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As vendas de máquinas agrícolas no mercado interno foram, em agosto, de 5.087 unidades, 
segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou 
nesta quinta-feira. Com o desempenho, a comercialização manteve-se praticamente estagnada 
nos três últimos meses. As vendas em julho, que haviam recuado o equivalente a apenas 47 
unidades em comparação com o mês anterior, foram de 5.053 máquinas, ou 34 unidades a 
menos que em agosto.   
 
Ainda que praticamente não tenham mudado no intervalo de três meses entre junho e agosto, 
as vendas mantêm-se em ritmo forte. Em comparação com o mesmo mês de 2007, por 
exemplo, as vendas em agosto cresceram 31,7%. As pouco mais de 5 mil unidades 
comercializadas em cada um dos três meses desse intervalo de relativa estagnação 
representam mais que o dobro das vendas realizadas há dois anos. Em julho de 2006 foram 
comercializadas 2,2 mil máquinas.   
 
No acumulado do ano, foram vendidas 35,5 mil unidades, ou 47,8% a mais que no mesmo 
período de 2007. Cresceram de maneira expressiva os negócios com máquinas importadas. 
Foram 1.093 máquinas importadas comercializadas de janeiro a agosto, ou 431% a mais o 
desempenho do mesmo período de 2007. Ainda que, em número absolutos, essa fatia do 
mercado ainda não seja expressiva, as importadas, que respondiam por 0,8% do mercado 
interno, já chegam a quase 3%.   
 
As exportações chegaram a 20.363 unidades até agosto, ou 20,2% a mais que nos primeiros 
oito meses de 2007. A receita com as vendas ao exterior cresceu 23,9%, para US$ 1,98 
bilhão, de acordo com a Anfavea.   
 
A indústria produziu quase 8 mil máquinas em agosto, o melhor mês do setor nesse quesito 
em 2008, e 55,4 mil no ano. A Anfavea elevou, em junho, de 71,2 mil para 85 mil unidades 
sua estimativa de produção para 2008. Nos quatro meses que restam do ano, a indústria 
precisará fabricar cerca de 30 mil unidades para atingir a previsão. Em 2007, foram feitas 23 
mil unidades entre setembro e dezembro.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 set. 2008, Agronegócios, p. B11. 


