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Os programas de juros subsi-
diados para a compra de má-
quinas agrícolas pelos produ-
tores familiares estão alteran-
do as estratégias da Case IH,
uma das marcas de máquinas
agrícolas do grupo Fiat. Focada
em grandes máquinas e trato-
res de alta potência, a compa-
nhia quer crescer no mercado
de tratores pequenos.

Não é para menos. No ano
passado, o programa Mais Ali-
mentos, que financia tratores de
até 80 cavalos para a agricultura
familiar, representou nada me-
nos que 60% das unidades ven-
didas no país, pelas contas do
gerente comercial da Case, Cé-
sar Di Luca. Foram 28 mil dos 47
mil tratores de 2009.

Os juros do Programa de
Sustentação de Investimento
(PSI) foram atraentes para os
grandes e médios produtores
rurais, mas a agricultura fami-
liar já contava com taxas de ju-
ros inferiores aos 4,5% ofere-
cidos no PSI. O Mais Alimen-
tos, por exemplo, tem taxa de
2% ao ano, com carência de até
três anos e prazo de pagamento
de até uma década.

Considerando que as taxas de
juros para a agricultura não so-
frerão aumento, como garantiu
no último dia 7 o ministro da
Agricultura, Wagner Rossi, o
programa continua atrativo. “O
aumento do juros do PSI não
terá efeito nenhum sobre as
compras da agricultura familiar
e tende a afetar pouco o agrone-
gócio”, prevê Di Luca.

Avanço
A Case, que até o ano passado só
vendia tratores acima de 130 ca-
valos no Brasil, nacionalizou a
produção da sua linha de potên-
cia inferior, a Farmall, para po-
der participar dessa festa dos
juros baixos. No mês passado, o
Farmall 80 cavalos foi aprovado
no Mais Alimentos. “Nosso pla-
no era nacionalizar a produção
em dois anos, mas antecipamos
para um ano ao perceber o au-
mento da participação dos tra-
tores de baixa potência nas ven-
das do setor”, diz o executivo.

Na realidade, o Farmall 80
ainda tem apenas 45% de índice
de nacionalização, quando o
mínimo exigido pelo Finame é
de 60%. Mas a Case conseguiu
se enquadrar no chamado Fina-
me Progressivo, no qual começa
a comercializar as máquinas
dentro do Mais Alimentos ago-
ra, com o compromisso de atin-

gir os 60% até o fim do ano.
Apenas tratores de até 80 cava-
los entram no programa.

Plano estratégico
Entrar no segmento de tratores
pequenos representa avançar
em um mercado totalmente
novo para a Case no Brasil, mas
também no maior mercado de
máquinas agrícolas do país. “Até
agora atuávamos em apenas
30% do mercado de tratores, e
agora temos produtos para 80%
dele”, calcula Di Luca.

A expectativa da Case IH é
ampliar sua participação no
mercado de tratores de 1,5% em
2009 para 2,5% em 2010. Só o
Farmall 80 representará 30%
das vendas da companhia.

O plano estratégico de cinco
anos da Case é ocupar 10% do
mercado latino-americano de
tratores até 2014. Hoje, essa
participação é de apenas 3,5%.
Nos tratores pequenos, a princi-
pal marca do grupo Fiat no Bra-
sil até agora era a New Holland.

Pela análise de Di Luca, o uni-
verso de potenciais compradores
de trator na linha Mais Alimentos
está entre 260 mil e 300 mil pro-
dutores familiares. “Ainda há
muito mercado”, diz. ■

Trator mais barato para produtor
familiar muda foco do grupo Fiat
Com juros inferiores aos do PSI, programa Mais Alimentos respondeu por 60% das máquina vendidas
no país em 2009 e motivou subsidiária Case IH a antecipar nacionalização de modelos de baixa potência

EMPRÉSTIMO SALGADO

Mercado cobra 20% de juros, diz Abimaq

Um pequeno aumento nos juros
do PSI/Finame, de um ponto
percentual, teria impacto limitado
na demanda por financiamentos do
BNDES para a compra de máquinas
e equipamentos. O retorno aos
níveis pré-PSI, porém, poderia
derrubar no Brasil os investimentos
em ampliação de capacidade
instalada. É a avaliação de Carlos
Nogueira, diretor de financiamentos
da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq), do que
poderia acontecer em uma eventual
alta dos juros cobrados pelo BNDES
para investimentos em bens de
capital. “Nenhum país paga 15%
ao ano, como era o Finame, antes
do PSI. Isso não é taxa viável
para financiar investimento”, diz.
A Abimaq atribui ao PSI/Finame

boa parte da recuperação das
vendas registradas no primeiro
quadrimestre deste ano. No ano
passado, o faturamento do setor
ficou 20% abaixo do de 2008.
Não à toa, segundo Nogueira,
a Abimaq já teria planos de se
mobilizar pra estender o PSI
até 2011. “Pela primeira vez, o
Brasil tem taxas semelhantes ao
resto do mundo para financiar
investimento”, diz o dirigente.
Ele afirma que hoje cerca de
metade das vendas de máquinas no
país são financiadas pelo BNDES.
A outra metade ou é feita com
recursos próprios ou de terceiros
tomado no mercado nacional a
juros de 20%. É possível captar
lá fora, mas normalmente apenas
para importação de máquinas.
Dubes Sonego e Daniel Haidar

O Farmall 80 cavalos é o primeiro trator de
pequeno porte nacionalizado pela Case IH:

agricultura familiar passa à margem de mudanças
no PSI porque já tinha taxas mais atraentes

APOIO

2% ao ano
é a taxa de juros do programa
Mais Alimentos, que tem carência
de até 3 anos e prazo de 10 anos.

“Nosso trator foi aprovado no
Mais Alimentos em maio e deve
representar 30% das vendas
em 2010. O mercado vendeu
28 mil tratores no programa
em 2009, mas o universo
é de 300 mil compradores”

César Di Luca
Gerente comercial
da Case IH

Divulgação

Divulgação

NEGÓCIO

30%
é o que o Farmall 80 deverá
representar nas vendas
de tratores Case em 2010.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.
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