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Principais tendências de economia e consumo



Economia – curto prazo

INDICADORES DE 2019*

PIB + 0,82%
INFLAÇÃO

3,80%
CÂMBIO

R$ 3,80/US$

* Banco Central –boletim Focus (05/07/2019)

PIB+ 2,20%
INFLAÇÃO

3,91%
CÂMBIO

R$ 3,80/US$

INDICADORES DE 2020*

PIB POSITIVO • Abaixo do esperado inicialmente 
(demora na reforma fiscal e 
desaceleração global);

• Abaixo até mesmo de 2018.

DÓLAR E 
INFLAÇÃO

• Dólar ainda valorizado frente ao
Real;

• Inflação dentro da meta (4,04%)



Economia – médio prazo

Apesar da limitação do 
crescimento econômico em 

2019, a expectativa na 

economia Brasileira é  

positiva no longo prazo, 

se as reformas fiscais foram 
feitas no curto prazo.

PIB
(%)

Tx .Desemprego 
(%)

Tx. Câmbio
(R$/US$)

Tx Selic 
(%)

IPCA 
(%)

2018 1,11 12,3 3,87 6,50 3,75

2019 1,70 12,0 4,00 6,50 3,50

2020 2,50 10,2 4,30 6,50 4,04

2021 2,22 9,8 4,37 8,50 3,75

2022 2,22 9,5 4,45 8,50 3,75

2023 2,22 9,3 4,53 8,50 3,75

2024 2,22 9,0 4,60 8,50 3,75

No MÉDIO PRAZO, 

ainda persistem dados 

positivos para a 

economia Brasileira!
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INFLAÇÃOPIB

DESEMPREGO

CÂMBIO

JUROS

Impacto no poder de compra do consumidor!



Médio prazo da economia e impacto no setor de HF

Caso as expectativas de 
recuperação da economia se 

confirmem, a tendência é que o 
consumo de HF’s se eleve a 

partir de 2019 e, principalmente 
2020, no Brasil. 

AUMENTO CONSUMO
Após 2019 com a economia 
mais fraca do que o esperado, 
o poder de compra do 
brasileiro tende a se elevar, e 
isso pode ser favorável ao 
setor. 

PODER DE COMPRA

Do ponto de vista das exportações 
e da demanda de produtos 
brasileiros, este cenário de 
crescimento positivo sinaliza para 
um cenário ainda favorável em 
curto e médio prazos. O Real 
tende a se manter desvalorizado –
o que deve refletir positivamente 
nas frutas, suco de laranja e café 
enviados ao exterior.

EXPORTAÇÕES
Principalmente as frutas e 

hortaliças com maior valor 
agregado, que tiveram 

consumo bastante retraído nos 
últimos anos, podem voltar 

com um cenário mais positivo 
com a recuperação da renda 

do brasileiro. 

HF’s DE MAIOR VALOR

2020: expectativas 
melhores para o Brasil e o 

setor de HF



Tendências de consumo

O consumo de frutas e vegetais vem aumentando nos últimos anos. Um estudo da consultoria Kantar

Worldpanel destaca o crescente avanço das dietas a base de vegetais. Essa tendência objetiva um
envelhecimento saudável e a preservação da saúde – sendo, inclusive, um fator que pode impulsionar o
setor de HF’s!.

SAUDABILIDADE – HF’s protagonizam!

A falta de tempo é considerada um entrave para se obter uma alimentação saudável. Atentas a esse

contexto e ao número crescente de pessoas vivendo sozinhas, empresas têm desenvolvido produtos
práticos e em porções individuais, que reduzem o tempo de preparação e/ou de consumo. Os “snacks
saudáveis” são um exemplo, visto que oferecem lanches e especiarias de fácil consumo em porções

pequenas. A consultoria Kantar Worldpanel indicou, em seu estudo de consumidor de 2019 – que, de fato,
as pessoas estão comendo menos as refeições principais, as substituindo por petiscos ao longo do dia. E
este é um nicho de mercado em potencial ao setor de frutas.

PRATICIDADE – para não perder tempo!

A busca por produtos naturais e locais começou a ganhar preferência do consumidor consciente,

especialmente devido ao “frescor” que esses alimentos oferecem (por terem um caminho menor em
relação aos convencionais).

MENOS É MAIS – procura pelo básico!

01

02

03



Tendências de consumo no Brasil – 2018 x 2023
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Hortaliças frescas

+50% em volume 

Batatas processadas

Molhos: +6%
Pasta: -4%

Derivados de tomate

+10% em volume 

Frutas frescas
+16% em volume 

Bebidas de frutas
+77% em volume 

100% suco

Venda de frutas e hortaliças (in natura e industrializados) no varejo

HFs frescos: saudabilidade HFs industrializados: praticidade



Área plantada dos principais HFs



Área plantada – curto prazo

PROJEÇÕES DE ÁREA DO CEPEA (ha) - ANO SAFRA

Cultura
Previsão para 2018 Previsão para 2019

Julho % vs 2017 Julho % vs 2018

Batata 97.530 -7,1% 94.930 -2,7%

Tomate de mesa 18.143 -6,2% 17.774 -2,0%

Tomate indústria 15.960 -17,6% 13.420 -15,9%

Cebola 47.465 1,3% 45.593 -3,9%

Cenoura 13.660 -6,2% 13.410 -1,8%

Alface 34.530 -7,2% 34.897 1,1%

Banana 82.985 0,8% 82.275 -0,9%

Maçã 33.069 0,0% 33.069 0,0%

Mamão 13.745 9,4% 14.200 3,3%

Manga 57.870 6,9% 58.861 1,7%

Melancia 27.870 -8,6% 27.651 -0,8%

Melão 16.730 16,6% 16.730 0,0%

Uva de mesa 18.384 -7,5% 18.462 0,4%

TOTAL 477.941,00 -2,3% 471.271,90 -1,4%
ÁREA POR GRUPO

HORTALIÇAS 227.288,00 -6,2% 220.024,00 -3,2%

FRUTAS 250.653,00 1,6% 251.247,90 0,2%

SEMENTES 174.358,00 -4,3% 169.475,00 -2,8%

PERENE 206.053,00 2,0% 206.866,90 0,4%

BATATA 97.530,00 -7,1% 94.930,00 -2,7%

• Poucos com tendência de alta
significativa em 2019;

• Recuo em praticamente todas as
hortaliças (rentabilidade limitada
em 2018);

• Estabilidade ou leve alta para
praticamente todas as frutas
(rentabilidade positiva em 2018).
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Área plantada e produtividade – longo prazo (2019x2028)
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Manga UvaMelãoMelancia

Cebola TomateBatata

-2,6% +15,4% +1,8% +9,5%

+9,4% +8,4% +17,4% +9,4%

-3,8%

-4,4%

MESA

INDÚSTRIA

+12,8%
+1,8%

MESA

INDÚSTRIA

-2,5%+6,1% +1,6%+4,6%



Tendências – batata 

CURTO PRAZO:

• 94.930 ha em 2019 (-2,7%);
• Estabilidade para batata

industrial;
• Queda para batata in natura.

• Produtores descapitalizados de
anos anteriores
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Rentabilidade: recuo de área e menor
produtividade tem permitido bom cenário,
que deve continuar no 2º semestre.



Tendências – batata 
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LONGO PRAZO:
• Queda de área, mas demanda será atendida pelo ganho de produtividade:

• Qualidade da semente;
• Manejo do solo (adubação adequada e rotação de culturas);
• Troca da irrigação por pivô central por gotejo (melhor sanidade por não

haver molhamento das folhas);
• Melhor fitossanidade, insumos que estimulam o crescimento e

enraizamento das plantas e maior uso de produtos biológicos;
• Agricultura de precisão.



Tendências – cebola 

CURTO PRAZO:

• 45.593 ha em 2019 (-3,9%);
• Leve aumento no Sul

(rentabilidade positiva);
• Queda em SP, MG, GO e

Nordeste (baixa rentabilidade
de 2018, após aumento de
área)
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Rentabilidade: No primeiro semestre,
menor produção controlou a oferta; no
segundo, a queda de área no Cerrado e
em SP deve beneficiar cenário.



Tendências – cebola 
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LONGO PRAZO:
• Área quase estável, mas demanda será atendida pelo ganho de produtividade:

• Material genético mais adaptado ao clima das regiões;
• Mecanização, principalmente na colheita;
• Melhoria no manejo do solo, fitossanitário e de fertilidade;
• Adoção da irrigação nas regiões que não utilizam, como o Sul;
• Maior acesso a crédito, para investimento em tecnologia.



Tendências – tomate 

CURTO PRAZO:

• 31.194 ha em 2019 (-8,5%);
• Leve queda para mesa (-2%)

– baixos preços em alguns
períodos de 2018;

• Queda acentuada para
indústria (-15,9%) – boa
produtividade foi suficiente
para gerar altos estoques de
polpa
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Rentabilidade: no inverno, queda na área e
menor produtividade gera boa rentabilidade;
no verão, menor área também deve manter
a boa rentabilidade, podendo ser ainda
melhor que em 2018.



Tendências – tomate 
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LONGO PRAZO:
• Queda de área para mesa e indústria, mas demanda será atendida pelo ganho de

produtividade:
• Preparo do solo adequado;
• Manejo da fertilidade (dosagem correta e adoção de fertirrigação);
• Uso de mudas sadias;
• Manejo fitossanitário adequado;
• Boa assistência técnica;
• Disponibilidade de crédito.



Tendências – manga 

CURTO PRAZO:

• 58.861 ha em 2019 (+1,7%);
• Aumento no Vale do SF e no

Norte de MG;
• Estabilidade em SP e em

Livramento de Nossa Senhora
(BA).
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principalmente externa, tem beneficiado
cotações.



Tendências – manga 
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LONGO PRAZO:
• Aumento de área e de produtividade:

• Manejo nutricional;
• Manejo fitossanitário;
• Ampliação do uso de PBZ em SP;
• Ampliação das exportações (maior adoção de tecnologia = maior produtividade);
• Adensamento de pomares;
• Podas eficientes;
• Manejo da água nas regiões com restrição hídrica.



Tendências – melancia 

CURTO PRAZO:

• 27.651 ha em 2019 (-0,8%);
• Leve aumento em GO, safra

principal SP e BA;
• Queda no TO e safrinha SP;
• Estabilidade no RS e no

RN/CE.
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Rentabilidade: tendência de ser positiva,
mas pode ser estreita a partir de outubro
(início da colheita em SP e BA).



Tendências – melancia 
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LONGO PRAZO:
• Aumento de área e de produtividade:

• Uso de sementes de qualidade;
• Manejo fitossanitário e nutricional adequado;
• Maior adoção de fertirrigação;
• Rotação de culturas;
• Profissionalização do setor (saída de aventureiros e difusão de assistência técnica).



Tendências – melão 

CURTO PRAZO:

• 16.730 ha em 2019 (estável);
• Após quatro anos

consecutivos de queda, o
Vale do São Francisco deve
manter os plantios.
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Rentabilidade: espera-se um cenário positivo,

principalmente durante a entressafra do RN/CE e

a safra principal do Vale (abr-jul), já que as

recorrentes chuvas desanimaram a produção e a

colheita no período.



Tendências – melão 
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LONGO PRAZO:
• Área quase estável, mas forte ganho de produtividade:

• Material genético (redução do uso de F2);
• Disponibilidade hídrica para irrigação;
• Maior uso de produtos biológicos no controle de pragas;
• Disponibilidade de crédito.



Tendências – uva 

CURTO PRAZO (uva de mesa):

• 18.462 ha em 2019 (+0,4%);
• Aumento em Pirapora (MG);
• Leve queda na região de Jales

(SP);
• Estabilidade nas outras

regiões.
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Rentabilidade: no Sul e Sudeste, colheita pode 
coincidir nas praças e pressionar rentabilidade no 

2ºsem; no Vale, oferta deve ser elevada, mas 
exportações e boa qualidade podem manter 

competitividade



Tendências – uva 
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LONGO PRAZO:
• Queda de área, mas demanda será atendida pelo ganho de produtividade:

• Uso de cultivares mais produtivas e com maior qualidade e uniformidade de baga;
• Diminuição do plantio de uvas viníferas no RS e aumento das de mesa, mais

produtivas;
• Manejo nutricional adequado;
• Uso de mudas sadias;
• Disponibilidade de crédito.



Expectativa de rentabilidade – 2019 
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Área (Inverno 

2019 e Verão 

2019/20)

Variação na 

Rentabilidade 

(jan-jun/19 x 

jan-jun/18)

Estimativa de 

Rentabilidade 

(previsão)

Batata -2,7% +

Batata Secas / Inverno (colheita:maio a nov) 6,1% +

Batata Águas (colheita: nov a abr) 0,0% +

Tomate Mesa -2,0% +

Tomate Inverno (colheita: abr a dez) -5,4% +

Tomate Verão (colheita: nov a abr) -2,0% +

Tomate Anual 0,5% +

Tomate industrial - SP, MG, GO, NE -15,9%

Cebola -4,5% +

Cebola NE, SP, MG e GO (colheita:mai a dez) -12,3% +

Cebola SUL (colheita:nov a mai) 0,3% +-

Manga: Vale do São Francisco (palmer) 1,7% > +

Melancia: GO -0,8% > +

Melão: NE (amarelo) 0,0% > +-

Uva de mesa: SUL e SUDESTE (niagara) 1,0% > +-

Uva de mesa: NE 0,0% > +

Culturas

PROJEÇÕES 2019

>

>

<



Conclusões



Conclusões

A previsão de recuperação da economia tende a beneficiar o consumo de HFs (frescos e industrializados);

Tendência de saudabilidade deve permitir crescimento do consumo de frutas e hortaliças frescas, e de industrializados
saudáveis, como sucos e águas de coco;

A busca por praticidade também influencia, principalmente no que diz respeito aos produtos industrializados, que
crescem em ritmo muito mais acelerado que os HFs frescos (até os não saudáveis, como a batata pré frita congelada
e os molhos de tomate);

A área de hortaliças, na maioria, não tem tendência de crescimento, mas os ganhos em produtividade devem permitir
atender à maior demanda. No caso das frutas, quase todas devem registrar recuperação de área e ganho de
produtividade, permitindo atender não só a maior demanda interna, como também ganhar mais espaço nas
exportações.

No curto prazo, rentabilidade tende a ser positiva para os HFs.



Quer saber mais?
Acesse, assista e curta nossas 

redes sociais!


