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Dezembro de 2018

Cenário Setorial

Cenário setorial 2019: aceleração disseminada

Infraestrutura: PPI prevê execução de 88 projetos, que devem gerar investimentos de R$ 133 bilhões

Desde que foi lançado, o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) já concluiu 105 projetos, que
geraram R$ 235 bilhões de investimentos e espera concluir outros 88 projetos, com estimativa de recursos
de R$ 133 bilhões. Essa lista de projetos ainda pode crescer, mas já sinaliza importante número de projetos
e investimentos para o próximo ano, elevando também a arrecadação esperada para os próximos anos.
Além desse montante, há expectativa do leilão do excedente de petróleo da área de cessão onerosa.

Imobiliário residencial: Avanço da agenda regulatória deve auxiliar na retomada em 2019

O mercado imobiliário residencial manteve a trajetória de melhora ao longo de 2018. Nos três primeiros
trimestres do ano, cresceu o número de unidades lançadas e vendidas e os estoques continuaram com
tendência de queda, embora tenhamos observado comportamentos distintos regionalmente. Acreditamos
que o avanço da agenda regulatória nos últimos meses – regulamentação da LIG e aprovação da lei de
distrato – deve favorecer um ritmo de crescimento mais intenso do setor em 2019.

Agricultura: Safra volumosa de grãos deve limitar elevações dos preços

Seja no mercado doméstico ou no global, as expectativas para a safra 2018/19 de grãos são bastante
favoráveis. Se confirmadas as expectativas, a relação estoque/consumo de soja e milho seguirá acima da
média histórica, limitando elevações de preços. O balanço de oferta é extremamente favorável, mas é
inevitável questionar os potenciais riscos: tensão comercial, cotação cambial, possibilidade de El Niño no
início do segundo semestre de 2019, com intensidade forte e o tema do tabelamento de frete.

Setores em Foco

O cenário macroeconômico mais favorável propicia aceleração disseminada entre os setores no próximo
ano. Entre os vetores domésticos para a aceleração do ritmo de atividade no Brasil: (i) destacamos a menor
alavancagem das empresas e das famílias; (ii) a melhora das condições financeiras; (iii) a alta recente da
confiança; (iv) a gradual retomada do mercado de trabalho e, por fim, (v) o endereçamento das reformas
econômicas. Em contrapartida, o ambiente global segue desafiador diante da desaceleração das principais
economias e volatilidade dos preços de ativos.

O agronegócio contribuirá positivamente para a aceleração, notadamente pela expansão da produção de
grãos e carnes. No mesmo sentido, a recuperação da indústria deve se intensificar em 2019, inclusive
naqueles segmentos associados ao investimento, como bens de capital e construção civil. A demanda
doméstica deve compensar ao menos em parte a desaceleração da demanda global para o setor
automobilístico e siderúrgico. Já as produções de celulose, mineração e petróleo deverão continuar em
trajetória positiva em 2019, em razão dos investimentos recentes. Ademais, tais setores continuam
sinalizando aumento das inversões nos próximos anos. O varejo manterá em 2019 a trajetória de
crescimento observada neste ano, puxado pelos segmentos de veículos e materiais de construção. Já o PIB
de serviços deverá acelerar o ritmo de expansão, de 1,0% neste ano, para 2,5% no próximo. Esperamos
crescimento da demanda especialmente por serviços voltados às famílias e empresas e pelo setor de
transporte e de saúde.

Reconhecemos que a intensidade de desaceleração da economia global e a agenda extensa de reformas
no âmbito doméstico são os principais riscos para os setores exportadores e ligados à investimentos,
respectivamente.
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O cenário macroeconômico mais favorável propicia uma aceleração disseminada entre os setores no
próximo ano. Entre os vetores domésticos para o maior ritmo de expansão da atividade econômica,
destacamos: i) a menor alavancagem das empresas e das famílias; ii) a recuperação do crédito e a melhora
das condições financeiras; iii) a alta recente da confiança dos agentes; iv) a gradual retomada do mercado de
trabalho, com queda do desemprego; e, por fim, v) o endereçamento de reformas econômicas. Em
contrapartida, o ambiente global segue desafiador, com desaceleração das principais economias e
volatilidade dos preços de ativos, reduzindo o potencial de demanda global. Com isso, projetamos expansão
de 2,8% do PIB doméstico em 2019, reconhecendo que esse cenário sugere aceleração das taxas de
crescimento anualizadas para 4,0% na margem a partir do segundo trimestre do próximo ano.

O agronegócio contribuirá positivamente para a aceleração econômica, notadamente pela expansão de
grãos e carnes. Projetamos expansão de 3,5% do PIB agropecuário em 2019. No segmento de grãos, a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima alta de área plantada e de produção para a safra
2018/19, liderada pela soja.¹ O elevado patamar de safra agrícola, também em outros produtores globais,
deverá limitar a alta das cotações nos mercados externo e doméstico. A produção de café na próxima safra
deverá ser menor por conta da bienalidade negativa, ainda que o patamar seja elevado. No mesmo sentido,
a área plantada e a produção de cana-de-açúcar não terão grande impulso na safra 2019/20, diante de
margens contidas na safra atual. Ainda assim, poderemos observar migração da produção de etanol para
açúcar, diante da queda recente das cotações internacionais de petróleo e, consequentemente, de preços
de gasolina. Aqui, vale destacar que tem aumentado a probabilidade de ocorrência de El Niño em meados
do próximo ano, o que poderá resultar em quebra da safra asiática, importante para as culturas de café
(Vietnã) e de açúcar (Índia e Tailândia). Assim, a depender da ocorrência desse fenômeno climático e de sua
intensidade, os preços de café e de açúcar poderão subir no próximo ano.

A percepção de que a oferta está mais ajustada com a demanda de carnes, com redução dos embargos à
exportação e a recuperação da atividade doméstica, gera uma perspectiva benigna para o setor, apesar
das gradações. Adicionalmente, a maior safra de grãos deverá limitar os custos de insumos do complexo
carne, não sendo motivo de preocupação ao longo de 2019. Entre os segmentos, o de carne bovina deverá

Cenário setorial em 2019: aceleração disseminada

Fonte: IBGE, Bradesco

Tabela 1: PIB - variação anual, em%

1 Destacamos a safra de grãos na seção Setor em Foco, disponível nas próximas páginas.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB 3,0% 0,5% -3,5% -3,3% 1,1% 1,1% 2,8%

Consumo 3,5% 2,3% -3,2% -3,9% 1,4% 2,0% 2,8%

Investimento 5,8% -4,2% -13,9% -12,1% -2,5% 3,5% 6,5%

Governo 1,5% 0,8% -1,4% 0,2% -0,9% -0,5% 0,0%

Exportações 2,4% -1,1% 6,8% 0,9% 5,2% 4,5% 3,0%

Importações 7,2% -1,9% -14,2% -10,3% 5,0% 5,0% 6,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB 3,0% 0,5% -3,5% -3,3% 1,1% 1,1% 2,8%

Agropecuária 8,4% 2,8% 3,3% -5,2% 12,5% 0,0% 3,5%

Indústria 2,2% -1,5% -5,8% -4,6% -0,5% 1,5% 3,0%

Serviços 2,8% 1,0% -2,7% -2,3% 0,5% 1,0% 2,5%



3

se destacar, com balanço mais ajustado e aceleração das demandas externa e interna. O alívio em relação
ao custo, especialmente do milho, contribuirá para as margens do segmento avícola. Quanto aos suínos,
ainda que a expectativa de retorno da demanda russa somada à redução do preço dos insumos contribuam
positivamente, a manutenção de alguns embargos limitam o mercado consumidor externo. O setor também
poderá ser impacto pela ocorrência da gripe suína africana na China, o que poderá elevar o preços de carne
suína no Brasil e até mesmo das outras carnes, via concorrência.

Acreditamos que a recuperação da indústria deverá se intensificar em 2019, com a produção
manufatureira oscilando de uma alta de 1,5% em 2018 para outra de 3,0%. Os segmentos associados ao
investimento devem ser favorecidos, como as indústrias de máquinas e equipamentos e de veículos
pesados. Vale lembrar que a trajetória de bens de capital mostrou recuperação bastante gradual nos
últimos dois anos, após ter acumulado queda próxima de 36% entre 2015 e 2016. A indústria de insumos
típicos da construção civil, que se mostrou menos dinâmica neste ano, deverá apresentar recuperação mais
consistente em 2019, com destaque para o segmento imobiliário residencial, tendo em vista o aumento
recente do número de lançamentos. Além disso, os projetos de infraestrutura já sinalizam um cenário
favorável para os investimentos do setor no próximo ano, ainda que sua execução ocorra de forma mais
gradual.²

Ao mesmo tempo, o cenário doméstico mais favorável deverá garantir um crescimento robusto mesmo
para aqueles setores que encontram desafios do lado da demanda externa, como são os casos do
automobilístico e do siderúrgico. A indústria automobilística tem sido afetada pela crise na Argentina³, mas
ainda assim, as expectativas para a produção física do setor continuam favoráveis, permanecendo como um
dos mais dinâmicos em 2019. Ao mesmo tempo, os bons desempenhos das indústrias automobilística, de
bens de capital e de construção imobiliária deverão favorecer a demanda doméstica de aço. Assim, mesmo
que o setor siderúrgico encontre dificuldades no ambiente externo – como a imposição de cotas de
importação por parte dos EUA e a própria desaceleração da economia global –, a aceleração esperada do
crescimento doméstico deve impulsionar o consumo aparente.

Os desafios do ambiente externo também deverão influenciar outros segmentos exportadores, como o de
celulose e a indústria extrativa (petróleo e mineração). Como parcela significativa dos embarques de tais
setores é destinada à China – exceção do petróleo –, a desaceleração mais intensa daquele país poderá
adicionar riscos. No entanto, por ora, as empresas têm sinalizado retomada dos investimentos no próximo
ano. Em termos de produção industrial, esses setores deverão manter a trajetória positiva em 2019, tendo
em vista a maturação recente de investimentos.

O varejo deverá manter em 2019 a trajetória de crescimento observada neste ano, com alta de 5,5% das
vendas totais, com destaque para bens duráveis e materiais de construção. As vendas de automóveis
continuarão como o segmento de melhor desempenho, em linha com melhores condições de crédito,
elevada demanda das famílias e renovação de frotas de locadoras, o que sugere um bom dinamismo das
vendas domésticas. As vendas de materiais de construção também deverão ter um bom desempenho,
refletindo o aumento da demanda de construção residencial frente ao aumento do número de lançamentos
de empreendimentos imobiliários e de reformas, diante do aumento esperado da massa salarial e da
atividade econômica. Ao excluirmos as vendas de veículos e de materiais de construção, estimamos que o
comércio varejista crescerá 3,5%, acelerando em relação ao avanço estimado para 2018. A recuperação do
mercado de trabalho impulsiona essa métrica do varejo, mas o ritmo seguirá menor. Nesse grupo,
destacamos as vendas de supermercados, que devem ser favorecidas ainda pela expectativa de inflação de
alimentos contida ao longo dos próximos meses.

2 Destacamos os projetos de infraestrutura na seção Setor em Foco, disponível nas próximas páginas.
3 Tratamos o tema de impacto da desaceleração na Argentina para as exportações brasileiras no Cenário Setorial divulgado em
setembro/18, que pode ser acessado no site: www.economiaemdia.com.br.
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O PIB de serviços deverá acelerar o ritmo de expansão, de 1,0% neste ano para 2,5% no próximo. A
retomada da atividade doméstica impactará positivamente a demanda de serviços pelas empresas, como
serviços administrativos, profissionais e de manutenção. Ao mesmo tempo, a gradual redução da taxa de
desemprego e formalização esperada para os próximos trimestres favorecerão a contratação de serviços
pelas famílias, turismo e alimentação fora do domicílio. A formalização também torna possível a
recuperação da demanda por serviços privados de saúde (através do maior acesso a planos coletivos) e por
educação. Para este último segmento, o potencial para o ensino superior se eleva à medida que a massa
salarial cresce, mas a redução de recursos públicos para financiamento estudantil seguirá como um desafio
às universidades privadas, que deverão ampliar o financiamento próprio. Por fim, o setor de transporte
rodoviário tende a ser favorecido pelo aumento de demanda nos setores agrícola, industrial e de varejo.
Neste caso, as questões de tabelamento de frete e subsídios para o diesel seguem em aberto e poderão
gerar ruídos em 2019.

A recuperação mais disseminada da economia brasileira no próximo ano deve impulsionar a demanda de
energia elétrica, alavancando os investimentos nos segmentos de transmissão e de geração de energia
renovável. As inversões no setor elétrico já vêm mostrando maior atratividade, o que é evidenciado nos
últimos leilões, marcados por uma competição acirrada nos dois segmentos supracitados. Da mesma forma,
o segmento de distribuição tem se mostrado atrativo; vide os resultados dos processos de aquisição e
privatização de importantes empresas do setor. A melhora recente do cenário de chuvas deve garantir um
cenário de preços relativamente tranquilo no curto prazo, além de aliviar o passivo das distribuidoras até os
próximos reajustes tarifários. Vale destacar que a ampliação da capacidade de geração é indispensável para
garantir o fornecimento de energia no médio e longo prazos, em um cenário no qual nossas projeções se
materializem.

Entre os principais riscos à materialização desse cenário positivo estão a magnitude da desaceleração
global e a execução da agenda de reformas a serem aprovadas no próximo ano. A economia brasileira não
está dissociada do cenário mundial. A depender do ritmo de crescimento das principais economias, os
setores exportadores seriam afetados negativamente, especialmente o automotivo, o de bens de capital e a
siderurgia. Produção e exportação de minério, petróleo e celulose, por dependerem de projetos em curso,
teriam impacto menor em 2019, mas os investimentos nesses setores poderiam ser reduzidos sob um
ambiente de maior incerteza externa. Como apontamos anteriormente, contudo, as empresas continuam
sinalizando aceleração dos investimentos nesses segmentos. China, Europa, EUA e Argentina são os países
que mais poderão impactar o comércio brasileiro. Cabe a ressalva de que já consideramos alguma
desaceleração do crescimento mundial nas nossas projeções de PIB.

No âmbito doméstico, a retomada depende bastante do endereçamento das questões fiscais. Assim, a
frustração com a agenda de reformas poderia levar a um menor ritmo de recuperação. Nesse caso, as
decisões de investimentos e de aquisição de bens duráveis de maior valor agregado tenderiam a ser
postergadas. Os segmentos de bens de capital, construção civil (leve e pesada) e automotivo sofreriam
impacto mais negativo. Ademais, as contratações de pessoal também poderiam ser adiadas, levando a uma
recuperação ainda mais lenta do mercado de trabalho e, consequentemente, do consumo de bens e
serviços pelas famílias.
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Setor em Foco: Infraestrutura

Desde que foi lançado, o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) já concluiu 105 projetos, que
geraram R$ 235 bilhões em investimentos e espera concluir outros 88 projetos, com estimativa de
recursos de R$ 133 bilhões. Essa lista ainda pode crescer, mas já sinaliza importante volume de
investimentos para o próximo ano.

Até agora, o setor de energia foi o que teve maior número de projetos concluídos, 71% de todos os projetos
concluídos são desse setor, com várias linhas de transmissão sendo concedidas em todo o território
nacional. No total, foram 14.840 km em linhas de transmissão, que deverão ser instaladas entre 36 e 60
meses, gerando investimentos de R$ 27,8 bilhões. O setor de transportes também foi destaque, com 20%
dos projetos – na maior parte dos casos, prorrogação de contratos de concessão de portos. No total, os
investimentos desse setor devem chegar a R$ 17,5 bilhões, enquanto a arrecadação com outorgas chegou a
R$ 3,8 bilhões.

Para o primeiro trimestre de 2019, já foram lançados editais de leilão de 12 aeroportos, 4 terminais
portuários e o da Ferrovia Norte-Sul. Tais leilões podem gerar investimentos de R$ 6,4 bilhões e
arrecadação de R$ 4,5 bilhões. Para o ano, ainda são esperados mais projetos de transmissão de energia,
rodovias e ferrovias, além da privatização da Casa da Moeda e do Ceasa Minas.

Por enquanto, a maior parte dos projetos em andamento refere-se a concessões, cerca de 46%. Outros 31%
são de arrendamento do setor portuário. Apenas 2 projetos são de privatizações, com destaque para o da
Eletrobrás, além de algumas distribuidoras.

A criação do futuro Ministério da Infraestrutura pode favorecer o lançamento de novos projetos,
elevando o total esperado de investimento e de arrecadação com concessões nos próximos anos. Além
disso, há expectativa com o leilão do excedente de petróleo na área de cessão onerosa, o que pode gerar
R$ 100 bilhões de arrecadação. Nesse casso, o Congresso tende a aprovar o projeto de lei no começo do
próximo ano legislativo, sendo que o leilão em si ainda demoraria cerca de 150 dias para poder ser
realizado, segundo as novas regras do Tribunal de Contas da União (TCU).

Com as restrições fiscais sobre todos as esferas de governo, os investimentos em infraestrutura serão
cada vez mais dependentes do setor privado. Assim, esses projetos de concessões/leilões e privatizações
serão fundamentais para manter e ampliar a infraestrutura do país, que está bem defasada em relação ao
observado em países semelhantes.

PPI prevê execução de 88 projetos, que devem gerar investimentos de R$ 133 bilhões

Tabela 2 – Projetos para 2019, por setor

Fonte: PPI, Bradesco

Setor N° de projetos

Aeroportos 12

Portos 14

Rodovias 8

Ferrovias 10

Energia 7

Óleo e Gás 1

Outros 6
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Setor em Foco: Infraestrutura

Fonte: CNT, Bradesco

Gráfico 1 – Densidade da malha rodoviária pavimentada, por país
Em km por 1000 km2 de área territorial
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Gráfico 2 – Extensão da rede ferroviária, por país
Em km por 100 km de área territorial

Fonte: WDI, Bradesco

Esperamos que muitos projetos comecem a ser liberados ao longo de 2019, mas o início efetivo das obras
pode demorar um pouco mais, dados os longos prazos de estudo, publicação de edital e realização dos
leilões. Ainda assim, o direcionamento do novo governo parece ser no sentido de estimular projetos de
concessões e privatizações, o que deve elevar os investimentos nos próximos anos.
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Setor em Foco: Imobiliário residencial

O mercado imobiliário residencial manteve a trajetória de melhora ao longo de 2018. Nos três primeiros
trimestres do ano, o setor registrou altas de 12,3% nas unidades lançadas e de 27,1% nas unidades vendidas
de imóveis residenciais novos.4 Com as vendas crescendo acima dos lançamentos, os estoques continuam
diminuindo: a oferta final de unidades é 13,8% menor do que em 2017 e 22,6% inferior ao observado em
2016 (Gráfico 3), embora continuem havendo regiões ainda defasadas no ciclo de recuperação do setor.
Acreditamos que o avanço da agenda regulatória nos últimos meses deve favorecer um ritmo de
crescimento mais intenso do setor em 2019.

Mais importante do que a melhora nos números correntes talvez tenha sido o avanço da agenda
regulatória. Há duas semanas, a Câmara Federal aprovou projeto de lei que regulamenta os distratos
imobiliários. De acordo com o texto aprovado, a multa para o comprador que desistir da aquisição pode
chegar a 50% do valor já pago, o que na prática representa um percentual acima daquele que o Judiciário
vinha estabelecendo. Nos últimos anos, o setor vinha sofrendo com os cancelamentos à medida que os
problemas resultantes para o caixa das incorporadoras criava pressão para aumentar as vendas, ampliando
os descontos, o que fragilizava ainda mais a saúde financeira das empresas. Embora a estabilidade dos
preços tenha contribuído para mitigar o problema, a medida traz mais previsibilidade e segurança jurídica ao
segmento.

Outra novidade nos últimos meses foi o registro das primeiras emissões de um novo instrumento de
captação de recursos para financiamento do setor imobiliário. Regulamentada pelo Banco Central no fim
do primeiro semestre, a Letra Imobiliária Garantida (LIG) constitui uma nova fonte de captação, cujo funding
atualmente depende de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e do FGTS, além
de instrumentos complementares como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e as Letras de
Crédito Imobiliários (LCI).

Avanço da agenda regulatória deve auxiliar na retomada em 2019

4 Dados consolidados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que englobam os municípios de Manaus, São Luís,
Cuiabá, Uberlândia, Belo Horizonte e Nova Lima, Rio de Janeiro, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre e Belém, além do Distrito
Federal e as regiões metropolitanas de Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Goiânia, Vitória, São Paulo e Curitiba.

Gráfico 3 – Lançamentos, vendas e estoques de imóveis residenciais no Brasil, em mil unidades

Fonte: CBIC, Bradesco
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Com a queda da Selic, a captação da poupança (cujos recursos constituem quase 50% do funding do
segmento) vem aumentando gradualmente e recentemente voltou aos níveis de 2014 (Gráfico 4).

Além do avanço da agenda regulatória, vislumbramos a existência de motivos para intensificação do
ritmo de melhora no mercado imobiliário residencial. Embora esperemos queda apenas gradual da taxa de
desemprego, o ritmo de criação de vagas no mercado formal (com carteira assinada) vem melhorando nos
últimos meses, enquanto os índices de confiança, em especial do consumidor, têm apresentado evidente
recuperação. A combinação desses fatores com o aumento da oferta de crédito favorece um cenário de
retomada mais forte de crescimento de vendas e de lançamentos ao longo de 2019.

Fonte: BCB, Bradesco

Setor em Foco: Imobiliário residencial
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Gráfico 4: Captação líquida da caderneta de poupança, acumulado de janeiro a novembro, em R$ 
bilhões
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Setor em Foco: Agricultura

Seja no mercado doméstico ou no global de grãos, as expectativas para a safra 2018/19 são bastante
favoráveis. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estima relação estoque/consumo mundial
acima da média dos últimos anos para soja e milho. Neste segundo caso, a produção esperada é de 1,099
bilhão de toneladas, equivalente a um crescimento de 2,2% em relação à safra anterior. Se confirmadas as
projeções, a relação estoque/consumo do grão permanecerá ao redor de 30% pelo terceiro ano consecutivo
(a média entre 2001/02 e 2015/17 foi de 19%). Vale destacar que parte relevante da expansão será
proveniente da recuperação das safras argentina e brasileira, que em 2017/18 foram afetadas
negativamente por questões climáticas. A mensagem para soja é muito parecida, porém ainda mais benigna
em relação à produção. Com crescimento de aproximadamente 9% ante a safra anterior, a relação
estoque/consumo estimada deverá alcançar 32,8%, maior percentual da série monitorada desde 2000.

Safra volumosa de grãos deve limitar elevações dos preços

Gráfico 5 – Relação estoque/consumo mundial de milho

Fonte: USDA e CBOT, Bradesco
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Elaboração e Projeção de Preços: Bradesco
Fonte e Projeção: USDARelação Estoque Consumo Mundial de Milho 1990 - 2008

Relação estoque/consumo Preços internacionais
US$ c / bushel

Gráfico 6 – Relação estoque/consumo mundial de soja
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Elaboração e Projeção de Preços: Bradesco Fonte e Projeção: USDA
Relação Estoque Consumo Mundial de Soja  1990 - 2007

Estoque/Consumo Preço

US$ c / bushel

Fonte: USDA e CBOT, Bradesco
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Setor em Foco: Agricultura

Parte relevante o crescimento das safras mundiais de milho e de soja será proveniente do Brasil. Em seu
terceiro levantamento, a Conab projetou expansão ao redor de 4,4% para a safra de grãos 2018/19.
Especificamente quanto ao milho e a soja, condições climáticas mais favoráveis e plantio dentro do
calendário “ótimo” geram viés positivo para a produtividade da safra em curso. Nesse sentido, para a soja é
estimado novo recorde de produção, cerca de 120,0 milhões de toneladas (0,7% acima do observado em
2017/18). Para o milho, além do crescimento de 2,1% na primeira safra, a percepção de boas condições de
plantio para a “safrinha” confere uma expectativa de expansão de 18,1% ante a observada neste ano (que
foi impactada negativamente pela estiagem). Assim, a segunda safra de milho retornaria ao patamar acima
de 60 milhões de toneladas (63,734 milhões especificamente).

Entre as principais culturas, apenas arroz e feijão apresentarão recuos da produção, de 6,6% e de 3,3%
respectivamente. Vale destacar que o arroz, ao longo de 2018, já apresentou um balanço mais apertado
entre oferta e demanda, resultando em precificação acima da observada em 2017. Na direção contrária, a
maior taxa de expansão deverá ser observada no algodão, com crescimento ao redor de 18% em relação à
safra anterior. Apesar da expansão do volume produzido, o algodão tem se deparado com uma demanda
externa aquecida e adicionalmente encontrará uma oferta mundial inferior à observada neste ano. O USDA
estima que grandes exportadores, como EUA, Austrália e Índia, terão uma queda na produção de
respectivamente 11%, 47% e 5%. Portanto, esse quadro deverá sustentar cotações ainda elevadas para esse
grão.

Considerando o balanço de oferta bastante favorável para os grãos, é inevitável questionar os potenciais
riscos, ainda que eles sejam marginais. Nesse sentido destacamos: i) tensão comercial; apesar da recente
trégua, o ambiente internacional segue com elevada incerteza. Assim, não podemos descartar eventuais
choques na cotação dos grãos, em especial da soja. Contudo, entendemos, que esses movimentos, assim
como neste ano, deverão ter caráter mais transitório do que permanente, predominando no médio prazo o
fundamento atrelado à oferta do grão; ii) cotação cambial: ainda que o ambiente global seja desafiador e
questionamentos quanto ao endereçamento da agenda fiscal no cenário doméstico possam trazer
volatilidade à taxa, estimamos taxa de câmbio de R$/US$ 3,7 para o final de 2019, ou seja, ligeiramente
mais apreciada do que a nível vigente atualmente, com impactos sobre a rentabilidade do exportador; iii)
clima: possibilidade de El Niño no início do segundo semestre de 2019, com intensidade forte, começou a
aparecer em alguns modelos climáticos. Caso ocorra, poderia afetar a produtividade de algumas lavouras,
em especial as asiáticas (com destaque para café e açúcar); por fim, iv) frete: o debate em torno do custo é
fundamental para o setor, com impacto diferenciado na margem e na viabilidade de algumas operações.

Ainda que monitorar riscos seja necessário, a leitura preponderante é de um balanço bastante favorável
para a safra atual. A despeito do baixo potencial de aceleração dos preços, em virtude do volume
produzido, as margens deverão seguir positivas para o setor.

Fonte: Conab, Bradesco

Tabela 3 – Produção de grãos – principais culturas 
Mil toneladas

Grãos 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19* Var. %

Arroz 12.436 10.603 12.328 12.064 11.269 -6,6%

Feijão 3.112 2.513 3.400 3.117 3.014 -3,3%

Milho 84.673 66.543 97.843 80.786 91.102 12,8%

1ª safra 30.082 25.758 30.462 26.811 27.368 2,1%

2ª safra 54.591 40.785 67.381 53.975 63.734 18,1%

Soja 96.228 95.435 114.075 119.282 120.066 0,7%

Trigo 5.535 4.264 4.264 5.471 5.471 0,0%

Algodão 3.919 3.234 3.828 5.013 5.922 18,1%

Total 207.770 186.610 237.671 228.334 238.406 4,4%
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