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N o mês passado, o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, anunciou um
crescimento de 6% na economia bra-
sileira, puxado principalmente pelos

investimentos diretos. Os reflexos disso
podem ser sentidos em vários setores,
mas um em especial tem motivos de sobra
para comemorar: o de máquinas agrícolas.
Segundo dados da Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), a produção do setor entre ja-
neiro e agosto de 2008 cresceu 48%, em
comparação com o mesmo período de
2007. No total, mais de 35,5 mil máquinas
já foram comercializadas neste ano, ante
24 mil no ano passado.

O crescimento nas vendas já era esperado, mas os
números divulgados pela Anfavea superaram até as
expectativas mais otimistas. O resultado desta grande
demanda, como não poderia deixar de ser, foi uma falta
de máquinas no mercado. Hoje, um produtor pode ficar
meses na fila para comprar um simples trator. Mas isto
deve mudar a partir do ano que vem. De olho no bom
momento do agronegócio, as montadoras vêm inves-
tindo pesado na ampliação de fábricas e no aumento
da produção. É o caso da New Holland.

"Já estamos com nossa produção toda comprometida
até o final do ano, mas vamos aumentar a capacidade
para atender ao crescimento do mercado nos próximos
anos. Só na fábrica de Sorocaba (SP) serão investidos
cerca de R$ 987 milhões até 2010", afirma Luiz Feijó,
diretor comercial da empresa, lembrando que a amplia-
ção ainda possibilitará o aumento da produção de má-
quinas da Case, outra empresa agrícola do Grupo Fiat.
"Com a ampliação serão gerados mais de 1,2 mil em-
pregos diretos", continua o executivo.

Se uns anunciam investimentos, outros já podem co-



BRASILEIRO, SETOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CRESCE
LIONÁRIOS POR PARTE DAS MONTADORAS

MAOZINHA DO
GOVERNO;
"Mais Alimentos"
deve estimular as
vendas de tratores
de pequeno porte

DEMANDA GERA
INVESTIMENTOS;

empresas estão
ampliando fábricas

para atender aos
pedidos dos clientes

lher os frutos dele. Prevendo crescimento no setor, a
John Deere investiu mais de R$ 450 milhões nos últi-
mos anos para a construção de uma nova planta em
Montenegro (RS). Inaugurada em maio, a nova fábrica
possibilitou à empresa duplicar a capacidade de pro-
dução, hoje em torno de 15 mil tratores/ano. "Investi-
mos na hora em que o mercado estava ruim, pois sa-
bíamos que mais cedo ou mais tarde iria melhorar.
Agora que o mercado está aquecido, já estamos pron-
tos para atender à demanda", conta Paulo Kowalski,
gerente de vendas da John Deere.

Kowalski conta ainda que a nova fábrica também
será estratégica para a fabricação de tratores peque-
nos, voltados para o programa "Mais Alimentos", do
governo federal. Com o objetivo de fortalecer a agri-
cultura familiar, o governo vai financiar a compra de
tratores leves pelos pequenos produtores com descon-
tos de até 17,5% e condições especiais, com prazo de
até dez anos para pagar e juros de apenas 2% ao ano.
Com duração de três anos, o "Mais Alimentos" deve
dar um grande impulso não só à agricultura, mas tam-

bém às montadoras, que terão um novo público para
atender.

Todas as empresas estão aptas a vender sob as
condições do "Mais Alimentos", desde que tenham
produtos dentro das especificações exigidas pelo go-
verno e cumpram os preços preestabelecidos. O pro-
grama teve início em julho, mas até o momento ainda
não existem números oficiais sobre a quantidade de
negócios gerados por meio do novo sistema. Como indí-
cio, porém, apenas na Expointer, maior feira de máqui-
nas e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul,
realizada em setembro, foram comercializados cerca de
1,5 mil tratores pelo modelo.

Mas não é só o governo federal que está estimulando
a produção. A própria demanda mundial por alimentos
vem fazendo com que os agricultores em todo o mundo
se mecanizem cada vez mais. Atentas às oportu-



nidades, as montadoras brasilei-
ras se preparam também para

exportar seus produtos. "O cenário
está positivo tanto no Brasil quanto no

Exterior. Se a agricultura nos Estados Unidos vai
bem, tudo vai bem", diz Leandro Marsili, diretor de
marketing da Valtra, empresa que exporta cerca de
20% de suas máquinas para mais de 60 países.

"A demanda nos fez aumentar nossa produção de 23
mil para 30 mil máquinas/ano. A produção de tratores
também deve subir de 14 mil para 18,5 mil unida-
des/ano. Para isso, estamos investindo cerca de R$ 40
milhões em nossas operações no Brasil", continua Mar-
sili. Pioneira nos testes com biodiesel B100, a empresa
espera conquistar mais compradores quando liberar o
uso do combustível verde em suas máquinas, o que
deve acontecer ainda no primeiro trimestre de 2009.

Outra que conta com os carburantes limpos para au-
mentar seus lucros é a Massey Ferguson. Mas, neste
caso, a aposta recai sobre o álcool, focando claramente
os emergentes produtores de cana-de-açúcar. "Existe

uma demanda muito grande do setor sucroalcooleiro
por equipamentos movidos a álcool. O Brasil está ro-
dando no álcool, não existe motivo para deixar as má-
quinas de fora desta onda", afirma Fábio Piltcher, dire-
tor de marketing da Massey Ferguson.

As novas máquinas devem chegar ao mercado ape-
nas no início de 2010, mas já são aguardadas com an-
siedade pelos empresários por um motivo óbvio: o ál-
cool pode baixar drasticamente o custo de produção,
qualquer que seja a cultura. Mesmo sem as máquinas
"flex", não há do que reclamar na Massey Ferguson. A
empresa opera desde o início do ano no limite, mas es-

pera normalizar a situação no ano que vem. "A procura
por máquinas neste ano foi muito acima da esperada. A
expectativa é que em 2009 a demanda e a oferta este-
jam mais equilibradas", completa o executivo.

De olho em um mercado que não pára de crescer, os
canadenses da Bühler também já planejam sua chega-
da ao Brasil. Eles ainda não sabem se vão abrir reven-
das próprias ou fazer algum tipo de parceria com as
empresas já estabelecidas por aqui, mas o fato é que
eles estão chegando. Especializada na fabricação de tra-
tores extrapesados, com até 545 cavalos de potência, a
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Bühler produz cerca de duas mil máquinas/ano e expor-
ta a maior parte para os Estados Unidos, a Austrália e
os países da ex-União Soviética, como Rússia, Geórgia e
Ucrânia. Agora, eles querem fazer negócios no Brasil.

"Estamos estudando o mercado brasileiro há algum
tempo, e sabemos que existe um grande potencial. Já es-
tamos negociando parcerias com algumas empresas do
setor, mas ainda não podemos falar sobre o assunto",
desconversa Eric Allison, diretor comercial da empresa.
O executivo, no entanto, já sabe quem será seu público-
alvo por aqui. "Fazemos tratores para os grandes fazen-

A contorcionista

Desenvolvida para a utilização em canaviais, para
tarefas como abertura e manutenção de canais de

irrigação e canais de vinhaça e até mesmo para a
construção de estradas no interior da lavoura, a Plan-
ner 710 Canavieira, fabricada pela catarinense GTS,
é uma das muitas novidades que chegaram para faci-
litar a vida no campo. Conhecida como "contorcionis-
ta", esta máquina faz o trabalho de uma motonivela-
dora, mas com a vantagem de custar bem menos, en-
tre R$ 99 mil e R$ 120 mil, caso venha equipada com
sistema a laser para nivelamento da terra. Há menos
de um ano no mercado, mais de 350 máquinas já fo-
ram comercializadas.

"Sou produtor de cana-de-açúcar- e sempre tive
problemas com a logística da
vinhaça. Como a moto nivela-
dora não resolvia totalmente o
problema, nós tivemos a idéia
de desenvolver uma máquina
para fazer o serviço", conta As-
sis Strasser, diretor comercial
da GTS, empresa há 17 anos no
mercado e que fatura cerca de
R$ 60 milhões ao ano.

Como reconhecimento ao
bom trabalho nos canaviais do
Brasil, a Planner 710 Canaviei-
ra foi a vencedora do prêmio
Gerdau Melhores da Terra
2008. Antes, em 2006, a máqui-
na já havia faturado o prêmio
prata, como novidade.

deiros. Propriedades maiores exigem mais cavalos de
potência", completa o executivo.

Com a chegada de novas empresas ou não, o fato é que
o mercado brasileiro de máquinas agrícolas segue aque-
cido. Com investimentos na casa dos bilhões de reais, o
setor deve crescer ainda mais, tanto em volume de ven-
das quanto em opções para os produtores. Bom para as
indústrias, que devem bater recordes e mais recordes de
faturamento, mas melhor ainda para os produtores
rurais, que terão agora mais chances de se mecanizar e
aumentar a produção de alimentos para o mundo. •
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