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Agenda Mundial 

• “Desglobalização” 
• China – crescimento menor,  
• Europa – Brexit Impasse May, Eleições França com 

Macron e Alemanha com Merkel em setembro? 
• Brasil estagnou – impactos de produtividade e 

competitividade 
• EUA – inflação sobe, impostos caem, desemprego é 

baixo 
– Trump traz incerteza 
– Protecionismo comercial 

 



Milho, Soja 

• Milho - 56 milhões de ton safrinha 
 – vai ajustar a avicultura – total 86 milhões ton safra (30 
milhões safra mais 56 safrinha) – exportação pode ir a 
28 m ton (2016 foi 18 m ton) 
• Soja – bons preços R$ 70 saca, US$ 10 Bushel 

– EUA 117 milhões Ton 
– Brasil 105 milhões Ton 
– Argentina 57 milhões Ton 
– China 13 milhões Ton – se forem comprar menos dos EUA 

vão comprar do Brasil (Da ARG compram o farelo) e ai 
sobre o prêmio 

 



Proteína Animal 

• Proteína animal seguia firme - carne bovina abre 
EUA e Japão 

• Carne Fraca abala credibilidade – reforma do 
sistema sanitário é necessária 

• Carne de aves em 2017 cresce 9% valor (Jan-Mai) 
em relação a 2016, de 2,7 a 2,9 bi US$ - Volume cai 
5,6%, de 1, 85 para 1,75 milhões de ton 

• Carne suína em 2017 cresce 30% em valor (Jan-
Mai) em relação a 2016, de 0,46 para 0,60 bi de 
US$ - Volume cai 3% de 248 para 240 mil ton 

 



Quadro Agrícola 

• Queda mercado de defensivos – US$ 10 bi – 
Consolidação importante 

• Terras para estrangeiros deve passar 

• Acordos comerciais – Mercosul-EU; México 

• Superávit comercial todo agrícola – US$ 48 
bi 

 

 



Quadro Político 2014 



Quadro Político 

• Reformas dependem da base no Congresso 

• Base se sustenta com favores e cargos, 
modelo falido mas necessário até Jan 2019 

• Lava Jato – Processo TSE concluído recursos 
de campanha Dilma-Temer desvinculados 

• Equipe de governo fragilizada – Casa Civil, 
Secretaria Geral da Presidencia, Saúde,  

 

 



O que nos espera? 2018 

• Lava-jato continua– Odebrecht, JBS 

• Continuação da gestão austera nas estatais 
Petrobrás, Eletrobrás, BNDS. 

• Crescimento tímido, retomada dos preços das 
commodities 

• Fim da Era Lula? 

• Temer resiste? Delações Rodrigo, Funaro...PSDB 
alinhado mas dividido internamente. 

 

http://tiagobenevides.com.br/coaching/um-futuro-produtivo/


Obrigado 


