
Pirelli fabricará pneus agrícolas radiais no Brasil 
Luiz Silveira 
 
Mecanização da agricultura eleva demanda por equipamentos maiores e mais modernos, 
exigindo avanço na tecnologia 
 
A Pirelli estreia hoje no mercado de pneus agrícolas radiais. A primeira linha de montagem 
deste tipo de produto está praticamente pronta na fábrica de Santo André (SP), e os pneus 
serão apresentados pela primeira vez na feira agrícola Show Rural Coopavel, em Cascavel 
(PR). O complexo da companhia na Grande São Paulo é a única indústria de pneus agrícolas da 
Pirelli no mundo, que agora dá um salto para acompanhar a modernização da agricultura da 
América Latina. 
 
A demanda por pneus radiais para máquinas agrícolas está começando uma disparada, na 
visão do diretor da unidade de negócios de caminhões e agronegócio da Pirelli na América 
Latina, Flávio Bettiol Júnior. Os pneus radiais têm maior durabilidade e tração, especialmente 
em máquinas de alta potência, além de características técnicas desejáveis nas terras agrícolas, 
como a baixa compressão do solo. "Os radiais rendem três vezes mais horas trabalhadas que 
um pneu convencional". 
 
Se hoje os pneus radiais representam apenas 2,5% do mercado de pneus agrícolas, a Pirelli 
projeta que essa participação estará entre 10% e 12% em 2015, o que justificou o 
investimento na pesquisa, desenvolvimento e instalação fabril para a produção dessa linha. O 
investimento na linha de montagem foi de R$ 6 milhões. "O avanço de tratores e máquinas 
mais pesadas e a mecanização da colheita da cana-de-açúcar geram um processo de 
'radialização' do mercado", afirma. 
 
Participação 
 
Apesar de estar chegando a esse mercado depois de concorrentes como Goodyear e Firestone, 
a meta da Pirelli é alcançar a liderança do segmento, assim como afirma ter no mercado total 
de pneus agrícolas. Muitos pneus radiais agrícolas são importados, mas no caso da Pirelli a 
única fábrica voltada ao segmento é a de Santo André. A companhia italiana atua no mercado 
agrícola apenas na América Latina. "Tivemos que acompanhar o salto dos equipamentos", 
explica Bettiol. 
 
Depois de um ano ruim para as vendas de máquinas agrícolas e consequentemente para o 
mercado de pneus a expectativa de Bettiol é crescer de 5% a 6%, acompanhando o aumento 
das safras de grãos e de cana. "O ano começou muito forte, mas acreditamos que se trata de 
uma demanda que foi reprimida durante a crise."  
 



 
 
 

 
 
Proximidade com o agricultor é estratégia da Goodyear para lançamentos 
Luiz Silveira 
 
Dona da única fábrica de pneus agrícolas radiais do país em operação, a Goodyear investe no 
desenvolvimento de produtos específicos para os mercados brasileiros para enfrentar a 
concorrência. A empresa atua em duas frentes: a engenharia automotiva, em parceria com as 
montadoras de máquinas agrícolas, e a engenharia de campo, no contato constante com os 
produtores rurais. 
 
"Alguns pneus diferenciados surgiram do campo", diz o gerente de marketing de pneus 
comerciais, Eduardo Gualberto. Foi essa proximidade com fabricantes e agricultores, segundo 
o executivo, que permitiu que a companhia respondesse rapidamente ao aumento da potência 
das máquinas agrícolas com a tecnologia dos pneus radiais. Tratores acima de 140 cavalos 
tendem a ter no pneu radial a opção de melhor custo-benefício, e esse tipo de máquina é cada 
vez mais comum nas lavouras do país. Os bons resultados dessa estratégia fez a equipe de 
campo do mercado agrícola da Goodyear crescer 15% nos últimos dois anos, para 60 pessoas. 
"Quando investimos em tecnologia para o agricultor, pensamos que ele também tem 
caminhões e carros."  

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 28-29. 


