
Moderfrota texto Beth Melo

ançado em janeiro de 2000 pelo go-
verno federal, com recursos repassa-
dos pelo Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social (BNDES),
o Programa de Modernização da Frota de
Tratores e Máquinas Agrícolas (Moderfro-
ta) entra no seu nono ano com a fama de
ser um dos responsáveis pela projeção do
agronegócio brasileiro no cenário mun-
dial. O Programa foi além da sua propos-
ta inicial - renovar o parque de máquinas
agrícolas velhas e obsoletas - e ajudou o
Brasil a se tornar uma referência em tecno-
logia de ponta, sem nada a dever aos gran-
des países produtores do mundo.

Em 1999, na época em que o Moderfro-
ta começava a ser delineado, o governo tam-
bém iniciava um plano de renegociação das
dívidas agrícolas, o que permitiu aos produ-
tores rurais o acesso a novos créditos para
investir na atividade. O programa, portanto,
chegou em boa hora, injetando no mercado
R$ 1,036 bilhão para financiar a aquisição



de máquinas, tratores, colhehadeiras e equi-
pamentos agrícolas na safra 2000/01. No
acumulado de março de 2000 ao primeiro
trimestre de 2008, o programa já colocou à
disposição do mercado R$ 15,2 bilhões (ver
tabela Desembolsos do Moderfrota),

Segundo ex-ministro da Agricultura
Roberlo Rodrigues, o Moderfrota garantiu
dinheiro barato para o produtor trocar sua
velha frota ultrapassada, de pouco mais de
500 mil máquinas, a grande maioria com
10 a 20 anos de uso. Na época, as estima-
tivas davam conta de que o Brasil perdia
cerca de 10% da sua produção devido à
ineficiência das colheítadeiras velhas, is-
so sem considerar os prejuízos causados
pelos tratores obsoletos e ultrapassados.
"Com o câmbio favorável e os bons preços
internacionais, os agricultores aderiram ao
Moderfrota, modernizando seus equipa-
mentos, melhorando a tecnologia e ala-
vancando a produtividade", atesta Rodri-
gues. Num clima de otimismo, com suas

máquinas possantes, produtores abriram
novas fronteiras, criaram emprego e renda,
movimentando o mercado interno e geran-
do excedentes para as exportações.

O ex-ministro da Agricultura credi-
ta o bom desempenho do segmento à
Agrishow - Feira Internacional de Tecno-
logia Agrícola em Ação, de Ribeirão Preto,
cuja primeira edição foi realizada em maio
de 1994, e, por extensão, ao Moderfrota.
"Esses dois fatores promoveram uma revo-
lução tecnológica no parque mecanizado,
contribuindo para a modernização do se-
tor com a geração de máquinas compará-
veis às melhores do mundo", relata.

Segundo estatísticas da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), em 1990, a frota bra-
sileira de tratores de rodas era estimada em
551 mil unidades para uma área cultivada
de 47,6 milhões de hectares. Em 1999, o
número de tratores em operação no cam-
po era 460 mil unidades e a área plantada,
53 milhões de hectares. Com a Moderfro-
ta, esse cenário mudou. A indústria pás-
sou a investir em tecnologia de ponta e a
trabalhar em vários turnos para conseguir
cumprir os contratos. De 2000 a 2007, fo-
ram produzidos 329,7 mil tratores, contra
225,5 mil tratores de.1990 a 1999. O pico
de produção do período foi 2004, com- a
marca de 62 mil unidades, pelos números
da Anfavea (ver tabela Produção, vendas no
mercado interno e exportações}.

Os especialistas do setor confirmam
que o Moderfrota foi o motor da expansão
agrícola brasileira e estimam que, além de
renovar 30% a 50% da frota, com prazos de
pagamentos e taxas atraentes, o programa
criou um ciclo virtuoso no País, que des-
de então passou a ser conhecido pela sua
excelência na agricultura e referência em
produtividade e qualidade.

Segundo o vice-presidente da Anfavea,
Gilberto Zago, impulsionada pelo Moder-
frota, a produção brasileira de grãos, antes
estacionada em 80 milhões de toneladas,
saltou para 140 milhões de toneladas, en-
quanto a área cultivada cresceu apenas
30% no período. "Esse resultado só foi
possível graças aos ganhos em produtivi-
dade, ao desenvolvimento de novas varie-
dades*é à tecnologia embarcada de preci-
são no plantio - e o Moderfrota tem sua
parcela de contribuição", atesta.

"O Moderfota trouxe um fôlego novo
para o agronegócio que, entre 1994"e 1999,
amargou o desconforto do descasamento
da composição do custo e da transforma-
ção do real, o que gerou um problema no
primeiro mandato do governo FHC", ana-

lisa o secretário de Agricultura do Estado
de São Paulo, João Sampaio.

O engenheiro agrônomo e produtor
rural Allysson Paulinelli considera que o
Moderfota só conseguiu deslanchar quan-
do o Plano Real se desvinculou da ânco-
ra cambial. "Depois que o Plano Real se
perdeu, o agricultor passou a usufruir do
Moderfrota, um instrumento fabuloso que
acabou cumprindo a sua proposta de re-
novar a frota de máquinas agrícolas", fri-
sa. "Estima-se que no período de 2001 a
2008 mais de um terço da frota de máqui-
nas agrícolas tenha sido renovada, mas ela
ainda tem uma idade média alta", ressal-
ta o diretor de Operações Comerciais da
Massey Ferguson, Carlito Eckert.

"Temos ainda um grande percentual
de máquinas a ser renovado", concorda o
diretor Comercial da New Holland para o
Brasil, Luiz Feijó. Ele acrescenta que, até o
começo de 2004, o programa foi favorecido
pelo excelente momento do agronegócio,
contribuindo diretamente para a evolução
do mercado e o aumento da produção.
Depois desse período virtuoso, porém, o
mercado enfrentou a crise de 2005 e 2006,
causada por fatores climáticos, problemas
fitossanitários (ferrugem da soja), alto cus-
to dos insumos, baixos preços das com-
modities e defasagem do câmbio. O efeito
dominó, em razão do desaquecimento do
mercado, chegou ao Moderfrota e o progra-
ma amargou o reflexo da retração na venda
das indústrias instaladas no País, obrigan-
do-as a frear seus investimentos. A partir
do ano passado, o ânimo voltou a tomar
conta do setor, graças à reação dos preços



Leandro Massili: "O Moderfrota
possibilitará que o Brasil se torne um
grande fornecedor mundial de alimentos"

de algumas commodities e à expansão da
cana para biodiesel. "Mesmo na fase de re-
dução de vendas, desde o fim de 2004 até
o início de 2007, o Moderfrota tem sido a
ferramenta fundamental nas negociações
de máquinas agrícolas, principalmente no
setor de grãos", frisa Feijó.

Na opinião do diretor de Marketing
da Valtra, Leandro Marsili, o Moderfrota
continua sendo o principal meio para a
aquisição de máquinas agrícolas. "Como
grande responsável pela ampliação da fro-
ta brasileira, é a ferramenta que possibili-
tará que o Brasil atenda à expectativa de
se tomar um grande fornecedor mundial
de alimentos", vislumbra.

O Moderfrota serviu de espelho pa-
ra outros programas de financiamentos
agrícolas, como o Pronaf (agricultura fa-
miliar), o Moderagro (recursos naturais) e
o Moderinfra (irrigação e armazenagem),
segundo Eckert. "Graças ao Moderfrota e
a outros programas estaduais e federais, a
mecanização ficou mais acessível aos pro-
dutores, inclusive aos da agricultura fami-
liar", arremata Zago.

A mais recente iniciativa no segmento
foi o Programa Agricultura Moderna, lan-
çado este ano, na Agrishow, pelo governa-
dor de São Paulo, José Serra, voltado ao fi-
nanciamento de tratores a juro zero para
pequenos e médios produtores. "É mais
moderno e melhor que o Moderfrota em
termos financeiros", elogia o secretário de
Agricultura paulista.

Graças ao aporte financeiro garantido
pelo Moderfrota, Feijó afirma que tanto os
produtores quanto a indústria buscaram ad-
quirir e oferecer, respectivamente, produtos
de geração global, que propusessem maior
produtividade e qualidade para o agronegó-
cio. "A renovação e a modernização da frota
exigiram novos produtos, novas tecnologias
e novos conceitos. O resultado foi a melho-
ria da qualidade de toda a cadeia, desde o
conforto até a preservação", destaca.

Segundo Roberto Rodrigues, com o
Moderfrota, grandes indústrias de tratores,
colheiladeiras, equipamentos e implemen-
tos agrícolas inauguraram novas fábricas e
desenvolveram um portfólio de produtos
com tecnologia de vanguarda. Nessa li-
nha, ele cita o surgimento da agricultura
de precisão, que permitiu o uso racional
dos recursos naturais e dos insumos agrí-
colas, com reflexos na redução das perdas,
no aumento da produtividade e na sus-
lentabilidade da atividade produtiva. Ro-
drigues lembra que as empresas voltaram
suas atenções para atender à demanda de
tecnologias como o plantio direto, que eli-
mina as operações de aracão e gradagem,
com ganhos ambientais, como a conserva-
ção do solo, redução dos gastos com óleo
diesel e queda do custo da produção.

Carlito Eckert, da Massey Ferguson,
calcula que atualmente 70% a 80% das
lavouras brasileiras são cultivadas pelo
sistema de plantio direto. "Além de con-
trolar a erosão, o sistema reduz as perdas
e aumenta a produtividade, mantendo a
matéria orgânica no solo", afirma.

"Hoje, o Brasil é referência no mundo
na técnica de plantio direto na agricultura
tropical", atesta Zago, da Anfavea, citando
ainda o desenvolvimento de técnicas de ma-
peamento das lavouras através de satélite,
instalação de monitores nas colheitadeiras,
para indicar as áreas de baixa produtividade,
importante orientação para a realização da
análise do solo, entre outras tecnologias.

O secretário de Agricultura de São Pau-
lo concorda sobre o papel preponderante
do Moderfrota na modernização do par-
que mecanizado. "Passamos a produzir
mais, com qualidade e maior produtivida-
de; melhoramos as operações de plantio,
de preparo do solo e de transporte, com a
utilização de máquinas econômicas, com
consumo reduzido de combustível, e me-
nos poluidoras", detalha.

O aumento da área plantada e da co-
mercialização de máquinas no mercado
interno levou os fabricantes de máquinas

Máquinas obsoletas ajudavam o Brasil a perder 10% de sua produção agrícola
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agrícolas a investir na modernização, o que
aumentou a competitividade do produto
brasileiro. Ao mesmo tempo, a abertura
de novos mercados, o câmbio favorável e
o crescimento da produção alavancaram as
exportações brasileiras de tratores e colhei-
tadeiras. A partir de 2002, o País tornou-se
exportador de máquinas agrícolas, saindo
de um saldo comercial negativo de US$
98,1 milhões em 2001 para um superávit
de US$ 879,5 milhões em 2006.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), em 2004, as ex-
portações de tratores aumentaram 90,4%,
superando inclusive a comercialização de
aviões (68,6%), um dos principais produ-
tos da pauta de exportação industrial. Atu-
almente, o Brasil exporta máquinas agríco-
las para cerca de 150 países, uma lista que
inclui México, Chile, África do Sul e Esta-
dos Unidos, apenas para citar alguns.

Para Mário Fioretti, vice-presidente da
Anfavea, o Moderfota possibilitou a atua-
lização das máquinas, elevando o Brasil à
categoria de pólo produtor e exportador.
Opinião semelhante é a de Zago: "A con-
dição de exportador de máquinas agrícolas
que o País incorporou nos últimos anos foi
através do Moderfrota e de pesquisa".

O diretor de Marketing da Valtra con-
firma a importância do programa como
incentivo ao investimento, e ressalta o pa-
pel do Moderfrota no aceleramento das
pesquisas sobre novas tecnologias. "Co-
mo resultado, hoje, a oferta em máquinas
agrícolas brasileiras tem o mesmo nível de
países de Primeiro Mundo, grandes produ-
tores agrícolas", salienta Marsili.

O Moderfrota encerrou a era dos juros
variáveis para o produtor rural, que arras-
tou dívidas desse período por vários anos.

Segundo Zago, com a prestação fixa, o pro-
dutor pôde visualizar a sua dívida no fim
do prazo e perdeu o medo de investir. Para
ele, o Centro-Oeste foi quem mais se be-
neficiou na primeira fase do Moderfrota,*
com maior índice de renovação de 2000
a 2004- O quadro tem sido o inverso em
2007 e 2008, com o Sul e o Sudeste inten-
sificando a troca de suas máquinas.

Segundo Fioretti,. com o parque ob-
soleto e a idade média das máquinas ele-
vadíssima, pela primeira vez o agricultor
pôde comprar máquinas com juros fixos.
"Antes, a correção inibia o produtor a fa-
zer investimentos, pois ele não tinha no-
ção do valor a ser pago no fim do contra-
to", ressalta.

Dos juros iniciais de 12% e 13%, o
programa ajustou essas taxas para 7,5%
e 9,5%, dependendo do fator de renda, e
manteve o prazo de financiamento: de cin-
co a seis anos, com pagamentos semestrais
ou anuais. Embora defenda a continuidade
do programa por ter ajudado o produtor a
cumprir sua função de renovar a frota com
máquinas apropriadas para o manejo, Pau-
linelli, faz uma reivindicação: "Está na ho-
ra de o juro cair um pouco mais."GD

junho 2008 PANORAMA Rural 41

Text Box
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