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Empresa cita produtos “simples,
fortes, práticos e econômicos”
para ganhar mercado

É no discurso apresentado pelos
executivos da nacional Agrale
que se percebe um tom mais
brasileiro que global para as ex-
pectativas de resultado nos pró-
ximos anos. E as perspectivas
são positivas e sugerem desem-
penho superior ao dos bons
anos de 2007 e 2008 vividos pela
empresa. Contra o primeiro tri-
mestre de 2009 – um dos piores
em vendas –, a companhia já
registra aumento de 48% no vo-
lume comercializado neste ano.

Esses resultados vêm, se-
gundo o diretor de vendas e
marketing da Agrale, Flávio
Crosa, do ajuste que a compa-
nhia se preocupa em manter
entre o que o cliente quer e
pode pagar e as necessidades de
competitividade de processos
que as máquinas precisam ge-
rar. “Nossos produtos têm que
ser simples, fortes, práticos e
econômicos”, afirma Crosa.

Para Silvio Rigoni, gerente na-
cional de tratores, não adianta
tentar empurrar para o mercado
brasileiro um produto que esban-
je qualquer parafernália eletrôni-
ca se esta não é a necessidade do
cliente local. “O uso de um trator
no mercado europeu é muito di-
ferente do nosso porque nós não
mexemos com a terra, nós plan-
tamos direto”, completa.

Mas os resultados apresenta-
dos pela empresa também são
fruto dos programas governa-
mentais de incentivo à compra
de maquinário pelos pequenos
produtores (especialmente o
programa Mais Alimento, do
governo federal), que represen-
taram no último ano quase 50%
das vendas da Agrale para o seg-
mento de agricultura familiar.

Para ganhar novas fatias de
mercado, porém, o grupo Agrale
optou pela criação da unidade de
negócios Lintec – que, antes,
operava como uma marca para a
comercialização no Brasil de pro-
dutos importados. “Esta foi uma
decisão tomada principalmente
para fazermos frente à concor-
rência de empresas asiáticas que
chegam ao Brasil para atuar nesse
segmento”, explica Crosa.

Além disso, a Agrale vai am-
pliar o foco no mercado de cana-
de-açúcar no qual, além dos
tratores, quer reforçar também a
participação de seus outros pro-
dutos: caminhões, chassis e veí-
culos off-road – que, hoje, cor-
respondem a 65% das vendas da
companhia e também estão in-
seridos nos financiamentos do
programa governamental Mais
Alimento. ■ C.B.

Se as empresas que fabricam
maquinário agrícola têm boas
expectativas de crescimento,
não deveria ser diferente para
as que fornecem peças para
essa fabricação. É daí que
a Pirelli tira sua perspectiva
de mais de 20% de crescimento
na área agrícola para este
ano na América Latina.
Líder neste mercado tanto
em revenda como em venda
direta para equipamentos
novos, Pirelli segue a lógica
de lançamentos que aliam
aumento de competitividade
à responsabilidade ambiental.
Por isso, somente para o
setor de pneus para veículos
agrícolas, construção civil,
minas e mineração, a empresa
está investindo, desde 2008
até 2011, US$ 100 milhões
em aprimoramento de pesquisa
e processos de produção.
Os últimos pneus lançados
ratificam essa estratégia.
Para o mercado agrícola, um
novo pneu radial voltado para
máquinas de alta potência,
usadas nas produções de
cana e soja. Na semana passada,
houve outro lançamento,
voltado para o mercado de
ônibus urbanos, que promete
melhor rendimento por
quilômetro rodado.
Ambos os produtos são mais
caros que seu antecessores
e esse aumento de margem
se justifica, segundo Flávio
Bettiol Jr, diretor de negócios
da unidade de Caminhões e
Agro da Pirelli, porque a vida útil
dos pneus também é mais longa.
“Há ganho com gasto menor de
combustível e com o aumento de
prazo para reposição”, reforça.
Para chegar aos produtos que
estão sendo lançados agora, a
Pirelli começou a investir em seu
desenvolvimento no fim de 2007.
“Pensar no mercado a longo
prazo tem de ser maior que
as crises”, finaliza Bettiol. C.B.

PETRÓLEO

Aprovada a transferência de sete blocos
da Bacia do Parnaíba para a OGX Maranhão
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
autorizou o repasse da participação de 70% dos direitos e obrigações
referentes a sete blocos exploratórios terrestres no interior do estado
do Maranhão. A OGX também informa que já foi contratada com
a Queiroz Galvão a sonda terrestre QG-1, que será responsável pela
perfuração na região, prevista para ser iniciada em maio.

ENERGIA

MPX protocolou Estudo de Impacto
Ambiental para complexo de 1.863 MW
O terreno para a implantação da usina do grupo de Eike Batista
já foi adquirido e tem localização estratégica, a 50 quilômetros
de uma subestação de 500kV e a 30 quilômetros do ponto
de captação de água. O projeto está sendo desenvolvido para
diferentes configurações, considerando a utilização das
tecnologias de ciclo combinado, ciclo aberto e também motores.

Wilson Dias/ABr

Agrale aposta
em repasse de
custo menor

“Nossos produtos têm
que ser simples, fortes,
práticos e econômicos.”

Flávio Crosa
Diretor de vendas
e marketing
da Agrale

PNEUS AGRÍCOLAS

Fornecedores
acompanham bom
desempenho da
venda de máquinas

Fotos: divulgação

Plantadeira da John Deere, que
aposta na presença “crescente

constante” do Brasil nas
perspectivas de negócios

Mesmo com a crise, as em-
presas mantiveram seus planos
de investimento inalterados
para o Brasil. E haja investimen-
tos, desenvolvimento de produ-
tos (mais caros, é claro) e pedi-
dos de ampliação de financia-
mento para dar continuidade às
expectativas de crescimento.

“No Brasil já se trabalhou
com obsolescência de 20 anos

em alguns produtos. Hoje isso
é inviável”, reforça Hermann,
da John Deere. É nesse contex-
to que se baseia a expectativa
do vice-presidente da New
Holland, Francesco Pallaro, de
que a subsidiária brasileira, em
2014 já deva representar 20%
do faturamento global da em-
presa. Hoje essa fatia equivale
a cerca de 14%. ■

● Segundo a Abimaq, o setor
de máquinas e equipamentos
agrícolas registrou 6,4% de
aumento de uso na capacidade
instalada no início de 2009,
ante mesmo período de 2010.

A TODO VAPOR

● O crescimento do
faturamento do setor de
máquinas foi de 29%, com
recuperação de 21% nas
exportações e decréscimo
de 29,3% nas importações.

● O número de empregos
recuperou a perda registrada
em 2009, voltando ao patamar
de 2008 – resultado garantido
por causa do alto nível de
especialização exigido no setor.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 35.
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