço
da agenda de reformas.

Do lado da inflação, observamos melhora no balanço de riscos do cenário, que voltou a se tornar mais
simétrico. A apreciação do real para próximo de R$/US$ 3,70, a queda do preço do petróleo (WTI) para abaixo
de US$ 70/barril, o impacto do frete sobre os preços (até o momento) menor do que o estimado, as
expectativas de inflação que permanecem ancoradas e o cenário hídrico corrente mais positivo ajudaram a
equilibrar o balanço de riscos. Por outro lado, seguimos desconfortáveis com a dinâmica recente do núcleo do
IPA industrial. É de se esperar que com o movimento recente do câmbio, devamos observar uma desaceleração
desse núcleo nos próximos meses. Porém, mesmo que isso aconteça, a diferença entre o que tem ocorrido no
âmbito dos preços no atacado e ao consumidor é bem relevante. Ou seja, as margens das empresas do
comércio seguem bastante pressionadas. Em um ambiente de um eventual crescimento um pouco mais
intenso, vale o monitoramento de uma possível recomposição de margem por parte das empresas do comércio,
o que traria uma pressão para os núcleos do IPCA.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 2: Real vs moedas de países exportadores de commodities - base 100 = 01/01/2018
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Com esse quadro, mantivemos nosso cenário de alta do IPCA em 4,4% para 2018 e 4,25% para 2019,
reconhecendo um balanço de riscos mais simétrico e algum viés de baixa para 2018. Para este ano, a
manutenção do câmbio abaixo de R$/US$ 3,70 poderia colocar algum viés baixista para o IPCA vindo do item
gasolina (que tem referência no preço da gasolina externa em real). Para 2019, a revisão do nosso cenário para
uma taxa de câmbio mais apreciada (R$/US$ 3,70) e um crescimento mais forte (2,8%) se equilibraram e
seguimos com expectativa de alta do IPCA de 4,25%.

Em relação à política monetária, mantivemos o cenário de normalização de juros em 2019. De um lado, a
queda dos prêmios de risco e a apreciação cambial podem contribuir para uma prorrogação de início do ciclo
em 2019. De outro, se a atividade econômica voltar a crescer em ritmo mais acelerado do que o esperado, há
risco de antecipação ou ampliação do tamanho do ciclo. Ou seja, esses vetores do balanço de riscos da inflação,
assim como o monitoramento do repasse das pressões do atacado para o varejo, serão os pontos de atenção
para determinação dos próximos passos da autoridade monetária. Por ora, vislumbramos como mais provável o
início da normalização de juros no segundo trimestre em passos de 25 b.p. com a Selic atingindo 8,0% ao final
do próximo ano.

Os dados fiscais, por sua vez, seguem condizentes com um resultado melhor do que a meta estabelecida:
esperamos déficit de R$ 132 bilhões, contra meta de R$ 161 bilhões. O resultado melhor tem a ver com
arrecadação de receitas não recorrentes, como royalties de petróleo e concessões, além do benefício do
aumento de impostos no ano passado e recuperação da atividade. Houve também esforço continuado do
governo em contenção de despesas, que deve continuar com o cumprimento do teto dos gastos.

De fato, como já debatido, para cumprir a regra, ajustes importantes devem continuar sendo implementados
nos próximos anos. A reforma da previdência, nesse contexto, é prioritária, já que torna mais factível a redução
de despesas. Outros ajustes nas despesas também serão necessários, inclusive com revisão de algumas
despesas e subsídios. A evolução recente da dívida pública, que chegou a 77% nos últimos meses, evidencia a
necessidade de volta aos superávits primários. Para estabilizar a relação dívida PIB, precisamos de um ajuste de,
no mínimo 3% do PIB, isto é, sair do déficit de quase 2% para superávit de quase 1% do PIB. Fazer esse ajuste
através das despesas tende a ser um caminho preferível dada a elevada carga tributária e a baixa produtividade
da economia. Assim, o cumprimento do teto dos gastos e a redução da relação dívida/PIB continuarão sendo
um dos principais desafios do próximo governo.

Em resumo, o país possui desafios para endereçar, que requerem reformas. Porém a inflação na meta,
expectativas ancoradas, assim como o amplo espaço nas contas externas e a posição cíclica da economia
garantem condições iniciais favoráveis para uma retomada, se a agenda econômica avançar. Essa agenda
encontrará um ambiente internacional mais desafiador aos emergentes, além dos desafios tradicionais de
formulação e implementação ao longo dos próximos meses.
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Há vários indícios de que o ambiente de maior aversão ao risco deve persistir no mercado internacional. Esse
ambiente está ligado a uma piora das expectativas de crescimento, manifestada na revisão da projeção para o
PIB global, por parte do FMI, que passou de 3,9% em 2018 para 3,7% em 2019. É um quadro bem diferente do
começo do ano, quando se falava de crescimento sincronizado das economias desenvolvidas. Já há sinais de
desaceleração mais intensa na Ásia e na Europa, além de fluxos de portfólio mais escassos para os emergentes.

Nos Estados Unidos, o processo de normalização da política monetária conduzido pelo Federal Reserve deve

continuar por mais algum tempo, retirando parte da liquidez global que ajudou a sustentar os preços de

ativos nos últimos anos. O desemprego se encontra no menor nível desde 1969 e o crescimento do PIB deve

ficar próximo a 3% em 2018. Até agora, a inflação teve convergência gradual para a meta perseguida pelo Fed:

a inflação medida pelo deflator dos gastos pessoais (PCE deflator) se encontra em 2%, em linha com a meta,

enquanto o CPI atingiu 2,7%.

Com isso, nosso cenário é de que o Federal Reserve elevará a taxa básica de juro mais uma vez em 0,25 p.p.

em 2018 e duas vezes em 2019 – em linha com as expectativas do mercado. O aperto monetário e a redução

do impulso fiscal resultarão em desaceleração do crescimento, para algo em torno de 2,5% em 2019. Trata-se

de um cenário de pouso suave, sem a materialização de pressões inflacionárias significativas, mas ainda assim

desafiador para as economias emergentes, por conta dos juros mais elevados e possível arrefecimento da

expansão dos lucros das empresas americanas.

Instabilidade no mercado internacional tende a persistir

Fonte: Bradesco, Federal Reserve

Gráfico 3:  Taxa de desemprego nos EUA (%)
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A queda das bolsas – também relacionada à piora das expectativas de crescimento – gera um desafio

adicional. No trimestre, várias empresas reportaram resultados piores do que o esperado, deflagrando uma

correção no mercado acionário que atingiu desproporcionalmente as ações de empresas de tecnologia e

contaminou os mercados dos demais países desenvolvidos. Além disso, já há empresas reportando pressões de

custos, em parte por conta do aumento das tarifas de importação e aceleração nos salários. Até o momento, a

resposta nos EUA tem sido a promessa de novos estímulos, com corte de 10% no imposto de renda para a

classe média. Dada a fase do ciclo da economia americana, o baixo desemprego e a deterioração fiscal, novos

estímulos não parecem ser a prescrição de política econômica mais adequada para o momento. Afinal, a

economia americana já se encontra em pleno emprego e os estímulos do recente corte de impostos

corporativos ainda não se materializaram completamente. O risco é que estas contradições na política

econômica e as consequências da agenda protecionista acabem resultando em pressão adicional sobre a

inflação, o que levaria o Federal Reserve a ser mais intenso no aperto monetário, gerando piora ainda mais

contundente das condições financeiras internacionais e da confiança dos investidores.

Há outros riscos que rondam o cenário externo. Na Europa, a reta final das negociações sobre a saída do

Reino Unido da União Europeia pode trazer novas tensões, especialmente no que se refere à fronteira entre

Irlanda do Norte e Irlanda e às crescentes demandas por um novo referendo para sancionar o acordo final. Há,

adicionalmente, a disputa da Itália com a Comissão Europeia a respeito do orçamento de 2019. O orçamento

aprovado pelo parlamento italiano, e defendido pelo governo, tem uma meta de déficit primário inconsistente

com a trajetória de convergência de dívida exigida pelo Pacto de Crescimento e Estabilidade. O prêmio de risco

pago pelos títulos italianos sobre o bund alemão aumentou expressivamente nas últimas semanas, já refletindo

um aumento da percepção de risco dos mercados. Na Alemanha, os partidos da grande coalizão foram

derrotados, com crescimento dos partidos de oposição. Em resumo, o ambiente político na Europa continua

instável e novas surpresas negativas podem emergir ao longo de 2019.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 4: NASDAQ e S&P 500 (jan/2014 = 100)
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Na China, a economia vem desacelerando desde o final do primeiro trimestre e, em reposta, o governo tem

reagido com estímulos monetários e fiscais. Destacam-se os cortes de compulsório e a aceleração da emissão

de títulos dos governos locais (como fonte de financiamento, especialmente para infraestrutura). Ainda assim, a

moeda acumulou importante depreciação (de quase 7%) ao longo de 2018, a bolsa tem queda acumulada de

35% no ano e os indicadores de atividade apontam para um ritmo de crescimento mais moderado. Esse

ambiente doméstico desafiador reflete, em parte, os efeitos iniciais do aumento das tensões comerciais com os

EUA, com reflexos sobre a produção no setor de manufatura e com aumento da instabilidade financeira no

país.

Fonte: Bradesco, Bloomberg

Gráfico 5: Spread do título de 10 anos da Itália sobre seu equivalente da Alemanha (em p.b.)

Gráfico 6: Bolsa da China (Shanghai Composite)

Fonte: Bradesco, Bloomberg
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Daqui para frente, acreditamos que a desaceleração da economia chinesa deverá ser abrandada ao longo dos

próximos meses, com a gradual retomada dos investimentos em infraestrutura. No entanto, essa reação da

economia aos estímulos deverá ser mais lenta do que em outros momentos, dado que o processo de

desalavancagem não deverá ser completamente revertido. Além disso, podemos esperar quedas adicionais das

exportações, refletindo o aumento das tarifas impostas pelos EUA e a desaceleração das economias europeia e

japonesa – o que contribuirá de forma negativa com o PIB. As tensões com os EUA continuarão presentes por

um período prolongado em nossa avaliação. Esses fatores impõem riscos baixistas sobre o desempenho da

economia chinesa e podem realimentar o processo de aversão ao risco nos próximos meses.

Em outubro, houve recuperação dos ativos de alguns países emergentes mais duramente afetados pela piora

do ambiente internacional nos meses anteriores, mas somente depois de adotarem medidas mais firmes

para enfrentar suas vulnerabilidades. Exemplos incluem a Turquia, onde o Banco Central elevou sua taxa

básica em 6,25 p.p, para 24% ao ano, e Argentina, que descartou definitivamente o gradualismo em seu ajuste

fiscal e fechou um novo acordo com o FMI, além de adotar duras metas monetárias para conter a inflação e

estabilizar a moeda. No México, entretanto, o resultado do plebiscito organizado pela equipe de transição do

presidente eleito, López Obrador, foi contrário à construção do novo aeroporto internacional da Cidade do

México. A hipótese de cancelamento do projeto, para o qual já foram captados recursos no mercado de capitais

e investidos bilhões de dólares, é considerada um sinal negativo para os investidores.

O cenário externo se tornou, portanto, mais desafiador nos últimos meses, com aumento da aversão ao risco

e revisão para baixo do crescimento projetado para 2019, apesar da recuperação expressiva dos ativos de

alguns países com reações idiossincráticas aos choques negativos do primeiro semestre (Argentina e

Turquia). O mais provável é que este ambiente persista nos próximos meses, com gradual redução da

liquidez global, aumento das tensões comerciais e geopolíticas, em particular entre EUA e China, e potenciais

instabilidades políticas na Europa e em países do Oriente Médio.
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Projeções Macroeconômicas (2015 – 2019)

(1) Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Os dados anteriores a 2012 são da série retropolada.

2015 2016 2017 2018* 2019*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

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

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

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 1,5 3,0

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 1,0 2,5

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

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

  Investimento (FBKF) (%) -13,9 -10,2 -1,8 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 6.592 7.038 7.629

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.065 1.937 2.062

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.945 9.262 9.788

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 4,40 4,25

IGP-M - FGV (%) 10,54 7,17 -0,50 8,91 4,61

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 1,9 2,8

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 22,0 21,5

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 3,70 3,70

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,63 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 -118 -95

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 75,7 76,5

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 35,6 46,2 51,6 53,3 54,1
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Indicadores internacionais (2015 – 2019)

Indicadores internacionais – América Latina  (2015 – 2019)

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

2015 2016 2017 2018* 2019*

PIB Global
Mundo 3,5 3,2 3,8 3,7 3,6
Países Desenvolvidos 2,3 1,7 2,3 2,3 1,9

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

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

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 -3,6 1,0 1,1 2,8

  Inflação ao consumidor (%) 10,7 6,3 2,9 4,4 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 3,70 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 8,00 8,00

  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



11

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 / Ellen Regina Steter Hanna Farath / Estevão Augusto Oller
Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de 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 / Daniel Funari Fouto /Felipe Yamamoto 
Ricardo da Silva/ Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira / Lucas Maia Campos / Renan Bassoli Diniz / 
Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


