
O clima sentido na Expointer deste
ano estava mais para alívio que para
euforia. Isso porque o agronegócio

gaúcho como um todo passa por um mo-
mento favorável em praticamente todos os
segmentos. Da avicultura e suinocultura,
passando pela pecuária de corte e leite até
o setor de grãos, todos estão obtendo retor-
nos favoráveis na valorização do produto,
melhorando a condição de renda do pro-
dutor e, com isso, seu ânimo para enfren-
tar uma nova safra de trabalho.
O reflexo disto foi sentido nos negócios
gerados nesta que é principal feira agro-
pecuária do Rio Grande do Sul. Os 2.558
animais comercializados renderam um
faturamento de R$ 9,66 milhões, cerca de
30,7% a mais do que na edição passada.
Neste ano os eqüinos crioulos represen-
taram grande parte desse valor. Os quatro
remates renderam R$ 5.016.400,00 com
a comercialização de 174 animais. A raça
Texel confirmou sua liderança nos ovinos
num total de R$ 405.400,00, e nos bovi-
nos, desta vez os rústicos foram as estrelas
da festa, atingindo as maiores médias dos
últimos anos. No corte, a Aberdeen Angus

puxou os negócios. A média dos touros fe-
chou em R$ 7,5 mil, 113% maior.

Já o setor de máquinas e implementos
tem uma projeção de faturamento em tor-
no de R$ 120 milhões. Isto porque grande
parte deste valor ainda está configurada
como propostas que dependem de finan-
ciamentos a serem aprovadas. E falando
de financiamentos, os bancos em geral
disponibilizaram significativos recursos
para que os produtores pudessem fazer
suas compras. E com a técnica de chegar à
feira com créditos pré-aprovados, eles con-
seguiram aumentos expressivos na tomada
deste dinheiro. O Banrisul, por exemplo,
que é um banco estatal, obteve aumento
de 53,4% no volume financiado. O Sicre-
di, que é um banco cooperativo, 88,9%, e
o Banco do Brasil, 40,1%. Esses recursos
foram utilizados basicamente para a aqui-
sição de animais, implantação de sistemas
de irrigação e máquinas e implementos
agrícolas.

Avaliações
Ressaltando que o governo estadual

havia trabalhado e feito todos os esforços



paia que a 30° Expointer fosse a melhor
de todas - pelo menos este era o slogan
oficial -, a governadora Yeda Crusius afir-
mou que em muitos setores a feira alcan-
çou esse objetivo. Não só pelos resultados
financeiros expressivos e melhores que a
edição passada, mas pelo aumento e me-
lhorias nas áreas do parque, para melhor
acomodar os visitantes e expositores. Ela
lamentou a ausência de autoridades do go-
verno federal na abertura oficial do evento
e se disse satisfeita com a experiência de,
como governante, ter participado da prin-
cipal feira de agronegócio do país.

Para o presidente da Federação da Agri-
cultura do RS, Farsul, Carlos Sperotto, esta
ausência do governo federal, mesmo que
compensada um dia depois, com a visita
do ministro da Agricultura, Reinhold Ste-
phanes, ficou registrada na memória da
feira. "Mas não desfez os resultados alcan-
çados na comercialização e nos diversos
encontros políticos, culturais (palestras e
seminários) e de troca de conhecimentos
entre os produtores. Afinal, um evento co-
mo este, que reúne mais de cinco mil ani-
mais e dezenas de empresas dos diversos

segmentos do agronegócio, além de diver-
sas entidades representativas, não deve ser
avaliada somente pelo que vendeu, mas
por tudo que acontece aqui, nestes nove
dias", sentenciou o dirigente.

Com a expressão de quem também
estava aliviado porque os negócios foram
melhores, o presidente do Sindicato das
Indústrias de Máquinas e Implementos
Agrícolas do RS, Simers, Cláudio Bier, dis-
se que a indústria está começando a sair
da situação de aperto que passou em anos
recentes e que, se o cenário favorável conti-
nuar, o setor deve voltar a trabalhar a ple-
na carga. Bier ressaltou como importante
a reunião que ocorreu no meio da semana
entre o Sindicato e a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Máquinas, Abimaq (ver
box Encontro da Abimaq e Simers).

7715, com motor de 182 cv, e 7815, de202
cv, são os primeiros produzidos na fábri-
ca de Montenegro, RS. Os modelos 5303,
de 57 cv, e 5403, de 65 cv, com motores
de três cilindros, reforçam a presença da
John Deere na faixa de tratores de baixa
potência. "Com esses lançamentos, a Jo-
hn Deere torna sua linha de tratores mais
completa", afirmou o diretor de Marketing,
Paulo Herrmann.

Já a New Holland lançou três novas
máquinas: a colheitadeira de grãos TC
5090 e dois modelos de tratores da Série
30, o 8030 e o 7630. As novas máquinas
são versões novas das já consagradas TC59
e Série 30, linhas campeãs de vendas no
país. "Os lançamentos são resultado de
pesquisas feitas com produtores rurais,
consultados em várias regiões agrícolas
brasileiras. As melhorias foram feitas pa-
ra tornar os campeões na preferência dos
agricultores ainda mais econômicos e ro-
bustos", informou o gerente de Marketing
da marca, Marcos Arbex. A Massey Fergu-
son apresentou para o Brasil a colheita-
deira axial MF 9790 ATR, já consagrada
e aplicada em diversos países. A entrada
da marca no segmento de colheitadeiras
axiais atende às necessidades do estágio
atual da agricultura nacional, que requer
máquinas de grande porte com soluções
tecnológicas avançadas, confiáveis e mais
seguras.

A marca apresentou também o mode-
lo MF 8480 CVT, de 290 cv, o maior trator
de pneus ofertado para o mercado agríco-
la, cuja transmissão exclusiva Dyna VT, por
variação contínua, possibilita ao operador
acelerar de O a 40 km/hora, sem escala de
marchas. Destacou-se ainda a colheitadeira
MF 32 Advanced, desenvolvida totalmente
pelo Centro de Tecnologia da Massey Fer-
guson em Canoas, RS, e a nova série MF
200 Advanced, com 11 modelos de tratores
com potências entre 50 e 130 cv.

Uma feira sempre é aproveitada por
muitas empresas para apresentar lança-
mentos ou novidades, e a Expointer não
foi exceção. Quatro novos modelos de tra-
tores foram as principais novidades apre-
sentadas pela John Deere. Os modelos

O que antes parecia uma experiência
para testar o mercado está se tornando
agora uma vinda para ficar. As comitivas
chinesas que vêm conhecer o Brasil e suas
potencialidades levaram a sério a idéia de
implantar negócios no país e agora estão,
através de jointventures, fabricando trato-
res aqui. Exemplo disto é a Green Horse,
empresa dirigida por Wagner Rodrigues,
que montou uma fábrica em Pelotas, RS.
Segundo ele, a qualidade dos produtos e



os preços mais baixos que os do mercado
estão facilitando os negócios. "Já nos tor-
namos bastante competitivos", assegurou
Rodrigues.

Mesmo tendo sua origem na China,
o diretor comercial da Europard, Charles
Santos, faz questão de frisar que 70% dos
componentes de sua empresa são feitos por
grandes empresas do setor de autopeças e
que a própria fábrica pertence a um grupo
de origem alemã. "Nós utilizamos o canal

A 25a edição do Prêmio Gerdau Me-
lhores da Terra, maior premiação da Amé-
rica do Sul para o setor de máquinas e
equipamentos agrícolas, teve 11 vencedo-
res, entre eles nove máquinas e equipa-
mentos agrícolas e dois trabalhos científi-
cos. Na categoria Destaque, o troféu Ouro
foi para o Pulverizador Arrozeiro Tarran
300; os troféus Prata foram para a Plata-
forma para Colheita de Milho da GTS do
Brasil (SC) e a Semeadora Hidráulica Múl-
tipla SHM 15/17, da Semeato Indústria e
Comércio (RS). O Cabezal para Cosecha
de Maíz, modelo 2000, do fabricante Car-
los Mainero y Cia. (Província de Córdoba),
foi o equipamento destaque da indústria
argentina. O equipamento Rodillo Mol-
deador, fabricado pela empresa familiar
do engenheiro agrônomo Jaime Quijada,
de Santiago, foi o destaque do Chile. Es-
te equipamento é utilizado para preparar
o leito para semear em camalhões, eleva-
ções semelhantes a canteiros para plantio
de hortaliças e batatas, um sistema muito
utilizado naquele país. A AGCO foi ven-
cedora na Categoria Novidade com a Co-

chinês para nos tornarmos competitivos
no mercado em geral", ressaltou.

Outra empresa que também se arrisca
nesse mercado é a gaúcha Tramontini, que
usa motores fabricados na China no seu
trator de baixa potência, que disputa um
mercado que possui hoje várias marcas dis-
poníveis para a o produtor escolher.

Ihedora Axial.
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