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10 de março de 2020

Cenário Econômico

Choque vindo do surto do coronavírus nos levou a ajustar PIB mundial para 
baixo

o A epidemia de coronavírus (Covid-19) torna mais incertas as projeções para 2020. A reação
dos mercados tem sido intensa; a China está retomando muito lentamente de sua
paralisação e há alguns relatos de interrupções em cadeias de fornecimento. Tudo isso tem
levado a uma piora nas projeções para o crescimento. Esse quadro, obviamente, afeta o Brasil.
A incorporação de informações recentes externas e domésticas nos levou a revisar a projeção de
PIB doméstico deste ano, de 2,5% para 2,0%.

o Avaliamos que com a dissipação dos choques atuais, haverá espaço para alguma apreciação
do real. Contudo, a frustração com o crescimento e o movimento de realocação de recursos
limitam esse espaço. Trabalhamos agora com uma taxa de câmbio de R$ 4,30/US$ no final do ano.

o Após o choque do coronavírus e a reação do FED, o Copom praticamente decretou novo
corte de juros se não houver mudança relevante do cenário nas próximas duas semanas. Por
isso, reavaliamos nossa expectativa de Selic para 3,75%, mas muito dependente do comportamento
do câmbio e dos preços de ativos nos próximos meses.

o A inflação será produto de todo esse cenário. Por ora, revisamos nossa projeção de IPCA de
2020 de 3,6% para 3,3%. A nossa percepção, de baixo contágio, tem se confirmado, refletindo a
elevada ociosidade na economia e expectativas bem ancoradas.

Epidemia de coronavírus torna mais imprecisas as projeções para 2020

o Nossa revisão para o crescimento do PIB global foi de 2,9% para 2,6%.

o Há três elementos determinantes para o cenário, todos com viés baixista para a atividade
global: a China, seus canais de contágio e a reação própria de cada país. Primeiramente,
devemos tratar do já ocorrido na economia chinesa, que representa algo próximo a 20% do PIB
mundial e cujo governo decidiu paralisar as atividades – como prevenção ao espalhamento do vírus
–, cuja retomada tem sido lenta.

o Diante disso, dois efeitos globais já estão em curso: interrupção do fornecimento de
produtos para algumas cadeias produtivas (especialmente automotivo e eletrônicos) e o
recuo da demanda.

o A reação das demais economias ainda parece muito incerta. Até agora não observamos
paralisação de mesma intensidade além da China e parcialmente na Itália. Mas as notícias são
de fechamento parcial de fábricas e cancelamento de eventos e voos, entre outros.

o Nesses momentos de elevada incerteza e significativa reação, devemos monitorar
atentamente diversas variáveis, dentre elas destacamos: a velocidade de retomada da atividade
econômica na China, a evolução dos casos diagnosticados e de mortes pelo mundo e a reação das
pessoas, das empresas e dos governos. A cautela e a precaução têm prevalecido, o que aumenta o
risco baixista para a economia.
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A epidemia de coronavírus (Covid-19) torna mais incertas as projeções para 2020. O que nossas
pesquisas e conversas com especialistas indicam é que a letalidade dessa epidemia é baixa, inferior a
inúmeras outras doenças que se manifestam mundo afora e que seus efeitos devem ser transitórios se não
houver severa ruptura nas cadeias globais de produção. Dito isso, a reação dos mercados tem sido intensa;
a China está retomando muito lentamente de sua paralisação e há alguns relatos de interrupções em
cadeias de fornecimento. Tudo isso tem levado a uma piora nas projeções para o crescimento global. Ao
mesmo tempo, se as evidências médicas até o momento estiverem corretas, o surto será transitório e
poderá haver uma retomada mais forte da economia global nos próximos trimestres. Em adição a isso, está
em curso uma ação coordenada em vários bancos centrais e governos, mundo afora, para mitigar os
impactos de uma eventual propagação mais severa do vírus. Por isso, nossa revisão para o crescimento do
PIB global, por ora, foi de 2,9% para 2,6%.

Esse quadro, obviamente, afeta o Brasil (Gráfico 1). A incorporação de informações recentes
externas e domésticas nos levou a revisar a projeção de PIB doméstico deste ano, de 2,5% para
2,0%. O Covid-19 é um choque que tem características tanto de demanda quanto de oferta. Ainda que
trabalhemos com a hipótese de se tratar de um evento transitório, cuja extensão é incerta, somos
obrigados a reconhecer que seus impactos iniciais sobre as expectativas da economia global têm sido
maiores do que o sugerido pela própria evidência da letalidade da doença. A produção e a demanda no
Brasil tendem a ser afetadas por esse quadro através de alguns canais: a) redução das exportações; (b)
potencial interrupção nas importações de insumos; (c) aumento da incerteza dos agentes econômicos e (d)
aversão global ao risco com diminuição de fluxos financeiros para países emergentes, levando a impactos
sobre o câmbio.

Essa epidemia ocorre em um contexto no qual já vínhamos observando alguma perda de tração nos
indicadores de atividade do final do ano passado e início deste ano, apesar de haver certa
ambiguidade nos dados. Já esperávamos alguma desaceleração neste primeiro trimestre por conta da
dissipação dos estímulos dados pela liberação de recursos do FGTS. Contudo, esse movimento foi
observado já no final do ano passado, afetando o PIB do quarto trimestre, mais fraco do que o inicialmente
esperado. Ademais, os indicadores coincidentes divulgados no começo de 2020 não apontam para uma
aceleração relevante do PIB neste primeiro trimestre (Gráfico 2).

Epidemia de coronavírus torna mais imprecisas as projeções para 2020

Gráfico 1: Atividade econômica global e crescimento brasileiro

Fonte: IBGE, OCDE, Bradesco
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A despeito dessa reavaliação, continuamos enxergando que há vetores de expansão para a atividade
doméstica em 2020. É daqui que deriva a ambiguidade da economia, que era especialmente notada antes
do choque do coronavírus. O mercado de trabalho e o de crédito têm apresentado resultados compatíveis
com um crescimento do PIB maior do que o efetivamente divulgado até o momento. Há expansão da
população ocupada, com destaque para a geração de vagas formais. O patamar mais baixo de juros tem
beneficiado o mercado imobiliário e as concessões de novos empréstimos, em um ambiente de baixa
alavancagem das empresas e comprometimento de renda das famílias em patamar reduzido. As condições
financeiras, apesar da piora recente, ainda estão em patamares estimulativos (Gráfico 3). De fato, as taxas
reais de juros, curtas e longas, e o risco país mantêm-se em níveis historicamente baixos, com expectativas
inflacionárias de médio prazo comportadas.

Parte relevante da piora recente das condições financeiras domésticas está relacionada ao câmbio.
O real está entre as moedas que mais se depreciou nos últimos meses, refletindo, além da aversão
ao risco, fatores idiossincráticos. O fortalecimento do dólar em escala global se soma a vetores
domésticos conjunturais (frustração com atividade econômica de curto prazo) e estruturais (associados à
realocação de portfólios derivada da queda do diferencial de juros entre Brasil e o resto do mundo).

Gráfico 2: Evolução do PIB brasileiro
Variação trimestral na margem

Fonte: IBGE, Bradesco

-1.1%

-2.2%

-0.8%

-0.2%
-0.7%

1.6%

0.4% 0.5%

0.0%

0.6%
0.1%

0.6%0.8%

-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%

15 16 17 18 19 20

Gráfico 3: Indicador de Condições Financeiras (ICF) do Brasil
Abaixo de zero indica condições estimulativas

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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A previsão de menor crescimento doméstico deve levar a um déficit externo de US$ 45 bilhões
neste ano (2,5% do PIB), menor do que o de 2019, de US$ 50,7 bilhões (2,9% do PIB), contando com
certa estabilidade de balança comercial. As despesas com viagens internacionais podem ceder
adicionalmente em caso de intensificação da epidemia. Apesar desses efeitos, o fluxo cambial para o Brasil
segue muito negativo, em parte refletindo essa realocação de portfólio de famílias e empresas a um
ambiente de juros mais baixos, mas também em parte porque a própria expectativa de depreciação
continuada leva a baixo apetite dos estrangeiros por ativos locais.

De toda forma, ainda avaliamos que com a dissipação dos choques atuais, haverá espaço para
alguma apreciação do real. Contudo, a frustração com o crescimento e o movimento de realocação de
recursos limitam esse espaço. Trabalhamos agora com uma taxa de câmbio de R$ 4,30/US$ no final do ano.
Consideramos que o ambiente global pode continuar a reduzir os termos de troca brasileiros, a depender
da evolução do crescimento mundial. O risco de curto prazo pode elevar as cotações da moeda para níveis
ainda mais depreciados do que os atuais, especialmente dependendo do nível terminal da Selic e dos
efeitos da epidemia, mas os fundamentos de déficit em conta corrente e nossa expectativa de que o Covid-
19 seja um choque transitório mantêm um cenário de apreciação até o final do ano.

Mas nesse ponto há uma importante interação entre política monetária, a taxa de câmbio e o
crescimento. Ao anunciar a interrupção no corte de juros em sua última reunião, nossa avaliação era a de
que o Banco Central havia tomado a decisão correta para poder monitorar esses efeitos de realocação de
portfólios e preços de ativos financeiros. Entretanto, a perspectiva de um menor crescimento em um
ambiente em que a inflação segue baixa tem levado a reiteradas apostas em cortes adicionais de juros, o
que reduz ainda mais nosso diferencial contra o resto do mundo, ampliando a depreciação cambial e
levando à fuga de ativos. Todo esse quadro foi complicado pela queda nos preços das commodities,
paralisação da China e aversão ao risco com a epidemia. Mas aqui resta uma observação. O efeito final da
depreciação cambial sobre a economia brasileira é expansionista ou contracionista? A evidência das últimas
décadas, mesmo controlando para o risco país, é de que é contracionista; afinal, o Brasil é importador de
capitais. Logo, uma contínua e intensa depreciação do câmbio pode ser contraproducente para a atividade.
Isso significa, então, que por conta da depreciação cambial o Banco Central não deveria cortar a taxa de
juros se a economia se enfraquecer? Tudo depende do efeito líquido combinado desses fatores sobre o
crescimento e a inflação. Não há resposta óbvia, por isso a janela de observação nos parecia o mais
apropriado a se fazer, à época, especialmente enquanto essas realocações de portfólio estão ocorrendo. As
projeções do modelo de inflação são incapazes de capturar todas essas transformações, por isso a cautela
justificada pelo BC parecia razoável.

Dito isso, após o choque do coronavírus e a reação do FED, o Copom praticamente decretou novo
corte de juros se não houver mudança relevante do cenário nos próximos dias. Por isso, reavaliamos
nossa expectativa de Selic para 3,75%, mas muito dependente do comportamento do câmbio e dos preços
de ativos nos próximos meses, que também segue condicional à atuações do Banco Central no câmbio.

A inflação será produto de todas essas interações. Por ora, revisamos nossa projeção de IPCA de
2020 de 3,6% para 3,3%. Com o choque de preços de proteínas que afetou a inflação no final do ano
passado, duas dúvidas se apresentavam à época. A primeira, em relação à velocidade e intensidade da
dissipação daquele choque. Incorporamos, naquele momento, uma dissipação nos dois primeiros meses
deste ano, por conta da ressaca da demanda maior com o ano novo chinês, e depois uma recuperação de
preços nos meses subsequentes, com a retomada das compras chinesas. Os dados mais recentes de
inflação vão nessa direção, mas com uma demanda asiática potencialmente menor à frente.
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A segunda dúvida estava relacionada ao contágio daquele choque sobre os núcleos de inflação. A
nossa percepção, de baixo contágio, tem se confirmado, refletindo a elevada ociosidade na economia e
expectativas bem ancoradas (Gráfico 4). Ajustamos nosso cenário de inflação de serviços de 3,7% para
3,5% e de bens industriais de 2,1% para 1,8% para 2020.

Vale ressaltar que a depreciação cambial recente tem sido compensada pela queda dos preços de
commodities em dólar, em função das preocupações com a desaceleração do PIB global. Assim, o
efeito líquido sobre a inflação parece limitado, sendo, neste momento, desinflacionário. Logo, não é a
inflação que limita a queda de juros para níveis de câmbio como esse que projetamos para o final do ano,
R$/US$ 4,30, mas sim a potencial depreciação cambial adicional decorrente desse movimento e seus
reflexos na atividade e inflação. Com uma taxa de câmbio mais depreciada do que os atuais níveis (R$/US$
4,60-4,65), essa equação pode se alterar e as projeções de inflação do próprio Banco Central estarão
sujeitas a maior grau de incerteza, além, é claro, de potenciais efeitos sobre os preços derivados de
interrupções em cadeias de produção com a epidemia. Esse choque seria considerado transitório e de
primeira ordem pelo Banco Central, mas a duração desse choque, se ocorrer, será incerta e pode se somar a
um momento de maior depreciação do câmbio.

Em relação às contas públicas, é importante destacar o expressivo ajuste nas despesas, resultante
do teto de gastos – que a cada ano se torna mais restritivo. Ainda assim, a expectativa de resultado
primário para o fim do ano piorou por conta da menor projeção de crescimento, que afetará as
receitas esperadas. Agora, nossas estimativas apontam para um déficit de R$ 117 bilhões nas contas da
União neste ano, correspondente a 1,5% do PIB, mais perto da meta de déficit de R$ 124 bilhões. As receitas
do governo tiveram bons resultados no começo do ano, mas foram beneficiadas por recursos atípicos, que
não devem se repetir nessa intensidade. Ao mesmo tempo, boa parte do ajuste possível nas despesas
discricionárias já foi feito e o orçamento se encontra muito rígido por despesas obrigatórias.

Gráfico 4: Média dos núcleos de inflação

Fonte: IBGE, Bradesco
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Por isso, as propostas de revisão das despesas obrigatórias do governo são indispensáveis para
preservar a meta fiscal e manter o teto de gastos, possibilitando uma redução permanente do
déficit primário e, consequentemente, da dívida bruta. Será necessário reavaliar os gastos obrigatórios
para facilitar a gestão fiscal e abrir espaço no orçamento para investimentos. Em um cenário de juros reais
baixos e crescimento sustentado do PIB, esperamos uma convergência gradual da dívida pública até o final
da década para patamares mais baixos, mas ressaltamos que isso também está condicionado à persistência
do ajuste fiscal.

No último mês, portanto, houve uma mudança intensa e rápida no cenário, o que nos levou aos
ajustes apontados. Contudo, o grau de incerteza está bastante elevado, diante da extensão e magnitude
dos efeitos do choque do Covid-19. A principal “vacina” para esse ambiente é persistir na agenda econômica
e fazer avançar efetivamente as reformas para aumentar a capacidade de resiliência da economia brasileira
a choques globais de qualquer natureza, além de acelerar o crescimento do PIB e a geração de empregos.
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A epidemia de coronavírus (Covid-19) torna mais incertas as projeções para 2020. O que nossas
pesquisas e conversas com especialistas indicam é que a letalidade dessa epidemia é baixa, inferior a
inúmeras outras doenças que se manifestam mundo afora e que seus efeitos devem ser transitórios se não
houver severa paralisação nas cadeias globais de produção. Dito isso, a reação dos mercados tem sido
intensa, a China está retomando muito lentamente de sua paralisação e há alguns relatos de interrupções
em cadeias de fornecimento. Tudo isso tem levado a uma piora nas projeções para o crescimento global. Ao
mesmo tempo, se as evidências médicas até o momento estiverem corretas, o surto será transitório e
poderá haver uma retomada mais forte da economia global nos próximos trimestres. Em adição a isso, está
em curso uma ação coordenada em vários bancos centrais e governos, mundo afora, para mitigar os
impactos de uma eventual propagação mais severa do vírus. Por isso, nossa revisão para o crescimento do
PIB global foi de 2,9% para 2,6%.

Desde o registro de casos em janeiro até início de março, temos contabilizado um total de mais de
113 mil casos e quase 4 mil mortes. Desse total, até agora, a China concentra ao redor de 70% dos
casos e 80% das mortes. Aproximadamente 110 países já registraram casos de pessoas
diagnosticadas. Importante destacar que os números da China têm cedido rapidamente nos últimos dias,
mas a velocidade de disseminação fora do país segue crescente, como podemos observar no gráfico a
seguir, com destaque para Itália, Coreia do Sul, Japão e Irã. Essa segunda rodada de casos tem sido o
gatilho para o aumento da aversão ao risco. Os mercados financeiros reagiram intensamente, com queda
das bolsas, fortalecimento do dólar frente às demais moedas e fechamento das curvas de juros.

Gráfico 5: Casos diagnosticados com novo coronavírus
Novos casos diários

Fonte: CEIC, Bradesco
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Na última semana, a reação de política econômica já aconteceu, com destaque para a decisão
extraordinária do Fed de cortar preventivamente a taxa de juros em 0,50 p.p., mesmo reconhecendo
que a economia norte-americana siga saudável. Prevaleceu a leitura de que os efeitos do Covid-19
permanecem incertos e de que a economia dos EUA e do restante do mundo será impactada. Outros bancos
centrais devem seguir na mesma direção, bem como estímulos fiscais – já anunciados em alguns países
asiáticos – não devem ser descartados.

Por ora, há três elementos determinantes para o cenário, todos com viés baixista para a atividade
global: a China, seus canais de contágio e a reação própria de cada país. Primeiramente, devemos
tratar do já ocorrido na economia chinesa, que representa algo próximo a 20% do PIB mundial e cujo
governo decidiu paralisar as atividades – como prevenção ao espalhamento do vírus –, cuja retomada tem
sido lenta. Há uma parte dessa paralisação que tende a ser temporária, na indústria e no segmento de
construção. Por outro lado, como governo e empresas têm pouco controle sobre a decisão individual de
circulação, o consumo de bens e serviços tende a ter impacto mais estendido. Isso deve ser reestabelecido
mais lentamente, à medida que a população chinesa se sentir confiante em enfrentar aglomerações. Para
isso, a queda do número de casos tem papel decisivo. Por esse canal, fizemos uma calibragem do nosso
cenário, que indica crescimento interanual do PIB chinês de 2,5% no primeiro trimestre, com retomada nos
trimestres seguintes, levando o PIB a encerrar 2020 com expansão de 5,1%. O índice PMI de fevereiro, tanto
da indústria como do setor de serviços, chegou a níveis muito baixos, como observamos no gráfico
seguinte. Nossa hipótese é de que as atividades econômicas na China operaram a 30% da capacidade e
devem chegar a 70% ao final de março.

Gráfico 6: Índice PMI da China
50 = neutro

Fonte: NBS, Bradesco
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Diante disso, dois efeitos globais já estão em curso: interrupção do fornecimento de produtos
para algumas cadeias produtivas (especialmente automotivo e eletrônicos) e o recuo da
demanda. A grande maioria dos países, segundo resultado do índice PMI de fevereiro, já reportou que
sente falta de componentes chineses, dada a paralisação registrada no mês passado. Entendemos que,
dado o estoque e o tempo de abastecimento, a indústria global notará a falta do fornecimento
principalmente entre março e abril. Ao mesmo tempo, a queda da atividade chinesa representa
importante choque de demanda. De fato, os atuais preços das commodities são compatíveis com um
crescimento mundial próximo a 2,0%. Frente a esses dois canais de contágio, entendemos que a Ásia e a
Europa são as regiões mais expostas à China, através das exportações bem como das importações. Por
ora, contudo, os indicadores disponíveis, especialmente os índices PMI, mostram baixo impacto do
Covid-19 na economia. Isso deve ser percebido mais à frente.

A reação das demais economias ainda parece muito incerta. Até agora não observamos
paralisação de mesma intensidade além da China e parcialmente na Itália. Mas as notícias são de
fechamento parcial de fábricas, cancelamento de eventos e voos, entre outros. A experiência de outros
eventos semelhantes indica que o choque tende a ser temporário, com retomada gradual da economia,
mas a interrupção das cadeias globais pode afetar a capacidade de crédito e pagamento de algumas
empresas. Dessa forma, entendemos que a economia sentirá especialmente na primeira metade do ano.
À medida que os casos comecem a ser contidos, dado o cenário apresentado pela grande maioria dos
especialistas do mundo e diante da rápida resposta de política econômica, o segundo semestre deve
voltar à normalidade. O gráfico seguinte ilustra essa trajetória, com o crescimento em termos
anualizados.

Gráfico 7 : PIB mundial
Variação trimestral, em termos anualizados e com ajuste sazonal

Fonte: Bloomberg, Bradesco

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
10

Em relação ao mercado de commodities, vale destacar a decisão recente da Arábia Saudita de
aumentar sua produção de petróleo. Em um ambiente de revisão baixista da atividade global e
estoques da commodity já em elevação, o aumento da oferta pressiona ainda mais os preços, que
cederam mais de 20% nos mercados internacionais. O efeito sobre os outros produtores de petróleo
tende a ser bastante relevante, o que pode levar a novas rodadas de negociação entre OPEP e Rússia,
com potencial reversão do aumento de oferta nos próximos meses. Ainda assim, no curto prazo, há um
efeito deflacionário importante para o mundo.

Nesses momentos de elevada incerteza e significativa reação, devemos monitorar atentamente
diversas variáveis, dentre elas destacamos: a velocidade de retomada da atividade econômica na
China, a evolução dos casos diagnosticados e de mortes pelo mundo e a reação das pessoas, das
empresas e dos governos. A cautela e a precaução têm prevalecido, o que aumenta o risco baixista
para a economia. Até agora, esse choque tem se mostrado mais deflacionário porque o impacto da
queda da demanda deve se sobrepor ao choque temporário de falta de suprimentos. Dessa forma, há
espaço para reação de juros na grande maioria dos países, a exemplo do já visto nos últimos dias. Para
os EUA, em especial, esperamos mais 0,50 p.p. de queda da taxa de juros, dada a disposição de fazer o
que for necessário para evitar uma piora de sua economia. O espaço fiscal, mesmo que pequeno na
grande maioria dos países, não deve ser descartado, ainda mais em eventos excepcionais como o que
estamos vivenciando. A incerteza, de toda forma, parece superior ao que os dados de letalidade e
contágio objetivamente mostram.
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Projeções Macroeconômicas (2016 – 2020)

2016 2017 2018 2019 2020*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

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

  Agropecuária (%) -5,2 14,2 1,4 1,3 2,0

  Indústria (%) -4,6 -0,5 0,5 0,5 0,5

  Serviços (%) -2,3 0,8 1,5 1,3 2,3

  Consumo Privado (%) -3,9 2,1 2,1 1,8 2,5

  Consumo da Adm. Pública (%) 0,2 -0,7 0,4 -0,4 0,2

  Investimento (FBKF) (%) -12,1 -2,6 3,9 2,2 3,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 0,9 4,9 4,0 -2,5 -0,6

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) -10,3 6,7 8,3 1,1 1,0

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 6.267 6.554 6.828 7.290 7.795

PIB (US$) - bilhões 1.796 2.053 1.868 1.848 1.791

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

PIB per capita - US$ 8.714 9.888 8.930 8.772 8.445

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

Taxa Média de Desemprego - IBGE 11,5 12,7 12,3 12,1 11,3

Vendas do Comércio Varejista - Restrita (%) -6,2 2,0 2,3 1,8 2,5

IPCA - IBGE (%) 6,29 2,95 3,75 4,31 3,30

IGP-M - FGV (%) 7,17 -0,50 7,54 7,32 4,54

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 5,9 4,2

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 7,3 6,8 2,6 1,6 0,8

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 44,6 64,0 53,0 39,4 35,6

  Exportações (US$ bilhões) 184 218 240 224 230

  Importações (US$ bilhões) 140 154 186 185 194

Corrente de Comércio (% PIB) 18,0 18,1 22,8 22,2 23,7

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24 -15 -42 -51 -56

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

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 74 69 78 81 89

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,26 3,31 3,87 4,03 4,30

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,49 3,19 3,65 3,95 4,35

Rating Soberano Moody's Ba2 Ba2 Ba2 Ba2 -

Rating Soberano S&P BB BB BB- BB- -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -156 -111 -108 -62 -106

Resultado primário do setor público  (% PIB) -2,5 -1,7 -1,6 -0,8 -1,4

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 69,9 74,1 76,7 75,8 74,3

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 46,2 51,6 54,1 55,4 53,9
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2016 2017 2018 2019 2020*

PIB Global

Mundo 3,4 3,8 3,6 2,9 2,6

Países Desenvolvidos 1,7 2,3 2,2 1,6 1,2

Estados  Unidos 1,6 2,2 2,9 2,3 1,8

Área do Euro 1,8 2,3 1,8 1,1 0,6

Reino Unido 1,8 1,8 1,4 1,0 1,0

Japão 0,6 1,9 0,8 0,9 0,1

Países Emergentes 4,6 4,8 4,5 3,9 3,5

China 6,7 6,8 6,5 6,1 5,1

América  Latina -0,6 1,2 1,0 0,3 1,2

JUROS E INFLAÇÃO EUA

Fed Funds  (%) 0,75 1,50 2,50 1,75 0,75

Inflação (%) 2,07 2,10 2,40 2,30 2,00

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 54,5 40,0

  Taxa bás ica  de juros  (%) 24,8 28,8 59,3 55,0 50,0

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 15,85 18,59 37,65 60 80

Brasil

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

  Inflação ao consumidor (%) 6,3 2,9 3,7 4,3 3,3

  Taxa bás ica  de juros  (%) 13,75 7,00 6,50 4,50 3,75

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 3,26 3,31 3,87 4,03 4,35

Chile

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

  Inflação ao consumidor (%) 2,7 2,3 2,9 3,0 2,5

  Taxa bás ica  de juros  (%) 3,50 2,50 2,75 1,75 1,75

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 671,0 615,0 694,0 753 700

Colômbia

  PIB (%) 2,0 1,8 2,8 3,0 2,6

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

  Taxa bás ica  de juros  (%) 7,50 4,75 4,25 4,25 3,75

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 3.001 2.984 3.248 3.287 3.300

México

  PIB (%) 2,9 2,0 2,0 0,4 0,9

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

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

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 20,7 19,7 19,7 18,9 20,3

Peru

  PIB (%) 4,1 2,5 4,1 2,7 2,9

  Inflação ao consumidor (%) 3,2 1,4 2,4 1,9 2,0

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

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 3,36 3,26 3,27 3,31 3,32
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