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Associada ao uso de fertilizantes, a mecanização se constitui como importante elemento para o 
aumento da produtividade e a produção agrícola. No Brasil, a partir de 2000, houve forte 
aumento na produtividade dos principais produtos agrícolas. 
 
Entre os principais fundamentos para esse quadro merecem destaque: 
 
- Maior utilização de fertilizantes; 
- Variedades adaptadas e resistentes;  
- Mecanização agrícola. 
 
Importantes fatores condicionaram o emprego de máquinas (tratores de rodas e 
colheitadeiras) pela agricultura brasileira entre 2000 e 2009, quando houve incremento na 
demanda por proteína e biocombustíveis, o que levou ao aumento na produção de grãos e 
cana, além do surgimento do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 
Implementos e Colheitadeiras (Moderfrota), entre outros programas. 
 
Emprego de tratores e colheitadeiras  
 
O consumo de máquinas agrícolas, principalmente o de tratores, está fortemente atrelado ao 
cenário político-econômico e à disponibilidade de crédito para investimento. No Brasil, além 
desses fatores, consideram-se também os níveis dos preços agrícolas como influenciadores 
nessa demanda. 
 
Na década de 1970, por conta de uma política de crédito rural expansionista para o avanço da 
fronteira agrícola, houve expressivo aumento no uso de tratores pela agricultura brasileira. 
Naquele período, as vendas tiveram avanço de 18,5% ao ano. Nas décadas de 1980 e 1990, 
em razão da diminuição no volume de financiamento, de desequilíbrios econômicos e da crise 
agrícola, as vendas de tratores tiveram recuos de 0,3% e 0,7% ao ano, respectivamente. 
 
Os anos 2000 são caracterizados por modificações no setor agrícola brasileiro, com um forte 
aumento na demanda por proteínas e, mais recentemente, pelos biocombustíveis. Isso 
conduziu ao crescimento da produção de cana-de-açúcar e soja.  
 
Ao mesmo tempo, do lado da produção, tem-se a expansão da agricultura para as regiões 
Norte e Nordeste, bem como a implantação de programas para a modernização do setor, com 
destaque para o Moderfrota. 
 
Criado em 2000, com desembolsos em torno de R$ 20 bilhões para a aquisição de máquinas e 
implementos entre 2000 e 2009, esse programa viabilizou a modernização das máquinas 
agrícolas no Brasil. Assim, na década de 2000, as vendas de tratores agrícolas tiveram 
crescimento médio anual de 4,1%, volume inferior somente àquele da década de 1970. 



 
Mudanças na indústria de máquinas agrícolas na década de 2000 
 
O volume de recursos disponibilizados pelo Moderfrota contribuiu não somente para o maior 
uso de máquinas mas também para a modernização da frota nacional de máquinas agrícolas. 
O agricultor passou a utilizar máquinas com maior potência, e, principalmente a partir de 
2007, foi observado aumento no consumo de tratores com mais de 200 cavalos de potência. 
 
Não obstante, o emprego esteve concentrado nos tratores com potência entre 50 e 100 CV e 
100 e 199 CV, mais utilizados para a produção de grãos. Destaca-se ainda a melhora nos 
índices de mecanização, uma vez que houve também substancial diminuição no número de 
hectares por trator. 
 
O Moderfrota também contribuiu para melhorar a competitividade da indústria brasileira de 
máquinas agrícolas, uma vez que esta passou a aumentar o volume de exportações de 
tratores, implementos e colheitadeiras. 
 
É necessário ressaltar, no entanto, que, além do Moderfrota, outros fatores foram de 
fundamental importância para o uso de máquinas agrícolas. O bom momento de determinadas 
culturas como, por exemplo, a soja contribuiu para o aumento no volume de investimentos no 
setor. Também houve expressivo aumento no volume de investimentos no setor 
sucroalcooleiro, aumentando a demanda por tratores com maior potência. 
 
Novos programas e perspectivas 
 
Apesar de toda efetividade do Moderfrota, houve disparidades em relação à distribuição dos 
recursos entre as unidades da Federação, e também há o fato de o programa não atender a 
todas as faixas de produtores. Assim, principalmente para atender a agricultura familiar, foi 
lançado, em 2007, pelo Governo do Estado do Paraná, o Programa Trator Solidário, com a 
intenção de superar 5.000 tratores entregues até 2010. 
 
No ano de 2008 foi lançado, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o programa Mais 
Alimentos, com o objetivo de viabilizar a aquisição de 60 mil tratores até o fim de 2010. No 
mesmo ano, o Governo do Estado de São Paulo pôs em funcionamento o Programa Pró-Trator, 
com o objetivo de financiar 6.000 tratores dentre 50 e 120 CV de potência até o fim de 2010. 
 
De modo conclusivo, como a mecanização é um importante fator para o aumento da 
produtividade e a produção agrícola, o acesso a esse fator de produção depende da oferta de 
crédito e de iniciativas dos programas nas esferas federal e estadual, para favorecer tanto a 
agricultura familiar, como também a agricultura de grande escala.  
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