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O ótimo crescimento no volume das vendas da indústria de máquinas agrícolas no mercado 
interno em 2008 não deverá se repetir no ano que vem. A possível restrição ao crédito e o 
impacto da crise americana nos preços das commodities agrícolas poderá reduzir a 
rentabilidade dos produtores brasileiros, tendo em vista as incertezas sobre o patamar do 
câmbio durante a colheita da safra de verão. A indústria já esperava números mais modestos 
para 2009 em virtude deste ano ter sido o melhor da história em alguns itens. Agora, a crise 
internacional trouxe uma nova palavra de ordem no segmento: cautela.  
 
"Ainda não enxergamos um mercado em recessão. Mas de modo geral todos estão buscando 
previsões mais conservadoras", explica Milton Rego, vice-presidente da Anfavea. Para ele, o 
agronegócio passou por um momento de recuperação entre 2004 e 2007 e acredita que agora 
está mais fortalecido. "Sem dúvida o setor está melhor. Mas acreditamos que as previsões de 
crescimento sejam mais apertadas".  
 
As projeções passam a ser o oposto de três meses atrás, quando os fornecedores de insumos, 
como pneus e aço, encontravam dificuldade em atender a forte demanda do setor e atrasavam 
a entrega dos produtos. Sem comentar muitos detalhes, Roberto Iunes, diretor de negócios de 
agricultura para América Latina da Pirelli, confirma os problemas no fornecimento de pneus. 
"Agora já está resolvido", diz. Ele acredita que o setor está mais fortalecido e estabilizado por 
causa da atenção que o atual governo tem dispensado ao agronegócio. "É claro que os 
solavancos vão ocorrer. Mas não na mesma proporção que 2005/06, quando atingimos o fundo 
do poço", avalia.  
 
Iunes conta que a empresa possui aproximadamente 30% de participação no mercado de 
pneus de reposição e original (para as indústrias), mas não divulgou o volume e a receita da 
empresa com as vendas. Fernando Mier, gerente de marketing do setor agrícola da 
companhia, acrescenta que o crescimento do setor é sólido. "Muita gente saiu da linha de 
pobreza e está consumindo mais grãos", justifica. Para este ano, a empresa espera um 
crescimento da ordem de 20% nas vendas. Para 2009, o diretor da companhia espera um 
crescimento mais modesto. "Acredito que não alcançará a casa dos dois dígitos", prevê Iunes.  
 
De acordo com o vice-presidente da Anfavea, a agricultura deve ser dividida em duas 
vertentes: o mercado doméstico e o de exportação. "O primeiro deve continuar aquecido por 
causa do programa Mais Alimentos e dos similares que já são adotados no Paraná e que deve 
ser implantado em São Paulo também", avalia Rego. A indústria projeta um crescimento 
consistente na venda de tratores de rodas no próximo ano em virtude do programa, que 
financiará a aquisição de 60 mil unidades até 2010.  
 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), até o final 
deste ano, é esperado o maior volume de vendas de tratores da história, com a marca de 41,3 
mil unidades, alta de 24,3% na comparação com 2002, período de "ouro" do setor. O número 
é ainda maior se comparado com 2004 (43,3%), considerado um bom ano pelo setor e quando 
foram vendidas 34,4 mil unidades.No caso do mercado de exportação, o executivo da Anfavea 
diz que existe um ponto de interrogação. "Será fundamental um maior volume de linhas de 
financiamento disponíveis para custear os embarques. Crédito acessível será fundamental".  
 
Luis Chain Faraj, gerente de marketing da Cummins, fornecedora de motores para máquinas 
agrícolas e caminhões, acredita que a economia deve continuar positiva. "Não vejo uma crise 
no setor, mas sim um freio", observa. Ele acrescenta que 2009 não terá o mesmo perfil deste 
ano e disse que em nenhum momento tiveram problemas em atender a demanda aquecida do 
setor. "Quem se programou antes e previu o crescimento conseguiu crescer junto. Devemos 
investir US$ 115 milhões em instalações de 2005 até 2009 apostando no crescimento. Para 
este ano, a fábrica espera crescer 19% em volume de vendas, saltando de 77 mil motores 
para 92 mil unidades. "Em 2009 esperamos manter o crescimento em 10%", diz.  
 



Pedro Estevão Bastos de Oliveira, diretor de marketing da Jacto, que produz máquinas e 
implementos agrícolas, acredita que a crise deverá abalar o setor. "O mercado interno vai ficar 
pior com o externo por causa da queda nos preços das commodities", diz. Ele conta que a 
situação será agravada pelos custos de produção que já subiram mais de 25% e pode ser 
agravado pelo dólar mais valorizado que o real.  
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