
Desafios e oportunidades 

para 2015
A

s projeções e perspectivas para o agronegócio em 2015 mostram um ano cheio de desafios. Para a Mosaic, no 
entanto, esses desafios podem ser transformados em oportunidades. Isso porque tudo que a empresa construiu 
e consolidou nos últimos anos serve como uma base sólida para enfrentar os mais diversos cenários. Segundo 
Luciana Bertolotti, coordenadora de Inteligência de Mercado, as perspectivas do agronegócio para este ano não
são negativas, mas têm demonstrado que os produtores estão mais conservadores na tomada de decisão. 

Saiba quaiS São aS perSpectivaS para o agronegócio e como
a moSaic pode tranSformá-laS em oportunidadeS

 “o cenário apresenta um 
posicionamento de mais cautela 
por parte dos produtores, como é 
o caso da soja”, afirma Luciana. 
“não é uma perspectiva negativa, 
o que acreditamos, porém, é 
que haverá menos antecipação 
de compra de fertilizantes, 
diferentemente do que se viu nos 
últimos anos.”
 ela conta, por exemplo, que 
para a safra de soja plantada 
em 2014, muitos clientes 
tinham antecipado a compra de 
fertilizantes em quase um ano. 
Esta antecedência não se repetiu agora. O principal motivo 
é o preço no mercado internacional, que tende a ser menor 
devido à boa safra norte-americana, aumentando a oferta 
e pressionando o preço do produto para baixo no brasil.
 “o produtor está aguardando o melhor momento 
para comprar fertilizantes. Sua postura é de avaliar 
preços, acompanhar a evolução do mercado, analisar as 
perspectivas antes de tomar a decisão”, explica carlos 
mercante, diretor comercial. “nos anos anteriores, as 
projeções para o setor mostravam mais certezas do que as 
de hoje, por isso houve tanta antecipação na compra por 
parte de nossos clientes.”
 esta posição mais conservadora, porém, não deve 
afetar significativamente o volume de vendas da Mosaic 
em relação ao do ano passado. de acordo com o consultor 
da mb agro alexandre mendonça de barros, ela pode 
mudar até antes do que se espera. Segundo ele, algumas 
fragilidades da economia brasileira têm feito o dólar subir
e a expectativa é que essa tendência continue.

 “um dos elementos externos que 
pode contribuir para a subida do 
dólar é o aumento na taxa de 
juros norte-americanos, algo que, 
segundo analistas, é só questão de 
tempo para acontecer”, esclarece 
mendonça de barros. “diante 
disso, alguns produtores começam 
a perceber que com o dólar no 
patamar atual pode ser um bom 
momento para comprar insumos.”
 de forma geral, o cenário 
econômico para 2015 tem ainda 
muitas indefinições. Fatores como 
crise hídrica, seca em algumas 

regiões, juros, crédito e câmbio têm deixado alguns 
setores mais cautelosos em relação aos anos anteriores.
 Mesmo assim, a Mosaic vê boas oportunidades 
para este ano e vai seguir trabalhando intensamente 
para superar os desafios e continuar crescendo. Uma 
importante frente de trabalho para isso é o foco no 
relacionamento com o cliente, uma atitude que se 
consolidou após a implantação do projeto Rumo 17.
 Isso significa atuar de forma mais próxima e agregar 
cada vez mais valor aos produtos oferecidos. esse é 
um importante diferencial e pode ser essencial em um 
momento econômico adverso.
 além disso, os investimentos recentes, como 
ampliações e aquisição de novas unidades, mostram
o quanto a empresa acredita no agronegócio brasileiro 
e, principalmente, o quanto está preparada para este 
cenário. com isso, a mosaic está pronta para encarar 
2015 como um ano em que os desafios podem se tornar 
boas oportunidades para continuar crescendo.
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