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Índice de Confiança do Agronegócio: 102,7 pontos, queda de 2 pontos

A Confiança do Agronegócio brasileiro apresentou queda de 2 pontos no primeiro trimestre
de 2014, em comparação ao último trimestre de 2013, de acordo com o Índice de Confiança
do Agronegócio elaborado pela Fiesp e OCB. Medido em uma escala de 0 a 200, o Índice
variou de 104,5 para 102,7 pontos, mostrando ainda um otimismo por parte do agronegócio
brasileiro, porém com uma percepção ainda mais cautelosa em todos os elos da cadeia.
A confiança do elo formado pelos “Produtores Agropecuários” apresentou uma pequena
variação negativa, de 0,4 ponto, assim como das “Indústrias Pós Porteira”, que oscilou 0,6
ponto no mesmo sentido. Já a “Indústria Antes da Porteira da Fazenda”, apresentou o
recuo mais significativo, de 8 pontos, passando de 109,8 para 101,9 pontos, sendo, dos elos
pesquisados, aquele que mais pesou na redução, ainda que pequena, do índice geral.

Indústria Pré Porteira (Insumos Agropecuários): 101,9 pontos, queda de 8 pontos

O resultado da “Indústria Antes da Porteira da Fazenda” foi influenciado especialmente
pelo segmento de máquinas agrícolas, em linha com o resultado das vendas no primeiro
trimestre de 2014, que apresentou um recuo de 21,3% em comparação ao mesmo período
do ano anterior.

É válido lembrar que o ano de 2013 marcou um recorde de vendas neste setor, com 83,0 mil
unidades, 18,4% a mais do que o registrado em 2012.
A revitalização do programa Moderfrota, com redução de taxa de juros de 5,5% para 4,5% ao
ano, anunciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no novo Plano
Agrícola e Pecuário, poderá impactar a expectativa do segmento na próxima sondagem.

De qualquer forma, embora pessimista em relação à “situação atual”, o segmento de
máquinas e implementos mostra-se mais otimista em relação às “expectativas futuras”,
fato que pode ser observado em todas as indústrias de insumos agropecuários: o índice das
expectativas futuras, seja em relação ao setor no qual atuam, seja em relação à economia
do Brasil como um todo, é sempre melhor do que aquele relacionado à situação atual.
As revendas, os bancos que financiam este setor e a indústria de defensivos agrícolas, por
sua vez, foram os que mais contribuíram para o otimismo do Índice Pré Porteira.

Produtor Agropecuário: 97,1 pontos, queda de 0,4 pontos

Apesar da relativa estabilidade da confiança do produtor agropecuário na comparação com
o último trimestre de 2013, um olhar mais aprofundado sobre as variáveis que formam o
Índice permite observar aspectos relevantes, independentemente do peso ou contribuição
das mesmas para o resultado final.

No caso do produtor agrícola, as preocupações com a produtividade e com a situação da
economia brasileira foram os itens que mais influenciaram o resultado para baixo, sendo
que a economia brasileira, que já aparecia no levantamento do último trimestre de 2013
como um dos principais destaques negativos, ficou ainda mais no primeiro trimestre de
2014. Os produtores de cana-de-açúcar foram os mais pessimistas, entre todas as culturas
avaliadas.
No que diz respeito à produtividade, o resultado é amparado pela forte estiagem registrada
no início de 2014, que frustrou os produtores de grãos em estados importantes como PR,
MS, SP, MG e GO, que fecharam a safra 2013/14 com rendimentos abaixo das expectativas.
A falta de chuvas também provocou perdas significativas nas lavouras de cana-de-açúcar e
café desta safra 2014/15.
Por outro lado, de forma geral, pesaram positivamente as expectativas dos agricultores em
relação aos preços, às condições da região e a confiança no setor, resultado influenciado de
forma importante pelos produtores de milho e café. A forte valorização das cotações, de
24% para o primeiro e de 59% para o segundo ao longo do primeiro trimestre do ano, está
em linha com o resultado, bem como a mudança de humor do produtor de café, que se
mostrou pessimista no levantamento anterior.

Da mesma forma, o produtor pecuário está ainda mais pessimista com a situação da
economia brasileira. O custo de produção foi outro destaque negativo, influenciado pelo
forte aumento do preço do bezerro, acima das variações do boi gordo, afetando o custo de
reposição da pecuária de corte, e também pela alta do milho, principal fonte de energia da
ração animal (afetando confinamentos e pecuária de leite).

Já a confiança no setor e a expectativa em relação aos preços na pecuária de corte ajudaram
a puxar o resultado para cima. Certamente o aumento observado nos preços da arroba do
boi, que bateram recordes sucessivos ao longo do primeiro trimestre do ano, e chegando a
R$ 124/@ em março (+27% sobre o mesmo mês em 2013), explicam este resultado.

Sondagem de Investimentos

Preocupações Atuais e Investimentos
Além de medir a confiança do setor, o Índice de Confiança do Agronegócio Fiesp/OCB realiza
as sondagens de investimentos com os produtores agrícolas e pecuários, e levanta, de
forma espontânea, os maiores problemas para a condução do negócio.
A intenção é compreender a relação entre esses pontos e a busca de soluções através de
novos investimentos.
Embora a sondagem de investimentos não componha os resultados do Índice de Confiança,
ela ajuda a compreendê-los melhor, já que de uma certa forma um impacta no outro.
Na sondagem atual, a questão climática, que já se apresentava no último trimestre de 2013
como o maior problema, saltou ainda mais em importância, seja pelo excesso de chuvas que
ocorreu no Mato Grosso, seja pela seca observada em importantes regiões do
Sul/Sudeste/Centro-Oeste nesse início de ano.

Nessas situações, todas as demais preocupações tendem ser secundárias, uma vez que o
clima passa a ser fator limitante para a produção.
De qualquer modo, mesmo com a questão climática no centro das atenções, a sondagem
de investimentos reflete a preocupação com outros pontos, com destaque para a “alta
incidência de pragas e doenças”. Muito próximos, aparecem: a “falta de trabalhador
qualificado”; “preço de venda do produto” e “aumento do custo de produção”.

É importante observar que todos os itens mencionados na sondagem anterior se repetem
na atual, embora com níveis de preocupações diferentes, de acordo com o momento em
que se encontra a safra. Dentre eles, destacam-se os itens infraestrutura logística, legislação
trabalhista, legislação ambiental, falta de financiamento e taxa de câmbio.

Investimentos
Nessa sondagem, procura-se entender a expectativa dos produtores em realizar
“investimentos adicionais” em áreas como: infraestrutura, máquinas e implementos,
gestão de pessoas, custeio/tecnologia.

Tecnologia/Custeio
Chama a atenção o aumento na expectativa de investimento em tecnologia ligada ao
custeio. Os agricultores que responderam que farão investimentos adicionais em custeio
representam 63% na sondagem atual, em comparação com 52,7% na sondagem anterior.

Ao abrir o dado, verifica-se que o investimento em custeio/tecnologia está fortemente
direcionado ao controle de pragas e doenças, bem como à aquisição de sementes. Este
resultado está intimamente ligado a duas preocupações: “alta incidência de pragas e
doenças” e “aumento no custo de produção” que levam a um maior de uso de defensivos
agrícolas e das sementes.

Máquinas e Equipamentos
Em relação aos demais itens, 27% dos agricultores entrevistados disseram que farão
investimentos adicionais em “máquinas e equipamentos” agrícolas, com destaque para a
aquisição de tratores, seguidos pela intenção de compra em colheitadeiras e plantadeiras.
Embora o resultado seja significativo, a variação foi negativa em relação ao último trimestre
de 2013. A queda possui um fator sazonal, já que quando o levantamento foi realizado
(plantio), o produtor já havia feito as compras necessárias e está em linha com a queda nas
vendas de máquinas no primeiro trimestre de 2014.

Gestão de Pessoas
Quanto à “gestão de pessoas”, 30% dos agricultores afirmaram que realizarão
investimentos adicionais, com importante peso para a “formação técnica dos operadores
de máquinas e implementos”, fato ligado à preocupação demonstrada com a “falta de
trabalhador qualificado”.

No caso de “infraestrutura”, o resultado aponta que os novos investimentos serão
realizados em “silos e armazéns”, em consonância com a pesquisa anterior.

Os bons reflexos das condições de financiamento do programa de Construção de Armazéns
(PCA), com prazo de reembolso de 15 anos e taxa de juros de 3,5% ao ano ajudam a explicar
a motivação por estes investimentos.

O produtor pecuário manteve a alta disposição, 60%, para a realização de novos
investimentos. “Limpeza de áreas” e “nutrição” concentram o foco do pecuarista.
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