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A o contrário de muitos setores da eco-
nomia brasileira, principalmente o mer-
cado de veículos, a comercialização de

máquinas agrícolas tem se destacado entre àque-
les ligados a Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave). O cresci-
mento foi de 5% em abril em relação a março,

com o número total chegando a 4.981 unida-
des. Sendo que na comparação com o mesmo
mês de 2011 houve um avanço de 4,84%, isso
porque no acumulado de 2012 as vendas de
máquinas agrícolas apresentaram expansão de
7,36% ante o mesmo período de 2011, para
18.061 unidades. 

Na avaliação dos representantes do setor,
quando se considera o desempenho de todos
os segmentos analisados, como por exemplo o

dos automóveis, caminhões, motos, ôni-
bus, comerciais leves, implementos rodo-
viários, entre outros, o automotivo vendeu
406.496 unidades em abril. O que repre-
senta um decréscimo de 15,96%, se com-
parado a março deste ano e uma baixa de
9,95% ante abril de 2011. Já entre janei-
ro e abril de 2012 as vendas totais soma-
ram 1.714.720 unidades, representando
um recuo de 2,52% ante os primeiros qua-
tro meses do ano passado. 

Por outro lado o montante revela o
crescimento da economia do país e dos
bons índices de colheita previstos para es-
te ano. O que, de acordo com empresários,
diretores e gerentes de vendas do setor
em Mato Grosso é um dos fatores que leva-
ram o Estado ter um aumento nas vendas
ainda maior que os demais estados com vo-
cação agropecuária. Segundo o diretor da
Vegrande Máquinas Agrícolas, Walter Zacar-
kim, que revende máquinas da New Holland
em Várzea Grande, diferente das demais re-
giões do país ele acredita que as vendas de

máquinas no Estado foram cerca de 20% a maio-
res que no mesmo período do ano passado.

O diretor acredita que o bom momento, tanto
na produção de soja como de milho, está levando
os produtores rurais do Estado a investirem na
renovação na sua frota de máquinas. Outro im-
portante fator foi a significativa redução de ju-
ros por parte do governo federal, por meio do

qual os produtores estão podendo financiar tra-
tores e implementos para pagar em 6 anos e co-
lheitadeiras em 8 anos. “Não poderíamos deixar
de estar otimistas, com um cenário deste temos
a certeza que o resultado no final de 2012 será
melhor ainda. Isso porque além a agricultura a
pecuária mato-gossense também mostra uma re-
cuperação incrível. 

Na avaliação de Eduardo Levi Guimarães, ge-
rente de vendas da Rondomaq, revendedor de
máquinas da Massey Ferguson. O momento tam-
bém é positivo, segundo ele, se comparado com
o ano passado as vendas aumentaram cerca de
15%. “Não podemos reclamar, enquanto outros
estados estão comemorando cerca de 5% de au-
mento nas vendas nós, aqui em Mato Grosso, es-

tamos com a comercialização até três vezes mais
que a média nacional. O gerente diz ainda que as
expectativas para o segundo semestre são as
melhores possíveis, isso porque as notícias em
relação a produção agrícola em Mato Grosso são
as melhores possíveis, com o setor da pecuária
em franca recuperação e o da soja e milho com
vendas antecipadas no mercado futuro. 
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Comercialização de
máquinas agrícolas cresce
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Ocrédito facilitado para compra de máquinas e
equipamentos agrícolas é um dos fatores que

tem impulsionado a comercialização no país neste pri-
meiro semestre. Um dos destaques da Agrishow 2012,
feira realizada em Ribeirão Preto, no interior de São
Paulo, foi a instalação de 3 bancos no local para aten-
der clientes e visitantes, reunindo uma equipe especia-
lizada no atendimento e condições pra atrair os clien-
tes. O Banco do Brasil, por exemplo, recebeu mais de
6 mil propostas de financiamento, 55% superior a
2011, representando o volume de R$ 1,5 bilhões. Esse
volume é 32% maior que o acolhido na edição anterior.

A linha de crédito Finame Rural, utilizada para a
compra de máquinas e equipamentos, foi a mais nego-
ciada pelos produtores rurais, com mais de 5 mil pro-
postas acolhidas, totalizando R$ 1,3 bilhões. A redu-
ção da taxa de Finame de 6,5% para 5,5% ao ano,
aliada à diversidade de equipamentos expostos, in-
fluenciou para esse resultado. As demais linhas com
recursos do BNDES e as direcionadas para agricultura
familiar e para o médio produtor também foram muito

procuradas pelos visitantes da Agrishow. 
Para o diretor do Banco do Brasil, Walter Malieni,

essa edição superou as expectativas do Banco e refle-
te o bom momento do agronegócio paulista. “A dispo-
nibilização de mais recursos ao produtor, com taxas
menores e, em muitos casos, com subsídios melhores,
está contribuindo para o excelente desempenho do se-
tor. Em 5 dias, os produtores mostraram a capacidade
de investimento e geração de negócios do mercado
agropecuário”, conclui. 

Já para o superintendente de Agronegócios do
Santander, Walmir Segatto, o importante não é o vo-
lume de negócios que são fechados na feira, e sim a
qualidade. Metade das propostas de financiamentos
apresentadas nos dias da Agrishow foram estudadas
antes, de acordo com o perfil dos produtores. Uma
equipe de profissionais do banco fez uma avaliação
dos clientes em grandes regiões produtoras, como São
Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul e na feira os contratos são encaminha-
dos. Segatto acredita que o número de contratos atin-
ja 900, 15% a mais que em 2011.

O diretor da Vegrande Máquinas Agrícolas, Walter

Zacarkim, que revende máquinas da New Holland em
Várzea Grande, disse que a empresa a qual está a fren-
te tinha um estande em conjuto com a New Holland
nacional na Agrishow 2012 e que naquele momento foi
possível ver como o setor está em alta. Isso porque
além de realizar negócios, a quantidade de contatos e
trocas de informações superaram as expectativas. O
empresário diz ainda que considera o incetivo do go-
verno, por meio da diminição dos juros, está sendo fun-
damental para este crescimento nas vendas, tanto em
Mato Grosso como nas demais regiões do país. 

Em geral, as linhas de crédito oferecem recursos
de acordo com o perfil do produtor.

As mais comuns são as disponibilizadas pelo
BNDES, como o PSI. O governo também disponibiliza
pelos bancos uma linha do Programa Agricultura de
Baixo Carbono (ABC). Neste caso, o produtor precisa
apresentar um projeto que certifica a intenção de
preservar. O juro para financiamento no ABC também
é de 5,5%. Em São Paulo, outros dois programas de
governo têm atraído o produtor: o Pró-Trator e o Pró-
Implementos. Se o produtor for adimplente, só paga o
capital. (WT)

Crédito facilitado estimula vendas
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