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

Preocupações dos Produtores Agropecuários
As maiores preocupações dos produtores agropecuários em relação aos negócios são o clima,
com 35% das respostas, e o aumento do custo de produção, com 34%, de acordo com a
sondagem realizada no 3º trimestre de 2015. Os dois itens também lideravam a lista de
preocupações no levantamento anterior. A ordem, porém, era invertida, e o grau de
preocupação era maior: o aumento de custo de produção liderava com 42%, seguido pelo
clima, com 37%.
Os efeitos da desvalorização do real sobre as cotações dos produtos agrícolas diminuíram os
temores a respeito da remuneração dos produtores. No 2º trimestre do ano, o preço de venda
era uma preocupação para 23% dos entrevistados, terceiro item da lista – no levantamento
atual, o item passou a ser o 4º colocado, com 16% das respostas. A escassez de crédito foi
apontada como um problema por 13% dos produtores, o que significa um recuo de 4 pontos
percentuais em comparação ao 2º trimestre de 2015.

Intenções de Investimento
O objetivo é compreender a relação entre os pontos de preocupações e a busca de soluções
através de novos investimentos. Ou seja, aplicação de recursos adicionais na atividade
buscando elevar a produtividade e ou ganhar eficiência no processo produtivo.
Portanto, o intuito desta sondagem é entender a expectativa dos produtores em realizar
“investimentos adicionais” ao que já faz normalmente em áreas como: “tecnologia/custeio”,
“máquinas e implementos”, “gestão de pessoas” e “infraestrutura”.
Embora a “sondagem de investimentos” não componha os resultados do índice de confiança,
ela ajuda a compreendê-los melhor, já que de certa forma um impacta no outro.

Padrão Tecnológico – Produtor Agrícola
Caiu o percentual de produtores agrícolas dispostos a ampliar o padrão tecnológico das
lavouras: 52% dos entrevistados disseram ter planos de investir mais em tecnologia nas
lavouras. No primeiro trimestre de 2015, esse índice era de 68%.
Entre os que pretendem ampliar o investimento, pouco mais de dois terços têm a intenção de
comprar sementes mais produtivas, e outros 32% planejam investir em fertilizantes
diferenciados. A parcela dos produtores com intenção de ampliar o investimento em controle
de pragas, doenças e ervas daninhas saiu de 58% no 1º trimestre de 2015 para 29% na
sondagem atual. Vale ressaltar que as respostas ao questionamento são múltiplas.

* Refere-se a resposta SIM do 1º trimestre de 2015

Padrão Tecnológico – Produtor Pecuário
A sondagem atual mostra uma diminuição das intenções de investimento por parte dos
pecuaristas. No 3º trimestre deste ano, 66% dos entrevistados deste segmento disseram
pretender aumentar os recursos aplicados em tecnologia. Entre aqueles que pretendem
investir, o item que concentra a maior parcela das intenções é “genética”, com 70% das
respostas, seguido por “nutrição a pasto”, com 66%, “prevenção de doenças e parasitos”, com
62%, e “produtividade das pastagens”, com 57%.

* Refere-se a resposta SIM do 1º trimestre de 2015

Máquinas e Equipamentos – Produtor Agrícola
A proporção dos produtores agrícolas que afirmaram ter a intenção de investir em máquinas
e equipamentos na atual sondagem foi de 14%, resultado estável quando comparado ao
número do 1º trimestre de 2015, que foi de 13%. Entre aqueles que pretendem aumentar os
investimentos, 41% dizem que vão direcionar os recursos para a compra de tratores – eram
47% no período de janeiro a março deste ano. A parcela dos agricultores que planejam investir
em agricultura de precisão cresceu de 5% para 11% entre os levantamentos do 1º e 3º
trimestre de 2015, respectivamente. Esse item ainda é o quinto na lista de intenções de
investimento.

* Refere-se a resposta SIM do 1º trimestre de 2015

Gestão de Pessoas – Produtor Agrícola
Cresceu a proporção de produtores agrícolas que planeja aplicar mais recursos na qualificação
de pessoal. Os dados mostram que 26% dos agricultores pretendem investir mais em gestão
de pessoas, frente a 21% no primeiro trimestre deste ano. O principal foco é aprimorar a
formação e o treinamento da equipe de gerenciamento, seguido pela formação técnica dos
operadores de máquinas e equipamentos.

* Refere-se a resposta SIM do 1º trimestre de 2015

Infraestrutura – Produtor Agrícola
Não houve alteração, em comparação com o 1º trimestre de 2015, na proporção dos
produtores agrícolas que têm intenção de investir em infraestrutura. Apenas 13% dos
entrevistados na sondagem atual afirmaram que pretendem aplicar recursos nessa área. O
investimento mais citado continuou sendo “silos e armazém graneleiro”, com 62%, seguido
de “estradas”, com 52%. O item “benfeitorias, alojamentos e refeitórios” surgiu na terceira
posição, com 23%, à frente de equipamentos de irrigação, com 18%.

* Refere-se a resposta SIM do 1º trimestre de 2015

