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Julho de 2018

Cenário Setorial

Taxa de câmbio deverá chegar a R$/US$ 3,60 no final do ano. Levantamos os principais impactos desse
patamar mais depreciado da moeda brasileira sobre os principais setores econômicos.

O setor mais beneficiado pela depreciação cambial parece ser a agricultura. O atual patamar do câmbio, a
alta das cotações internacionais de commodities e a safra doméstica favorável proporcionarão elevação da
renda agrícola. Ainda que os custos subam, há expectativa de boas margens do setor.

Em sentido contrário, alguns setores serão negativamente impactados pelo aumento de custos de
produtos e insumos importados ou ainda por terem parcela de dívida em moeda estrangeira. A indústria
farmacêutica, por exemplo, terá que absorver, ao menos temporariamente, a pressão de custos proveniente
do choque cambial. Papel e celulose, metalurgia e máquinas e equipamentos, apesar de serem
exportadores, alocam parte relevante de suas dívidas em moeda estrangeira, o que tende a diluir o efeito
líquido da depreciação em suas receitas. Por fim, o câmbio também é relevante para a decisão de
investimentos, uma vez que cerca de 30% das máquinas adquiridas são importadas.

Impacto setorial da depreciação da moeda brasileira

Petróleo: preços devem ficar próximos de US$ 70/barril até o final do ano

Os preços do petróleo subiram dos patamares US$ 65-US$ 70/barril, buscando um intervalo mais elevado,
entre US$ 75 e US$ 80. Parte dessa elevação é explicada por mudanças mais estruturais, enquanto outra
parcela é decorrente de uma questão relacionada à geopolítica. Essa alta não deve ser totalmente
temporária, já que a mudança de fundamentos indica o barril cotado entre US$ 70 e US$ 75. No entanto,
com riscos geopolíticos, o preço pode voltar ao patamar superior, pressionando custos no mundo e também
no Brasil.

Agricultura: safra 18/19 sugere balanço mundial mais apertado para grãos

As primeiras estimativas para a safra mundial de grãos apontam para uma redução da relação estoque
consumo das principais culturas. Apesar de a projeção contemplar crescimento da produção mundial de
milho e de soja para a safra 2018/19 ante a atual, a perspectiva de continuidade de expansão do consumo
acima do volume produzido resulta em queda dos estoques. Entre as principais culturas, o balanço mais
apertado é o do milho. Nesse sentido, ainda que a perspectiva para a safra brasileira 2018/19 seja favorável,
não é possível descartar uma trajetória, ainda que moderada, de elevação dos preços domésticos no
próximo ano.

Varejo: setor continuará avançando em 2018, refletindo as vendas de veículos

O comércio varejista deverá manter a trajetória de crescimento neste ano, acelerando em relação ao
registrado no ano passado pincipalmente por conta do mercado de veículos aquecido. Por outro lado, ao
excluirmos as vendas de veículos e de materiais de construção, estimamos que o comércio varejista crescerá
2,0%, mantendo o mesmo nível de expansão de 2017.

Setores em Foco
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A taxa de câmbio deverá chegar a R$/US$ 3,60 no final do ano. Levantamos os principais impactos da
depreciação da moeda acumulada neste ano nos setores econômicos. No geral, o setor mais beneficiado
pela desvalorização da moeda brasileira parece ser a agricultura. O atual patamar de câmbio, a alta das
cotações internacionais e a safra elevada proporcionarão expansão da renda agrícola. Ainda que os custos
subam, há expectativa de boas margens do setor. Em sentido contrário, a indústria farmacêutica terá que
absorver, ao menos temporariamente, a pressão de custos proveniente do choque cambial. Por fim, setores
como papel e celulose, metalurgia e máquinas e equipamentos são exportadores, mas alocam parcela
relevante da sua dívida em moeda estrangeira, o que tende a diluir o efeito líquido da depreciação. Por fim,
o câmbio também é relevante para a decisão de investimentos, uma vez que cerca de 30% das máquinas
adquiridas são importadas.

A depreciação da moeda brasileira, ocorrida ao longo dos últimos meses, beneficia os setores
exportadores, considerando as receitas convertidas em Reais. Destaque para os produtos agrícolas, como
soja, algodão e milho. Da safra 2017/2018, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que
61% da produção de soja em grãos sejam destinados ao mercado externo, como pode ser observado no
Gráfico 1. Ademais, o setor está com estoque em patamar elevado e com preços internacionais acima do
nível observado no ano passado. Além dessas commodities, as indústrias metalúrgica, extrativa
(especialmente mineração), de papel e celulose e de madeira exportam mais de 30% de sua produção.
Setores como calçadista, de máquinas e equipamentos e automotivo, que exportam mais de 20% da
produção, também entram na lista de setores favorecidos pela depreciação cambial.

Em sentido oposto, o Real em patamar mais depreciado resulta em custos maiores para os setores
dependentes de produtos importados (Gráfico 1) ou cujo custo seja dolarizado. Entre os setores com
maiores coeficientes de importação estão trigo, produtos de informática e eletrônicos, produtos
farmacêuticos e combustíveis. No caso de combustíveis, vale a ressalva que os preços domésticos de óleo
diesel recuaram recentemente em razão do acordo do governo federal com os caminhoneiros¹, ou seja, o
efeito do dólar mais forte ao menos temporariamente não está sendo repassado ao consumidor final.

Impacto setorial da depreciação da moeda brasileira

Gráfico 1 – Coeficientes de exportação e importação* (em %)

Fonte: Funcex, IBGE, Conab, Bradesco

(*) Dados industriais estimados para abr/2018 e agrícolas referentes à estimativa da safra 2017/2018.
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1 O acordo do governo federal com os caminhoneiros compreende reajuste mensal de diesel, com subsídios de R$ 0,30 e desoneração de R$ 0,16 de
PIS/Cofins e Cide no preço final do diesel.
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Pensando em custos para a indústria, ressaltamos também o elevado coeficiente de importação de
materiais elétricos, têxtil, metalurgia e químicos. Assim, parte do impacto positivo com elevação das
receitas com exportações acaba sendo compensada pela alta de custos. A produção agrícola depende de
produtos químicos e petroquímicos, que se não importados, são dolarizados. Para a produção de grãos, mais
de 70% das compras de fertilizantes se concentram entre maio e novembro. Já as indústrias de máquinas e
equipamentos e a automotiva utilizam materiais elétricos, aço e plástico como insumos e também terão
elevação dos seus custos. Para a indústria farmacêutica, que importa fármacos, a depreciação da moeda
ocorre em momento não favorável ao repasse. Isso porque o reajuste de preços do setor ocorre
anualmente, anunciado em abril. Dessa forma, o reajuste deste ano já ocorreu e não considerou a pressão
recente do câmbio. Com isso, caso nosso cenário de câmbio se concretize, a indústria farmacêutica arcará
com esses custos até o próximo reajuste de preços, que será anunciado em abril de 2019.

O câmbio também é relevante para a decisão de investimentos, uma vez que parcela relevante das
máquinas adquiridas são importadas (cerca de 30%). Aliado ao cenário de incerteza com relação à agenda
de reformas e de menor velocidade de recuperação da atividade, o câmbio em nível mais depreciado e
volátil poderá levar à postergação de projetos de investimento. Por ora, temos observado avanço do
consumo aparente de bens de capital, mas podemos esperar maior gradualismo à frente.

Outro impacto a ser considerado se dá nos setores que possuem dívida em moeda estrangeira. As
estatísticas das empresas de capital aberto apontam que mais de 25% da dívida estão em moeda estrangeira
nos setores de papel e celulose, mineração e siderurgia, bens de capital, petróleo e gás natural, bens de
consumo, petroquímico e energia elétrica (Gráfico 2). Isso dificultou o processo de desalavancagem das
empresas em curso nesses setores ao longo dos últimos dois anos. Desses, os setores exportadores ao
menos têm uma proteção natural, pois parte de sua geração de caixa também é em dólar. Destacamos:
papel e celulose, mineração e siderurgia e máquinas e equipamentos.

Fonte: BBI e Economática, Bradesco

Gráfico 2 – Parcela da dívida em moeda estrangeira em setores selecionados (em %) – 1T18
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Setor em Foco: Petróleo

Os preços do petróleo subiram dos patamares em torno de US$ 65-US$ 70/barril, buscando um intervalo
mais elevado, entre US$ 75 e US$ 80 nas últimas semanas (Gráfico 3).2 Parte dessa elevação é explicada
por mudanças mais estruturais, enquanto outra parcela é relacionada à geopolítica. Essa alta não deve ser
totalmente temporária, já que a mudança de fundamentos indica um preço entre US$ 70 e US$ 75/barril.
No entanto, na presença de risco geopolítico, o preço deve continuar no patamar superior, pressionando
custos no mundo e também no Brasil.

O mercado de petróleo passou por várias mudanças nos últimos anos, com o excedente de oferta em
ascensão – em um ambiente de baixo crescimento mundial. Com isso, os estoques mundiais avançaram
para níveis historicamente altos; os preços cederam muito e permaneceram bem baixos desde 2014.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) teve papel fundamental nesse período. O
grupo vinha perdendo uma parte do mercado de petróleo, com o aumento da oferta norte-americana do
gás de xisto (shale). O excesso de oferta “nova”, vinda dos EUA, levou a uma queda expressiva dos preços,
consequentemente. A decisão do cartel foi a de reduzir sua oferta e fazer um controle mais rígido da
produção do grupo, mantendo apenas o necessário para os preços continuarem baixos, mas sem quedas
abruptas. A intenção do grupo era de que, com preços baixos, o produtor norte-americano diminuiria sua
produção e seus investimentos, já que o custo de produção de shale é bem mais elevado do que o custo dos
membros da OPEP3.

A estratégia serviu para manter os preços mais baixos, aliviando custos para várias cadeias de produção.
Contudo, o produtor norte-americano seguiu presente no mercado, mesmo que postergando investimentos.
Atualmente, temos um quadro no qual a produção dos EUA deverá superar a da Arábia Saudita – maior
produtora da OPEP – nos próximos meses.

2 Nesse relatório, utilizaremos o petróleo Brent como referência.
3 Na época, estimava-se que o custo de produção dos EUA era próximo a US$ 60/barril, enquanto na Arábia Saudita era mais perto de US$ 12/barril.

Gráfico 3 – Cotações de petróleo WTI e Brent, US$/barril

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Setor em Foco: Petróleo

Se por um lado, a oferta dos EUA vem se elevando, por outro, a OPEP sinaliza que continuará exercendo
controle da oferta. Isto é, neste momento, o grupo está escolhendo preço mais elevado, mesmo que isso
signifique que a produção norte-americana seguirá elevada (levando, portanto, a uma redução de
participação do cartel no mercado mundial). A mudança de estratégia em favor de preço pode ser explicada,
em grande medida, pelas dificuldades fiscais que os principais países do grupo têm enfrentado. Mesmo a
decisão recente da OPEP de reduzir o controle muito rígido dos últimos meses não é uma reversão da
política de redução de oferta. O grupo apenas indica que tentará compensar cortes não planejados de
alguns produtores, como Venezuela e Irã. Na margem, diminuir a rigidez do controle aumentará a oferta do
grupo, mas não a ponto de inundar o mercado com petróleo e reduzir de forma significativa os preços.

Mesmo que o preço médio mais alto neste ano estimule a oferta dos EUA, há um limite para esse
aumento no curto prazo, principalmente em função de restrições de infraestrutura. Neste momento, o
resultado dessas mudanças é um preço de equilíbrio mais elevado. No começo do ano, esperávamos preços
entre US$ 60 e US$ 65/barril, mas o intervalo mais justo hoje é de US$ 70 a US$ 75.

Há uma outra explicação muito importante para a dinâmica recente dos preços: o risco geopolítico. Desde
o começo do ano, temos acompanhado várias fases de elevação das tensões no Oriente Médio: Arábia
Saudita e Líbano no começo do ano, passando por Irã e Síria, Arábia Saudita e Irã e, mais recentemente,
EUA-Síria e EUA-Irã. Todas essas tensões acabam refletindo no preço do petróleo, seja pelo risco de
interrupção de alguma rota de comércio ou pelo risco de um conflito armado e interrupção de produção. O
presidente norte-americano retirou seu país do acordo nuclear com o Irã e disse que as sanções comerciais
contra o país seriam reestabelecidas. Ainda que o impacto na produção de petróleo seja limitado (menos de
3% da oferta mundial), esse movimento deve manter o risco geopolítico elevado. Para os preços, isso
representa um adicional de quase US$ 5/barril.

Esse aumento dos preços do petróleo, por ter um componente permanente, traz preocupações relativas a
pressões altistas de custos. O primeiro efeito, mais visível, é a elevação dos preços de combustíveis. Outros
efeitos também tendem a ser importantes e mudam o cenário de custos baixos com os quais convivemos
nos últimos anos. Todos os químicos, especialmente fertilizantes, podem ficar mais caros nos próximos
meses. Assim, há uma mudança importante na estrutura de custos que precisa ser observada com cautela
caso esse novo patamar de preços seja permanente.
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Safra 18/19 sugere balanço mundial mais apertado para grãos

As primeiras estimativas para a safra mundial de grãos apontam para uma redução da relação estoque
consumo das principais culturas. Apesar de a segunda estimativa do Departamento de Agricultura dos EUA
(USDA) apontar crescimento da produção mundial de milho e de soja para a safra 2018/19 ante a atual, a
perspectiva de continuidade de expansão do consumo acima do volume produzido tem reduzido os
estoques desses grãos. No caso do trigo, além do consumo continuar crescendo, a expectativa para a
próxima safra é de queda da produção global de 1,8%, equivalente a 13,5 milhões de toneladas.

Entre as principais culturas, o balanço mais apertado é o do milho (Tabela 1). Mesmo com expectativa de
crescimento de 1,7% da produção da próxima safra, alcançando 1,05 bilhão de tonelada, a expansão mais
acentuada do consumo (+1,9%) acarreta em redução do estoque final. Dessa forma, a relação estoque
consumo, que estava em 18% – próxima à média observada a partir de 2000 –, passaria para 14%. Tal
patamar não era observado desde 2011, quando o preço médio da commodity atingiu US$ 6,8/bushel. Vale
ressaltar que a princípio, não consideramos o retorno do preço para esse patamar, mas é preciso considerar
que os vetores para o grão são altistas em relação à cotação atual, ao redor de US$ 4,0/bushel.

Tabela 1 – Estimativas mundiais de produção, consumo e estoques finais 

Fonte: USDA, Bradesco

2017/2018* 2018/2019* Absoluta Percentual

Soja (milhões ton)

Produção 336,70 355,24 18,54 5,51%

Consumo 342,44 357,70 15,26 4,46%

Estoques Finais 92,49 87,02 -5,47 -5,91%

Relação estoque/consumo 27% 24% -2,68

Milho (milhões ton)

Produção 1034,77 1052,42 17,65 1,71%

Consumo 1069,97 1090,42 20,45 1,91%

Estoques Finais 192,69 154,69 -38,00 -19,72%

Relação estoque/consumo 18% 14% -3,82

Trigo (milhões ton)

Produção 758,22 744,69 -13,53 -1,78%

Consumo 743,18 750,90 7,72 1,04%

Estoques Finais 272,37 266,16 -6,21 -2,28%

Relação estoque/consumo 37% 35% -1,2

Produto
Projeção USDA Variação ante safra anterior

Com as condições mais apertadas, preocupações em relação ao quadro climático tendem a ganhar
relevância e a aumentar a volatilidade da cotação. Considerando os principais produtores mundiais,
notamos que parte relevante do arrefecimento do estoque de milho é proveniente da expectativa de
redução da produção norte-americana, com queda de 3,9% ante a safra 2017/18. Nesse sentido, a relação
estoque consumo do grão nos EUA passará de 17% para 13% no próximo plantio, enquanto que no Brasil, a
perspectiva é de ligeiro recuo da relação (-0,43 p.p.) e, na Argentina, a estimativa é de recomposição após a
quebra da última safra (+10,2 p.p.). Dessa forma, qualificamos que o foco de atenção nos próximos meses
será a evolução da plantação nos EUA, que a princípio, se mostra em condições favoráveis.

Setor em Foco: Agricultura
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Setor em Foco: Agricultura

Quanto à soja, ainda que a perspectiva seja de expansão de aproximadamente 5,5% da produção mundial
em relação à safra 17/18, a relação estoque consumo deverá recuar de 27% para 24%. Apesar da redução,
a relação prevista ainda estará acima da média histórica recente: 23%. Dessa forma, o cenário para a soja
não deveria acrescentar volatilidade aos preços em relação ao observado na última safra. Entretanto,
reconhecemos que o cenário mais apertado de milho deverá impor viés altista para a oleaginosa.
Adicionalmente, a intensificação das tensões comerciais entre os EUA e a China tende a acrescentar prêmio
nas cotações brasileiras e argentinas em detrimento da precificação norte-americana.

Sem dúvida, as condições mundiais se mostram mais desafiadoras para os preços dos grãos na próxima
safra. Assim, ainda que a perspectiva para a safra brasileira 2018/19, reportada pelo USDA, seja favorável,
não é possível descartar uma trajetória, ainda que moderada, de elevação dos preços domésticos no
próximo ano. Esse viés altista está atrelado tanto ao balanço mais equilibrado da safra mundial quanto à
depreciação observada do Real ao longo dos últimos meses, fatores que tendem a impactar as cotações
domésticas. Vale mencionar também que os impasses relacionados à evolução de medidas comerciais
protecionistas também deverão adicionar ruído à cotação dos grãos.
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Setor em Foco: Varejo

O comércio varejista deverá manter a trajetória de crescimento neste ano, acelerando em relação ao
registrado no ano passado, pincipalmente por conta do mercado de veículos aquecido. Ao excluirmos as
vendas de veículos e de materiais de construção, estimamos que o comércio varejista crescerá 2,0%,
mantendo o mesmo ritmo de expansão de 2017 (Gráfico 4). O desempenho neste ano será mais moderado
ante o esperado anteriormente devido a fatores macroeconômicos e pontuais. A frustração com o ritmo de
recuperação da atividade econômica e o nível de desemprego desestimulam o consumo. Recentemente, a
depreciação cambial e a greve dos caminhoneiros ocorrida na última quinzena de maio impactaram
negativamente o comércio varejista como um todo.

O segmento automotivo, com melhor desempenho, deverá impulsionar o crescimento do varejo
ampliado. A melhora da demanda, reprimida ao longo do período de crise, e as melhores condições de
concessão de crédito são os principais fatores que explicam o aumento das vendas de veículos, de 13% no
acumulado dos últimos doze meses. Esperamos, contudo, desaceleração do setor em função da paralisação
dos caminhoneiros, que afetou as vendas em maio, mantendo-se ainda em um patamar elevado. Assim
como o segmento de automóveis, as vendas farmacêuticas devem seguir firmes. Além de ser o segmento
mais resiliente em momentos adversos, o impacto da depreciação cambial sobre os preços desses produtos
só será repassado ao consumidor no próximo ano, no reajuste anual que será anunciado em abril.

Em sentido oposto, os segmentos que mais devem ser impactados negativamente pela depreciação
cambial e pelo desabastecimento gerado por conta da paralização dos transportadores são:
supermercados, eletrodomésticos e combustíveis. Em relação aos supermercados, as vendas de maio e
junho foram comprometidas pelo desabastecimento proveniente da greve. Dessa forma, ajustamos nossa
expectativa de vendas para uma expansão de 2,2% neste ano, ante projeção inicial de 2,6%. Apesar da
revisão baixista, acreditamos que o avanço do segmento será superior ao esperado do comércio varejista
restrito.

Comércio varejista continuará avançando em 2018, puxado pelas vendas de veículos

Gráfico 4 – Vendas no varejo – variação projetada anual em 2018

Fonte: IBGE, Bradesco
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Setor em Foco: Varejo

O varejo de combustíveis deverá recuar em 2018, refletindo, além dos resultados mais recentes, as perdas
acumuladas nas semanas de greve, a elevação do preço internacional do petróleo e a depreciação
cambial. Com preços mais elevados, a demanda deverá se reduzir e poderá gerar uma migração do
consumo de derivados de petróleo (gasolina) para o etanol. Segundo levantamento da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do etanol segue competitivo nos cinco maiores
estados produtores. Vale ressaltar que, conforme dito anteriormente, os preços domésticos do óleo diesel
recuaram recentemente por conta do acordo feito entre os caminhoneiros e o governo.

Por fim, o segmento de eletrodomésticos deverá ser fortemente impactado pela depreciação do Real
(devido ao seu elevado coeficiente de importação), que deverá ser repassada aos preços ao consumidor.
Projetamos crescimento de 1,2% para neste ano para as vendas de móveis e eletrodomésticos, ante
estimativa anterior de 6,6%. A perspectiva anterior, além de outro cenário para o câmbio, levava em
consideração um desempenho bastante favorável do varejo desses bens entre maio e junho, véspera e
realização da Copa do Mundo. Entretanto, a própria indústria de eletroeletrônicos manteve um
desempenho aquém do esperado nos primeiros quatro meses do ano, refletindo, a nosso ver, uma
perspectiva de venda mais contida no varejo desses equipamentos. A greve dos caminhoneiros influenciou
negativamente parte das vendas nesse período, que tradicionalmente teria trajetória de alta, mitigando o
nível do consumo. Outro fator relevante é o recuo observado na confiança do consumidor que, em
momentos de incerteza econômica, reduz o consumo.
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