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Brasil: Recuperação da economia se consolida, sem aceleração da inflação 
 
o As notícias positivas com o desempenho da atividade econômica continuam. Além da surpresa com o PIB 

do trimestre passado, um conjunto mais amplo de indicadores referentes ao início do terceiro trimestre 
confirmam que a retomada tem persistido, apesar da saída do efeito do FGTS sobre a economia. Em vista 
disso, atualizamos nosso cenário de crescimento deste ano, de 0% para alta de 0,7%. Para 2018, elevamos 
nosso cenário de crescimento de 2,0% para 2,5%.  
 

o Apesar dos sinais de retomada do consumo, as surpresas baixistas com a inflação persistem, o que nos 
levou a revisar o IPCA deste ano para uma alta de 3,0%, ante projeção anterior de 3,4%. Para o próximo 
ano, revisamos a projeção para 3,9%. Os desdobramentos positivos da safra agrícola deste ano têm se 
confirmado em um choque de oferta favorável e implicado em preços de alimentação ao domicílio 
persistentemente abaixo do esperado, mas a inflação baixa tem se disseminado em todos os 
componentes.  
 

o Esse quadro de baixa inflação, crescimento moderado da economia e a comunicação do Banco Central, 
nos fez revisar o ponto terminal da Selic para 7,0%. Apesar da economia estar ganhando alguma tração e 
os juros reais se encontrarem abaixo da taxa de juros neutra, os limitados riscos para a inflação de 2018 
devem fazer o Banco Central seguir cortando um pouco mais os juros. Mas a defasagem de política 
monetária começa a fazer efeito e a composição do crescimento, com baixo investimento e consumo forte 
poderá fazer elevar a inflação dentro de alguns trimestres, ainda que esse pareça ser um tema mais para 
2019.  
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Cenário Econômico 

Mundo: Crescimento global sólido e mais difuso entre as diferentes regiões 

 
o Os dados da economia global apontam para a manutenção de um crescimento econômico global sólido, 

com taxa anualizada ao redor de 4% pelo segundo trimestre consecutivo. Esta taxa de expansão é a maior 
desde 2009, quando havia um ambiente de reação à crise de 2008, com expansão fiscal e monetária em 
boa parte do mundo. 

  
o O traço marcante desse cenário tem sido uma revisão persistente de crescimento para cima e inflação 

para baixo. Essa combinação caracteriza bem o momento favorável da economia mundial. 
  
o A dinâmica dos emergentes ainda permanece mais moderada para seus padrões históricos, mas há 

gradual melhora em alguns países. A desaceleração que se temeu para China não tem se confirmado e o 
crescimento pode ser ligeiramente superior a 6,6%. Os dados mais recentes dos PMIs reverteram 
percepção de desaceleração e voltaram a melhorar tanto na indústria quanto nos serviços em agosto. 

  
o É crescente a chance de termos alguns anos de crescimento global mais próximo a 4%, com melhora em 

relação ao baixo crescimento (entre 2,5% e 3%) visto desde a crise de 2008. É difícil imaginar que 
voltaremos aos padrões de crescimento prévios a 2008 (ao redor de 5%), por todo o avanço de PIB per 
capita já ocorrido nos emergentes e menor probabilidade de recorrência do ciclo de expansão de crédito e 
das commodities, mas é preciso reconhecer que o ambiente de crescimento tem surpreendido 
positivamente.  
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As notícias positivas com o desempenho da atividade econômica continuam. Além da surpresa com o PIB do 
trimestre passado, um conjunto mais amplo de indicadores referentes ao início do terceiro trimestre (venda de 
materiais de construção, emplacamento de veículos, vendas no comércio, produção industrial, estoques baixos) 
confirmam que a retomada tem persistido, apesar da saída do efeito do FGTS sobre a economia. Em vista disso, 
atualizamos nosso cenário de crescimento deste ano, de 0% para alta de 0,7%. Essa projeção é compatível com 
uma ligeira alta do PIB na margem no terceiro trimestre e uma elevação de 0,5% no último trimestre do ano. 
Para 2018, elevamos nosso cenário de crescimento de 2% para 2,5%.  
  
Qualitativamente, esse crescimento está centrado na alta do consumo das famílias, mas esse é o primeiro 
passo para que os investimentos também voltem a crescer. É verdade que o ritmo de crescimento dos 
investimentos irá depender do ambiente de negócios que irá prevalecer nos próximos anos e do quão rápido a 
ociosidade será reduzida, mas a demanda final está se estabilizando em um patamar acima do que era 
esperado há alguns meses e isso pode levar a uma gradual retomada da confiança e dos planos de inversões. 
Estes, aliás, se encontram em patamar bastante deprimido, suficiente apenas para cobrir a depreciação do 
capital. Ainda assim, mesmo que o nível de utilização da capacidade instalada seja baixo, o quadro é distinto 
entre os diversos setores, e temos visto um número crescente de anedóticos relatando volta das contratações e 
aumento das horas trabalhadas. O nível de emprego na economia já se encontra ajustado à produção e começa 
a crescer, o que nos fez revisar para baixo o desemprego esperado para esse e o próximo ano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essa composição do crescimento se reflete de forma muito similar no mercado de crédito, com desempenho 
favorável na carteira de pessoa física e contração em pessoa jurídica. Nos últimos meses temos notado sinais 
mais consistentes de retomada do crédito pessoa física. Descontados os efeitos sazonais, as concessões 
cresceram 18% nos últimos seis meses, em termos anualizados. Essa retomada tem sido impulsionada pelas 
linhas de consignado, que no acumulado do ano estão 25% acima do registrado no mesmo período do ano 
anterior. Em nossa visão, as famílias já estão avançadas em seu processo de desalavancagem, especialmente 
por conta da poupança precaucional gerada nos últimos anos e, mais recentemente, pelo aumento da renda 
real e do emprego. Acreditamos que a flexibilização da política monetária e a descompressão em curso das 
taxas para os tomadores finais deverão aliviar ainda mais o comprometimento de renda nos próximos 
trimestres, auxiliando o processo de retomada do consumo. Por outro lado, ainda vemos um fraco desempenho 
em pessoa jurídica, que deve responder de maneira defasada à retomada da atividade e esboçar sinais mais 
claros de recuperação apenas no final do ano. Assim, projetamos um crescimento da carteira total de 1,2% este 
ano e expansão de 5,5% em 2018.  
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Gráfico 1 – Crescimento anual do PIB 

Fonte: IBGE, Bradesco 
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Apesar dos sinais de retomada do consumo, as surpresas baixistas com a inflação persistem, o que nos levou 
a revisar o IPCA deste ano para uma alta de 3,0%, ante projeção anterior de 3,4%. Para o próximo ano, 
revisamos a projeção para 3,9%. Os desdobramentos positivos da safra agrícola deste ano têm se confirmado 
em um choque de oferta favorável e implicado preços de alimentação ao domicílio persistentemente abaixo do 
esperado. Com isso, ajustamos a estimativa para a inflação de alimentação no domicílio, de uma deflação de 
1,5% para uma queda de 2,7%. Além disso, a evolução da atividade econômica e a respectiva defasagem sobre 
a formação de preços em conjunto com a ancoragem das expectativas de inflação continuam se traduzindo em 
um processo desinflacionário que tem sido disseminado e persistente. Dessa forma, também ajustamos a 
projeção para os preços de bens duráveis, de uma deflação de 0,5% para uma queda de 1,0%. E da inflação do 
grupo dos demais livres de uma alta de 3,5% para uma elevação de 3,0%, o que mostra que a inflação baixa tem 
se disseminado em todos os componentes. A inflação de serviços, por exemplo, está no menor patamar desde 
2007. A inflação baixa tende a contratar uma inércia bastante reduzida para o próximo o ano o que, juntamente 
com a ociosidade da economia e a folga nas contas externas produz um cenário de baixo risco para 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um aspecto crucial para a baixa preocupação com a inflação vem da nossa avaliação sobre o comportamento 
da taxa de câmbio. Esperamos R$/US$ 3,10 para o final deste ano e R$/US$ 3,20 para o próximo. 
Entendemos que os prêmios de risco do país devam se manter relativamente estáveis e que o cenário externo 
continuará ao menos razoável para preços de ativos dos países emergentes. Distintos vetores têm influenciado 
a taxa de câmbio nos últimos meses.  Dentre os vetores domésticos, destacamos a solidez das contas externas 
que se materializa em fortes saldos comerciais e em um baixíssimo déficit externo, amplamente financiado 
pelos investimentos diretos. O elevado volume de reservas internacionais, o baixo estoque de swaps cambiais 
detido pelo Banco Central e um perfil adequado do passivo externo completam o quadro de solidez das contas 
externas. Além disso, o CDS de 5 anos (prêmios de risco) já retornou para abaixo de 200 pontos (refletindo o 
ambiente global, os sinais de retomada da economia e um ambiente político menos incerto) e os termos de 
troca voltaram a melhorar na margem. Já o cenário externo favorável para preços de ativos de emergentes se 
materializa tanto no enfraquecimento do dólar, como no baixo nível histórico do índice VIX (medida de risco) e 
na ampla liquidez global, refletindo na forte demanda por ativos de países emergentes.  

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

Fonte: IBGE, Bradesco 
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Esse quadro de baixa inflação, crescimento moderado da economia e a comunicação do Banco Central, nos 
fez revisar o ponto terminal da Selic para 7,0%. Apesar da economia estar ganhando alguma tração e os juros 
reais se encontrarem abaixo da taxa neutra, os limitados riscos para a inflação de 2018 devem fazer o Banco 
Central seguir cortando um pouco mais os juros. Mas a defasagem de política monetária começa a fazer efeito 
e a composição do crescimento, com baixo investimento e consumo forte poderá fazer elevar a inflação dentro 
de alguns trimestres, ainda que esse pareça ser um tema mais para 2019. A queda mais permanente dos juros 
estruturais segue dependendo do avanço da reforma previdenciária e de medidas que ampliem a flexibilidade 
da economia. No entanto, é forçoso reconhecer que a inflação se encontra baixa em muitos países apesar da 
retomada do crescimento e de níveis de emprego elevados mundo afora, o que nos faz refletir se os juros, no 
Brasil, poderão ficar mais baixos e por mais tempo do que prevemos hoje em dia em nosso cenário, replicando 
parcialmente o que se observou em outras economias que passaram por fortes recessões. Por ora, achamos 
que esse é um diagnóstico ainda muito prematuro e que o Banco Central, se decidir testar patamares bem mais 
baixos de juros, o fará de forma muito gradual ao longo do próximo ano.  
  
Por fim, em relação ao cenário fiscal, a piora nas metas para o déficit primário não se refletiu em 
deterioração do quadro de risco por conta da expectativa de juros mais baixos e crescimento mais forte. 
Esperamos déficit de R$ 159 bilhões em 2017, com receitas ainda refletindo crescimento gradual do PIB e 
despesas abaixo do limite do teto dos gastos. De fato, para atingir esse resultado, alguns fatores terão de ser 
observados até o final do ano, como aumento da arrecadação de impostos com PIS/Cofins de combustíveis e 
Refis. Mas, para o próximo ano, a recuperação da atividade e a queda de juros favorecem um resultado 
nominal melhor do que esperávamos antes da revisão das metas fiscais. Além disso, o plano de privatizações e 
concessões apresentado recentemente pelo governo deve gerar recursos adicionais em 2018. Dessa maneira, e 
com a restrição do teto de gastos, acreditamos que o déficit do ano que vem pode ser até um pouco menor do 
que a meta, algo como R$ 155 bilhões. Contudo, esse quadro circunstancial de juros baixos e crescimento mais 
elevado não muda em nada o desafio de cumprimento do teto dos gastos no médio prazo, para o qual a 
reforma da Previdência ainda é um fator indispensável.  

Gráfico 3 – Transações Correntes e Investimento Direto 
(variação acumulada em 12 meses, US$ bilhões) 

 

Fonte: BCB, Bradesco 
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Os dados da economia global apontam para a manutenção de um crescimento econômico global sólido, com 
taxa anualizada ao redor de 4% pelo segundo trimestre consecutivo. Esta taxa de expansão é a maior desde 
2009, quando havia um ambiente de reação à crise de 2008, com expansão fiscal e monetária em boa parte do 
mundo. Diferente do ambiente de 2009, quando a recuperação foi muito intensa, mas temporária, a atual 
expansão se constrói sob bases mais sólidas. As políticas monetárias têm se mantido em posição expansionista, 
mas sem adição ou aceleração de QEs como ocorria até 2015, por exemplo. A aceleração do crescimento, sem 
adição de novos estímulos, pode ser um sintoma de que alguns fatores estruturais estão apoiando esta melhora 
recente.  
  
Para as mesmas condições expansionistas, uma melhora no balanço das empresas, das famílias e dos bancos 
podem produzem taxas de crescimento mais intensas. Além disso, a superação de alguns riscos de cauda 
(econômicos e políticos) também conduzem a atitudes menos cautelosas dos agentes econômicos ao longo do 
tempo. Há evidências crescentes de que a confiança de empresários e de consumidores nas economias 
desenvolvidas vêm se firmando em níveis elevados. As taxas de desemprego nos Estados Unidos e na Europa 
têm cedido de forma intensa e consistente por vários trimestres; os resultados corporativos continuam 
melhorando e, após um longo período de estagnação dos investimentos e da produtividade, começam a 
aparecer sinais incipientes de melhora também desses indicadores.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Não menos importante é o fato de que, em paralelo à melhora da atividade econômica, os dados de inflação 
continuam extremamente bem comportados. Após uma ameaça de aceleração de preços e salários nos 
Estados Unidos no início do ano, com CPI atingindo 2,7% em doze meses, houve rápida desaceleração para 
1,7%. Sob a hipótese de que a inflação esteja alinhada com a meta do Fed nos próximos meses, o CPI fecharia o 
ano abaixo de 1,5%, o que pode fazer com que o Fed tenha uma postura mais gradualista na normalização da 
taxa de juros nos próximos meses, reduzindo o risco de aperto de liquidez global mais intenso no curto prazo. A 
discussão dentro do FOMC tem se intensificado nos últimos meses. Após a formação nos últimos anos de um 
quase consenso de que a curva de Phillips estava mais horizontal (com menor sensibilidade da inflação à queda 
do desemprego), agora a discussão avança para a possibilidade de que estejamos passando por um choque de 
oferta positivo que possa manter a inflação baixa por um período mais longo, reproduzindo parcialmente o 
fenômeno visto na segunda metade dos anos noventa. Com isso, é bastante provável que o Fed seja mais lento 
na normalização dos juros até o final de 2018, de forma que alteramos nossa expectativa para o número de 
altas de juros até o final do ano que vem, de 4 para 3 a partir do nível atual.  
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Gráfico 4 – Crescimento do PIB global 

Fonte: Bloomberg, FMI, Bradesco 
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O traço marcante desse cenário tem sido uma revisão persistente de crescimento para cima e inflação para 
baixo. Essa combinação caracteriza bem o momento favorável da economia mundial, como se pode notar no 
gráfico a seguir. Nele, comparamos a variação das expectativas (do final do primeiro trimestre até hoje) para o 
crescimento e para a inflação, sendo possível notar movimentos divergentes: revisão altista para o crescimento 
na maior parte dos países e revisões para baixo na inflação.    
   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
Os indicadores da Área do Euro confirmam esse quadro. Em relação à composição setorial, o desempenho da 
indústria se destacou. 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 
moderação mais intensa no terceiro trimestre. Por sua vez, a inflação segue bem comportada. Ainda 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.   
 
A dinâmica dos países emergentes ainda permanece mais moderada para seus padrões históricos, mas há 
gradual melhora em alguns casos. A desaceleração que se temia para China não tem se confirmado e o 
crescimento pode ser ligeiramente superior a 6,6%. Os dados mais recentes dos PMIs reverteram percepção de 
desaceleração e voltaram a melhorar tanto na indústria quanto nos serviços, confirmando tendência de um 
terceiro trimestre com bom ritmo de expansão.  Outros países asiáticos têm mostrado bom dinamismo, como 
Índia e Taiwan. Alguns países da América Latina também começam a mostrar aceleração econômica mais 
evidente, em particular Argentina e Brasil.  

-0,1

-0,2

0,4

0,3

0,2

-0,5

0,1

-0,2
-0,2

-0,5
-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Estados Unidos Reino Unido Área do Euro Japão China

Mediana das EXPECTATIVAS DE PIB E INFLAÇÃO PARA 2017

PIB

Inflação

Gráfico 5 – Mediana das expectativas de PIB e inflação para 2017  
(revisões entre março e agosto de 2017, % acumulado) 

Fonte: Bloomberg, Bradesco 



7 

Cenário Econômico 

1,7%
1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Desv. Padrão do crescimento interanual do PIB*
(49 países mais a Área do Euro)
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De forma mais ampla é possível afirmar que o crescimento mundial não apenas está se firmando em ritmo 
favorável, como passou a se espalhar cada vez mais pelos diferentes países e regiões do mundo. Nosso 
indicador de desvio padrão do crescimento para uma amostra de 50 países está no nível mais baixo da série 
histórica (crescimento mais homogêneo entre os países) , o que demonstra que a atual retomada não é 
concentrada em poucos países e que há certa convergência de ritmo entre os países desenvolvidos e 
emergentes, diferentemente do ocorrido antes da crise de 2008. É difícil imaginar que voltaremos aos padrões 
de crescimento prévios a 2008 (ao redor de 5%), por todo o avanço de PIB per capita já ocorrido nos 
emergentes e menor probabilidade de recorrência do ciclo de expansão de crédito e das commodities, mas é 
crescente a chance de termos alguns anos de crescimento global mais próximo a 4%, com melhora em relação 
ao baixo crescimento (entre 2,5% e 3%) visto desde a crise de 2008, uma vez que o ambiente de crescimento 
tem surpreendido positivamente. 

Gráfico 6 – Desvio padrão do PIB global (amostra de 50 países) 
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Projeções Macroeconômicas (2014 – 2018) 

2014 2015 2016 2017* 2018*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) 0,5 -3,8 -3,6 0,7 2,5

  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 0,0 2,0

  Consumo Privado (%) 2,3 -3,9 -4,2 0,8 1,7

  Consumo da Adm. Pública (%) 0,8 -1,1 -0,6 -2,3 1,5

  Investimento (FBKF) (%) -4,2 -13,9 -10,2 -4,0 6,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) -1,1 6,3 1,9 8,0 4,0

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) -1,9 -14,1 -10,3 1,0 5,0

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 5.779 6.000 6.267 6.573 7.079

PIB (US$) - bilhões 2.455 1.801 1.796 2.085 2.244

População - milhões 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2

PIB per capita - US$ 12.110 8.808 8.713 10.039 10.730

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

Taxa Média de Desemprego - IBGE 6,7 8,4 11,5 13,1 13,0

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 -0,8 4,3

Taxa Selic (final de período) % 11,75 14,25 13,75 7,00 7,00

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 64 64

  Exportações (US$ bilhões) 224 190 184 215 230

  Importações (US$ bilhões) 231 172 139 150 166

Corrente de Comércio (% PIB) 18,5 20,1 18,0 17,5 17,7

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

Saldo em conta-corrente (% PIB) -4,2 -3,3 -1,3 -0,3 -1,1

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

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$ 2,4 3,3 3,5 3,2 3,2

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 -8,5 -7,0

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 56,3 65,5 69,9 76,0 79,8

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 32,6 35,6 46,2 46,9 48,4

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
PIB GLOBAL
Mundo 3,5 3,4 3,1 3,5 3,6
Países Desenvolvidos 1,9 2,2 1,7 2,1 1,9
  Estados Unidos 2,4 2,6 1,6 2,1 2,2
  Área do Euro 1,2 2,0 1,7 2,1 1,7
  Reino Unido 3,1 2,2 1,8 1,7 1,3
  Japão 0,3 1,2 1,0 1,5 1,0
Países Emergentes 4,6 4,2 4,1 4,5 4,8
  China 7,3 6,9 6,7 6,6 6,3
  América Latina 1,0 0,1 -1,0 1,3 2,4
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

2014 2015 2016 2017p 2018p

Argentina

  PIB (%) -     2,50 2,6 -2,2 2,5 3,0

  Inflação ao consumidor (%)     42,70 26,9 41,0 21,0 15,0

  Taxa básica de juros (%)     29,50 33,00 24,75 23,50 15,00

  Taxa de câmbio (final do ano)       8,47 12,93 15,87 17,30 19,40

Brasil

  PIB (%) 0,5 -3,8 -3,6 0,7 2,5

  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 7,00

  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 2,50 2,50

  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 3.060 3.000

México

  PIB (%)       2,30 2,5 2,3 1,8 2,0

  Inflação ao consumidor (%)       4,00 2,3 3,2 5,7 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 3,4 4,0

  Inflação ao consumidor (%)       3,30 4,4 3,2 2,8 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 
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Equipe Técnica  

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações 
e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente 
qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, 
julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou 
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de 
todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de 
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO 
ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO) 
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