
Mercado de máquinas 
agrícolas cada vez 

mais aquecido

A indústria de 
máquinas e 
implementos agrícolas 
iniciou o ano de 2021 
aquecida

No primeiro trimestre 
registrou alta na sua 
produção física de 

40,3% em relação ao valor 
registrado no mesmo perío-
do do ano passado, segundo 
dados publicados pelo IBGE 
na sua pesquisa industrial 
mensal (PIM-PF). As altas 
nos preços das commodi-
ties, a nova safra recorde, 
o real desvalorizado, entre 
outros fatores têm estimu-
lado os investimentos no 
campo na busca por ganho 
de produtividade.

Podemos afirmar que o 
quadro de recuperação 
iniciou no final do segundo 
trimestre de 2020 e man-
teve-se pelos trimestres 
seguintes o que permitiu ao 
setor, ainda em 2020, regis-
trar crescimento de 6,3%. 
Mantido o atual volume de 
produção, devemos regis-
trar aumento de mais 20% 
em 2021. Crescer quase 
30% em apenas dois anos é 
um número muito positivo 
para indústria de máquinas 
e implementos agrícolas.

A mecanização do campo 
não se traduziu em au-
mento do desemprego, ao 
contrário, o forte aumento 
da demanda por máquinas 
elevou a contratação de mão 
de obra em mais de 18% nas 
indústrias fabricantes de 
máquinas e implementos. 
O quadro pessoal que em 
março de 2020 era de 45.160 
pessoas em março de 2021 
já estava em 53.715 pessoas.

Um indicativo de que o 
cenário deve manter-se 
aquecido é o número de 
semanas para atender os 
pedidos em carteira que 
se elevou em 30% nos úl-
timos 12 meses. O nível de 
utilização da capacidade 
instalada também se elevou, 
em março de 2021 chegou 
a 75,3% contra 71,34% em 
2020. Aumento médio anual 
de 5,6%. Isso é um bom si-
nal, porque a melhora desse 
segmento tende agora a se 
espalhar por outros setores 
da economia na medida em 
que ele mesmo tende a ex-
pandir ou modernizar suas 
operações para atender ao 
aumento de demanda.

Pesquisa realizada no 
início deste ano, com fabri-
cantes de máquinas e equi-
pamentos já previa forte ex-
pansão nos investimentos, 

não só de reposição de bens 
depreciados, mas, principal-
mente, para modernização 
tecnológica e ampliação da 
capacidade industrial. As 
importações brasileiras de 
máquinas agrícolas também 
registraram alta no primeiro 
trimestre do ano na com-
paração com mesmo perí-
odo de 2020 (12,9%), mas 
tratam-se, na sua maioria, 
de aquisição de bens não 
produzidos localmente. 

O setor de máquinas agrí-
colas nacional se destaca 
internacionalmente pela 
inovação tecnológica. É 
um dos setores da indús-
tria de máquinas que mais 
contribuem com superá-
vit na balança comercial 
brasileira. O cenário de 
crescimento na produção 
e emprego do setor deve-se 
à colheita recorde de grãos 
na safra 2020/21, às boas 
expectativas para a tempo-
rada 2021/22, à elevação do 
preço de commodities como 
soja e milho no mercado 
internacional, aliados à alta 
do câmbio. 

Fatores que promoveram 
o incremento da rentabi-
lidade dos agricultores. 
Mais capitalizado, o agro-
negócio está investindo na 
atualização das máquinas. 
Enquanto esses fundamen-
tos se mantêm favoráveis, a 
produção e vendas devem 
continuar fortes. Inclusive 
durante todo o ano de 2022. 
Esses resultados mostram 
que a pandemia pouco 
afetou o setor de máquinas 
agrícolas. Os pontos de 
atenção estão relacionados 
à falta de matéria-prima 
e componentes no geral e 
no aumento excessivo do 
preço de insumos, como o 
aço, alumínio, plástico entre 
outros. 

Ainda que o desabasteci-
mento de matéria prima e 
insumo não tenha provoca-
do paralisação de fábricas, 
tem obrigado fabricantes a 
renegociar com os clientes.

O mercado de máquinas 
agrícolas está aquecido 
como poucas vezes na 
história. O Brasil se tornou 
um grande fornecedor de 
alimentos para o mundo. 
Temos ótimas perspectivas 
para o médio e longo prazo. 

Vamos trabalhar com 
atitude, positividade, pro-
tagonismo e otimistas para 
atender às demandas que 
virão nos próximos meses.

(*) - Administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 
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Prática recorrente nos países emer-
gentes, o capital externo muitas vezes 
chega pelas mãos de investidores 
estrangeiros. Fatia importante do PIB, 
esse montante precisa ser atraído ano 
após ano de maneira interessante tan-
to para quem reside no país quanto, 
é claro, para quem deseja investir. 

Com a pandemia, esse mercado 
estremeceu: o Coronavírus foi um dos 
principais fatores para a retirada de 
investimentos estrangeiros no Brasil. 
Estima-se que, só em janeiro de 2020, 
foram retirados R$ 15 bilhões da bolsa 
brasileira, maior quantia desde a cri-
se econômica de 2008. Esse choque 
problematizou ainda mais a economia 
do Brasil e dos países emergentes que 
dependiam desse fluxo de capital para 
manter o mercado ativo. 

Apesar das dificuldades, questões 
políticas e pautas de congresso, o 
Brasil tem uma base consumidora 
muito grande. Porém, como esses 
investimentos são de longo prazo, os 
investidores estão sempre olhando em 
um horizonte de seis a dez anos para 
receber o dinheiro de volta. Rodrigo 
Cabernite, CEO da fintech GYRA+, 
declarou que o certo é aproveitar as 
vantagens na hora de fazer a captação: 

“O Brasil é muito complicado. Mas 
eu acho que a nossa autoestima é baixa 
e nós tentamos complicar mais ainda 

Investidores estão sempre olhando em 
um horizonte de seis a dez anos para 

receberem o dinheiro de volta.

O Brasil é o país que mais perdeu 
milionários em 2020, com uma 
queda de 22% em comparação com 
ano anterior. No total, houve uma 
diminuição de mais de 81.000 mi-
lionários no país. É o que revela um 
estudo divulgado pelo portal Cupom 
Válido que reuniu dados da OCDE 
e Credit Suisse sobre a distribuição 
de riqueza.

O Mexico foi o segundo país que 
mais perdeu milionários, com uma 
perda de 17.000. Seguido pela África 
do Sul e Chile respectivamente. 

Na ponta oposta, os Estados Uni-
dos foi o país que teve um maior 
aumento no número de milionários, 
com aumento de mais de 2 milhões 
de integrantes. 

A desvalorização do Real perante 
ao Dólar é o principal fator que 
explica a diminuição de milionários 
no Brasil. Dentre as 33 moedas mais 
negociadas do mundo, o Real foi uma 
das 8 moedas que tiveram a maior 
desvalorização no ano de 2020, com 
o Real chegando a desvalorizar quase 
40% perante ao Dólar. 

Essa desvalorização impactou no 

número de brasileiros considerados 
milionários (definição para adultos 
com patrimônio acima de U$1 mi-
lhão). O número total  passou de 
375.000 para 294.000, uma queda de 
22%. Mais de 70% da população bra-
sileira tem um patrimônio menor que 
R$50.000. Na faixa acima, 27% pos-
suem um patrimônio entre R$50.000 
e R$500.000. E por fim, 3% possuem 
valores acima de R$500.000. Ao 
compararmos com a média mundial, 
58% da polução possui patrimônio 
menor que R$50.000. 32% possuem 
um patrimônio entre R$50.000 e 
R$500.000. E 10% possuem valores 
acima de R$500.000. 

No Brasil, a parcela dos 1% mais 
ricos detém 47% de toda a riqueza do 
país. No mundo, a média é de 43%. 
A Rússia é o país com a maior con-
centração, os 1% mais ricos detém 
57% de toda riqueza (em 2016 o valor 
chegou a ser até maior, 64% do total). 
Dentre todos os países, o Japão é 
onde há a menor concentração. Os 
1% mais ricos detém 18% da riqueza. 
- Fonte: OCDE, CupomValido.com.
br, Credit Suisse.

A OMS (Organização Mundial da 
Saúde) trouxe, ainda em 2019, a 
preocupação de que o povo brasi-
leiro é o mais ansioso do mundo. A 
necessidade de resolver muita coisa, 
em tempo quase sempre recorde, 
também é uma característica prin-
cipalmente daqueles que têm a vida 
muito corrida e várias tarefas para 
cumprir. 

 Uma mudança recente nas redes 
sociais trouxe à tona essa preocupa-
ção com a necessidade do ser humano 
acelerar tudo. O WhatsApp, agora, 
tem a opção de executar os áudios de 
uma forma mais rápida, em até duas 
vezes. Esse é um dos aplicativos mais 
usados, inclusive, como ferramenta 
de trabalho e muita gente ficou feliz 
com essa possibilidade.

“O que a gente precisa pensar é que, 
apesar da vantagem, se não é mais 
uma forma de mostrar que tentamos 
acelerar tudo. Essa pressa é justifica-
da?”, questiona a médica psiquiatra 
Regiane Kunz Bereza. Segundo a 
médica, é preciso fazer uma análise 
sobre conflito existente entre o querer 

É preciso fazer uma análise sobre 
conflito existente entre 

o querer acelerar tudo e deixar de 
aproveitar os momentos.

E a resposta é: as duas 
opções são interes-
santes, porém há um 

receio maior quando se fala 
sobre unidade já em funcio-
namento. Mas é apenas algo 
que precisa ser desmistifi-
cado, afinal há muitas van-
tagens de investir em uma 
franquia de repasse sendo 
uma boa oportunidade de 
negócio. 

Em primeiro lugar, não 
quer dizer que a venda de 
uma franquia em funcio-
namento é por motivos de 
resultados ruins, muitas 
vezes há outras questões, 
como incompatibilidade do 
franqueado, encerramento 
do ciclo da parceria entre 
franqueadora e franquea-
do, mudança de cidade do 
empreendedor, enfim, é 
necessário avaliar princi-
palmente os resultados da 
unidade e se positivos, pode 
ser uma maneira vantajosa 
do empreendedor iniciar o 
seu projeto no franchising. 

“Quando o franqueado 
opta por investir em uma 
unidade já em operação tem 
alguns benefícios, como ter 
acesso a uma carteira de 
clientes já ativa, não pre-
cisará arcar com custos de 
instalação e obras, por isso 

Investir em unidades em funcionamento pode ser o melhor 
negócio no momento de pandemia.

Adquirir uma franchaise nova 
ou uma unidade de repasse?

Essa dúvida surge com bastante frequência quando o empreendedor está na fase de análise de ter seu 
negócio próprio
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melhora de resultado que já 
conseguimos com um mês 
de trabalho, por exemplo”, 
completa o franqueado. 

Gerson ainda destaca que 
como qualquer franquia é 
preciso colocar a mão da 
massa. “É preciso dedica-
ção ao seu negócio e gostar 
do que faz sendo unidade 
do zero ou repasse. Como 
qualquer negócio é preciso 
sempre acompanhar a pro-
dutividade, avaliar a equipe, 
se é necessário uma recicla-
gem e assim por diante”. 

Segundo a Luzia, uma 
franqueadora que decide 
repassar unidades tem em 
suas mãos uma grande 
vantagem para toda a rede, 
pois reforça o quanto vale a 
pena investir na marca que 
é consolidada no mercado, 
dando oportunidades para 
os investidores já iniciarem 
com uma unidade que está 
em funcionamento, ofere-
cendo menos riscos. 

Atualmente, a rede Só-
brancelhas conta com mais 
de 180 unidades pelo Brasil, 
Argentina e Bolívia, e preten-
de alcançar um crescimento 
de 50% nos próximos dois 
anos. - Fonte: (www.grupo-
cetro.com.br).

os custos são reduzidos, 
contará com uma equipe já 
treinada, enfim, é só entrar e 
trabalhar para fortalecer ain-
da mais a marca na região”, 
afirma Luzia Costa, funda-
dora da rede de franquias, 
Sóbrancelhas. 

Outro ponto que o investi-
dor precisa avaliar é o ponto 
comercial e todo o know how 
que a franquia oferece para 
quem decide optar por esse 
negócio, além de observar 
se a marca é conhecida na 
região da unidade em fun-
cionamento. 

Quem estudou bastante 
em adquirir franquias de 
repasse foi o empreendedor 

Gerson Valieri, franqueado 
da Sóbrancelhas há três 
anos, iniciou sua parce-
ria com a marca com um 
quiosque, e enxergou neste 
momento de crise, grandes 
oportunidades para adquirir 
novas unidades. Atualmen-
te, Valieri, conta com cinco 
operações, sendo quatro de 
repasse. 

“Iniciamos este projeto 
de investir em unidades em 
funcionamento, pois acredi-
tamos ser o melhor negócio 
no momento de pandemia. 
Os benefícios são de as lo-
jas já terem os clientes que 
utilizam a marca. Os pontos 
positivos são a motivação 

Como anda o apetite dos 
investidores em relação ao Brasil?

e ainda dão muito lucro. Mas alguns 
segmentos, que eram tradicionais de 
banco, vão trocar de dono. Quem vai 
consolidar isso no final da história ain-
da teremos que esperar para saber”, 
afirmou Cabernite. 

“Será que no futuro o Santander 
vai ficar mais parecido com o Nubank 
ou o Nubank mais parecido com o 
Santander?”. E, se o futuro é digital, 
o Brasil tem que estar preparado 
para isso. Apesar de sempre ter tido 
um mercado de crédito extenso, mas 
muito concentrado, é perceptível que 
o cenário está mudando, principal-
mente na área da tecnologia. No ano 
de 2021, investimentos estrangeiros 
no Brasil mais que dobraram em 
janeiro e fevereiro, sendo o melhor 
primeiro bimestre em investimentos 
diretos desde 2018. 

A previsão do governo é de um in-
gresso de US$ 60 bilhões no país em 
2021. “Esse último ano de pandemia 
foi ruim para todos, mas, se olhar os 
últimos quatro a cinco anos de mundo 
de startup e fintech no Brasil, foram 
incríveis. Foi muito bom e eu estou 
começando a enxergar novos fundos 
vindo. Eu acredito que o Brasil seja 
um dos queridinhos dos investidores 
internacionais dessa área”, finalizou 
Cabernite. - Fonte e mais informações: 
(www.gyramais.com.br).
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do que é. Nós temos muita coisa boa 
aqui no Brasil e cada um dos países, 
que concorrem conosco, tem algumas 
vantagens e desvantagens”, afirmou. 
Existem diversas formas para investir 
no Brasil, a depender da classe de 
ativo. E todo este processo é muito 
positivo para o empresariado brasileiro 
e principalmente para a população que 
utiliza os canais digitais. 

Quem sofre com isso são os bancos, 
pois são competições novas em nichos 
antes dominados por eles. “Esse movi-
mento já vem acontecendo há décadas. 
Não acho que eles estão acabando, 
porque os bancos são muito grandes 

Brasil perdeu 81.000 milionáriosÁudios no WhatsApp: 
preocupação sobre pressa constante

mais comum no Brasil. A síndrome de 
Burnout ou esgotamento profissional 
também vem crescendo. Em 2019, 
cerca de 20 mil brasileiros pediram 
afastamento médico por doenças 
mentais, relacionadas ao excesso de 
trabalho.

Com a possibilidade de aceleração 
dos áudios do aplicativo, não só o 
ritmo da voz, como o tom dela, é al-
terado. Ou seja, a pressa pode trazer, 
também, uma falha na comunicação. 
“Se a pessoa fala devagar, por exem-
plo, talvez essa seja a forma dela se 
comunicar. Ela dá uma tonalidade 
nesta fala, e essa característica se 
perde com a aceleração”, analisa a 
psiquiatra. 

Diante disso, ela afirma: é preciso 
que tenhamos mais cautela com 
a necessidade de acelerar tudo, o 
tempo todo. “Precisamos refletir e 
aproveitar essa oportunidade para 
pensar melhor na maneira com que a 
gente está tentando fazer com que a 
vida passe muito mais rápido”, conclui 
Regiane. - Fonte: (www.facebook.
com/regiane.kunz.31).

acelerar tudo e deixar de aproveitar os 
momentos. “Muitas vezes precisamos 
que as coisas durem o tempo que elas 
precisam durar. Qual a necessidade 
dessa pressa toda?”, reforça.

Afinal, essa pressa exagerada pode 
desencadear doenças como trans-
torno de ansiedade, por exemplo. 
Segundo a OMS, são 11,5 milhões de 
pessoas que sofrem com depressão no 
país e, até 2030, essa será a doença 
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