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Aboa fase de agronegócio e pror-

rogação do Finame PSI (Pro-

grama de Sustentação de In-

vestimento) têm sido o estímulo para as

indústrias de colhedoras entrarem com

pé direito em 2010, com projeções de

um aumento significativo nas vendas.

No entanto, especialistas apontam

para alguns cuidados que o produtor

deve levar em conta na hora da troca ou

aquisição de uma nova colhedora e, prin-

cipalmente, em relação à regulagem da

máquina durante a colheita, período que

podem ocorrer elevadas perdas.

De acordo com a Associação Na-

cional de Fabricantes de Veículos Auto-

motores, Anfavea, em 2009 as vendas de

máquinas agrícolas totalizaram 55,3 mil

unidades, um crescimento de 1,5% em

comparação a 2008. No entanto, a co-

mercialização de colhedoras no mesmo

período teve uma queda de 14,4%, des-

pencando de 4,4 mil unidades em 2008,

para 3,8 mil no ano passado. Porém, em

dezembro último, o mercado passou a

sinalizar o reaquecimento na demanda

por colhedoras, ficando 73% superior

em relação ao mês anterior. Para 2010,

a Anfavea prevê um crescimento tímido

de 1% nos negócios com máquinas agrí-

colas, ficando próximo a 55,9 mil uni-

dades.

Embora as projeções da Anfavea

Indústrias de colhedoras começam
2010 com o pé direito graças
ao reaquecimento do mercado
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indicam estabilidade nas vendas, a in-

dústria brasileira de colhedoras é unâ-

nime em afirmar que as estimativas de

uma excelente safra, a recuperação da

economia e o incentivo do governo atra-

vés da prorrogação do Finame Agrícola

PSI até o final de junho, a juros de 4,5%

ao ano e prazo de 10 anos, serão a mola

propulsora das vendas de colhedoras no

Brasil.

"Praticamente todas as commo-

dities estão com preços acima da média

histórica e os custos de produção indi-

cam uma redução para a safra 2009/10.

Associado a isso, o atual Finame dispo-

Segundo ele, há um crescente mo-

vimento de renovação da frota no campo,

com os produtores optando por colhedo-

ras mais modernas, principalmente as

que disponibilizam a tecnologia do rotor.

"A revisão dos juros das linhas de

crédito, certamente ajudarão em muito

os agricultores na renovação da frota e

as indústrias no aumento das vendas",

afirma Santos, ressaltando que a busca

por máquinas maiores e mais eficientes,

com redução das perdas e melhor qua-

lidade do grão colhido, comprova cada

vez mais a aceitação da tecnologia STS

pelos produtores. Trata-se de um siste-

ma que apresenta um módulo único lon-

gitudinal com três seções distintas, que

efetua a trilha e a separação dos grãos

da palha.

Crescimento - Para a empresa

Valtra, embora com a retração de mer-

cado ocorrida em 2009, a empresa al-

cançou um crescimento de 12,5 % até

novembro, comparado ao mesmo perío-

do do ano anterior.

Custos: Parque brasileiro de máquinas
possui uma idade média elevada

A direção da empresa informa que

o bom desenvolvimento das lavouras,

principalmente da soja, e a prorrogação

do Finame PSI, contribuirá definitiva-

mente para que o volume de vendas em

2010 seja superior ao de 2009. Cam-

buhy aponta que o parque brasileiro de

máquinas, principalmente colhedoras,

possui uma idade média elevada e a re-

nibiliza ao agricultor uma linha de cré- "Isso mostra a boa aceitação dos

dito muito atrativa", comenta o diretor modelos BC 4500 e BC 7500 lançados

comercial da John Deere para o Brasil, em 2008", explica o gerente de vendas

Werner Santos. de colhedoras da Valtra, Luiz Cambuhy.
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Fábio Piltcher: Mercado de colhedoras segue
uma dinâmica diferente do segmento de tratores

lação colhedora por hectare plantada no

Brasil é grande se comparada ao merca-

do americano e europeu.

"Nosso agricultor sabe disso e,

hoje, a preocupação em aumentar o ren-

dimento e baixar os custos operacionais

é constante", afirma, acrescentando que,

o que segurava a renovação da frota de

colheitadeiras era a falta de crédito e o

alto endividamento do setor.

"Se não fosse o incentivo e a aten-

ção dados pelo governo, em especial no

segundo semestre de 2009, com certeza

as vendas da indústria de colhedoras se-

riam muito menores", revela.

Estímulo - "O primeiro semestre

de 2010 será bastante ativo, pois tem

incentivado os produtores, ainda mais

nesta época do ano, quando estão se pre-

parando para a safra", comenta o vice-

presidente comercial da New Holland

para América Latina, Francesco Palla-

ro. Para ele, isto se tornou uma oportu-

nidade única para renovação da frota e

um grande estímulo ao setor.

"Porém, o problema que temos

que nos atentar é que uma grande par-

cela dos agricultores não tem acesso

a novos financiamentos devido a pro-

blemas em saldar as dívidas antigas.

São duas faces de uma mesma moeda.

Existem os recursos, mas seus bene-

ficiários diretos nem sempre podem
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torná-los", aponta Pallaro.

Este ano, a empresa deve fazer

lançamentos importantes para confir-

mar sua liderança histórica no mercado

brasileiro de colhedoras.

Na opinião do diretor de marketing

da Massey Ferguson, Fábio Piltcher, o

mercado de colhedoras segue uma dinâ-

mica um pouco diferente do segmento de

tratores.

"Mais restrição ao crédito e os

reflexos da crise mundial fizeram com

que as vendas não tivessem o mesmo

comportamento apresentado na linha de

tratores. Porém, com a manutenção do

Finame, a perspectiva é de um movimen-

to de retomada do mercado de colhedo-

ras", aposta.

A filosofia da empresa não se limi-

ta apenas a oferecer máquinas modernas

aos produtores, mas também centrar no

pós-venda, assim, lançou a campanha

Pré-Safra 2010, com o objetivo de ca-
I

pacitar mais de 1,5 mil operadores em

todo o país.

"Além das instruções de prepara- (

ção e operação das colhedoras, os clien-

tes têm a oportunidade de esclarecer

dúvidas e de conhecer melhor os dife-

renciais dos produtos", explica o gerente

geral de pós-venda da Massey Ferguson,

Marcos Ferrari.

"Este será o ano de colhermos os

frutos depois de termos investido, mesmo

com a crise", afirma o diretor comercial

da Case IH, César Di Luca. Segundo

ele, a queda nas vendas de colhedoras

em 2009, frente ao ano anterior, aca-

bou afetando a produção. "No entanto,

as vendas da Case IH, no ano passado,

cresceram três pontos percentuais, o

que acreditamos ser o reflexo dos inves-

timentos dos produtores, que utilizam

cada vez mais a tecnologia e investem

na renovação e correta manutenção da

frota", revela. Segundo ele, embora as

políticas de financiamento favoreçam

o acesso dos produtores a máquinas de
s



alto desempenho, muitos ainda sofrem

com as dívidas antigas ainda não salda-

das. "Isto dificulta que alguns produto-

res consigam desfrutar destas políticas",

aponta.

A meta da Case IH para 2010, é

atingir 16% de market share no merca-

do de colhedoras de grãos.

"A reinauguração da fábrica em

Sorocaba, SP, será um dos investimen-

tos, onde serão produzidas as colhedoras

de rotor da linha Axial-Flow, na qual a

marca é líder e pioneira", comenta Di

Luca.

Ciclo - Para a Jacto, pioneira e

tradicional fabricante de colhedoras de

café, a safra 2010/11 deve ser bem su-

perior a da temporada anterior por conta

da bianualidade da cultura.

"Em 2010, o café estará num ci-

clo positivo de produção, porém a des-

valorização do dólar tem penalizado a

rentabilidade do agricultor", aponta o

diretor de marketing da empresa, Pedro

Estevão Bastos de Oliveira.

"É importante que o cafeicultor

invista na gestão dos custos e em tecno-

logia para aumentar o fator qualitativo

do produto", comenta. Segundo ele, a

colheita do café ainda é manual em um

bom número de propriedades, o que re-

vela que há espaço para o mercado de

colhedoras crescer.

"Atualmente, é unanimidade que a

colheita mecânica do café reduz os cus-

tos e agrega qualidade ao grão colhido",

afirma. Segundo a empresa, o Finame

Agrícola é o principal impulso para as

vendas, pois contempla a aquisição de

colhedoras, cumprindo com seu propósi-

to de incentivar a mecanização e a reno-

vação de frota.

"Isto deve estimular o crescimen-

to da taxa de investimento no Brasil e

a renovação da frota e, especificamente

no caso do café, a migração da colheita

manual para mecânica", ressalta o dire-

tor da Jacto. E3
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Text Box
Fonte: Panorama Rural, São Paulo, ano 12, n. 132, p. 20-23, fev. 2010.




