
INDICADORES de confiança são 
ferramentas que buscam captar as ex

pectativas dos agentes envolvidos em um 
determinado setor com relação às suas 
percepções da condição atual dos negó
cios e suas perspectivas quanto ao futuro 
da economia. Esses índices são impor
tantes, pois fornecem informações sobre 
como os agentes deverão se comportar 
em um futuro próximo e, portanto, po
dem antecipar movimentos da economia. 
Além disso, os resultados são rapidamen
te divulgados e podem ter grande valor 
frente a estatísticas oficiais, que levam 
muito tempo até estar disponíveis. 

O agronegócio brasileiro é o setor que, 
apesar de ser responsável por quase 25% 
da riqueza gerada no País em 2010 e de 
empregar diretamente cerca de 20% da 
mão de obra nacional, só ganhou no iní
cio de 2010 indicadores voltados ao setor. 

Os indicadores de confiança do agro
negócio brasileiro que serão aqui dis
cutidos são conhecidos como índice de 
Confiança do Produtor Rural e índice de 
Confiança do Produtor de Soja (ICPRural 
e ICPSoja). 

Qual a importância de um índice de 
confiança setorial no agronegócio? 

O segmento de máquinas e implemen
tos agrícolas, bem como o segmento de 
fertilizantes e defensivos, necessita pla
nejar a produção com certa antecedência, 
pois a produção desses itens envolve a 
compra de insumos, contratação de mão 
de obra, adequação do sistema de logís
tica, definição de canais de comercializa
ção, entre outros. 

Como exemplo, cita-se o caso do seg
mento de fertilizantes. De acordo com 
agentes do setor, a definição do volume 

que será produzido ocorre uma vez no 
ano, e esta decisão interfere diretamente 
no planejamento de todas as atividades 
da companhia. Segundo uma das fontes, 
as decisões que precisam ser tomadas 
uma ou duas vezes ao ano são: definição 
dos contratos com os armazéns e con
tratação de prestadores de serviços para 
misturar os fertilizantes. 

Outra fonte afirmou que as decisões, 
tais como planejamento da logística e da 
produção (estoque e produtividade), são 
tomadas a todo instante e que, em fun
ção da sazonalidade das vendas, as infor
mações sobre perspectivas do mercado 
podem fazer uma diferença significativa 
no processo. 

Como boa parte dos componentes para 
fabricação de adubos é importada, a aqui
sição dos mesmos precisa ser planejada 
com meses de antecedência. Os agentes 
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Text Box
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