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o A desaceleração da economia global se tornou mais intensa e disseminada nas últimas semanas. Além
da frustração com os dados mais recentes de atividade, as incertezas (guerra comercial, questões políticas
nos EUA, a não-resolução do Brexit e tensões geopolíticas) seguem impactando negativamente a
confiança, sugerindo continuidade do menor crescimento à frente.

o Mantivemos nossa estimativa de crescimento do PIB mundial em 2,8% para o próximo ano, diante dos
sinais mais evidentes de desaceleração da economia global. Os últimos dados corroboram nossa
expectativa de que as incertezas que permanecem no radar e um contágio da fraqueza da indústria para
os serviços devem levar a um menor crescimento no próximo ano.

o Nos Estados Unidos, os últimos indicadores antecedentes divulgados elevaram as preocupações acerca
de um arrefecimento mais rápido da atividade. Os índices ISM da indústria e dos serviços mostraram
quedas maiores que as esperadas em setembro. Nossa projeção de crescimento de 1,6% do PIB dos EUA
em 2020 já contempla desaceleração importante na passagem deste para o próximo ano. Nesse cenário,
o Fed deve dar prosseguimento ao afrouxamento monetário, com mais dois cortes de juros neste ano e
mais um em 2020, de 25 b.p. cada.

o A economia chinesa, por sua vez, apresenta sinais de certa estabilização, sugerindo alguma reação aos
estímulos fiscais e monetários concedidos ao longo deste ano. Em relação aos estímulos, é importante
salientar que o governo chinês se mantém comprometido em preservar o crescimento sem comprometer
a estabilidade financeira.
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Cenário Econômico

Sinais mais evidentes de desaceleração global

o Há duas novidades importantes no cenário doméstico. A primeira diz respeito à dinâmica inflacionária,
que continua muito comportada. A segunda novidade é uma sequência de dados positivos de atividade:
varejo, serviços, crédito e emprego apresentaram desempenho melhor do que o esperado e tornaram o
cenário de recuperação mais simétrico – com maior disseminação entre os setores.

o Revisamos nossa expectativa de IPCA para 3,1% em 2019 e 3,7% em 2020. Os ajustes neste ano
ocorreram nos grupos alimentação (de 4,0% para 2,8%) e administrados (de 4,6% para 4,0%). Neste
último grupo, a principal mudança foi na gasolina, que tem se beneficiado de preços mais baixos de
petróleo. A menor inércia inflacionária deve reforçar o cenário benigno para o IPCA também em 2020.

o Se por um lado as surpresas baixistas com a inflação sugerem cortes adicionais de juros, por outro a
recuperação que começa a ganhar corpo pode diminuir a necessidade, por parte do Banco Central, de
prover estímulos adicionais. Em nossa visão, essa é uma discussão que ocorrerá nos próximos meses, mas
entendemos que hoje o primeiro vetor tende a prevalecer sobre o segundo. Esse aparente “dilema” se
equacionará no debate sobre juros neutros.

o Nosso cenário contempla ajustes para baixo na inflação de 2019 e 2020, juros ligeiramente mais baixos
do que o esperado anteriormente e uma maior simetria no crescimento. Esse cenário de melhor
crescimento tende a se traduzir em um câmbio mais apreciado, especialmente se a agenda de reformas
continuar na direção correta, o que deve viabilizar o cenário de juros baixos por todo o ano de 2020.

Inflação comportada deve levar Selic a 4,5% no final do ano
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Há duas novidades importantes no cenário doméstico. A primeira diz respeito à dinâmica inflacionária, que
continua muito comportada. Tanto o índice cheio quanto os núcleos do IPCA continuam em trajetória muito
benigna, o que, aliado a preços mais baixos de petróleo, nos fez atualizar nossa estimativa para o IPCA de 2019
de 3,5% para 3,1%. A segunda novidade é uma sequência de dados positivos de atividade: varejo, serviços,
crédito e emprego apresentaram desempenho melhor do que o esperado e tornaram o cenário de recuperação
mais simétrico – com maior disseminação entre os setores. Mesmo a indústria, que sofre mais diretamente os
impactos da desaceleração global, surpreendeu positivamente.

Se por um lado as surpresas baixistas com a inflação sugerem cortes adicionais de juros, por outro a
recuperação que começa a ganhar corpo pode diminuir a necessidade, por parte do Banco Central, de prover
estímulos adicionais. Em nossa visão, essa é uma discussão que ocorrerá nos próximos meses, se a retomada
do crescimento se confirmar, mas entendemos que hoje o primeiro vetor tende a prevalecer sobre o segundo.
Esse aparente “dilema” se equacionará no debate sobre juros neutros – que indicam o quão preventivo o
Copom precisa ser em uma situação como essas – e no mandato do Banco Central, que é a meta de inflação. A
baixa inflação corrente e seus impactos sobre a inércia inflacionária devem produzir estimativas abaixo do
centro da meta em 2020, o que, a rigor, requererá um ajuste para baixo ainda maior da Selic, de forma a trazer
a trajetória prospectiva mais para perto do regime de metas. O horizonte de 2020 ainda é longo o suficiente
para o BC ter de agir de maneira preventiva em uma economia que pode se expandir mais, mas sujeita a um
hiato do PIB ainda muito aberto, inflação abaixo do centro da meta e expectativas ancoradas. De fato, apesar
das surpresas para cima com os dados correntes, não alteramos nossas estimativas de PIB para 2019 e 2020 por
enquanto: continuam em 0,8% e 1,9%, respectivamente. Nosso novo cenário contempla 4,5% de Selic ao final
do ano, e estabilidade dessa taxa em 2020.

Os dados correntes de atividade têm surpreendido positivamente e apontam para uma recuperação que
começa a ganhar mais consistência. Famílias e empresas estão pouco endividadas, há expansão do crédito livre
e do mercado de capitais, a geração de empregos tem sustentado o consumo das famílias, a agenda econômica
segue apontando na direção correta e a tramitação das reformas tem avançado. A recuperação da ocupação
tem sido mais consistente, com avanço moderado da massa de salários, ainda que derivada majoritariamente
de empregos informais. A expansão do varejo, ajudada pela liberação de recursos do FGTS, deve levar a alguma
recomposição da produção industrial nos próximos meses diante de estoques em níveis apropriados e
importações com expansão apenas moderada. São todos elementos importantes para se trabalhar com um
cenário central de aceleração do PIB em 2020. A intensidade dessa aceleração, contudo, tende a ser gradual,
uma vez que a necessária contração fiscal e o crescimento global mais fraco continuarão presentes no curto
prazo.

É importante relembrar, contudo, que esses choques (externo e fiscal mais restritivo) são caracterizados
como choques negativos de demanda, que podem e devem ser contrabalanceados através de uma política
monetária mais expansionista, desde que as expectativas e projeções de inflação permaneçam comportadas. É
exatamente o nosso caso hoje e o cenário que vislumbramos para 2020.

Inflação comportada deve levar Selic a 4,5% no final do ano
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Gráfico 1: Indicadores de atividade – varejo, serviços e indústria
(2014 = 100)

O mercado de crédito continua em expansão, impulsionado pela carteira de recursos livres, especialmente
pessoa física, que cresce ao ritmo de 15% em termos nominais. Ao mesmo tempo, os recursos direcionados
continuam registrando contração, refletindo a redução de subsídios verificada nos últimos três anos, em um
contexto de ajuste fiscal. Esse processo de ajuste é salutar e deverá continuar em curso ao longo de 2020. A
melhor alocação de capital e crédito na economia tende a produzir na margem um crescimento com maior
produtividade que, portanto, pressiona menos a inflação no curto prazo.

Por sua vez, os dados correntes de inflação continuam comportados. Revisamos nossa expectativa de IPCA
para 3,1% em 2019 e 3,7% em 2020. Os ajustes neste ano ocorreram nos grupos alimentação (de 4,0% para
2,8%) e administrados (de 4,6% para 4,0%). Neste último grupo, a principal mudança foi na gasolina, que tem se
beneficiado de preços mais baixos de petróleo. Após os efeitos do ataque às refinarias na Arábia Saudita se
dissiparem, a commodity passou a ser norteada pela demanda global, que segue bastante contida. Com isso,
ajustamos nossa expectativa para alta de 0,6% do item para este ano (antes em 3,0%). No caso de alimentação,
a revisão aconteceu nos produtos in natura: o clima tem contribuído para a evolução mais contida dos preços
desses produtos, que mostram deflação desde maio. Nossa expectativa era de pequena reversão desse
movimento na transição para o quarto trimestre, o que não está ocorrendo. Assim, incorporamos uma curva
mais benigna até o final do ano.

A menor inércia inflacionária deve reforçar o cenário benigno para o IPCA também em 2020. Apesar da
melhora dos indicadores de atividade na margem, a ociosidade da economia permanece elevada e a
recuperação da atividade não deve gerar pressões inflacionárias no estágio atual. O desemprego ainda elevado
– fruto de uma expansão da ocupação inferior ao crescimento da PEA – e a ancoragem das expectativas de
inflação mantêm baixa a capacidade de repasse de preços. São todos elementos que sugerem uma perspectiva
de manutenção dos núcleos em patamares confortáveis nos próximos trimestres.

De fato, hoje os principais fatores de risco do cenário se concentram em 2020 e estão associados a choques
de oferta. Os principais, são: (i) risco de uma menor produtividade da safra norte-americana de milho e (ii)
preços de proteínas, que serão guiados pela intensidade da peste suína africana na China. O tamanho do
impacto na inflação brasileira dependerá da disponibilidade dos frigoríficos brasileiros para atender a demanda
chinesa. Nosso cenário de 3,7% para o ano que vem contempla um impacto de 35 b.p. vindo desse último
choque. Vale lembrar que não incluímos, na projeção de 2020, qualquer efeito da atualização da POF.

Fonte: IBGE e  Bradesco
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Em relação à taxa de câmbio, mantivemos nossa expectativa de R$/US$ 4,00 para o final de 2019 e 3,80 para
2020. A depreciação do real dos últimos meses foi impulsionada por três vetores principais: (i) ambiente
externo mais desafiador, via menor crescimento global; (ii) baixo diferencial de juros e (iii) ausência de boas
notícias em nosso diferencial de crescimento. Os três vetores apontavam para a mesma direção até pouco
tempo atrás. No entanto, a melhora do crescimento doméstico e o fechamento da curva de juros americana,
reflexo da perspectiva de contágio da economia dos EUA pelo ciclo global, são vetores que começam a apontar
para a direção contrária, de apreciação do real. Por isso, mantemos nossa visão construtiva para o próximo ano.

À medida em que a economia volte a se recuperar com mais intensidade, o aumento dos fluxos de capitais
pode levar a uma apreciação adicional do câmbio. Ao mesmo tempo, o crescimento também será importante
para a continuidade da consolidação fiscal, permitindo uma queda adicional dos indicadores do risco Brasil. A
apreciação do câmbio é mais um dos vetores que pode dar conforto para flexibilizações adicionais do juros, ao
manter as expectativas inflacionárias contidas no horizonte relevante para a política monetária.

Vale uma ressalva, contudo, sobre nossas contas externas: a revisão metodológica do balanço de
pagamentos trouxe o déficit em conta-corrente de uma situação muito confortável para outra, mais neutra.
Revisamos nossa projeção para o déficit em conta corrente de 2019 de US$ 28 bilhões para próximo de US$ 40
bilhões, o equivalente a 2,2% do PIB. Esse ajuste se deve em grande medida às mudanças recentes na
contabilização do Balanço de Pagamentos (que tiveram uma contribuição altista no déficit externo), mas
também a um recuo de nossa projeção de exportações, fruto da desaceleração global. A boa notícia é que
pouco ou nada da revisão reflete uma alteração no padrão de importações, que poderia sugerir perda de PIB
potencial. Além disso, apesar das revisões, trata-se de um nível financiado com alguma folga pelos fluxos de
FDI, que também foram revisados para baixo no último mês, mas que devem voltar a subir à medida que o país
volte a crescer. A conta de capitais, com ingressos de portfolio e investimentos diretos, é que deve guiar a
apreciação do câmbio se o país voltar a crescer.

Gráfico 2: IPCA – Trajetória e meta de inflação
(Acumulado em 12 meses)
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Essas perspectivas mais positivas não podem prescindir de continuidade na agenda de ajuste fiscal. Com alta
chance de aprovação final da reforma da previdência ainda neste mês, o país precisará caminhar para reformar
as demais despesas obrigatórias para que haja flexibilidade orçamentária e perspectiva de manutenção do teto
dos gastos e ampliação do investimento público. As dinâmicas mais favoráveis de simulação da dívida pública
que têm se apresentado não serão consistentes sem a persistência no ajuste fiscal, afinal não conseguiremos
produzir os juros baixos e o crescimento necessários para que o primário requerido para estabilizar a dívida seja
permanentemente mais baixo. O país ainda convive com um déficit primário da ordem de 1,5% do PIB, déficit
nominal superior a 6,0% e a situação de estados e municípios está longe de equacionada. A precificação de um
reduzido risco país e curvas de juros longas em patamares historicamente baixos, ainda que bastante inclinadas
ainda, pressupõe um ambiente em que o teto dos gastos não apenas é mantido, mas os instrumentos para sua
preservação são viabilizados.

Em resumo, nosso cenário contempla ajustes para baixo na inflação de 2019 e 2020, juros ligeiramente mais
baixos do que o esperado anteriormente e uma maior simetria no crescimento, com notícias mais
encorajadoras nos dados – maior geração de empregos, vendas no comércio e concessão de crédito. Esse
cenário de melhor crescimento tende a se traduzir em um câmbio mais apreciado, especialmente se a agenda
de reformas continuar na direção correta, o que deve viabilizar o cenário de juros baixos por todo o ano de
2020.
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A desaceleração da economia global se tornou mais intensa e disseminada nas últimas semanas. Além da
frustração com os dados mais recentes de atividade, as incertezas (guerra comercial, questões políticas nos
EUA, a não-resolução do Brexit e tensões geopolíticas) seguem impactando negativamente a confiança,
sugerindo continuidade do menor crescimento à frente.

Além disso, o setor de serviços, até então mais resiliente, começou a apresentar sinais de moderação. O
recuo do índice PMI de serviços, com destaque para as quedas mais expressivas nos Estados Unidos e na
Alemanha, aumentou o questionamento sobre contágio do fraco desempenho da indústria para o consumo e o
mercado de trabalho, o que poderia intensificar ainda mais a desaceleração já em curso. Embora não seja
possível precisar a defasagem exata dessa convergência, os serviços acompanharam o movimento da indústria
nos ciclos passados.

Nos Estados Unidos, os últimos indicadores antecedentes divulgados elevaram as preocupações acerca de
um arrefecimento mais rápido da atividade. Os índices ISM da indústria e de serviços mostraram quedas
maiores do que as esperadas em setembro. No caso do setor industrial, chama atenção a forte redução do
componente de exportações, sugerindo que o país será mais afetado pela tensão comercial e pelo menor
crescimento do mundo do que tem sido até o momento. Ademais, a desaceleração do setor de serviços foi
generalizada dentre os subíndices, reforçando o temor de menor crescimento da economia norte-americana
nos próximos meses.

Nossa projeção de crescimento de 1,6% do PIB dos EUA em 2020 já contempla desaceleração importante na
passagem deste para o próximo ano. Ainda há um descompasso entre os indicadores antecedentes e
coincidentes, principalmente quando considerados os dados de consumo das famílias e de mercado de
trabalho. As vendas do varejo e o consumo continuam crescendo em ritmo acelerado (este último está se
expandindo em um ritmo anualizado de 3% desde meados do ano passado), enquanto cerca de 150 mil postos
de trabalho são criados mensalmente e a taxa de desemprego atingiu seu menor patamar em décadas (3,5%).
Entretanto, os últimos dados divulgados e os riscos advindos do exterior (tensão comercial e menor
crescimento mundial) apontam para perda de tração relevante da economia norte-americana.
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Nesse cenário, o Fed deve dar prosseguimento ao afrouxamento monetário, com mais dois cortes de juros
neste ano e mais um em 2020, de 25 b.p. cada. Não descartamos a possibilidade de uma redução maior, de 50
b.p., em uma única reunião, dado que não somente o conjunto de informações de atividade se apresentou mais
modesto, mas os fatores de risco se mostraram mais preocupantes, em um contexto de inflação abaixo da meta
e de expectativas cadentes. Mantemos, assim, nossa expectativa de que a taxa básica de juros chegue a 1,25%
no início do próximo ano.

A economia chinesa, por sua vez, apresenta sinais de certa estabilização, sugerindo alguma reação aos
estímulos fiscais e monetários concedidos ao longo deste ano. A despeito dos últimos dados de produção
industrial, vendas do varejo e investimentos em ativos fixos de agosto ainda registrarem desaceleração
relevante, atingindo as menores taxas de crescimento dos últimos anos, alguns indicadores como o PMI
industrial, dados de crédito (shadow banking) e outros antecedentes indicam alguma estabilização no quarto
trimestre.

Em relação aos estímulos, é importante salientar que o governo chinês se mantém comprometido em
preservar o crescimento sem comprometer a estabilidade financeira. Essa postura mais prudente reflete o
alto grau de alavancagem da economia. Assim, os estímulos adotados têm sido mais graduais do que no
passado. Acreditamos que a política econômica seguirá mais conservadora, o que foi reforçado pelo discurso de
Xi Jinping nas comemorações do 70º aniversário do Partido Comunista Chinês, aceitando um crescimento mais
moderado.

Gráfico 4: EUA: Indicador ISM
(Pontos)

Fonte: Bloomberg e  Bradesco
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O Banco Central Europeu (BCE) adotou um amplo pacote de medidas para impulsionar a economia e levar a
inflação para a meta. Dentre as principais, encontram-se: (i) corte da taxa de juros de depósito, de -0,4% para -
0,5%; (ii) anúncio da retomada da compra de ativos (quantitative easing) em novembro, em um ritmo mensal
de 20 bilhões de euros, e (iii) expansão do forward guidance, com juros em patamares baixos até a
convergência da inflação. O pacote foi bastante abrangente, considerando o espaço limitado de atuação da
política monetária em um ambiente de juros negativos. Nesse sentido, o presidente do BCE tem destacado a
importância da adoção de política fiscal expansionista em países com orçamento equilibrado (superávit fiscal e
dívida/PIB estável ou em queda) para estimular o crescimento. A Alemanha, responsável por 1/3 do PIB da Área
do Euro, teria espaço para ampliar seus gastos, mas tem se mostrado menos disposta diante de um mercado de
trabalho ainda robusto e de leis internas que dificultam sua aprovação no Parlamento.

Sem estímulos fiscais e com menor crescimento no restante do mundo, a atividade europeia segue
frustrando as expectativas, com desaceleração mais forte do que a dos demais países. As sondagens de
setembro continuam apontando para perda de tração adicional no quarto trimestre, diante da intensificação
dos riscos idiossincráticos da região, como o Brexit (cujo desfecho pode culminar em novas eleições ou em
saída da União Europeia sem acordo), instabilidade política na Espanha (com nova eleição neste ano),
indefinição do orçamento italiano e tarifas retaliatórias dos EUA sobre cerca de US$ 7,5 bilhões de bens da
União Europeia, após os Estados Unidos ganharem processo junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Gráfico 5: China: Indicador antecedente CEIC
(Pontos)

Fonte: CEIC e  Bradesco
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Em linha com o restante do mundo, os países latino-americanos continuam apresentando crescimento
bastante fraco no terceiro trimestre. A moderação da atividade e queda da inflação abriram espaço para uma
nova rodada de estímulos monetários. Os bancos centrais do México e do Peru voltaram a reduzir suas taxas
básicas de juros. Para os próximos meses, acreditamos que esse afrouxamento deve se intensificar, apesar da
volatilidade recente causada por questões políticas, em particular no Peru, Equador e na Argentina.

O cenário global segue, portanto, deflacionário para a economia brasileira. A desaceleração global continua
pressionando para baixo os preços de commodities e de produtos industriais. Adicionalmente, as informações
de maior moderação da atividade norte-americana, juntamente com indícios mais positivos da atividade
doméstica e andamento da agenda de reformas, podem favorecer alguma valorização do real ante o dólar.

Assim, mantivemos nossa estimativa de crescimento do PIB mundial em 2,8% para o próximo ano, diante dos
sinais mais concretos de desaceleração da economia global. Os últimos dados corroboram nossa expectativa
de que as incertezas que permanecem no radar e um contágio da fraqueza da indústria para os serviços devem
levar a um menor crescimento no próximo ano.

Gráfico 6: Área do Euro: Indicador antecedente Depec (pontos) e variação interanual do PIB (%)
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Projeções Macroeconômicas (2015 – 2019)

2016 2017 2018 2019* 2020*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) -3,3 1,1 1,1 0,8 1,9

  Agropecuária (%) -5,2 12,5 0,1 1,0 1,5

  Indústria (%) -4,6 -0,5 0,6 0,6 1,8

  Serviços (%) -2,3 0,5 1,3 1,0 2,0

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

  Consumo da Adm. Pública (%) 0,2 -0,9 0,0 0,0 0,4

  Investimento (FBKF) (%) -12,1 -2,5 4,1 3,0 5,0

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

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) -10,3 5,0 8,5 6,5 6,0

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 6.267 6.554 6.828 7.178 7.673

PIB (US$) - bilhões 1.796 2.053 1.868 1.833 1.987

População - milhões 206,1 207,7 209,2 210,7 212,1

PIB per capita - US$ 8.714 9.888 8.930 8.702 9.370

Produção Industrial - IBGE (%) -6,4 2,5 1,1 0,6 1,8

Taxa Média de Desemprego - IBGE 11,5 12,7 12,3 12,5 12,3

Vendas do Comércio Varejista - Restrita (%) -6,2 2,0 2,3 2,0 3,2

IPCA - IBGE (%) 6,29 2,95 3,75 3,10 3,70

IGP-M - FGV (%) 7,17 -0,50 7,54 5,42 4,43

Taxa Selic (final de período) % 13,75 7,00 6,50 4,50 4,50

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 14,0 10,0 6,42 6,0 4,4

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 7,3 6,8 2,6 2,8 0,7

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 45,0 64,0 53,0 42,0 51,4

  Exportações (US$ bilhões) 184 217 240 231 244

  Importações (US$ bilhões) 139 153 186 189 192

Corrente de Comércio (% PIB) 18,0 18,0 22,8 22,9 21,9

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24 -7 -22 -41 -43

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

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 74 69 77 78 80

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,26 3,31 3,87 4,00 3,80

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,49 3,19 3,65 3,92 3,86

Rating Soberano Moody's Ba2 Ba2 Ba2 - -

Rating Soberano S&P BB BB BB- - -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -156 -111 -108 -135 -100

Resultado primário do setor público  (% PIB) -2,5 -1,7 -1,6 -1,9 -1,3

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 69,9 74,1 76,7 77,8 79,4

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 46,2 51,6 54,1 55,2 56,8
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Indicadores internacionais (2015 – 2019)

Indicadores internacionais – América Latina  (2015 – 2019)

(*): (projeção)
Fonte: FMI, Bradesco

2016 2017 2018 2019* 2020*

Argentina

  PIB (%) -1,8 2,9 -2,5 -2,0 -1,0

  Inflação ao consumidor (%) 41,0 24,8 47,7 60,0 40,0

  Taxa básica de juros (%) 24,8 28,8 59,3 70,0 50,0

  Taxa de câmbio (final do ano) 15,85 18,59 37,65 70 100

Brasil

  PIB (%) -3,3 1,1 1,1 0,8 1,9

  Inflação ao consumidor (%) 6,3 2,9 3,7 3,1 3,7

  Taxa básica de juros (%) 13,75 7,00 6,50 4,50 4,50

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,26 3,31 3,87 4,00 3,80

Chile

  PIB (%) 1,3 1,5 4,0 2,5 2,8

  Inflação ao consumidor (%) 2,7 2,3 2,9 2,5 2,5

  Taxa básica de juros (%) 3,50 2,50 2,75 1,80 1,75

  Taxa de câmbio (final do ano) 671,0 615,0 694,0 700 700

Colômbia

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

  Inflação ao consumidor (%) 5,8 4,1 3,1 3,3 3,0

  Taxa básica de juros (%) 7,50 4,75 4,25 4,00 3,75

  Taxa de câmbio (final do ano) 3001 2.984 3.248 3.200 3.300

México

  PIB (%) 2,9 2,0 2,0 1,0 1,5

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

  Taxa básica de juros (%) 5,75 7,25 8,25 7,25 6,50

  Taxa de câmbio (final do ano) 20,7 19,7 19,7 20,0 20,3

Peru

  PIB (%) 4,1 2,5 4,1 2,8 3,2

  Inflação ao consumidor (%) 3,2 1,4 2,4 2,3 2,0

  Taxa básica de juros (%) 4,25 3,25 2,75 2,00 2,00

  Taxa de câmbio (final do ano) 3,36 3,26 3,27 3,35 3,32

2016 2017 2018 2019* 2020*

PIB Global
Mundo 3,4 3,8 3,6 3,0 2,8
Países Desenvolvidos 1,7 2,3 2,2 1,6 1,2

Estados Unidos 1,6 2,2 2,9 2,3 1,6
Área do Euro 1,8 2,3 1,8 1,0 0,8
Reino Unido 1,8 1,8 1,4 1,0 0,7
Japão 0,6 1,9 0,8 0,5 0,2

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

JUROS E INFLAÇÃO EUA
Fed Funds (%) 0,75 1,50 2,50 1,50 1,25
Inflação (%) 2,07 2,10 2,40 1,80 2,20
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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)

economiaemdia.com.br
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