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Cenário Setorial

A dinâmica setorial em 2018 será caracterizada pela continuidade de expansão do consumo das famílias,
favorecido pela melhora do mercado de trabalho e das condições de crédito. Destaque também para a
retomada dos investimentos. Pelo primeiro ano desde 2012, esperamos crescimento generalizado entre os
setores, ainda que a intensidade na recuperação seja distinta. Além da continuidade do crescimento do
consumo das famílias, destacamos a indústria de bens de capital, como máquinas e equipamentos,
máquinas agrícolas e veículos pesados, que deverá ter melhores resultados, em termos de ritmo de
crescimento, ante os demais segmentos da economia. Além de ter sido mais afetado negativamente na
recessão, a indústria de bens de capital será beneficiada pelas melhores condições de crédito. No mesmo
sentido, o consumo de bens duráveis manterá taxa de crescimento acima da média do varejo. Por fim, os
segmentos exportadores também deverão manter o bom desempenho, beneficiando-se da expansão da
demanda internacional. Nestes destacam-se celulose, automotivo, siderurgia, minério de ferro, calçados e
têxtil.

Agronegócio: esperamos bons resultados para as safras de grãos, café e cana de açúcar, com expansão das
exportações de carnes

Apesar do recuo esperado para a produção de grãos, a renda agrícola deverá ser positiva, beneficiada pela
melhora de preços. O atraso no plantio da safra de soja, em razão do clima seco, deve levar ao menor
plantio de milho segunda safra, resultando em queda de 5,5% da produção, segundo estimativa da Conab.
Com a redução da oferta no mercado doméstico, os preços internos de milho já vêm registrando elevação,
garantindo ao produtor elevação da renda agrícola.

Em sentido contrário, é esperada safra boa de café, além da continuidade de ampliação dos embarques
de carnes em 2018. No caso do café, teremos produção maior por conta da bienalidade de alta, o que
deverá manter os preços sem tendência de alta. Já o segmento de carnes continuará beneficiado pelo
incremento de demanda externa, o que já observamos nos últimos meses. Ademais, ganhos de renda da
população brasileira terão impacto positivo no consumo doméstico de carnes. O USDA¹ estima ampliação da
produção de carnes no Brasil, na seguinte ordem: 2,6% bovina, 2,3% avícola e 0,8% suína, para atender ao
incremento de demandas interna e externa.

O segmento sucroalcooleiro deverá registrar estabilidade de produção, refletindo o clima mais seco deste
ano. Refletindo o incremento dos volumes produzidos de açúcar em outros países e a consequente geração
de superávit de produção ante o consumo, os preços internacionais deverão continuar em baixos
patamares. Os preços domésticos de etanol poderão registrar alta no período de entressafra, porém sem
altas significativas, já que não é esperada elevação relevante dos preços do petróleo e consequentemente
da gasolina.

Com isso, estimamos crescimento de 4% do PIB agropecuário em 2018, após alta de 12,5% neste ano, o
que poderá levar a nova ampliação dos investimentos no campo, com as vendas de máquinas agrícolas
crescendo 5%. Vale reforçar que os serviços de meteorologia apontam para a ocorrência do fenômeno La
Niña de intensidade moderada nos próximos meses. Caso o volume de chuvas seja reduzido, há a
possibilidade de impacto mais relevante sobre a produção, podendo pressionar os preços.

1 USDA – Sigla do Ministério da Agricultura dos EUA.

Crescimento da economia brasileira em 2018 será disseminado, liderado pelo consumo das 
famílias, mas também beneficiado pela retomada dos investimentos
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Após longo período de contenção dos investimentos, a indústria voltará a investir

Após quatro anos de queda intensa dos investimentos², acreditamos que a indústria deverá voltará a
investir, especialmente em automação e renovação de maquinários e de veículos visando a eficiência
operacional. Com isso, acreditamos que as indústrias de máquinas e equipamentos, máquinas agrícolas e
veículos pesados voltarão a crescer. Por outro lado, é provável que a recuperação dos investimentos para a
ampliação de capacidade fique para um segundo momento, depois da redução no nível de ociosidade,
atualmente a utilização da capacidade instalada na indústria geral encontra-se 10 p.p. abaixo da média
histórica. Nossas estimativas para estes segmentos são: ampliação de 7,0% das vendas de veículos pesados;
5% de máquinas agrícolas; 6,5% de produção de bens de capital e de 7,5% para a produção de aço.
Lembrando que estas expansões ocorrerão sobre bases bastante deprimidas. De fato, entre 2015 e 2016 as
vendas de veículos pesados caíram 62%, a produção de bens de capital caiu 40% e o consumo aparente de
aço foi reduzido em 30%. Em 2017, a recuperação foi bastante contida, não ultrapassando crescimento de
5,0% para esses setores.

Os segmentos mais diretamente ligados à renda, como alimentos, bebidas e farmacêuticos devem
registrar expansão moderada. Esses, por apresentarem menor elasticidade à renda, registraram retração
menos intensa em relação aos demais segmentos da indústria. Já para os bens duráveis projetamos
continuidade da expansão acima da média dos demais segmentos, em razão da demanda reprimida, da
recuperação do mercado de trabalho, com queda da taxa de desemprego e aumento real de renda, e, claro,
do baixo patamar da taxa de juros que já teve seu reflexo em melhores condições de crédito à pessoa física.

A indústria extrativa continuará em expansão, mas o ritmo tende a ser menor em 2018, reflexo da queda
dos investimentos nos anos recentes. Em que pese a moderação da produção extrativa no próximo ano, a
cadeia de suprimentos deverá se deparar com melhora da demanda, tendo em vista a retomada gradual
dos investimentos em petróleo e mineração, conforme anunciado pelas principais empresas do setor.

As indústrias exportadoras continuarão sendo beneficiadas pela aceleração das economias europeia,
norte-americana e argentina. Assim, devem ganhar em volume setores exportadores como siderurgia,
móveis, têxtil e calçados, já que alguma parcela de sua produção é destinada ao mercado externo. Destaque
positivo também para a produção de celulose, que se beneficia do bom nível de competitividade brasileira e
da demanda chinesa, ainda positiva apesar da desaceleração em curso.

Construção civil e Infraestrutura: retomada do mercado imobiliário residencial e dos projetos de
infraestrutura deverão impulsionar o setor no próximo ano

A melhora do mercado de trabalho e da confiança do empresário e o recuo das taxas de juros manterão
positivo o cenário de retomada do mercado imobiliário residencial no próximo ano. Com isso, esperamos
que a trajetória de ajuste dos estoques seja mantida à frente, favorecendo o aumento nominal dos preços
dos imóveis³. O mercado corporativo e logístico deverá manter desempenho enfraquecido em razão de
elevados estoques de empreendimentos. No entanto, a tendência é de aceleração frente a este ano, diante
da recuperação da economia.

Em infraestrutura, devemos observar expansão frente ao registrado neste ano, já que os leilões de
infraestrutura realizados em 2017 deverão impactar a construção pesada a partir do ano seguinte.
Investimentos no setor elétrico continuarão focados na expansão do parque eólico, fonte que continuará a
ganhar participação nos próximos anos, já que grandes obras de hidrelétricas estão sendo finalizadas.
Ademais, destacamos a retomada de aportes em transmissão, após concessões das linhas neste ano. Assim,
estimamos ampliação de 4,0% do PIB da construção civil no próximo ano, ante queda de 5,5% em 2017.

² A taxa de investimento recuou por 4 anos consecutivos, levando a formação bruta de capital fixo (FBCF) ao seu menor patamar na série histórica:
15,5% do PIB nos quatro trimestres acumulados até setembro deste ano.
³ Para uma visão de médio e longo prazo do mercado imobiliário veja Destaque – Depec: 
https://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/destaque_depec-04-out-17v3.pdf
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Melhora do mercado de trabalho e da confiança do consumidor deverão beneficiar consumo de bens e
retomada do setor de serviços

O setor de serviços deverá mostrar expansão moderada. O destaque deverá ser o segmento de transporte
de cargas, impulsionado pela retomada da indústria e pelo agronegócio, que embora não registre recorde
de safra de grãos, deverá ser volumosa. O transporte de passageiros deverá apresentar melhora diante do
recuo do desemprego, porém as taxas de desemprego ainda permanecerão elevadas, limitando a expansão
desses serviços. A recuperação econômica impulsiona o turismo de negócios, enquanto que a taxa de
câmbio ligeiramente mais depreciada continua beneficiando a atração de turistas estrangeiros. Ademais, há
também a demanda dos brasileiros pelo turismo nacional que pode apresentar recuperação em função da
melhora da confiança e das condições do mercado de trabalho. Os serviços de ensino privado deverão
manter crescimento moderado, combinando a maior oferta de financiamento, via FIES, e o desemprego
ainda elevado. Serviços de telefonia e banda larga deverão avançar, diante da demanda por serviços de
conectividade, embora sem altas expressivas. Serviços médicos deverão passar a registrar sinais positivos,
ainda que a retomada seja lenta. Estimamos geração de 150 mil novas vagas de empregos formais em 2018,
o que deverá ampliar o número de beneficiários de planos de saúde coletivos.

O comércio varejista, por sua vez, manterá a trajetória bastante favorável observada neste ano.
Continuidade na trajetória de queda de taxa de juros e de desemprego e de elevação de renda real e
confiança do consumidor sustentam nossas perspectivas de aumento de 4,0% das vendas no comércio
varejista, após alta de 3,0% em 2017. Os bens duráveis se manterão como destaque, inclusive para o varejo
de materiais para construção, favorecido também pela retomada do segmento imobiliário, e de
eletroeletrônicos, beneficiado pela realização da Copa do Mundo de Futebol (maiores detalhes a respeito da
trajetória do comércio varejista em 2018 podem ser encontrados no box Setor em Foco ao final desta
publicação).

Os custos das empresas serão mais pressionados em 2018, mas grande ociosidade na economia limita
aceleração

Os custos das empresas deverão registrar alta moderada em relação a este ano. Os custos dolarizados não
deverão registrar expressiva pressão adicional, já que esperamos relativa estabilidade do câmbio até o final
de 2018. Ainda assim, podemos observar volatilidade ao longo do próximo ano. Os custos com mão de obra,
por sua vez, seguirão bem comportados, com os reajustes salariais baseados na inflação ainda em patamar
bastante contido. Os custos com energia elétrica deverão subir, em média, 5,5%, trabalhando com um
cenário climático compatível com um La Niña moderado. Contudo, caso haja um aumento da intensidade do
fenômeno e o volume de chuvas seja reduzido de maneira mais significativa, provavelmente teremos
acionamento de térmicas com custo mais elevado e os preços de energia serão pressionados. Em termos de
combustíveis, não esperamos grande pressão, tendo em vista nossa estimativa de manutenção dos preços
internacionais de petróleo próximo ao nível atual, e de relativa estabilidade do real frente ao dólar. Já a
redução dos custos financeiros deve favorecer a continuidade da desalavancagem das empresas: estimamos
novo corte da Selic em fevereiro de 2018, passando para 6,75% e permanecendo neste patamar até o final
do próximo ano. Vale reforçar que a transmissão de política monetária leva historicamente dois trimestres
para ocorrer, ou seja, a redução da Selic observada neste segundo semestre ainda terá seus efeitos no início
de 2018.
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Setor em foco

Comércio varejista: trajetória positiva será mantida em 2018, especialmente de bens duráveis

O comércio varejista manterá a trajetória bastante favorável observada neste ano, especialmente nos
bens duráveis. Estimamos ampliação de 4,0% das vendas no comércio varejista, após alta de 3,0% em
2017. Segmentos de bens duráveis e materiais para construção deverão ter melhor desempenho, em
resposta à demanda reprimida no período de crise. O desempenho desses segmentos também reflete as
melhores condições creditícias e maior nível de confiança do consumidor, o que, combinado à melhora do
mercado de trabalho, favorece aquisição de bens de maior valor agregado e que normalmente são
financiados. Além disso, a gradual retomada do segmento imobiliário deverá favorecer a demanda por
materiais para construção. Nesse sentido, os segmentos de móveis e de eletrodomésticos, veículos
automotores e materiais de construção serão destaque do varejo em 2018, especialmente
eletrodomésticos, que também serão favorecidos pela realização da Copa do Mundo de Futebol.

Em ritmo mais moderado, projetamos alta dos segmentos ligados à renda, como farmacêutico, calçados e
vestuário e supermercados. Com exceção de vestuário e calçados, esses setores foram mais resilientes
durante a recessão, ou seja, também não devem apresentar aumento expressivo no momento de
recuperação. O varejo de combustíveis, por sua vez, será beneficiado pela retomada do setor de
transportes, puxado pela expansão da indústria, elevado volume da safra agrícola e pelo desempenho do
próprio comércio varejista.

Em intensidades distintas, o incremento do comércio favorecerá a retomada dos investimentos do setor,
inclusive com aumento do número de lojas. Na verdade, já temos observado elevação nos anúncios de
investimento do setor ao longo deste ano, em maior intensidade no segundo semestre. Ademais, a elevação
dos índices de confiança do comércio, com melhora significativa não só das expectativas como também da
situação atual, reforça o cenário positivo à frente. Mesmo assim, não estimamos lançamentos significativos
de novos shoppings centers, além daqueles já em construção ou que já foram anunciados, uma vez que há
ociosidade a ser ocupada nos centros comerciais inaugurados nos últimos quatro anos.

Gráfico 1 – Vendas no varejo – variação anual em 2018

Fonte: IBGE, Bradesco

1,5%

2,0%

2,5%

2,6%

3,0%

3,0%

3,5%

4,2%

5,0%

6,6%

7,0%

7,2%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

Livros, jornais, revistas e papelaria

Outros artigos pessoais e domésticos

Combustíveis

Hipermercados e Supermercados

Comércio Varejista Restrito

Informática e Comunicações

Tecidos, Vestuário e Calçados

Farmácia, perfumaria e cosméticos

Comércio Varejista Ampliado

Móveis e Eletrodomésticos

Veículos e Motos

Material de Construção

Variação das vendas setoriais no comércio varejista - 2018 Fonte: IBGE 

Elaboração: Badesco



55

Cenário Setorial

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)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen 
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão 
/ Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva 
/ Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmestein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer / Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


