
Produção e vendas de máquinas agrícolas seguem firmes no país 
 
O mercado de máquinas agrícolas continua a refletir os bons resultados da atual safra 
brasileira. Nos primeiros dois meses de 2008, foram produzidas 12,4 mil máquinas no país, 
volume 72% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O mercado interno 
absorveu 6,8 mil máquinas, o que representou um aumento de 62% em comparação com os 
primeiros dois meses de 2007. 
 
"Isso é reflexo não apenas do aumento da renda no campo,mas também da perspectiva de 
que a renda vai continuar a subir", afirma Milton Rego, vice-presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)./'Esta safra está boa, e a próxima também 
deverá manter o ritmo", acredita. A Anfavea trabalha com a perspectiva de produção total 
superior a 70 mil unidades, o que, caso a projeção se concretize, superará o recorde de 2004, 
quando foram fabricadas 66,9 mil máquinas. Ainda que sejam registrados problemas de 
abastecimento, eles são pontuais, afirma o dirigente. Conforme ele, a indústria tem capacidade 
superior a 100 mil unidades. 
 
O cenário que se desenha em 2008 é mais promissor que o de 2004, o que sustenta o 
otimismo do segmento. "Em 2004, a soja estava com preços bons, mas os outros produtos 
tinham preços razoáveis. Agora, tudo está em alta, e hão apenas a soja", afirma Rego. A 
demanda externa também ajudou a impulsionar o segmento. Foram exportadas 4,2 mil 
unidades no primeiro bimestre, volume 47% superior ao do mesmo período de 2007. 
 
As colheitadeiras foram o grande destaque no início de 2008. As vendas cresceram 146%, 
para 940 unidades. "Nas últimas duas safras, as compras de maquinário em geral ficaram 
aquém da necessidade do mercado. Isso causou envelhecimento das máquinas. O que ocorre 
agora é a recuperação da frota", afirma Rego. 
 
O investimento em colheitadeiras é ainda para reforço do maquinário para esta safra, mas 
outras aquisições, como as de tratores, já são para o próximo ciclo, diz o dirigente. Vendas de 
tratores de rodas e esteira cresceram 53%, segundo a Anfavea. 
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