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o As notícias positivas com o desempenho da atividade econômica persistem e os dados têm apontado 
para um crescimento mais intenso e disseminado, o que nos motivou a revisar a projeção do PIB de 
+0,7% para +0,9% (2017) e de +2,5% para +2,8% (2018). Mesmo após a saída do efeito do FGTS, 
continuamos a ver expansão do varejo e do emprego, o que reduz as chances de observarmos uma 
retomada temporária. 
 

o Mesmo com a melhora das perspectivas de crescimento, por conta de expectativas de inflação 
ancoradas, um cenário de câmbio e inflação corrente favorável, mantivemos nosso cenário de IPCA para 
2017 e 2018 em 3,0% e 3,9%. Os preços de alimentos continuam respondendo ao choque de oferta 
agrícola favorável da última safra e seguem, com isso, como um vetor baixista para a inflação de curto 
prazo. Para o próximo ano, esperamos aumento de 4,5% dos preços deste grupo, sem considerar a 
ocorrência de um efeito climático de forte intensidade.  
 

o Esse ambiente econômico favorável nos fez revisar o ponto terminal da Selic para 6,75% em 2018. 
Apesar da materialização cada vez mais clara do crescimento econômico e dos juros reais estarem em 
patamar expansionista, avaliamos que as condições de contorno no início do próximo ano (inflação baixa, 
crescimento moderado e expectativas ancoradas) seguirão favoráveis a um “ajuste fino” da política 
monetária, que pode até mesmo se estender um pouco além do que hoje projetamos. 
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Mundo: Crescimento global permanece sólido e ainda não se observam 
sinais de aceleração da inflação 
 
o O crescimento global continua a ganhar tração, com maior difusão e homogeneidade da expansão entre 

os países. O comércio global, em paralelo, também dá sinais de maior vigor. Cresce a discussão sobre o 
processo de normalização monetária nas economias avançadas e o quanto este processo pode afetar os 
preços de ativos e a liquidez global. 
 

o Esse forte crescimento não tem sido acompanhado de aceleração na inflação. Tal comportamento reflete 
em parte o cenário favorável de preços de commodities, com estoques de grãos elevados e dificuldade da 
OPEP de controlar a oferta de óleo. Por outro lado, também não se observam pressões salariais, mesmo 
diante da queda da taxa de desemprego no mundo.  
 

o Em relação aos países emergentes, mais uma vez o desempenho da atividade se mostrou mais 
moderado do que nos países desenvolvidos, e grande parte desse comportamento mais fraco se deve à 
desaceleração dos dados chineses de agosto. 
 

o Diante desse cenário de forte crescimento econômico elevamos a projeção de crescimento global para 
3,5% neste ano e 3,7% para 2018. Trata-se da maior expansão desde a reação inicial à crise em 2010, 
centrada em consumo firme e uma aceleração gradual dos investimentos ao redor do mundo. O comércio 
global, em paralelo, também dá sinais de maior vigor. 

Brasil: reduzimos para 6,75% nossa projeção para taxa Selic e elevamos a 
perspectiva de PIB para este e o próximo ano 
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As notícias positivas com o desempenho da atividade econômica persistem e os dados têm apontado para 
um crescimento mais intenso e disseminado, o que nos motivou a revisar a projeção do PIB de +0,7% para 
+0,9% (2017) e de +2,5% para +2,8% (2018). Mesmo após a saída do efeito do FGTS, continuamos a ver 
expansão do varejo e do emprego, o que reduz as chances de observarmos uma retomada temporária. As 
vendas de automóveis, por exemplo, já crescem a um ritmo próximo de 20% (em termos anualizados) desde o 
começo do ano. A taxa de desemprego tem caído de forma mais rápida do que o antecipado e a geração de 
vagas já está positiva há três meses. Com isso, revisamos nossa projeção de desemprego em 2018 para 12,5%, 
ante 13,0% previsto anteriormente. 
 
No curto prazo, o consumo continuará sendo o propulsor da atividade, mas é importante reconhecer que 
gradualmente os investimentos darão suporte para a expansão da atividade. Assim como as famílias 
aumentaram sua poupança precaucional na crise, o mesmo ocorreu nas empresas – e a saída foi justamente 
cortar os gastos com investimentos. Portanto, na medida em que começa a haver maior previsibilidade sobre a 
sustentabilidade da retomada e redução da ociosidade, os investimentos devem mostrar aceleração adiante. Já 
há sinais incipientes de melhora na concessão de crédito para pessoa jurídica e sinais consolidados de expansão 
do crédito para pessoa física, com melhor desempenho nas linhas de crédito consignado e imobiliário, ajudados 
pelo processo de desalavancagem das famílias. Assim, estimamos estabilidade do crédito em 2017 e alta de 
5,0% em 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesmo com a melhora das perspectivas de crescimento, por conta de expectativas de inflação ancoradas, 
um cenário de câmbio e inflação corrente favorável, mantivemos nosso cenário de IPCA para 2017 e 2018 em 
3,0% e 3,9%. Os preços de alimentos continuam respondendo ao choque de oferta agrícola favorável da última 
safra e seguem, com isso, como um vetor baixista para a inflação de curto prazo. Para o próximo ano, 
esperamos aumento de 4,5% dos preços deste grupo, sem considerar a ocorrência de um efeito climático de 
forte intensidade. Há uma nítida desaceleração dos salários nominais na economia, que tende a ser reforçada 
pelo reajuste esperado para o salário mínimo em janeiro do próximo ano. Assim, quatro fatores sustentam 
nossa percepção de que a inflação deverá seguir baixa em 2018: (1) inércia bastante reduzida; (2) ociosidade na 
indústria; (3) folga no mercado de trabalho e (4) ausência de pressões no balanço de pagamentos. 
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Gráfico 1 – Crescimento anual do PIB 

Fonte: IBGE, Bradesco 
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A manutenção do nosso cenário de câmbio em R$/US$ 3,10 para o final deste ano e R$/US$ 3,20 para o 
próximo é um vetor importante para o quadro de inflação. Continuamos entendendo que os prêmios de risco 
do país deverão se manter relativamente estáveis e que o cenário externo continuará ao menos razoável para 
os países emergentes. Em 2018, acreditamos em normalização gradual da política monetária nos EUA, o que 
não deve ser capaz de desestabilizar os mercados financeiros de forma decisiva, uma vez que a inflação, ainda 
que acelere, manterá uma trajetória compatível com os objetivos do FED. Nesse sentido, não esperamos uma 
queda brusca na liquidez global e no apetite por risco em 2018 e, se isso ocorrer, o cenário de crescimento mais 
espalhado no mundo sem pressões inflacionárias pode até mesmo levar a uma nova apreciação do Real. 
Projetamos que o Investimento Direto no País (IDP) seguirá próximo a US$ 80 bilhões, ajudado pelos leilões de 
concessões de infraestrutura e pelos programas de desinvestimento de algumas empresas brasileiras. O déficit 
externo deverá crescer de 0,35% do PIB em 2017 para 1,2% em 2018 (US$ 27,7 bilhões), acompanhando a 
recuperação da atividade doméstica. Entretanto, este é um patamar perfeitamente financiável pelos recursos 
de IDP, tornando o cenário para o balanço de pagamentos bastante tranquilo. Os riscos para a taxa de câmbio 
em 2018 seguirão vindo de uma reversão mais intensa do ambiente externo e de eventuais incertezas políticas 
remanescentes. 

Gráfico 2 – Componentes do IPCA 
(variação acumulada em 12 meses) 

Fonte: IBGE, Bradesco 
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(variação acumulada em 12 meses, US$ bilhões) 
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Esse ambiente econômico favorável nos fez revisar o ponto terminal da Selic para 6,75% em 2018. Apesar da 
materialização cada vez mais clara do crescimento econômico e dos juros reais estarem em patamar 
expansionista, avaliamos que as condições de contorno no início do próximo ano (inflação baixa, crescimento 
moderado e expectativas ancoradas) seguirão favoráveis a um “ajuste fino” da política monetária, que pode até 
mesmo se estender um pouco além do que hoje projetamos. Vale ressaltar, porém, que a defasagem de política 
monetária deverá se traduzir em um crescimento mais disseminado, gerando pressões inflacionárias em 2019, 
quando projetamos, aos olhos de hoje, alta de juros. A queda mais permanente da taxa de juros estrutural 
segue dependente da continuidade da agenda de reformas.  Vale destacar que medidas importantes já foram 
aprovadas, como a TLP, o teto dos gastos e a reforma trabalhista, e podem ter efeito sobre a taxa de juros de 
longo prazo. Porém, a reforma da previdência segue sendo bastante importante para a consolidação do 
processo de convergência da taxa de juros de longo prazo. Esse conjunto de percepções foi reforçado pelo 
Relatório de Inflação, no qual o Banco Central explicitou taxas de juros de equilíbrio compatíveis com as metas 
de inflação, não muito distantes do que hoje projetamos para o horizonte 2017-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fim, em relação ao cenário fiscal, a surpresa positiva com receitas das concessões e a melhora da 
perspectiva de crescimento ajudarão no cumprimento das metas de déficit primário em 2017 e 2018. 
Esperamos déficit de R$ 159 bilhões em 2017, com receitas ainda refletindo o crescimento corrente moderado, 
mas ajudado por receitas extraordinárias, e despesas abaixo do limite do teto dos gastos. No âmbito das 
receitas não recorrentes, tivemos a aprovação do Refis e os leilões recentes de hidrelétricas, petróleo e gás, 
que geraram receita R$ 4 bilhões acima do esperado pela equipe econômica. A principal surpresa veio do leilão 
da Bacia de Campos, que foi arrematada por R$ 3,65 bilhões. Dessa forma, apesar dos elevados desafios que 
ainda cercam as contas do governo, os últimos dados indicam o cumprimento da meta fiscal, reduzindo a 
percepção de risco por parte dos investidores e diminuindo a chance de ocorrência de choques que atrapalhem 
a queda esperada de juros. Para o próximo ano, a recuperação da atividade favorece o cumprimento da meta 
fiscal e, considerando a restrição do teto de gastos, acreditamos que o déficit poderá ser até um pouco menor 
do que a meta, algo como R$ 155 bilhões. A queda de juros e a esperada devolução de recursos do BNDES para 
o Tesouro, por sua vez, produzirão um crescimento da dívida mais moderado do que o anteriormente 
estimado. Contudo, esse quadro circunstancial de juros baixos e crescimento mais elevado não muda o desafio 
do cumprimento do teto dos gastos no médio prazo, para o qual a reforma da previdência ainda é um fator 
indispensável. 

19,00%

15,75%

19,00%

25,00%

16,50%
17,75% 18,00%

13,25%

11,25%

13,75%

8,75%

10,75% 11,00%

7,25%

10,00%

11,75%

14,25% 13,75%

7,00% 6,75%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Título do Gráfico

Gráfico 4 – Taxa básica de juros – final de período  
(em %) 

 

Fonte: BCB, Bradesco 



5 

Cenário Econômico 

O crescimento global continua a ganhar tração, com maior difusão e homogeneidade da expansão entre os 
países. As revisões para o PIB para Estados Unidos, Europa e alguns emergentes nos levaram a aumentar a 
projeção de crescimento global para 3,5% neste ano e 3,7% em 2018. Trata-se da maior expansão desde a 
reação inicial à crise em 2010, centrada em consumo e em uma aceleração gradual dos investimentos ao redor 
do mundo. O comércio global, em paralelo, também dá sinais de maior vigor. Cresce a discussão sobre o 
processo de normalização monetária nas economias avançadas e o quanto este processo pode afetar os preços 
de ativos e a liquidez global. Em nossa avaliação, a inflação bem comportada ao redor do mundo dá fôlego para 
que a recuperação avance ainda por um período, com os mercados incorporando nos preços as altas de juros 
que virão ao longo do tempo, mas sem grandes rupturas. Já vemos um movimento incipiente de incorporação 
de altas de juros em alguns países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. 
Quanto mais os mercados gradualmente incorporarem em seus preços uma normalização dos juros, menor o 
risco de que os movimentos de preços de ativos sejam abruptos e desordenados.   
    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Nos EUA, acumulam-se evidências de que a economia americana continua em ritmo firme em paralelo a um 
ambiente inflacionário controlado. Houve nova expansão dos indicadores qualitativos em setembro, com o 
ISM da indústria alcançando 60,8 (maior nível desde 2004) e o ISM de serviços ficando em 59,8 (maior nível 
desde 2006). Estes níveis de ISM, isoladamente, são compatíveis com um crescimento do PIB de 4,0% no 
trimestre. Quando analisamos indicadores mais amplos como vendas no varejo (mais contidas), compras de 
bens duráveis, gastos com bens de capital e vendas de imóveis, chegamos à projeção de 2,3% para o terceiro 
trimestre. Chama atenção a melhora nos últimos meses dos gastos com bens de capital (alta de 7,2% nos 
últimos 3 meses anualizados), que sinalizam a continuidade de alta dos investimentos nos Estados Unidos. Todo 
esse ambiente tem feito com que os membros de Fed emitam a mensagem de que continuarão com o processo 
de normalização dos juros, com provável alta em dezembro, a despeito dos indicadores de inflação 
continuarem contidos, com núcleo do PCE em 1,3%, distante da meta de 2,0%. Por fim, combinado com este 
ambiente já favorável, há a possibilidade de aprovação de mudanças tributárias até o final do ano, o que gera 
algum impulso fiscal adicional para economia a partir de 2018. Entendemos que uma fração das propostas 
apresentadas por Trump avançará, em particular as pautas de redução de impostos para a classe média, o que 
pode acrescentar algo entre 0,2 p.p. e 0,4 p.p. de PIB em 2018 e 2019. Nossas projeções de PIB foram revisadas 
para 2,2% em 2017 e 2,4% em 2018, com mais uma alta de juros em dezembro e três altas ao longo de 2018. 
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Gráfico 5 – Difusão do crescimento mundial  
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Fonte: Bloomberg, FMI, Bradesco 



6 

Cenário Econômico 

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Porcentagem de países abaixo de 50

Os indicadores da Área do Euro também confirmam esse quadro de forte crescimento e inflação comportada. 
Olhando para a composição setorial desse crescimento, o desempenho da indústria voltou a se destacar. 
Enquanto nos últimos três meses encerrados em agosto a média do PMI de serviços desacelerou (de 56,2 para 
55,2), a indústria passou de 56,6 para 57,1. Ainda que o peso de serviços seja suficiente para arrefecer o ritmo 
agregado da atividade, a leitura ainda foi positiva ante a expectativa de ligeira moderação no terceiro trimestre. 
Por sua vez, a inflação segue bem comportada, por mais que o núcleo da inflação tenha mostrado ligeira 
aceleração entre junho e agosto, média de 1,2% ante 1,0% no trimestre anterior, o percentual segue bem 
abaixo da meta de 2,0% do BCE. Dessa forma, permanecemos com a expectativa de que o BCE prorrogue seu 
programa de compra de ativos para 2018, em linha com o discurso de prudência, persistência e paciência na 
condução da política monetária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação aos países emergentes, novamente o desempenho da atividade se mostrou mais moderado do 
que nos países desenvolvidos. Grande parte desse comportamento mais fraco se deve à desaceleração dos 
dados chineses de agosto. A produção industrial desacelerou de 6,4% para 6,0% e os investimentos em ativos 
fixos passaram de 8,3% para 7,8%. A composição dessa desaceleração foi centrada nos setores de 
infraestrutura, construção civil, produção de aço e produção de energia. O menor crescimento de tais setores 
vem em linha com nossa expectativa de que (i) o governo continua preocupado com a poluição no país nas 
proximidades da reunião do Congresso do Partido Comunista (marcada para 18 de outubro) e (ii) segue em 
curso a estratégia do governo de reduzir a produção dos setores com excesso de capacidade. Sendo assim, 
ganha força a percepção de que essa desaceleração nos dados de agosto é resultado da ação do Governo 
Central, sugerindo que a meta de crescimento do PIB ao redor de 6,5% deve ser atingida. Dessa forma, 
reforçamos nossa expectativa de manutenção da desaceleração gradual da atividade econômica no país, 
condizente com crescimento de 6,6% no ano. Vale destacar, entretanto, que as exportações e as vendas de 
máquinas e equipamentos globais estão em expansão, a despeito da ligeira desaceleração na China.  
 
Dessa forma, tem ganhado força a percepção de que o crescimento mundial voltou a acelerar no terceiro 
trimestre e de forma dispersa entre as economias. Esse cenário favorável para a atividade econômica mundial 
se dá em um contexto de taxas de juros próximas das mínimas históricas, e mesmo assim não tem sido 
acompanhado por uma aceleração na inflação. Tal comportamento contraintuitivo da inflação em parte reflete 
o cenário favorável de preços de commodities, com estoques de grãos elevados e dificuldade da OPEP de 
controlar a oferta de óleo. Por outro lado, também não se observam pressões salariais, mesmo diante da queda 
da taxa de desemprego no mundo. Esse comportamento benigno da inflação no mundo faz com que o ritmo de 
normalização da política monetária ocorra de maneira gradual, o que deve se mostrar favorável para as 
economias emergentes, incluindo o Brasil. 

Gráfico 6 – Países* com PMI da indústria baixo de 50 pontos 
% de países abaixo de 50 sugere contração da atividade contração 

Fonte: Bloomberg, Bradesco (*) amostra com 36 Países mais a Área do Euro 
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Projeções Macroeconômicas (2014 – 2018) 

2014 2015 2016 2017* 2018*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) 0.5 -3.8 -3.6 0.9 2.8

  Agropecuária (%) 2.8 3.6 -6.6 12.0 4.0

  Indústria (%) -1.5 -6.3 -3.8 0.0 3.2

  Serviços (%) 1.0 -2.7 -2.7 0.1 2.2

  Consumo Privado (%) 2.3 -3.9 -4.2 1.1 2.0

  Consumo da Adm. Pública (%) 0.8 -1.1 -0.6 -2.0 1.5

  Investimento (FBKF) (%) -4.2 -13.9 -10.2 -3.0 6.0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) -1.1 6.3 1.9 8.5 4.0

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) -1.9 -14.1 -10.3 3.0 5.0

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 5,779 6,000 6,267 6,586 7,114

PIB (US$) - bilhões 2,455 1,801 1,796 2,086 2,256

População - milhões 202.8 204.5 206.1 207.7 209.2

PIB per capita - US$ 12,110 8,808 8,713 10,045 10,782

Produção Industrial - IBGE (%) -3.3 -8.3 -6.6 2.4 3.5

Taxa Média de Desemprego - IBGE 6.7 8.4 11.5 12.8 12.5

Vendas no Comércio Varejista - Restrita (%) 2.2 -4.2 -6.2 2.5 3.0

IPCA - IBGE (%) 6.4 10.7 6.3 3.0 3.9

IGP-M - FGV (%) 3.7 10.5 7.2 -0.6 4.3

Taxa Selic (final de período) % 11.75 14.25 13.75 7.00 6.75

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 10.9 13.3 14.0 10.0 6.8

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 4.2 2.4 7.3 6.8 2.9

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) -7 18 45 66 60

  Exportações (US$ bilhões) 224 190 184 217 234

  Importações (US$ bilhões) 231 172 139 151 174

Corrente de Comércio (% PIB) 18.5 20.1 18.0 17.7 18.1

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -104 -59 -24 -7 -28

Saldo em conta-corrente (% PIB) -4.2 -3.3 -1.3 -0.3 -1.2

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 97 75 79 77 80

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 2.66 3.90 3.26 3.10 3.20

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 2.35 3.33 3.49 3.16 3.15

Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez 374 369 372 377 383

Dívida Externa Total Médio e Longo Prazo (US$ bilhões) 349 335 324 330 337

Rating Soberano Moody's Baa2 Baa3 Ba2 - -

Rating Soberano S&P BBB- BB+ BB - -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -33 -111 -156 -159 -155

Resultado primário do setor público  (% PIB) -0.6 -1.9 -2.5 -2.4 -2.2

Resultado nominal do setor público - sem câmbio  (% PIB) -6.0 -10.2 -9.0 -8.7 -7.4

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 56.3 65.5 69.9 76.6 78.5

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 32.6 35.6 46.2 52.9 54.8

Selic (Ex-ante) 
(1) Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Os dados anteriores a 2012 são da série retropolada. 
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Indicadores internacionais (2014 – 2018) 

2014 2015 2016 2017p 2018p

Argentina

  PIB (%) -2.5 2.6 -2.2 2.8 3.0

  Inflação ao consumidor (%)     42.70 26.9 41.0 22.0 15.0

  Taxa básica de juros (%)     29.50 33.00 24.75 25.25 17.00

  Taxa de câmbio (final do ano)       8.47 12.93 15.87 17.30 19.40

Brasil

  PIB (%) 0.5 -3.8 -3.6 0.9 2.8

  Inflação ao consumidor (%) 6.4 10.7 6.3 3.0 3.9

  Taxa básica de juros (%) 11.75 14.25 13.75 7.00 6.75

  Taxa de câmbio (final do ano) 2.66 3.90 3.26 3.10 3.20

Chile

  PIB (%)       1.90 2.3 1.6 1.6 2.5

  Inflação ao consumidor (%)       4.40 4.4 2.7 2.6 3.0

  Taxa básica de juros (%)       3.00 3.50 3.50 2.30 2.70

  Taxa de câmbio (final do ano) 606.5 709.0 670.7 650.0 650.0

Colômbia

  PIB (%)       4.40 3.1 2.0 1.6 3.0

  Inflação ao consumidor (%)       2.90 6.8 5.8 3.9 3.5

  Taxa básica de juros (%)       4.50 5.75 7.50 5.25 5.50

  Taxa de câmbio (final do ano)     2,377 3,174 3,001 3,050 3,000

México

  PIB (%)       2.30 2.5 2.3 1.8 2.0

  Inflação ao consumidor (%)       4.00 2.3 3.2 6.0 3.5

  Taxa básica de juros (%)       3.12 3.25 5.75 7.00 6.00

  Taxa de câmbio (final do ano)     14.75 17.2 20.7 18.0 18.2

Peru

  PIB (%)       2.40 3.3 3.9 2.8 3.7

  Inflação ao consumidor (%)       3.30 4.4 3.2 2.6 2.5

  Taxa básica de juros (%)       3.50 3.75 4.25 3.50 3.50

  Taxa de câmbio (final do ano)       2.98 3.41 3.36 3.25 3.35

Indicadores internacionais – América Latina  (2014 – 2018) 

p (projeção) 
Fonte: FMI, Bradesco 
 

2014 2015 2016 2017p 2018p
PIB GLOBAL
Mundo 3.5 3.4 3.1 3.5 3.7
Países Desenvolvidos 1.9 2.2 1.7 2.1 2.1
  Estados Unidos 2.4 2.6 1.6 2.2 2.4
  Área do Euro 1.2 2.0 1.7 2.2 1.8
  Reino Unido 3.1 1.5 1.8 2.1 1.8
  Japão 0.3 1.3 1.2 1.7 1.4
Países Emergentes 4.6 4.2 4.1 4.5 4.8
  China 7.3 6.9 6.7 6.7 6.4
  América Latina 1.0 0.1 -1.0 1.4 2.5
JUROS E INFLAÇÃO EUA
Fed Funds (%) 0.25 0.25 0.75 1.50 2.25
Inflação (%) 0.80 1.90 2.07 2.00 2.40
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Equipe Técnica  
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