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“ Não se assuste com a crise, ela vai durar menos do que parece. ” 

 Aproveite para arrumar a casa.  

 O momento de reestruturar é agora. 

 Olhe para as oportunidades e mude o discurso. 

O mercado está inundado de notícias negativas, todas propagando o medo do 

dia seguinte. O bombardeio está tão forte que é difícil distinguir as fronteiras 

causadoras da retração econômica, entre o que é cenário externo e o que é 

assunto político interno. Divulgar o caos resulta em maior audiência.  

Para os empresários e investidores que geram riqueza e emprego temos um 

ambiente ruim fomentado pelo efeito manada – ato de seguir a maioria e agir 

impulsivamente diante de um cenário. Passe apenas um dia na semana lendo 

editoriais e ouvindo boletins econômicos e provavelmente você vai decidir fechar 

o seu negócio, leiloar os ativos e se mudar de país em 2015.  

A MA8 Consulting tem divulgado estudos que propagam otimismo e utilizam 

métodos exclusivos de análise, com banco de dados e séries históricas sobre a 

indústria, mercado, economia, commodities, exportações, comportamento do 

consumidor, linhas de crédito e financiamento. No mais recente deles 

apontamos o agronegócio como hedging da economia para os próximos 5 anos 

e isolamos os elementos que afetam diretamente os setores de máquinas 

agrícolas, caminhões e equipamentos de construção. Traçamos tendências de 

crescimento para os setores de veículos profissionais, equipamentos e bens de 

capital. Máquinas agrícolas e caminhões serão os primeiros setores a se 

recuperar e em seguida, equipamentos de construção. Consumo, veículos de 

passeio e itens supérfluos retornarão na sequência. 

 

MA8 recomenda: É o momento de fazer a lição de casa, reestruturar a 

composição orgânica de sua empresa, desfazer-se de pesos mortos na 

organização e na operação, e planejar a retomada para o 2º semestre de 2016 e 

para a nova onda de crescimento global a partir de 2017.  

“O atual momento é a oportunidade para os ajustes necessários na operação. 

Não tenha receio de agir com a razão e não permita que a emoção conduza 

suas atitudes como gestor. Se a situação demandar redução de quadro e 

fechamento de filiais, faça-o agora. Cuide do caixa e revise as regras de sua 

governança corporativa. Redimensione estoques. Assegure-se que há um plano 

de sucessão capaz de manter a aeronave em voo durante a turbulência, mesmo 

que não seja necessário colocá-lo em prática. Lembre-se que as aeronaves 

atravessam turbulências em segurança, se seguirem os procedimentos 

corretos. Planeje e busque ajuda especializada. Não cometa erros estratégicos 

e não comprometa sua capacidade de expandir na retomada”. 
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Na visão dos estrategistas da MA8, há muito mais fatores positivos que conduzirão 

a retomada da economia, independente dos aspectos políticos, pois as instituições 

do País permanecerão sólidas, faça chuva ou sol. 

DESTAQUES PARA A ECONOMIA DO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS   

 Necessidade irreversível de fomento ao desenvolvimento do agronegócio 

 Tecnologia disponível e maior produtividade por hectare  

 Modernização de equipamentos e estrutura para aumento da produtividade 

 Cambio acima de R$ 3,20/US$, favorável ao agronegócio e a exportação 

 EBITDA do agronegócio acima de 20%, apesar do aumento de custos 

 Peso do agronegócio no PIB > 20% 

 Peso da agroindústria nas exportações > 42% 

 Plano Safra 2015/2016 – R$ 188 bi - 20% a mais do que o ano anterior. 

 Sinalização de introdução de Plano Safra Plurianual como politica regular 

 Manutenção do Moderfrota como programa de financiamento competitivo 

 Manutenção dos incentivos de financiamento do BNDES através do Finame 

 Programa de Investimento em Logística (PIL-II) com recursos de R$ 198 bi 

 52% do PIL-II destinados a melhorar o escoamento da produção em cinco anos  

 52% do PIL-II para concessões de rodovias e portos - eliminação de gargalos 

 Interesse do BID na emissão de títulos para financiar a infraestrutura 

 BNDES ProBK para financiamento da capacidade produtiva 

 Projeção de crescimento da safra  > 225 milhões de toneladas em 2020  

 Retomada econômica da China a partir de 2017 com PIB anual médio > 7,5% 

 Reservas cambiais da China > US$ 4 tri em 2017. Controle sobre a economia 

 Elevada demanda por commodities agrícolas no mercado mundial 

 Nova demanda por commodities minerais a partir de 2017 

 Novo ciclo de expansão mundial a partir de 2017. China e EUA em expansão 

 Expansão das reservas cambiais brasileiras a partir de 2017 

FATORES A SEREM MELHOR TRABALHADOS ENTRE 2015 E 2017 

 Elevada taxa de juros, inflação interna e custos dos insumos agrícolas em US$ 

 Seletividade na concessão e restrição ao crédito para setores produtivos 

 Melhores acordos comerciais com países mais interessantes, além do Mercosul  

 Debentures públicas ainda pouco competitivas para financiar infraestrutura 

 Elevada dependência do BNDES para financiamento e desenvolvimento 

EXPECTATIVAS ANUNCIADAS QUE DIFICILMENTE SE CONCRETIZARÃO 

 Investimentos chineses de US$ 50 bi na infraestrutura logística do Brasil 

 Parcela do PIL-II destinada as ferrovias – questões ambientais intransponíveis 

 Programa amplo e efetivo de renovação de frota para caminhões e implementos 
 

MA8 Management Consulting - Grupo de consultores especializados em gestão 

empresarial, planejamento estratégico, restruturação do modelo de negócios, 

inteligência de mercado, governança corporativa e estratégia para operações no Brasil e 

na América Latina, em empresas de pequeno, médio e grande porte. Para mais 

informações visite o site:  www.ma8consulting.com ou ligue para o Tel.: (11) 2690-7627. 
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