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Principais Resultados:
Resultados:
» Preocupações atuais
» Intenções de investimento em:
Tecnologia / Custeio
Maquinas e Equipamentos
Gestão de Pessoas
Infraestrutura

Preocupações
Na sondagem atual, “clima” e “aumento do custo de produção” foram os itens com maior
destaque dentre as preocupações do produtor agropecuário. No entanto, apresentaram-se
em menor proporção que no trimestre anterior, momento no qual a safra estava sendo
iniciada.
O item “alta incidência de pragas e doenças” teve aumento de 6 pontos, passando para o 3º
lugar no ranking, enquanto a “falta de trabalhador qualificado” e o “preço de venda do meu
produto” apresentaram redução de 11 e 12 pontos, respectivamente.

Intenções de Investimento
Padrão Tecnológico – Produtor Agrícola
Com valor praticamente estável em relação ao levantamento anterior, a maioria dos
produtores agrícolas entrevistados pretendem aumentar o padrão tecnológico das lavouras.
De acordo com a sondagem atual, 68% dos produtores agrícolas estão investindo mais em
sementes, fertilizantes e defensivos na safra atual.
Assim como no trimestre anterior, os produtores de grãos e café são os que mais se destacam
na intenção de aumentar os investimentos na lavoura. Exceto os produtores de grãos, houve
variação positiva de todos os demais em relação a ampliação do uso de tecnologias.
Dentre os produtores que pretendem aumentar o padrão tecnológico, 73% pretendem
investir mais em sementes (variedades/híbridos) mais produtivas, seguido dos itens “controle
de pragas, ervas daninhas e doenças”, com 58%, e “fertilizantes diferenciados”, com 41% das
respostas.

* Refere-se a resposta SIM do 4º trimestre de 2014

Padrão Tecnológico – Produtor Pecuário
No período aumentou o número de pecuaristas que pretende investir para aumentar o padrão
tecnológico da atividade em relação ao trimestre anterior. Do total de entrevistados, 73%
respondeu positivamente e, como no 4º trimestre de 2014, o interesse é maior entre os
criadores de gado de corte.
Observou-se que, nesta sondagem, houve uma inversão do ranking, embora a diferença seja
menor que 10 pontos. Os itens mais citados continuam sendo os mesmos, mas agora na
seguinte ordem decrescente: “prevenção de doenças e parasitos”, “reforma ou recuperação
das pastagens”, “correção e adubação para manutenção das pastagens” e “nutrição a pasto”.

* Refere-se a resposta SIM do 4º trimestre de 2014

Máquinas e Equipamentos – Produtor Agrícola
Apesar de apresentar um pequeno aumento, a quantidade de produtores agrícolas que
pretendem investir em máquinas e equipamentos é baixa, apenas 13%. Como citado no último
trimestre, o momento é de indefinição dos cenários agrícolas e os produtores mostram
cautela nas decisões de investimentos. Isto também pode ser observado na forte queda das
vendas do 1º trimestre de 2015 (-20,3% em relação ao mesmo período do ano passado, de
acordo com os dados da ANFAVEA).
Os investimentos deverão ser em sua maioria em tratores e, diferente do último trimestre, há
um maior interesse em colheitadeiras do que em plantadeiras, itens que se inverteram no
ranking, possivelmente devido ao período de colheita, no qual encontrava-se a safra de grãos
no momento da sondagem.

* Refere-se a resposta SIM do 4º trimestre de 2014

Gestão de Pessoas – Produtor Agrícola
Do total de entrevistados, apenas 21% dos produtores pretendem investir em “gestão de
pessoas” ante 29% do trimestre anterior, percentual este que se mantém praticamente
estável nas últimas sondagens. Segundo os entrevistados, os investimentos deverão ocorrer
em treinamento da equipe e em formação técnica dos operadores de máquinas e
equipamentos.

* Refere-se a resposta SIM do 4º trimestre de 2014

Infraestrutura – Produtor Agrícola
O número de produtores com interesse em aumentar os investimentos em infraestrutura, que
já era baixo, manteve-se praticamente inalterado. Apenas 13% dos entrevistados pretendem
investir em infraestrutura como silos, estradas, irrigação entre outros.
Dos itens apresentados, o investimento em Silos/Armazéns foi o mais apontado, assim como
nos trimestres anteriores.

* Refere-se a resposta SIM do 4º trimestre de 2014

