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o As últimas semanas têm sido marcadas pela piora dos preços de ativos dos países emergentes. Essa
piora, entretanto, ocorreu sem novos episódios de tensões comerciais e geopolíticas e sem altas
adicionais das taxas de juros nos Estados Unidos ou em outros desenvolvidos. Esses eram, até julho, os
dois elementos principais que sustentavam a alta do dólar frente às demais moedas. Na nossa visão, a
justificativa para essa piora de percepção de risco com os países emergentes não se deve a nenhum fator
em específico, mas sim à maior sensibilidade conjuntural dos investidores com as economias. Até aqui, os
Estados Unidos são os beneficiados desse novo contexto, mantendo crescimento acima de 3,0% nos
últimos trimestres, enquanto fica cada vez mais clara a desaceleração das economias emergentes mais
frágeis e de algumas economias asiáticas mais abertas ao comércio internacional.

o Apesar de não existir um evento gerador específico para essa recente piora dos preços dos ativos das
economias emergentes, todos os fatores de risco elencados nos últimos meses permanecem presentes.
A guerra comercial, que apesar do recente entendimento entre os EUA e o México, não apresentou alívio
significativo das tensões com a China, com Canadá, entre outros. Como efeito da tensão comercial, tem
aumentado a incerteza em relação a uma desaceleração mais intensa da atividade na China e nos países
com elevada exposição comercial ao país. Somado a isso, tudo indica que os EUA devem continuar
normalizando a política monetária, frente à robustez do crescimento da atividade doméstica e à gradual
aceleração da inflação. Ademais, a questão fiscal na Itália e o Brexit são riscos adicionais a serem
observados nos próximos meses.
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Condicionalidades do cenário econômico brasileiro

Sinais adicionais de fragilidade em mercados emergentes são novo desafio global

o O ambiente internacional permaneceu desafiador para as economias emergentes em agosto. O mês foi
marcado pela piora das condições financeiras nessas economias mesmo com a ausência de um fato
gerador específico. Diante desse ambiente mais incerto, ajustamos nossa projeção de câmbio para
R$/US$ 3,90 ao final deste ano. O cenário externo seguirá desafiador nos próximos meses, o que,
juntamente com os fatores locais, sustentam uma taxa de câmbio mais depreciada do que a esperada
anteriormente. As contas externas do país seguem positivas, com fluxo cambial no ano superior a US$ 20
bilhões e rolagem praticamente integral da dívida externa, além do reduzido déficit em conta corrente,
elevado investimento externo e reservas, o que nos coloca em situação mais favorável do que os
emergentes mais frágeis. Por isso, se as reformas forem adequadamente endereçadas no próximo ano,
esses fundamentos devem prevalecer e levar a uma apreciação em relação ao patamar atual. Em
contrapartida, em um cenário em que as reformas não sejam endereçadas, as contas externas não serão
capazes de evitar uma deterioração da ancoragem nominal e de expectativas na economia, podendo
levar o câmbio a depreciar mais, com implicações para a inflação e a taxa de juros. Portanto, esse
período de transição, até que a nova agenda econômica seja conhecida, deve seguir acompanhado de
volatilidade.

o Essa piora das condições financeiras influencia negativamente o crescimento e traz impactos em
direções opostas para a inflação. Em relação à atividade econômica, apesar de termos mantido a
projeção de crescimento do PIB de 2018 em 1,1%, a eventual manutenção de condições financeiras
apertadas coloca um desafio ao crescimento nos próximos trimestres.

o Nesse contexto de uma taxa de câmbio mais depreciada, elevamos nossa projeção de IPCA para uma
alta de 4,4% em 2018. A elevação da curva de juros, enquanto não acompanhada de piora das
expectativas de inflação, implica uma contração adicional ou retomada lenta da atividade e pressiona a
inflação para baixo. Mas a depreciação cambial, por sua vez, tem efeitos mais imediatos.
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O ambiente internacional permaneceu desafiador para as economias emergentes em agosto. O mês foi
marcado pela piora das condições financeiras nessas economias mesmo com a ausência de um fato gerador
específico. A moeda brasileira deixou o patamar de R$/US$ 3,70 no final julho para oscilar próximo de R$/US$
4,15 nos últimos dias, depreciando, portanto, mais de 10% em apenas um mês. Enxergamos contribuição tanto
do ambiente internacional como do doméstico nesse movimento. A piora da percepção de risco no cenário
externo, principalmente por conta de maior aversão a países emergentes com fragilidades externas ou fiscais
(como Turquia e Argentina), afetou a classe de ativos como um todo. Do lado interno, as incertezas quanto à
política econômica que irá prevalecer no próximo ano, em especial as reformas necessárias para o reequilíbrio
fiscal, contribuem para piora nos preços dos ativos locais.

Diante desse ambiente mais incerto, ajustamos nossa projeção de câmbio para R$/US$ 3,90 ao final deste
ano. Acreditamos que o cenário externo seguirá desafiador nos próximos meses, o que, juntamente com os
fatores locais, sustentam uma taxa de câmbio mais depreciada do que a esperada anteriormente. As contas
externas do país seguem positivas, com fluxo cambial no ano superior a US$ 20 bilhões e rolagem praticamente
integral da dívida externa, além do reduzido déficit em conta corrente, elevado investimento externo e
reservas, o que nos coloca em situação mais favorável do que os emergentes mais frágeis. Por isso, se as
reformas forem adequadamente endereçadas no próximo ano, esses fundamentos devem prevalecer e levar a
uma apreciação em relação ao patamar atual. Em contrapartida, em um cenário em que as reformas não sejam
endereçadas, as contas externas não serão capazes de evitar uma deterioração da ancoragem nominal e de
expectativas na economia, podendo levar o câmbio a depreciar mais, com implicações para a inflação e a taxa
de juros. Portanto, esse período de transição, até que a nova agenda econômica seja conhecida, deve seguir
acompanhado de volatilidade.

Não apenas a taxa de câmbio foi sensibilizada por esse ambiente, mas também as curvas de juros, que
afetam a transmissão da política monetária. Essa piora das condições financeiras influencia negativamente o
crescimento e traz impactos em direções opostas para a inflação. Em relação à atividade econômica, apesar de
termos mantido a projeção de crescimento do PIB de 2018 em 1,1%, a eventual manutenção de condições
financeiras apertadas coloca um desafio ao crescimento nos próximos trimestres. A depreciação cambial vista
nos últimos meses, a elevação da curva de juros e a perda de tração da confiança dos empresários e
consumidores devem limitar um ritmo de expansão mais forte de consumo e investimentos, principais motores
de crescimento. O aperto financeiro adiciona risco ao cenário de retomada da atividade no curto prazo.

Condicionalidades do cenário econômico brasileiro

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Gráfico 1:  Real e moedas dos principais pares 
(número índice base 100= 02/05/18)
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No mesmo sentido, as informações de emprego seguem sem apresentar melhora e a taxa de desocupação
continua elevada – o que por sua vez se traduz em rendimentos nominais e reais em patamares
comportados. Esse quadro reforça nossa expectativa de evolução moderada da atividade no segundo
semestre. De fato, os dados mais recentes têm indicado que a transição do segundo para o terceiro trimestre
tem ocorrido de forma ainda modesta: esperamos altas de 0,2% e 0,6% para o PIB no terceiro e quarto
trimestres, respectivamente.

Há alguns setores de apresentam desempenho positivo, mesmo nesse ambiente de retomada lenta. Isso é
notado nas vendas de automóveis, caminhões e imóveis, além de resultados mais favoráveis dos mercados de
crédito e de capitais. Adicionalmente, os saques do PIS/Pasep podem trazer um leve impacto positivo para o
consumo neste final de ano. As próprias contas públicas, motivadas por receitas maiores, têm surpreendido
positivamente, revelando o esforço de contenção de despesas e alguns efeitos das reformas desde 2016,
incluindo a TLP, o teto dos gastos e a revisão de alguns subsídios.

Mas, a intensidade e a própria persistência desses sinais mais positivos de curto prazo na atividade e nas
contas públicas seguem condicionais à queda do risco macro e à melhora da confiança nos próximos meses, o
que depende da agenda de reformas. Acreditamos que parte da piora das condições financeiras poderá ser
rapidamente revertida se houver consistência da agenda de reformas fiscais adiante e, nesse caso, poderemos
verificar uma retomada mais vigorosa da atividade econômica, respondendo à elevada ociosidade e ao baixo
nível de investimentos, recuperando a parte cíclica do crescimento perdido nos últimos anos. O crescimento
estrutural, por sua vez, seguirá dependente de um conjunto de reformas do lado da oferta ao longo dos
próximos anos.

Nesse contexto de uma taxa de câmbio mais depreciada, elevamos nossa projeção de IPCA para uma alta de
4,4% em 2018. A elevação da curva de juros, enquanto não acompanhada de piora das expectativas de
inflação, implica uma contração adicional ou retomada lenta da atividade e pressiona a inflação para baixo. Mas
a depreciação cambial, por sua vez, tem efeitos mais imediatos. Com a reavaliação da taxa de câmbio e a
depreciação já observada, nossa expectativa de alta dos preços de gasolina, por exemplo, passou para 15,5%
(de 10,1%). Esse cenário leva em conta a taxa de câmbio em R$/US$ 3,90 e o preço do petróleo (tipo WTI)
entre US$ 65 e 70/barril. Essa alteração elevou nossa projeção dos preços administrados para 8,0%, mas
mantemos a perspectiva de alta de 3,2% dos preços livres. Esse balanço entre atividade e câmbio fez nossa
revisão ficar concentrada nos preços administrados, mantendo a expectativa de repasse cambial abaixo da
média histórica nos preços livres.

Fonte: IBGE; (*) projeção Bradesco

Tabela 1: IPCA – principais aberturas
(%, variação anual)

Média 

(2010-2014)
2016 2017 2018*

Preços Livres 5.8% 6.7% 1.2% 3.2%

Alimentação no domicílio 6.5% 9.4% -4.9% 3.5%

Serviços 7.7% 6.5% 4.7% 3.5%

Bens Industriais 0.2% 4.7% 1.1% 2.5%

Administrados 4.3% 5.5% 8.4% 8.0%

Gasolina 4.1% 2.5% 10.3% 15.5%

Energia elétrica residencial 3.6% -10.7% 10.4% 10.5%

IPCA 5.4% 6.3% 2.95% 4.4%
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Essa expectativa de um repasse abaixo da média histórica, contudo, depende naturalmente da intensidade
do choque primário e do contágio das expectativas. A rigor, o repasse cambial tem sido idêntico à média
histórica no atacado. Essa situação tem resultado, em nossa leitura, em margens mais comprimidas do
comércio, o que eleva as dúvidas quanto à capacidade de absorção pelo varejo do novo choque cambial.
Mesmo que o repasse siga abaixo da média histórica, o choque primário tem se intensificado. Essa diferença
entre atacado e varejo é da ordem de 5 p.p. (para cada 1 p.p., o impacto no IPCA cheio é de 0,23 p.p.). O que
limita esse repasse, que costuma ocorrer entre dois e três trimestres (e a rigor ainda pode ocorrer), é
justamente a fraca recuperação da atividade em um ambiente de expectativas ancoradas. Se houver
deterioração das expectativas, o repasse pode se acelerar mesmo com fraco crescimento.

Outras fontes de riscos para o cenário de inflação também merecem ser monitoradas. Destacamos: i)
probabilidade de bandeira vermelha 1 em dezembro de 2018, que poderia acrescentar 0,14 p.p. em nosso
cenário que atualmente conta com bandeira amarela; ii) o tabelamento de frete; e iii) os preços de alimentação
mais pressionados no atacado – atualmente a dinâmica de alimentos no IPA agrícola sugere alta de alimentação
no IPCA de 1,5 p.p. acima do nosso cenário base (alta de 3,5% para o final de 2018).

Apesar dessa piora do balanço de riscos para a inflação, a resposta ótima de política monetária deve seguir
sendo a atual, ou seja, de monitoramento dos riscos. Se de um lado a depreciação cambial indicará piora dos
modelos de inflação do Banco Central, de outro a elevação das curvas de juros implicará um crescimento mais
gradual, dadas as expectativas ainda ancoradas. A inflação deve ultrapassar o centro da meta no cenário de
referência, mas tende a ficar ao redor ou abaixo da meta no cenário de mercado. Mas o julgamento mais
importante diz respeito à persistência desse cenário. Como a agenda de reformas só será conhecida após as
eleições, parece inapropriado, nesse momento, que o Copom reaja elevando os juros. A própria ancoragem das
expectativas depende muito mais da agenda de reformas no próximo ano do que da ação do Banco Central
neste momento. Dada a fraca recuperação econômica, apenas a persistência das atuais condições, durante um
período, recomendaria uma elevação se houver sinais de que os vetores de alta de inflação estão prevalecendo
e contaminado os preços de forma mais generalizada na economia. A própria observação do repasse cambial
ainda requer tempo para ser monitorado em um ambiente de expectativas ancoradas. Essas condições nos
parecem suficientes para fazer com que a taxa Selic permaneça estável em 6,5% até o final deste ano.

Após esse período, a taxa de juros será definida essencialmente pela agenda de reformas e pela sua
influência sobre a taxa de câmbio, o juro neutro e o crescimento. Se a taxa de câmbio se consolidar no
patamar atual, diante da persistência de incertezas quanto à agenda de reformas, as condições para uma
mudança no tom da comunicação do BCB e antecipação da alta de juros estarão presentes. Por outro lado,
ações que rapidamente reforcem a percepção de solvência fiscal tendem a apreciar o câmbio e a acelerar o
crescimento. Como o efeito do câmbio ocorre primeiro, em um cenário desses a alta de juros tende a ser
postergada. Por ora, mantemos a expectativa de uma recuperação gradual do crescimento no próximo ano, de
2,5%, com elevação da Selic para 8,0% ao final de 2019.
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As últimas semanas têm sido marcadas pela piora dos preços de ativos dos emergentes. Essa piora,
entretanto, ocorreu sem novos episódios de tensões comerciais e geopolíticas e sem altas adicionais das taxas
de juros nos Estados Unidos ou em outros desenvolvidos. Esses eram, até julho, os dois elementos principais
que sustentavam a alta do dólar frente às demais moedas. Na nossa visão, a justificativa para essa piora de
percepção de risco com os países emergentes não se deve a nenhum fator em específico, mas sim à maior
sensibilidade conjuntural dos investidores com as economias emergentes (em um ambiente global de elevada
incerteza comercial e geopolítica, com viés de menor crescimento e maior divergência no crescimento entre as
economias). Até aqui, os Estados Unidos são os beneficiados desse novo contexto, mantendo crescimento
acima de 3,0% nos últimos trimestres, enquanto fica cada vez mais clara a desaceleração das economias
emergentes mais frágeis e de algumas economias asiáticas mais abertas ao comércio internacional.

Esse cenário resultou em uma nova rodada de depreciação das moedas emergentes, alta das taxas de juros e
piora da percepção de risco nesses países. As economias emergentes com um maior conjunto de fragilidades
domésticas e/ou com uma necessidade maior de fluxo de financiamento externo acabaram sendo penalizadas
com maior intensidade no período, com renovada tensão na Argentina e na Turquia, além da piora de outras
moedas, como Índia, Indonésia e África do Sul.

Essa piora de preços dos ativos se intensificou mais recentemente, mas essa mudança de ambiente global
ocorre desde fevereiro, período de início do posicionamento mais protecionista dos EUA. As economias mais
vulneráveis, com desequilíbrios em contas externas, fiscais, ou sujeitas a incertezas geopolíticas foram forçadas
a reagir, elevando taxas de juros, atuando no mercado de câmbio e/ou recorrendo ao FMI.

Sinais adicionais de fragilidade em mercados emergentes são novo desafio global

Fonte: EIU, Bradesco

Tabela 1:  Indicadores de vulnerabilidade das principais economias emergentes
Estimativas para 2018

Países
CC % 

PIB

Re sulta do 

Nomina l

(e m % do P IB)

Div Pública 

(em % do 

PIB)

Inflação

(proj. 2018)

Reserva

(em % do PIB)
Cres. PIB

% da  dívida  do 

Gov.  e m moe da  

e stra nge ira

Investimendo 

Direto no País 

(IDP)

(em % do PIB)

Câmbio  (Var. 

30 dias - 

agosto contra 

julho)

Argentina -5.0 -5.3 61.1 28.2 9.7 0.8 67.6 2.1 34.6

Turquia -6.7 -2.8 28.1 12.7 10.6 4.0 38.9 1.3 33.2

África do Sul -3.5 -3.6 51.5 5.0 10.8 1.7 10.6 0.5 10.5

Colômbia -3.2 -1.9 52.9 3.3 13.2 2.5 32.5 4.1 5.3

Brasil -0.1 -7.0 75.2 4.4 20.0 1.1 5.0 3.7 7.9

Indonésia -2.7 -2.5 34.5 4.0 11.5 5.2 42.0 1.6 2.8

Índia -2.7 -3.6 49.2 4.8 14.4 7.3 6.2 1.9 3.4

México -1.7 -2.3 48.8 4.6 14.3 2.2 22.7 2.4 2.3

Filipinas -1.6 -2.7 41.6 5.1 24.1 6.6 31.6 2.3 1.1

Polônia -0.4 -2.2 49.1 1.8 17.9 4.4 30.4 2.0 1.2

Rússia 4.0 0.3 10.2 3.0 22.4 1.7 23.7 1.6 7.8

Gráfico 1:  Variação de moedas selecionadas (acumulado no ano)

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Porém, a reação de alguns países emergentes não tem se mostrado suficiente, até aqui, para proteger as
respectivas economias frente ao cenário externo mais complexo e diante do tamanho de suas
vulnerabilidades. Turquia e Argentina são dois bons exemplos de reações insuficientes de condução da política
econômica em resposta à mudança do cenário de financiamento internacional. As duas economias já se
destacavam dentre as mais frágeis de uma amostra com os principais países emergentes. Ademais, assim como
detalhamos na nossa publicação de 22 de agosto (“Fundamentos do Brasil devem limitar contágio da crise na
Turquia” Destaque Depec – Bradesco), os dois países estão passando por uma crise clássica de países
emergentes. A Turquia vinha estimulando sua economia, tanto via aumento dos gastos do governo quanto
mantendo a política monetária frouxa mesmo diante da aceleração da inflação. Esse conjunto de políticas
acabou resultando em um elevado déficit em conta corrente e na aceleração da inflação doméstica. Na
Argentina, o problema se concentrou na morosidade dos ajustes fiscal e monetário realizados pelo governo, em
um ambiente de inflação já elevada, déficit em conta corrente e alta necessidade de recursos externos para
rolar sua dívida em moeda estrangeira no curto prazo. Em ambos os casos, as respostas à primeira fase de
depreciação das moedas foram tímidas, com altas de juros lentas e pouco intensas, pequeno ajuste fiscal e
pouca intervenção cambial.

Diante desse conjunto de fragilidades e da hesitação nas respostas iniciais de política econômica dos
governos desses dois países, os ativos dessas duas economias voltaram a sofrer, com perdas ainda mais
intensas do valor de suas moedas. Porém, chama ainda mais atenção o fato de ativos de outros emergentes
também terem se depreciado. Esse contágio mais amplo da classe de ativos emergentes sugere uma crescente
seletividade dos investidores. A diferença do dinamismo do crescimento dos países, com grande parte das
economias em desaceleração, em paralelo ao ritmo forte de expansão da economia norte-americana, só
realimenta esse processo. Os fluxos de capitais são atraídos para os Estados Unidos e a resposta insuficiente
dos emergentes para reequilibrar esses fluxos faz com que o processo tenda a se realimentar.

Apesar de não existir um evento gerador específico para essa recente piora dos preços dos ativos das
economias emergentes, todos os fatores de risco elencados nos últimos meses permanecem presentes. O
primeiro deles, a guerra comercial, que apesar do recente entendimento entre os EUA e o México, não
apresentou alívio significativo das tensões com a China, com Canadá, entre outros. Como efeito da tensão
comercial, tem aumentado a incerteza em relação a uma desaceleração mais intensa da atividade na China e
nos países com elevada exposição comercial ao país. Somado a isso, tudo indica que os EUA devem continuar
normalizando a política monetária, frente à robustez do crescimento da atividade doméstica e à gradual
aceleração da inflação. Ademais, a questão fiscal na Itália e o Brexit são riscos adicionais a serem observados
nos próximos meses. Sendo assim, o custo dos desequilíbrios macroeconômicos e das reações lentas está
ficando maior para as economias emergentes e demandará uma resposta apropriada de política econômica
para que se limite o contágio e os riscos derivados dessa mudança no ambiente global.

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Tabela 2: Mediana das estimativas para o crescimento do PIB em 2018

jan/18 mar/18 set/18

Mundo 3.76 3.75 3.85 3.77

Desenvolvidos 2.31 2.25 2.44 2.35

Estados Unidos 2.27 2.55 2.80 2.88

Reino Unido 1.79 1.35 1.50 1.30

Área do Euro 2.33 2.10 2.40 2.10

Japão 1.71 1.30 1.30 1.00

Demais Desenvolvidos 2.52 2.39 2.52 2.47

Emergentes 4.77 5.10 5.12 5.05

China 6.86 6.45 6.50 6.60

Brasil 1.00 2.50 2.67 1.70

Índia 6.74 6.70 6.70 6.60

Demais Emergentes 2.08 3.25 3.20 3.10

2017
2018
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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 2,5

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

  Indústria (%) -6,3 -3,8 0,0 1,5 2,7

  Serviços (%) -2,7 -2,7 0,3 1,0 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 3,5 6,0

  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 7.040 7.609

PIB (US$) - bilhões 1.801 1.796 2.065 1.919 2.104

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

PIB per capita - US$ 8.808 8.713 9.945 9.175 9.987

Produção Industrial - IBGE (%) -8,3 -6,4 2,5 1,5 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 4,40 4,25

IGP-M - FGV (%) 10,54 7,17 -0,50 8,10 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 7,2

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 60,4 61,1

  Exportações (US$ bilhões) 190 184 217 237 249

  Importações (US$ bilhões) 172 139 153 176 188

Corrente de Comércio (% PIB) 20,1 18,0 17,9 21,5 20,8

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

Saldo em conta-corrente (% PIB) -3,3 -1,3 -0,5 -0,5 -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 3,90 3,80

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,33 3,49 3,19 3,67 3,62

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 -133 -95

Resultado primário do setor público  (% PIB) -1,9 -2,5 -1,7 -1,9 -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 3,8 3,7
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 4,8 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 -1,5 0,5

  Inflação ao consumidor (%) 26,9 41,0 24,8 40,0 25,0

  Taxa básica de juros (%) 33,00 24,75 28,75 50,0 35,0

  Taxa de câmbio (final do ano) 12,93 15,90 18,60 50,00 60,00

Brasil

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

  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 3,90 3,80

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) 709,0 671,0 615,0 630,0 640,0

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 2.984 3.000 3.100

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
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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
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