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O mercado brasileiro do agronegócio tem crescido nos últimos anos - principalmente para fora. 
Números consolidados dão conta de que as exportações somaram US$ 53,781 bilhões entre 
janeiro e novembro de 2007, um aumento de 18,76% em relação ao mesmo período de 2006, 
que registrou US$ 45,287 bilhões em exportações. Destacam-se, contribuindo decisivamente 
para esse incremento, os setores de carnes, soja, cereais, farinhas e preparações, produtos 
florestais e café.  
 
Outro setor que tem crescido, principalmente em face das constantes injeções de capital 
estrangeiro, é o imobiliário - de empreendimentos, de construção pesada. O mercado 
imobiliário, em si, contabilizou em 2007 um aumento da ordem de 40% sobre 2006 no que 
tange aos lançamentos, e de aproximadamente 20% no quesito "unidades vendidas". Não 
obstante, inúmeros grupos estrangeiros passaram a investir em hotéis, resorts e construções 
de toda sorte imobiliária - notadamente no Nordeste. Itália, Espanha e Portugal foram os 
maiores responsáveis pelo ingresso e aporte de R$ 79 milhões no mercado brasileiro em 2007 
- o que, a propósito, contribui sobremaneira para o crescimento do turismo.  
 
O desenvolvimento crescente dos referidos setores, ainda mais se levando em conta o 
aumento das exportações brasileiras e dos IEDs, é também uma "oportunidade de ouro" para 
o mercado e indústria de máquinas e pesados.  
 
Para se ter uma idéia do tamanho e potencial desse mercado, a indústria de equipamentos e 
máquinas pesados, direcionados especialmente a projetos de mineração, energia, petróleo, 
agronegócio já está com a carteira de pedidos cheia até 2010.  
 
Outro dado representativo é que, por exemplo, em 1957, ano da primeira contagem divulgada 
pela Anfavea, o Brasil produziu 16.259 caminhões, chegando a 26.998 no ano seguinte, e 
37.810 em 1960. Já em 2007, a produção saltou para 107.038 caminhões.  
 
E no marco do boom desses setores, várias empresas ligadas ao ramo de pesados têm surgido 
e outras têm ampliado seus negócios, inclusive lançando mão da inovação e de alta tecnologia.  
 
Eficiência e rapidez  
 
A idéia é combinar a eficiência e rapidez da Internet com um vasto leque de opções de compra 
e venda, com vistas a dinamizar as relações e trocas comerciais envolvendo pesados. Já existe 
no Brasil um Portal de anúncios que visa a disponibilizar espaço para comercialização de 
caminhões, tratores, guindastes, gruas, escavadeiras, etc., incluindo vendas, locação, peças, 
serviços e manutenção.  
 
Enfim, diante do crescimento e do razoável sucesso do Brasil na seara internacional, quando 
tem conseguido, ano após ano, aumentar seus índices de exportação e de recepção de IEDs, 
todos os setores podem se beneficiar desse avanço. Basta identificar as oportunidades, 
escolher o nicho onde se pretende atuar de forma correta e planejada, reunir as pessoas 
certas e mais competentes e, então, você está preparado para compartilhar das benesses de 
uma nação-comerciante. E o mercado de pesados deve aproveitar o bom momento do 
agronegócio e dos empreendimentos imobiliários, investindo em soluções inovadoras e 
contribuindo para o crescimento do País - tanto no âmbito interno como também no plano 
externo.  
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