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Para garantir ganhos mesmo
com o custo de produção em alta
no Brasil, empresas de máquinas
agrícolas e de construção têm
ampliado a importação de pe-
ças, em especial da China. Ainda
localizado, esse movimento si-
naliza, porém, perda de compe-
titividade da indústria e acende
o sinal de alerta para o segmen-
to, especialmente na atuação no
cenário externo.

Uma das companhias que
melhor ilustram esse contexto é
a SDLG — uma das quatro maio-
res fabricantes de carregadeiras
da China, controlada pela Volvo e
sediada na província de Shan-
dong, que está presente no Brasil
desde julho de 2009. De acordo
com dados das aduanas, em
2010, a empresa foi líder nas im-
portações de carregadeiras chi-
nesas, com 26% de participação.
Em pouco mais de um ano, a
empresa já vendeu 535 unidades
dos seus equipamentos no Brasil.

Sem linha de produção local,
a companhia importa todos os
componentes da matriz chinesa
e não tem planos de fabricar as
peças localmente. “Temos defi-
nida a estratégia de expandir a
importação dos equipamentos”,
afirma o diretor executivo da
SDLG para a América Latina,
Afrânio Chueire. A diretriz tem
mostrado resultado: este ano a
companhia irá inaugurar oito
unidades distribuidoras e plane-
ja ampliar o portfólio.

A Valtra, que recentemente
adquiriu 80% de participação na
chinesa Dafong, também planeja
trazer componentes da unidade
para o Brasil. “Por meio de for-
necedores asiáticos podemos
buscar uma ou outra peça nesse
mercado para reduzir custos”,
admite o vice-presidente sênior
do grupo AGCO para a América
Latina, André Carioba.

O executivo afirma ainda que o
alto custo de produção no Brasil
dificulta as exportações. Segundo
ele, em 2010 o mercado domésti-
co compensou a queda nas ven-
das externas, mas a situação está
se agravando. “O aço comprado
de fornecedores brasileiros ficou
mais caro que o de fornecedores
chineses”, diz Carioba.

Segundo o vice-presidente da
Anfavea, Milton Rego, o setor de
máquinas ainda não vivencia
uma invasão de produtos chine-
ses como ocorre em outros seg-
mentos. Isso porque o produtor
asiático não tem a agricultura tão
desenvolvida quanto a nacional.
Mas, no entanto, a apreciação do
real e, consequentemente, a difi-
culdade para exportar cria um

cenário perigoso: “O problema é
que a gente não consegue expor-
tar na mesma velocidade com
que o país está importando”.

Rego, que também é diretor de
relações exteriores da Case New
Holland (CNH), é categórico ao
dizer que o Brasil está perdendo
competitividade na indústria. Se-
gundo ele, a Anfavea está finali-
zando um estudo para avaliar os
problemas em relação a esse tema.
“A questão precisa ser enfrentada
pela indústria e pelo governo. Os
dois estão cientes da necessidade
e da urgência em tomar providên-
cias”, afirma o executivo.

Financiamento
As empresas de máquinas agrí-
colas tendem a ampliar as im-
portações ao mesmo tempo em
que precisam manter em alta o
nível de nacionalização dos
seus produtos para se encaixar
nas linhas de financiamento do
governo. E as companhias es-
tão otimistas quanto à evolução
do empréstimos.

De acordo o diretor comercial
da John Deere para a América

Latina, Paulo Herman, o fato de
a cotação da maioria das
commodities alcançar patama-
res históricos deve manter o
mercado doméstico aquecido,
mas empresa e produtor ainda
aguardam uma reformulação na
taxa de juros e a manutenção de
linhas de crédito. “A renda au-
mentou no campo, mas é neces-
sário o governo garantir a ma-
nutenção do PSI ou uma refor-
mulação do Moderfrota”, diz o
diretor de assuntos corporativos
da John Deere para a América
Latina, Alfredo Miguel Neto.

Para a Agrishow, feira agríco-
la na qual as instituições finan-
ceiras costumam registrar recor-
des nas operações de crédito ru-
ral, a expectativa do Banco do
Brasil é emprestar até R$ 800
milhões em financiamento agrí-
cola. O evento ocorre até ama-
nhã em Ribeirão Preto (SP). No
última edição da feira, o banco
recebeu quase 1,2 mil propostas
para essas operações em um total
de R$ 293 milhões. A instituição
representa 67% do financiamen-
to do crédito rural do país. ■

Máquinas agrícolas registram
aumento da importação de peças
Compra de produtos, especialmente da China, ajuda a manter competividade de atuação no Brasil

“A perda de
competitividade
é um problema
a ser enfrentado
pela indústria
e pelo governo.
Os dois estão cientes
da necessidade e
da urgência em
tomar providências

Milton Rego,
vice-presidente da Anfavea

Divulgação

Afrânio Chueire,
diretor da SDLG para
a América Latina:
estratégia é importar
em vez de produzir
localmente

MAIS RECURSOS

Colheitadeiras de cana
e de café incluídas
no Mais Alimentos

O Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) anunciou duas
novas categorias de produtos
dentro do Programa Mais
Alimentos: uma colheitadeira
de cana-de-açúcar e três
colheitadeiras de café. No caso
do grão, a mecanização deve
gerar impacto na redução dos
custos de produção, de 30% para
15% de participação nos gastos.
Desde o início da sua criação,
em 2008, o Mais Alimentos
já movimentou R$ 5 bilhões
em financiamento para 150
contratos. Por meio dele, foram
comercializados 40 mil tratores.
O objetivo do governo é duplicar
o programa até 2014. “Queremos
investimentos vultuosos para
este ano”, declarou o ministro
do Desenvolvimento Agrário,
Afonso Florence. P.M.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 7.


	B1_Parte1
	B1_Parte2_Parte1
	B1_Parte2_Parte2



