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Por que houve retração nos encaminhamentos de negócios de má-
quinas e implementos na Expointer de 2014, comparativamente à de 
2013?

Essa retração acontece, entre outros motivos, porque o ciclo de atuali-
zação do maquinário e os preços futuros das commodities estão em queda, 
além de um ambiente econômico ruim no Brasil. Vínhamos de uma eleva-
ção muito forte no nível de in-
vestimentos, mas chegamos a 
um ponto onde o maquinário 
está relativamente atualizado. 
Claro que ainda há espaço 
para upgrade e substituições 
dos equipamentos existen-
tes, mas a intensidade desses 
movimentos se reduz muito 
quando os preços estão em 
queda e o ambiente econômi-
co está ruim. 

Esta queda representa 
uma retração estrutural ou somente conjuntural no setor?

Acredito que viveremos um período de crescimento pequeno e as ra-
zões são estruturais. No entanto, a queda é conjuntural. Esta se deve ao 
fato de o risco estar mais elevado e à expectativa da margem de lucro ter 
sido reduzida fortemente neste ano e na sinalização para o ano que vem. 
Se estabilizarmos nos volumes do ano passado, onde foram investidos R$ 
3,08 bilhões - mais do que o dobro do somatório dos investimentos do 
Governo do Estado - já será uma forte demanda para o setor industrial e 
um componente importante para o crescimento do conjunto da economia.

Quais fatores explicam a substancial redução do setor agropecuá-
rio no PIB trimestral do Brasil?

Diferentemente da indústria, o setor agropecuário teve desempenho fra-
co, mesmo tendo aumentado sua atividade, pois a safra foi maior. A indús-
tria claramente colocou o pé no freio e a agricultura ainda não totalmente. 
O fraco desempenho em termos de PIB ocorreu em função do aumento do 
consumo intermediário, resultante da elevação dos custos de produção, e 
do menor valor bruto da produção, resultado dos preços em média mais 
baixos que no ano passado. Valor da produção mais baixo e consumo in-
termediário mais alto resultam em menor valor adicionado, que é do que 
o PIB é feito. Estamos preocupados com 2015, pois os custos seguem su-
bindo e os preços caindo. Se esse cenário não mudar podemos ter PIB 
agropecuário negativo no ano que vem, apesar da safra ainda maior.

A agropecuária deixou de investir, considerando que a formação 
bruta de capital fixo decresceu 5,3%? 

Sim. Neste ano a compra de máquinas agrícolas no Brasil caiu 19% no 
acumulado até julho. O produtor é um empresário como outro qualquer. 
Ele é sensível ao ambiente macroeconômico e às perspectivas de preços 
dos seus produtos e os investimentos são os primeiros a serem cortados 
quando o cenário não é bom. Outro problema que o setor enfrenta é a inca-
pacidade do Brasil de ter uma infraestrutura logística adequada. 

O que o governo fez, ou deveria ter feito, para compensar esse es-
friamento?

 Não me parece que medidas emergenciais consigam inverter tendên-
cias estabelecidas. O Governo Federal tem tentado há bastante tempo re-
aquecer setores, aqui e ali, e nossa economia está em recessão, o que nos 
indica que este não é o melhor caminho. Entretanto, o aumento nos juros 
dos financiamentos influenciam na decisão de investir. Hoje, a principal 
linha está com juros de 5,5% devido a inflação alta. Em países concorren-
tes como EUA e UE os juros são zerados e ainda os produtores recebem 
subsídios.


