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08 de novembro de 2019

Cenário Econômico

Abrandamento dos riscos no cenário externo impactou os preços de ativos

o No último mês, o cenário econômico foi marcado pela melhora das percepções em relação ao Brasil, em
um contexto de redução dos riscos prospectivos ao cenário global e aprovação da reforma da
Previdência. O CDS atingiu as mínimas históricas, compatível com o período em que o país era grau de
investimento. Esse quadro tende a se manter com avanços adicionais na agenda estrutural, gerando
impactos positivos em termos de condições financeiras. Sob esse contexto, atualizamos nosso cenário. As
principais revisões estão relacionadas a 2020, com maior crescimento, menos inflação e redução adicional
de juros.

o Em relação à atividade econômica, calibramos nossa expectativa para o crescimento do PIB deste ano,
de 0,8% para 0,9%. Essa ligeira mudança é reflexo dos dados correntes, que mostram uma recuperação
moderada, mas consistente da atividade econômica. Para 2020, revisamos nossa projeção de
crescimento, de 1,9% para 2,2%. Essa revisão é compatível com a melhora adicional que esperamos para
as condições financeiras domésticas. Adicionalmente, também incorporamos a melhora do balanço de
riscos prospectivos no cenário global.

o Apesar da melhora dos indicadores de atividade na margem, a ociosidade da economia permanece
elevada e a recuperação da economia não deve gerar pressões inflacionárias nos próximos trimestres.
Ajustamos o IPCA de 2019 de 3,1% para 3,2% e o de 2020 de 3,7% para 3,6%. Entendemos que o quadro
de inflação baixa e expectativas ancoradas tende a prevalecer, levando o BC a fazer um ajuste adicional
de 25 b.p. em fevereiro, para 4,25%, patamar que deve se manter ao longo de todo o ano.

PIB deve acelerar para 2,2% com Selic a 4,25% em 2020

o O cenário externo tem sido marcado nos últimos meses pela desaceleração da atividade global, além de
elevada incerteza e ampla volatilidade. Diferentemente do ocorrido em outros episódios de
desaceleração, a atual tem como principal causa as decisões de política externa dos EUA. As tensões
comerciais com a China e outros países afetam a confiança e o processo decisório dos agentes
econômicos. Esse vetor de risco acabou por gerar consequências econômicas relevantes, como a queda
nas exportações globais e a redução no ritmo de expansão dos investimentos e da indústria. Nesse
contexto, ganham destaque os avanços na direção de um acordo comercial entre China e EUA, que acabou
gerando significativa elevação do apetite por risco nos mercados globais.

o No que diz respeito à economia norte-americana, os últimos dados mostraram a resiliência do mercado
de trabalho e do consumo das famílias. O PIB do terceiro trimestre cresceu 1,9% na margem,
surpreendendo positivamente. O consumo das famílias impulsionou a economia, subindo 2,9%, com
destaque para o crescimento de bens duráveis. O mercado de trabalho tem mostrado criação de vagas
oscilando em torno de 180 mil, contra 150 mil de alguns meses atrás. Verificou-se também aceleração do
crescimento da massa de salários, o que favorece a continuidade da trajetória de curto prazo do consumo
das famílias. Assim, fizemos pequena calibragem na projeção de 2020, de 1,6% para 1,7%.

o Em resumo, a intensidade da desaceleração global se abrandou nesse último mês, ainda que tenha
persistido. Porém, a redução da probabilidade de recessão na economia norte-americana e os avanços
do acordo comercial entre EUA e China deixam o balanço de riscos mais simétrico para o nosso cenário
de crescimento do PIB global em 2020, de 2,8%.
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No último mês, o cenário econômico foi marcado pela melhora das percepções em relação ao Brasil, em um
contexto de redução dos riscos prospectivos ao cenário global e aprovação da reforma da Previdência. O CDS
atingiu as mínimas históricas, compatível com o período em que o país era grau de investimento. Esse quadro
tende a se manter com avanços adicionais na agenda estrutural, gerando impactos positivos em termos de
condições financeiras. Sob esse contexto, atualizamos nosso cenário. As principais revisões estão relacionadas a
2020, com maior crescimento, menos inflação e redução adicional de juros.

Em relação à atividade econômica, calibramos nossa expectativa para o crescimento do PIB deste ano, de
0,8% para 0,9%. Essa ligeira mudança é reflexo dos dados correntes, que mostram uma recuperação
moderada, mas consistente da atividade econômica. No curto prazo, a retomada será potencializada pela
antecipação da liberação dos recursos do FGTS, que impulsionará a demanda, principalmente neste quarto
trimestre. Para 2020, revisamos nossa projeção de crescimento, de 1,9% para 2,2%. Essa revisão é compatível
com a melhora adicional que esperamos para as condições financeiras domésticas. Adicionalmente, também
incorporamos a melhora do balanço de riscos prospectivos no cenário global. O Brasil deve ser uma das
economias com maior aceleração do crescimento em 2020 (Gráfico 1).

Acreditamos que o crédito será um dos vetores a impulsionar a retomada ao longo dos próximos trimestres.
A transmissão da política monetária tem funcionado de forma adequada, levando a forte expansão do crédito
com recursos livres e do mercado de capitais. Alguns fatores merecem destaque: (i) o crédito para famílias com
recursos livres está crescendo 16% ao ano (a maior expansão desde 2012) e tende a se manter com expansão
robusta; (ii) o comprometimento de renda das famílias e a inadimplência estão em níveis confortáveis; (iii) a
liquidez do Sistema Financeiro está elevada e (iv) as empresas estão pouco alavancadas e com acesso cada vez
maior a fontes de financiamento. Com isso, esperamos expansão de 9,4% para o crédito bancário em 2020, que
deve ser acompanhado por uma expansão relevante também do mercado de capitais.

PIB deve acelerar para 2,2% com Selic a 4,25% em 2020

Gráfico 1: Variação da taxa de crescimento projetada pelo FMI entre 2019 e 2010
Em ponto percentual

Fonte: FMI, Bradesco
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Em adição ao crédito, há alguma melhora no mercado de trabalho e um descompasso entre o varejo e a
indústria que tende a se reduzir. A geração de vagas tem se dado majoritariamente no setor informal, mas as
vagas de emprego formal começaram a ganhar tração, superando a marca de 50 mil por mês. Esse ritmo é
compatível com a queda da taxa de desemprego e com um PIB anualizado crescendo acima de 2,0%. Ademais,
as vendas do varejo seguem se expandido e começam a sensibilizar a indústria. Com estoques baixos e
importações com fraco crescimento, o gap observado entre varejo e indústria tende a seguir fechando, o que
pode contribuir para a aceleração do crescimento e do emprego. É verdade que a economia global limita uma
recuperação mais forte da indústria, mas a demanda doméstica deve ser preponderante para alguma reação
nos próximos meses.

A redução das taxas de juros e do risco país, a melhora da bolsa, a apreciação cambial e o cenário global
contribuíram para melhorar as condições financeiras no Brasil nos últimos trimestres (Gráfico 2). Essa
melhora tende a continuar em curso, tanto pela sinalização prospectiva da política monetária quanto pelos
esperados avanços na agenda pós-Previdência, com impactos positivos sobre os preços de ativos domésticos.
Tal agenda é extensa e inclui temas como concessões em infraestrutura, medidas de incentivo à geração de
empregos e a reforma do Estado. O leilão do excedente da área de cessão onerosa irá gerar algum alívio
financeiro para estados em crise fiscal, com impactos também positivos para a atividade econômica regional.

Apesar da melhora dos indicadores de atividade na margem, a ociosidade da economia permanece elevada e
a recuperação da economia não deve gerar pressões inflacionárias nos próximos trimestres. Ajustamos o IPCA
de 2019 de 3,1% para 3,2% e o de 2020 de 3,7% para 3,6%. O desemprego ainda elevado e a ancoragem das
expectativas de inflação mantêm baixa a capacidade de repasse de preços. São esses elementos que sustentam
nossa perspectiva de manutenção dos núcleos em patamares confortáveis, ao redor de 3,0% até o final de
2020. As revisões nas projeções decorreram de fatores exógenos ao ciclo de recuperação da economia
brasileira. Neste ano, incorporamos o reajuste dos preços de loterias (+0,15 pp) e, para 2020, o impacto baixista
da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).

Os principais fatores de risco ao cenário de inflação se concentram em 2020 e continuam 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 contempla um impacto de 0,32 p.p. vindo desse choque.

Gráfico 2: Índice de condições financeiras no Brasil
Neutro = 0; quanto menor, melhor a condição financeira

Fonte: BCB, Bloomberg, Bradesco
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Por sua vez, a recente comunicação do Banco Central contratou um ajuste adicional na Selic em dezembro
para 4,5%, mas apontou cautela na condução da política monetária nos encontros subsequentes. Essa cautela
é natural à medida que a taxa básica vai atingindo patamares cada vez menores, não testados anteriormente. O
grau de incerteza do Banco Central, nesse caso, é amplificado à luz de mudanças estruturais que tendem a
alterar o juro neutro na economia: ajuste fiscal, avanços na agenda de reformas, maior protagonismo do setor
privado e queda de juros nas principais economias. Nossos estudos indicam que a parcela de crédito mais
sensível à política monetária tem se ampliado, elevando de fato a potência da política monetária (Gráfico 3).

O dilema que irá se estabelecer para o Banco Central no início do próximo ano é que a inflação seguirá muito
baixa, sem que haja clareza a respeito da velocidade de crescimento e da extensão dessa maior potência da
política monetária. Entendemos que o quadro de inflação baixa e expectativas ancoradas tende a prevalecer,
levando o BC a fazer um ajuste adicional de 25 b.p. em fevereiro, para 4,25%, patamar que deve se manter ao
longo de todo o ano. As próprias projeções de inflação do BC suportam essa percepção. Ajustes adicionais
dependerão cada vez mais dos dados, sob um contexto no qual as projeções de inflação para 2021 ganharão
peso crescente. Se ocorrer alguma frustração com a retomada do crescimento, o espaço para patamares ainda
menores de juros estará presente; esse ainda segue sendo o viés.

Em relação à taxa de câmbio, mantivemos nossa expectativa de R$/US$ 4,00 para o final de 2019. O fluxo
cambial deve continuar sendo um limitante para a apreciação da moeda no curto prazo. Ao mesmo tempo,
ainda temos dúvidas sobre a dinâmica de fortalecimento do dólar em escala global. É verdade que os riscos no
ambiente internacional têm diminuído, o que tende a favorecer as moedas de países emergentes. Porém, a
mudança no foward guidance do Fed, após dados melhores da atividade local, pode manter a moeda norte-
americana fortalecida.

Para 2020, acreditamos que uma dinâmica mais positiva de crescimento e fluxo deve levar a uma apreciação
adicional do real, encerrando o ano em R$/US$ 3,80. As pioras do saldo comercial brasileiro e do resultado em
conta corrente não deverão ser limitantes a uma apreciação, seja porque os ingressos de portfólio e
investimento direto devem se elevar, seja porque a piora decorre muito mais de uma perda de tração da
economia global do que de fatores domésticos.

Gráfico 3: Percentual do crédito mais sensível à política monetária

Fonte: BCB, Bradesco
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Em relação às contas públicas, as receitas não recorrentes com o leilão da cessão onerosa contribuirão
positivamente para o resultado deste ano. Esperamos déficit primário de R$ 85 bilhões em 2019 e de R$ 105
bilhões em 2020. Esses valores são melhores do que o esperado, mas ainda reforçam a necessidade de
consolidação das regras de austeridade fiscal. O teto dos gastos é um limitador importante de crescimento da
despesa agregada, mas seu cumprimento depende de modificações nas regras de despesas obrigatórias,
permitindo assim uma racionalização completa dos gastos da União, sem comprometimento exagerado de
despesas com investimentos. A reforma da Previdência, já aprovada, constitui um primeiro e fundamental
passo na agenda de ajustes estruturais e, agora, o governo apresentou uma nova, ampla e positiva agenda de
medidas que também serão importantes para a mudança no perfil do gasto público. Esse comportamento
deverá levar à convergência da dívida bruta para patamares próximos de 50% até 2030, sob a hipótese de um
crescimento de 3% no médio prazo e taxa de juro real em 3%.

Em resumo, nosso cenário contempla ajustes para baixo na inflação de 2020, juros ligeiramente mais baixos
do que o esperado anteriormente e uma maior assimetria no crescimento, com notícias mais encorajadoras
nos dados. Naturalmente, no atual ciclo de recuperação da economia brasileira, há assimetrias regionais e
setoriais relevantes, que tendem a diminuir ao longo dos próximos trimestres. Esse cenário de melhor
crescimento, mesmo comparativamente aos pares, 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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O cenário externo tem sido marcado nos últimos meses pela desaceleração da atividade global, além de
elevada incerteza e ampla volatilidade. Diferentemente do ocorrido em outros episódios de desaceleração –
cujas causas eram de origens cíclicas e, portanto, as respostas de política econômica e seus efeitos eram mais
previsíveis –, a desaceleração atual tem como principal causa as decisões de política externa dos EUA. As
tensões comerciais com a China e outros países afetam a confiança e o processo decisório dos agentes
econômicos. A incerteza sobre o nível de tarifas de importação, no limite, implica em incerteza sobre as taxas
de retorno dos investimentos. Esse vetor de risco acabou por gerar consequências econômicas relevantes,
como a queda nas exportações globais (Gráfico 4) e a redução no ritmo de expansão dos investimentos (Gráfico
5) e da indústria. Assim, a economia global iniciou uma trajetória de desaceleração em 2018. A principal reação
dos países ocorreu pela política monetária, com redução das taxas de juros.

Abrandamento dos riscos no cenário externo impactou os preços de ativos

Gráfico 4: Crescimento interanual das exportações globais em volume
Em percentual

Fonte: CPB, Bradesco
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Gráfico 5: Índice de investimento global Caterpillar 
Variação interanual e média trimestral 

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Nesse contexto, ganham destaque os avanços na direção de um acordo comercial entre China e EUA.
Segundo o que foi divulgado até agora, há intenção de, em breve, assinar a Fase 1 de um acordo, cujo escopo
ainda está sendo definido, mas que poderia, inclusive, abarcar redução de tarifas de importação já praticadas
em ambos os lados (e da suspensão da alta de tarifas de dezembro). Os temas da proteção de propriedade
intelectual e de compras agrícolas por parte da China também estão sendo discutidos. Evidentemente, não se
espera o fim das tensões comerciais, mas se a Fase 1 do acordo for assinada, implicará em mudança para o
cenário econômico prospectivo, podendo contribuir para redução da incerteza e da volatilidade verificada nos
últimos meses. Por essa razão, os preços de ativos têm reagido de forma expressiva nos mercados
internacionais, com a elevação do apetite por risco (Gráfico 6).

Mesmo levando em conta esse novo elemento, não revisamos nosso cenário base de crescimento do PIB
global em 2020. Será necessário algum tempo para que os agentes econômicos recuperem a confiança e
comecem a desengavetar projetos de investimentos, que por sua vez também contam com os juros baixos
globais a seu favor. De toda forma, além da menor intensidade da desaceleração, reconhecemos que a
probabilidade de surpresa positiva com o crescimento da economia mundial aumentou. Em especial, os índices
PMI de EUA, Reino Unido e de algumas economias da Área do Euro apontam para uma recuperação na margem
da atividade econômica industrial em outubro, interrompendo a sequência de piora deste indicador nos meses
anteriores.

No que diz respeito à economia norte-americana, os últimos dados mostraram resiliência do mercado de
trabalho e do consumo das famílias. O PIB do terceiro trimestre cresceu 1,9% na margem, surpreendendo
positivamente. O consumo das famílias impulsionou a economia, subindo 2,9%, com destaque para a expansão
de bens duráveis. Ainda que o investimento total tenha cedido 1,5%, acompanhando o ciclo global, os
investimentos residenciais mostraram alta de 5% no trimestre, reagindo aos juros baixos. O mercado de
trabalho tem mostrado criação de vagas oscilando em torno de 180 mil, contra 150 mil em meados do ano
(Gráfico 7). Verificou-se também aceleração do crescimento da massa de salários, o que favoreceu a
continuidade da trajetória de curto prazo do consumo das famílias. Assim, fizemos pequena calibragem na
projeção do PIB dos EUA em 2020, de 1,6% para 1,7%. Evidentemente, a conclusão de acordo comercial com a
China poderia favorecer os investimentos e eventual nova revisão para cima da projeção de crescimento norte-
americano.

Gráfico 6: Bolsas mundiais – variação no último mês

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Diante da resiliência da economia norte-americana, o FED sinalizou pausa no ciclo de queda de juros após
anunciar o terceiro “corte preventivo” de 0,25 p.p. do atual ciclo. Segundo a autoridade monetária norte-
americana, o ajuste de juros já realizado foi substancial e novos cortes dependerão de mudanças materiais
adicionais no cenário econômico. Por outro lado, o Fed sinalizou que a inflação teria que subir
consistentemente para deflagrar altas de juro, sinalizando uma postura mais reativa do que preventiva. Diante
dessas sinalizações, calibramos nosso cenário de juros para 1,75% ao final de 2019, retirando a queda de
dezembro que projetávamos anteriormente. Para 2020, projetamos mais um corte de 0,25 p.p., com taxa de
1,50% ao final do ano. Um cenário econômico mais favorável, no entanto, pode fazer com que esse corte final
do ciclo não se materialize.

Na China, os últimos dados apontam para alguma estabilização, ainda que sugiram uma transição mais lenta
para o quarto trimestre. O PIB do terceiro trimestre surpreendeu negativamente, ao desacelerar de um
crescimento de 6,2% para outro de 6,0%. Os últimos indicadores de setembro e outubro têm mostrado
direções opostas, movimento comum em momentos de estabilização da atividade. O governo chinês tem se
mantido firme em sua postura de cautela na concessão de estímulos, diante do elevado grau de alavancagem
da economia. Assim, não esperamos impulso adicional na atividade, que deve desacelerar de forma bastante
gradual no próximo ano. Para 2019, esperamos expansão de 6,1%, devendo desacelerar lentamente para 5,8%
em 2020.

Na Europa, apesar da surpresa altista com o PIB do terceiro trimestre, as perspectivas de crescimento
seguem fracas. Ainda que a economia tenha mantido o mesmo ritmo de expansão do segundo trimestre e que
alguns dados de outubro tenham surpreendido positivamente, esperamos desaceleração da atividade neste
final de ano, visto que: (i) há certa defasagem dos efeitos da política monetária sobre a economia e (ii) não há
espaço relevante para estímulos fiscais. Por outro lado, a dissipação de fatores de incerteza – principalmente
tensão comercial e Brexit – podem deixar de pesar sobre a atividade econômica no médio prazo.

Gráfico 7: EUA: Criação de vagas com ajuste sazonal 
Média de 3 meses em milhares de vagas

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Especificamente em relação ao Brexit, uma nova extensão do prazo e a convocação de novas eleições
reduziram a probabilidade de uma saída do Reino Unido sem acordo, ao menos no curto prazo, o que
também contribui para a redução das incertezas globais. Após o acordo estabelecido entre o Reino Unido e a
União Europeia não ter sido sancionado pelo Parlamento Britânico, novas eleições foram marcadas para 12 de
dezembro e o prazo de saída foi alongado para 31 de janeiro. Dificilmente haverá progresso nesse tema antes
da eleição.

Na América Latina, a frustração com os dados de atividade do terceiro trimestre e o recente aumento nas
incertezas regionais sugerem um menor crescimento nos próximos trimestres. Com exceção do Peru, os
dados de atividade dos demais países da região sugerem uma desaceleração do crescimento do PIB entre julho
e setembro. Em grade medida, essa piora no crescimento da região se deve ao fraco desempenho do setor
industrial. Para os próximos trimestres, o recente aumento na incerteza quanto à política econômica, com
mudança de governo na Argentina e a instabilidade política no Peru, Equador, Bolívia e Chile, deve afetar
negativamente a expansão da região.

Em resumo, a intensidade da desaceleração global se abrandou nesse último mês, ainda que tenha
persistido. Porém, a redução da probabilidade de recessão na economia norte-americana e os avanços nas
discussões sobre um acordo comercial entre EUA e China deixam o balanço de riscos mais simétrico para o
nosso cenário de crescimento do PIB global em 2020, de 2,8%.
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Projeções Macroeconômicas (2016 – 2020)

2016 2017 2018 2019* 2020*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) -3,3 1,1 1,1 0,9 2,2

  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 2,5

  Consumo Privado (%) -3,9 1,4 1,9 1,3 2,5

  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 7.195 7.706

PIB (US$) - bilhões 1.796 2.053 1.868 1.838 1.996

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

PIB per capita - US$ 8.714 9.888 8.930 8.723 9.410

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

Taxa Média de Desemprego - IBGE 11,5 12,7 12,3 11,9 11,4

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

IPCA - IBGE (%) 6,29 2,95 3,75 3,24 3,60

IGP-M - FGV (%) 7,17 -0,50 7,54 5,06 4,40

Taxa Selic (final de período) % 13,75 7,00 6,50 4,50 4,25

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 14,0 10,0 6,42 6,0 4,2

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 7,3 6,8 2,6 2,6 0,5

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 44,6 64,0 53,0 34,4 31,8

  Exportações (US$ bilhões) 184 218 240 223 230

  Importações (US$ bilhões) 140 154 186 188 199

Corrente de Comércio (% PIB) 18,0 18,1 22,8 22,4 21,5

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24 -15 -22 -47 -50

Saldo em conta-corrente (% PIB) -1,3 -0,7 -1,2 -2,6 -2,5

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 -85 -105

Resultado primário do setor público  (% PIB) -2,5 -1,7 -1,6 -1,2 -1,4

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 (2016 – 2020)

Indicadores internacionais – América Latina  (2016 – 2020)

(*): (projeção)
Fonte: FMI, Bradesco

2016 2017 2018 2019* 2020*

Argentina

  PIB (%) -1,8 2,9 -2,5 -2,5 -1,6

  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 0,9 2,2

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

  Taxa básica de juros (%) 13,75 7,00 6,50 4,50 4,25

  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 3,0 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 0,4 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 2,7 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 1,7
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 6,1 5,8
América Latina -0,6 1,2 1,0 0,4 1,6

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