
O maior evento do
agronegócio da América
Latina refletiu o momento
favorável para o setor,
superando as expectativas
de público e negócios

ealizada de 28 de abril e 3 de maio,
em Ribeirão Preto, SP, a Agrishow
2008 superou suas melhores ex-

pectativas de negócios e público visitante.
Durante esses seis dias, cerca de 140 mil
visitantes estiveram a feria, que, segundo
a estimativa feita pelos seus organizado-
res, deve gerar em torno de R$ 800 mi-
lhões em negócios realizados no próprio
evento e nos próximos meses, a partir dos
contatos feitos nos estandes dos seus de
745 expositores. A partir desta edição a or-
ganização da Agrishow passou a ser feita
pela Reed Exhibitions Alcântara Machado,
em substituição à Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos,
Abimaq, cujo presidente, Luiz Aubert Ne-
to, ressaltou que a entidades, assim como
as outras entidades realizadoras - Anda,
Abag e SRB - continuarão dando pleno
apoio ao evento.



Na solenidade de abertura da feira,
os membros do Conselho Consultivo da
Agrishow analisaram as perspectivas do
agronegócio brasileiro, abordando os erros
e acertos do passado, tendo como objetivo
propor mecanismos que promovam o cons-
tante crescimento do agronegócio nacional.
Na condição de presidente desse conselho,
o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodri-
gues disse que a renovação da gestão deverá
trazer inúmeros benefícios para a feira, sen-
do que uma de suas propostas é criar dois
novos eventos, focados na sustentabilidade
e agroenergia. "Decidimos criar essas feiras
para mostrar que a produção de biocom-
bustíveis não compromete a alimentação
no Brasil e que a atual crise no abasteci-
mento mundial de alimentos no mundo

tem sido causada pelo vertiginoso aumen-
to no consumo mundial. Alguns órgãos in-
ternacionais acusam os biocombustíveis de
serem os vilões dessa crise, principalmente
devido à produção de etanol a partir do mi-
lho, o que tem comprometido a imagem do
Brasil. O verdadeiro atentado contra a pro-
dução de alimentos, no entanto, tem sido
feita pelos absurdos subsídios que os países
desenvolvidos pagam aos seus produtores
agrícolas", disse Rodrigues.

Ainda abordando o tema dos biocom-
bustíveis, Rodrigues afirmou que o Brasil
precisa criar um mercado de energias reno-
váveis, sendo que, para isso, é necessário
incentivar a ampliação da produção desse
tipo de combustível em todo o mundo, o
que pode ajudar a quebrar o mito de que
eles vão acabar com a produção de alimen-
tos no mundo.

O presidente da Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado de São Paulo, Fa-
esp, Fábio Meireles, uma das figuras mais
marcantes do agronegócio brasileiro, disse
na solenidade que a agropecuária é a prin-
cipal atividade responsável pelo desenvol-
vimento nacional, o que exige a criação de
políticas econômicas sólidas para o setor.

O ex-ministro da Agricultura Alysson
Paulinelli foi a personalidade homenage-
ada durantes a cerimônia de abertura, em
reconhecimento a sua excelente gestão no
Ministério, tendo revolucionado sua admi-
nistração, fato que se refletiu em grandes
benefícios para os produtores agropecuá-
rios de todo Brasil.

Paulo Herman, da John Deere: "Falta de um
rígido controle de qualidade do biodiesel
implica grandes prejuízos"

Cuidados com o biodiesel
Um dos temas mais discutidos na

Agrishow 2008 foi a utilização de biodiesel
nos motores das novas máquinas e imple-
mentos agrícolas. Desde que, em janeiro
deste ano, começou a vigorar a nova regra
do governo federal que obriga a inserção
de 2% do produto no diesel convencional,
diversos fabricantes de máquinas têm dis-
cutido a melhor maneira de ter um com-
bustível confiável, já que, segundo eles,
ainda não existe um modelo padrão de
qualidade do óleo, em função da grande
variedade de matérias-primas, com com-
posições químicas diferentes. "Existe diver-
sos processos para a extração de biodiesel,
pois ele pode ser extraído de diversas ma-
térias-primas, até mesmo de óleo animal,
mas esses produtos precisam de uma nor-
malização técnica, já que o óleo varia de
acordo com o produto do qual foi retirado.
A falta de um rígido controle de qualidade
implica grandes prejuízos, pois um mate-
rial de má qualidade pode comprometer
o funcionamento do motor de uma má-
quina agrícola. Um óleo não apropriado,
depois de algum tempo, pode se transfor-
mar em uma pasta dentro do motor, com-
prometendo o seu funcionamento. Somos
a favor do biodiesel abaixo dos 5%, mas
somos contra o uso de qualquer produto
sem especificação dentro do motor", ad-
verte o diretor de marketing da John Dee-
re, Paulo Herman.

Mesmo com o receio das empresas de
colocar um produto com normas de fabri-
cação ainda não padronizadas, a produção
de biodiesel é ainda insuficiente para aten-
der a toda a demanda. De acordo com Sil-
vio Rigoni, diretor de marketing da Agrale,
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primeira empresa a lançar um trator mo-
vido a biodiesel, a produção de máquinas
que utilizam o produto deverá aumentar,
já que essa nova tecnologia está presente
em 40% dos tratores da empresa, cujo ob-
jetivo é de alcançar a utilização de 100%
de biodiesel nos próximos anos.

Durante a Agrishow 2008, a Valtra
anunciou que deverá melhorar o sistema
tecnológico das suas máquinas para no fu-
turo implantar o B20. A empresa investiu
US$ 30 milhões de dólares na pesquisa
em novas tecnologias, somente em 2007.
Apesar do receio dessas empresas, elas se
mostraram entusiasmadas com a nova tec-
nologia, sendo que a maioria tem o obje-
tivo de, a longo prazo, utilizar 100% de
biodiesel em seus equipamentos.

Vitrine de lançamentos
A Agrishow 2008 foi marcada por su-

cessivos lançamentos, entre eles a nova co-
lheitadeira de laranja fabricada pela Jacto.
O novo equipamento, com 11,2 metros de
comprimento por 5 metros de altura, foi
especialmente fabricado para atender di-
versos tipos de pomares, principalmente os
mais altos e, portanto, menos acessíveis à
colheita manual. Com um motor 6 cilin-
dros de 151 HP, a máquina tem capacidade
para colher 90% dos frutos de cada planta
e para percorrer entre 0,25 e 0,45 hectares
por hora. Segundo o diretor presidente da
Jacto, Martin Mundstock, a nova colheita-
deira é equipada com sensores que captam
a "geografia" da planta, que é transmitida
a um computador.

Além do segmento de máquinas
agrícolas, as caminhonetes foram,
como sempre, uma atração à parte
na Agrishow 2008. A Ford trouxe
para a feira a nova Ranger Diesel Li-
mited 4x4, voltada tanto para o as-
falto quanto para a terra. Segundo o
gerente de marketing para caminho-
netes da Ford, Wilson Vasconcelos, o
novo modelo está equipado com o
que há de mais moderno nessa ca-
tegoria. Além do sensor de ré, tem
também um sistema de tração dife-
renciado nas quatro rodas, que per-
mite que o veículo passe por obstá-
culos sem precisar da intervenção do
motorista.

A New Holland fez o lançamento
de um trator de 180 HP com trans-
missão mecânica e embreagem hi-

dráulica, voltado para o setor de cana-de-
açúcar, propiciando maior disponibilidade
e durabilidade. Outra novidade foi a car-
regadeira de cana TS 6000, que tem uma
transmissão com um inversor de marchas
e uma bomba hidráulica acoplada na to-
mada de força.

Rodada de negócios
Como acontece em todas as edições da

Agrishow, também este ano foi realizada a
Rodada de Negócios da Abimaq, em que
representantes de empresas importadoras
de outros países se reúnem com funcioná-
rios de empresas nacionais com o objetivo
de negociar possíveis parcerias. No encon-
tro deste ano foram realizadas 194 reu-
niões, entre 33 empresas brasileiras, e 11
compradores dos seguintes países: Bolívia,
Chile, Colômbia, Egito, Emirados Árabes,
Nigéria, Peru, Sérvia e Uruguai.

Para Mario Mendoza, diretor da em-
presa Cormaq S/A, distribuidora de má-
quinas e implementos de Santa Cruz de Ia
Sierra, Bolívia, a Agrishow foi uma ótima
oportunidade para fazer novos contatos,
que devem resultar em futuras parcerias
para representar fábricas brasileiras. "Con-
segui realizar contatos com representan-
tes de 18 empresas, sendo que três desses
contatos têm boas perspectivas de resultar
em acordos de representação na Bolívia",
disse. "A iniciativa da Abimaq de promo-
ver a Rodada de Negócios da Agrishow é
muito interessante e benéfica pare ambas
as partes, os fabricantes brasileiros e as em-
presas que têm interesse em representá-las
fora do Brasil."
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