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Priscila Machado 
 
Companhias de setor mantêm funcionários e projetam recuperação com subsídio de governos 
locais à compra de produto para a agricultura familiar 
 
Os programas sociais para a venda de tratores são hoje responsáveis pela manutenção de 40 
mil empregos no País, segundo a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da 
Associação Brasileira da lndústria de Máquinas (Abimaq). Além de receberem financiamento 
proveniente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), esses 
projetos passaram a ter o incremento de recursos estaduais que, para protegerem sua 
indústria local, estão reforçando os aportes direcionados a esses segmentos. 
 
As fabricantes de máquinas atribuem a esses programas o fato da queda na produção, da 
ordem de 28,1% no primeiro bimestre de 2009, não ter sido ainda maior. Segundo Valentim 
Rizziolli, presidente da New Holland, a companhia já entregou mais de cinco mil unidades até 
fevereiro por causa dos programas de venda de tratores. "Eles estão ajudando as fábricas a se 
manterem na atividade neste período de crise", disse Rizziolli. 
 
De acordo com Luiz Aubert Neto, presidente da Abimaq, as fabricantes de tratores de até 75 
cavalos estão contratando funcionários e alavancando o desempenho das empresas de 
implementos agrícolas. "Todos esses programas têm influência no resultado que a gente 
espera em maio, para a Agrishow", afirmou. 
 
No Rio Grande do Sul, onde está concentrada a maior parte das fábricas de máquinas agrícolas 
do País, a Caixa RS irá disponibilizar R$ 100 milhões em financiamento durante a 10a 
Expodireto Cotrijal feira agrícola que acontece até o dia 20 no Município de Não-Me-Toque. O 
valor corresponde ao dobro oferecido pela instituição na edição anterior. Os recursos são 
oferecidos para investimentos em máquinas e equipamentos e projetos de armazenagem e 
irrigação. No mesmo evento, o Banco do Brasil firmou o contrato do milésimo trator financiado 
pelo Programa Mais Alimentos no estado e disponibilizou mais R$ 150 milhões para negócios 
gerados na feira. 
 
No Paraná, onde o governo local anunciou que irá duplicar a meta do programa Trator 
Solidário em 2010, para 8 mil tratores, a Case New Holland espera fabricar 13 mil tratores já 
em 2009, superando a expectativa inicial de 10 mil tratores para a região. 
 
Mesmo em regiões distantes do eixo mais comercial do agro-negócio, a aquisição de máquinas 
por pequenos produtores tem feito a diferença. No Pará, até o final de março, mais de mil 
famílias no Município de Senador José Porfírio, na região do Xingu, começarão a utilizar 
máquinas e equipamentos entregues pela Secretaria de Estado de Agricultura (Sagri). No Acre, 
o avanço no processo de mecanização, propiciado pelo Pronaf, tem permitido o aumento da 
produção de milho. De 2007 para 2008, os produtores ampliaram de 240 para 800  hectares a 
produção local. 
 
Renegociação das dívidas 
 
Após dois meses de negociação, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) permitiu a renegociação das dívidas de crédito rural de investimento das demais 
linhas de financiamento agrícola que ainda não haviam sido aprovadas. As linhas de 
financiamento do Ministério da Agricultura com recursos administrados pelo BNDES foram 
contempladas com o benefício do pagamento de 40% da parcela de 2008. Com a 
renegociação, o BB passa a financiar estes 40% com três anos de prazo e juros de 6,75% ao 
ano. O BNDES havia concedido o benefício somente para os programas Moderfrota, Prodecoop, 
Finame Especial e Pronaf. 
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