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Março de 2018

Cenário Setorial

A disseminação setorial do crescimento da economia ao longo de 2018 parece estar se consolidando. A
continuidade da recuperação do mercado de trabalho tem favorecido o comércio varejista como um todo, e
consequentemente, a demanda da indústria. Ao mesmo tempo, a retomada do mercado formal de trabalho
deve impulsionar os setores de serviços prestados às famílias e de construção residencial. Esse último
também tem sido beneficiado pela redução da taxa de juros nas linhas de financiamento habitacional. Aliás,
o novo patamar mais baixo da taxa de juros será importante para impulsionar o consumo de bens duráveis e
estimular os investimentos – especialmente em infraestrutura e na modernização de máquinas e
equipamentos, uma vez que o elevado grau de ociosidade na economia sugere que investimentos no
aumento da capacidade ainda levarão mais tempo para se materializar.

A expansão da economia global favorece as exportações. Além do maior volume embarcado, a elevação
moderada de preços de commodities metálicas e agrícolas deve favorecer a rentabilidade do setor
exportador.

Por outro lado, as restrições aos gastos públicos dos governos federal e regionais devem moderar o
crescimento dos investimentos em infraestrutura. As concessões realizadas em 2017 terão seu impacto
neste ano, mas foram limitadas aos setores de energia elétrica, petróleo e gás e aeroportos. Em 2018, o
governo espera realizar leilões de concessão de rodovias e ferrovias, mas o impacto sobre a atividade
econômica deve ganhar força apenas em 2019.

Ganhos de massa salarial e formalização do emprego beneficiarão o varejo e o setor de serviços

A recuperação do consumo das famílias deve continuar em 2018, estimulada pela expansão da massa de
salários, favorecendo o varejo. Os reajustes salariais deverão ser mais contidos neste ano, mas serão
compensados pela aceleração da ocupação, mantendo um ritmo de crescimento da massa salarial próxima,
ou ligeiramente inferior ao observado no ano passado. Vale lembrar que em 2017 o consumo foi
influenciado pela liberação das contas inativas do FGTS e pelos impactos da queda da inflação sobre os
salários reais. Esses fatores não se repetirão nos próximos meses. Assim, apesar de positivos, os estímulos
ao consumo das famílias serão mais moderados neste ano. Projetamos alta próxima de 2,5% da massa de
salários em 2018.

Por outro lado, esperamos maior formalização do emprego em 2018. Isso deve estimular o consumo de
bens duráveis e alguns setores de serviços prestados às famílias. Se no ano passado o aumento da
ocupação foi impulsionado principalmente por conta própria e sem carteira assinada, para 2018 o emprego
com carteira assinada deverá se recuperar. Estimamos a criação de 700 mil vagas formais neste ano, após
fechamento de 123 mil vagas em 2017, segundo o Caged.

Apesar de esperarmos que a taxa de desemprego recue apenas gradualmente, passando de uma média de
12,7% em 2017 para 12,4% neste ano, a formalização beneficia alguns segmentos do setor de serviços, que
registraram retração no ano passado. O segmento de saúde é beneficiado diretamente, uma vez que parte
relevante do acesso aos serviços privados é originada por planos coletivos de saúde. Além disso, serviços
atrelados à compra de produtos (como telecomunicações) ou a contratos de longo prazo (como educação,
cursos de idiomas etc.) também tendem a ser favorecidos pela retomada do mercado formal de trabalho.

Vetores para o crescimento disseminado entre os setores da economia seguem presentes em 2018 
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Bens duráveis e de capital e construção residencial terão como impulso a queda da taxa básica de juros

O patamar mais baixo da taxa de juros deve impulsionar a aquisição de bens de maior valor agregado,
pelo lado das famílias, e os investimentos, pelas empresas. Combinado à melhora do mercado de trabalho,
a queda da taxa básica de juros – com a Selic podendo cair além do atual nível de 6,75%, para 6,50%, como
acreditamos – será benéfica para setores ligados ao crédito. Pelo lado das famílias, destacamos os
segmentos de bens de consumo duráveis, como automóveis, eletrodomésticos e produtos de informática.
No mesmo sentido, imóveis, especialmente residenciais, cujo mercado tem passado por um ajuste de
estoques, também entram na lista de setores beneficiados por juros baixos, uma vez que parte relevante
das aquisições é realizada através de financiamento bancário.¹

Pelo lado das empresas, juros baixos estimulam a expansão dos investimentos. Com o elevado grau de
ociosidade na economia, a indústria brasileira deverá focar os investimentos em modernização de máquinas
e equipamentos, obtendo ganhos em eficiência, para atender à crescente demanda doméstica e externa.

Demanda externa crescente continuará beneficiando a indústria exportadora e o agronegócio

A indústria exportadora será beneficiada pela aceleração da economia global, que crescerá 3,8% neste
ano, segundo nossas projeções. A recuperação dos países da América Latina, nosso maior mercado de
manufaturados, manterá a demanda aquecida por veículos, eletrodomésticos, farmacêuticos e máquinas e
equipamentos. Já a expansão de países desenvolvidos estimula as exportações de produtos siderúrgicos,
com incertezas relacionadas aos EUA, que recentemente elevaram a tarifa de importação para aço e
alumínio. Para a China, apesar da desaceleração em curso do setor de infraestrutura, a demanda por
minério de ferro continua crescendo, em grande medida, refletindo o fechamento de mineradoras locais.
Ademais, a demanda por celulose segue crescente na China, maior produtora mundial de papel.

A demanda global por alimentos manterá o cenário prospectivo favorável para a agricultura e pecuária.
Com a queda da produção de grãos no Brasil e no mundo, há expectativa de recuperação moderada das
cotações internacionais de commodities agrícolas (em torno de 5% em média), o que, combinado à
estabilidade do câmbio, manterá a renda do agricultor em elevado patamar. No setor de carnes, a demanda
segue crescente e beneficiará a indústria doméstica, a despeito das incertezas decorrentes da deflagração
da terceira fase da Operação Carne Fraca no início deste mês.

Restrições das contas públicas limitam a retomada mais forte de infraestrutura

Sem possibilidade de expandir as despesas, diante da necessidade de cumprimento do teto dos gastos, o
governo central retomou as concessões ao setor privado no final de 2016. No ano passado, entretanto, os
leilões ficaram restritos a petróleo e gás, energia e aeroportos. Para este ano, são esperadas concessões de
rodovias e ferrovias, ampliando o leque de segmentos com expansão do setor privado nos próximos anos.

O peso do setor público em infraestrutura, que respondeu por uma média de 43% nos últimos quinze anos,
nos faz acreditar que a recuperação do setor será lenta e dependerá do ritmo de leilões à frente. Assim,
acreditamos que o setor será beneficiado em maior magnitude a partir de 2019, apesar de já esperarmos
aquecimento do setor neste ano, refletindo os leilões ocorridos em 2017.

1 Cerca de 60% dos imóveis comercializados no estado de São Paulo são adquiridos por meio de financiamento bancário, segundo dados do CRECI-
SP. Para mais detalhes do mercado imobiliário residencial, fazemos um detalhamento do setor na seção Setor em Foco, ao final desta publicação.
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Crescimento disseminado impactará de forma positiva a demanda de serviços

A expansão da indústria, do comércio e do agronegócio favorecerá toda a cadeia de serviços atrelados a
esses setores. Nesse grupo, destacamos os setores informática e comunicação e de serviços profissionais,
administrativos e complementares. Ademais, a área de transportes, segmento que já apresentou expansão
no ano passado, manterá a trajetória positiva neste ano. Com isso, o setor de serviços deverá passar de uma
queda de 2,8% em 2017 (Pesquisa Mensal de Serviços) para um crescimento de 3,0% em 2018.

PIB deve crescer 2,8% em 2018, de forma mais disseminada entre os setores

Com vários vetores de crescimento atuando neste ano, projetamos alta de 2,8% do PIB. A expansão deve
ser espraiada setorialmente, ainda que os destaques fiquem com os segmentos apontados até aqui.
Olhando pelo lado da demanda, o crescimento de 2,0% do consumo das famílias terá como impulso tanto a
aquisição de bens de consumo quanto serviços ligados às famílias. A formação bruta de capital fixo, que
deverá crescer 6,0%, será puxada por construção residencial e bens de capital, ambos impulsionados pelo
baixo patamar da taxa de juros, ao passo que infraestrutura seguirá positiva, mas em intensidade mais
moderada, em razão do teto dos gastos. Nesse sentido, o consumo do governo segue enfraquecido. As
exportações nas contas nacionais continuarão em expansão (projetamos alta de 4,0%), beneficiadas pelo
crescimento global.

Pelo lado da oferta, o crescimento ocorrerá especialmente pela aceleração do PIB de serviços, para uma alta
de 2,2%. Dentro de serviços, destacamos o comércio varejista, que deverá crescer 5,0% na sua medida
ampliada (que engloba veículos e materiais de construção). Serviços ligados às famílias também serão
destaque. O próprio aquecimento da economia doméstica e a aceleração da atividade mundial beneficiam a
recuperação da indústria e o PIB industrial deverá crescer 3,2%, segundo nossas estimativas. Bens de capital,
bens de consumo duráveis e construção civil serão destaques da indústria. Produtos intermediários seguem
a trajetória positiva da indústria em geral, assim como o setor de transporte. Apesar da queda estimada
para a produção de grãos, esperamos elevação da safra de café e da produção de carnes, mantendo positivo
o cenário para o PIB agropecuário, que deverá crescer 4,0% neste ano. Esse cenário de expansão da
indústria, comércio e agropecuária beneficia a retomada dos serviços de transporte e aqueles ligados às
empresas. Apesar da recuperação na economia estar se configurando de forma cada vez mais disseminada,
temos observado expansão aquém da esperada no final de 2017 para este primeiro trimestre, o que gera
dúvidas se a intensidade na retomada não será ligeiramente menor do que a projetada.

Tabela 1 – Variação anual do PIB, óticas da demanda e da oferta

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB 3,0% 0,5% -3,8% -3,6% 1,0% 2,8%

Agropecuária 8,4% 2,8% 3,6% -6,6% 13,0% 4,0%

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

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB 3,0% 0,5% -3,5% -3,6% 1,0% 2,8%

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

Investimento 5,8% -4,2% -13,9% -10,2% -1,8% 6,0%

Governo 1,5% 0,8% -1,1% -0,6% -0,6% 1,5%

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

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

Fonte: IBGE, Projeção Bradesco
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Setor em Foco

Imobiliário residencial: recuperação deve se espalhar para todas as regiões neste ano

O mercado imobiliário residencial mostrou os primeiros sinais de recuperação em 2017. Houve altas de
9,2% das vendas e de 5,2% dos lançamentos, culminando na queda de 12,3% dos estoques de imóveis
residenciais novos.² O movimento, no entanto, ocorreu de forma heterogênea entre os municípios
pesquisados. Somente 5 municípios/regiões metropolitanas (RMs) das 21 áreas pesquisadas apresentaram
alta de vendas mais intensa que de lançamentos, resultando em queda dos estoques. Outras 5 regiões
apresentaram redução de estoques por conta de elevação de vendas e queda de lançamentos. Esse recuo
dos estoques nessas regiões indica um mercado mais ajustado, o que, analisando perspectivamente,
favorece a recuperação de lançamentos neste ano. Em sentido contrário, chamamos atenção para 9 regiões
que ainda registraram queda de vendas. Claramente são áreas defasadas no ciclo de recuperação do setor
imobiliário residencial.

O ambiente econômico se mantém favorável neste ano, com queda de juros, formalização e ganhos de
renda. A queda das taxas será um dos principais vetores à expansão imobiliária, uma vez que o setor é
bastante sensível ao custo do financiamento. Com o atual nível de renda, estimamos que a queda de 1
ponto percentual de juros ao mutuário final resulte no incremento de 1 milhão de famílias em média a
acessar um financiamento de R$ 200 mil com prazo de 30 anos. A formalização do emprego e os ganhos
reais de renda também facilitam o enquadramento ao financiamento habitacional.

Os preços devem subir ao longo dos próximos meses, diante do melhor ajuste de estoques imobiliários. Já
observamos: i) queda do número de transações imobiliárias com descontos de preços; e ii) retração do
percentual de descontos, sinalizando acomodação dos preços de imóveis à frente. Assim, os investidores
estão voltando ao mercado, contribuindo para a expansão da demanda. Por fim, a estabilidade dos preços
de imóveis residenciais deverá reduzir o número de unidades distratadas. A combinação desses fatores
deverá levar a outro ano com crescimento de vendas e lançamentos de imóveis residenciais, beneficiando o
caixa das incorporadoras/construtoras.

Por fim, acreditamos em recuperação mais disseminada entre as principais cidades neste ano, mesmo que
em intensidades distintas. Aqueles mercados com estoques mais ajustados ao novo patamar de vendas
deverão ter retomada mais forte dos lançamentos, assim como os preços já poderão apresentar
crescimento em termos reais. Os mercados com estoques ainda elevados terão recuperação mais lenta e os
preços deverão se limitar a aumento nominal, mas não deverão ser maiores do que os índices de preços ao
consumidor. Rio de Janeiro, Recife e Maceió registrarão trajetória mais lenta diante de estoques ainda
elevados, ao passo que São Paulo e a RM de Curitiba, que já reduziram estoques, deverão continuar como
destaques positivos neste ano.

Gráfico 1 – Desempenho do mercado imobiliário residencial em 2017

Fonte: CBIC, Bradesco

2 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, Belo Horizonte (excluindo a capital), Vitória, São Paulo e Curitiba.
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