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1. Bom desempenho no setor de máquinas agrícolas em abril 

 

O crescimento dos preços das commodities e taxa de câmbio favorável refletiu no aumento das 

vendas internas, produção e exportações de máquinas agrícolas do país. No período de janeiro a abril de 

2018, segundo dados da Anfavea foram produzidas 11.989 unidades de máquinas agrícolas no país, o que 

representa um crescimento de 1,26% em relação ao mesmo período do ano anterior, dentre os modelos de 

máquinas, os tratores de esteira se observa um crescimento de 215,04% e retroescavadeiras, 57,68%, 

colheitadeiras de grãos apresentou crescimento de 2,73%. Por outro lado, tratores de roda, o principal item 

produzido apresentou decréscimo de 7,38%, colheitadeiras de cana também apresentou decréscimo no 

montante de 33,67% (TABELA 1). 

TABELA 1 

Produção de máquinas agrícolas por tipo de máquina 

Brasil, jan-mar 2017/18 

 
Fonte: ANFAVEA. Elaboração:  

Dieese Subseção FTM/RS-CUT 

 

No comparativo de abril de 2018 com o mesmo mês do ano anterior a produção cresceu 1,94% puxada 

pelo crescimento dos tratores de esteira (140,31%), retroescavadeiras (85,46%) e colheitadeiras de grãos 

(21,05%). Por outro lado, tratores de rodas e colheitadeiras de cana, apresentaram decréscimo de 5,7%, e 

73,01%, respectivamente (Tabela 1). No comparativo com março de 2018, por outro lado, houve um 
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Tratores de rodas 4120 13.383      4.100      3.885      12.395                 -5,24% -5,70% -7,38%

Tratores de esteiras 129 379            305          310          1.194                    1,64% 140,31% 215,04%

Colheitadeiras de grãos 361 1.760         487          437          1.808                    -10,27% 21,05% 2,73%

Colhedoras de cana 163 490            90            44            325                       -51,11% -73,01% -33,67%

Retroescavadeiras 227 872            389          421          1.375                    8,23% 85,46% 57,68%

Total 5000 16.884      5.371      5.097      17.097                 -5,10% 1,94% 1,26%
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decréscimo na produção de 5,10%, puxado principalmente por tratores de roda -5,24, colheitadeiras de 

grãos -10,27% e colheitadeiras de cana -51,11%, já tratores de esteiras e retroescavadeiras apresentaram 

crescimento no montante de 1,64% e 8,23%, respectivamento.  

O mês de abril foi bastante favorável para as vendas internas de máquinas agrícolas, observa-se 

um crescimento de 26,36%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Este resultado representa uma 

recuperação em relação ao mês de março, em que as vendas haviam retraído -1,21% no mesmo 

comparativo. No entanto, ainda não foi capaz de reverter a retração no acumulado do ano, no total do 

primeiro quadrimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do ano anterior, as vendas internas 

variaram -7,23%, dentre os principais itens, tratores de roda apresentou retração de 10,07% e 

colheitadeiras de grãos 4,46%. No comparativo com o mês imediatamente anterior, as vendas internas 

apresentaram crescimento de 17,57% com destaque, entre os itens para tratores de roda, em que se observa 

um crescimento de 23,18% (TABELA 2). 

 

TABELA 2 

Vendas internas de máquinas agrícolas por tipo de máquina 

Brasil, jan-mar 2017/18 

 
Fonte: ANFAVEA. Elaboração: Dieese Subseção FTM/RS-CUT 

 

 As exportações, incentivadas pelo câmbio favorável, apresentaram crescimento importante no 

primeiro quadrimestre de 2018, o que demarca uma tendência iniciada em 2017. Entre janeiro a abril de 

2018, houve um crescimento de 26% no número de unidades exportadas. Dentre os principais itens, 

destaca-se tratores de esteiras que apresentou um crescimento de 144%, colheitadeiras de cana (84%) e 

retroescavadeiras (21%). No comparativo de abril de 2018 em relação ao mesmo mês do ano anterior, 

houve um crescimento de 15,36% no total dos itens vendidos, dentre as principais unidades exportadas, 

os tratores de roda apresentaram acréscimo de 15,28% e tratores de esteiras 62,04%, já retroescavadeiras 
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Tratores de rodas 2.934      10.468      2.860      3.523      9.414                    23,18% 20,07% -10,07%

Tratores de esteiras 13            59               36            44            136                       22,22% 238,46% 130,51%

Colheitadeiras de grãos 177          1.436         419          354          1.372                    -15,51% 100,00% -4,46%

Colhedoras de cana 66            345            84            89            297                       5,95% 34,85% -13,91%

Retroescavadeiras 88            268            124          132          448                       6,45% 50,00% 67,16%

Total 3.278      12.576      3.523      4.142      11.667                 17,57% 26,36% -7,23%
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apresentou retração de 12,5%. Os resultados relativos ao mês imediatamente anterior porém, foram 

negativos em 6,12%, o que deve ter sido influenciado pelo robusto crescimento das exportações em março, 

entre os principais itens exportados, destaca-se o crescimento de 9,26% dos tratores de roda. Por outro 

lado, tratores de esteira e retroescavadeiras apresentaram retração de 14,62% e 30,6%, respectivamente 

(TABELA 3). 

 

TABELA 3 

Exportações de máquinas e equipamentos agrícolas,  

Brasil (jan-mar 2017/18) 

 
Fonte: ANFAVEA. Elaboração: Dieese Subseção FTM/RS-CUT 

 

2. Produção de bens de capital agrícola apresenta retração no primeiro 

trimestre do ano 

 

Os os resultados relativos à produção industrial de bens de capital agrícolas divulgados pela 

Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE indicam retração de -1,4% para o trimestre de janeiro a março 

de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado 12 meses a retração é de 5,1% e, 

em relação ao mês de março de 2018 comparando com o mesmo mês do ano anterior, a variação foi de -

2,9% (TABELA 4) Estes resultados, foram impactados principalmente pela retração do mercado interno 

e não foram compensados de forma suficiente pelo aumento das exportações. É possível que em abril os 

resultados da pesquisa se revertam, já que houve uma forte recuperação nos indicadores, conforme visto 

anteriormente. 

O aumento da produção, por outro lado, afetou positivamente o mercado de peças agrícolas, que 

apresentou avanço de 1,1% relativo no primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano 
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Tratores de rodas 760          760              379          613          1.273           61,74% -19,34% 68%

Tratores de esteiras 121          121              224          260          721               16,07% 114,88% 496%

Colheitadeiras  de grãos 117          117              118          77            279               -34,75% -34,19% 138%

Colhedoras de cana 10            10                10            8               23                 -20,00% -20,00% 130%

Retroescavadeiras 26            26                202          232          602               14,85% 792,31% 2215%

Total 1.034      1.034          933          1.190      2.898           27,55% 15,09% 180%
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anterior, no acumulado 12 meses houve um crescimento de 6,1% e na variação mensal, de março de 2018 

relativo a março de 2017 apresentou crescimento de 0,2%. 

 

TABELA 4 

Produção industrial mensal de Bens de Capital Agrícolas e Bens de Capital Peças Agrícolas 

Brasil, jan-mar 2017/18 

 
Fonte: Produção Industrial Mensal (PIM) -IBGE. 

Elaboração: Dieese Subseção FTM/RS-CUT 

 

3. Saldo de emprego no setor de máquinas agrícolas é positivo no 

primeiro trimestre no Rio Grande do Sul 

 

O primeiro trimestre de 2018 foi marcado pelo crescimento no número de trabalhadores(as) metalúrgicos 

no segmento de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul. Foram contratados(as) 1.810 trabalhadores e 

demitidos(as) 1.317, o que levou a um saldo positivo de 493 postos de trabalho. Somente no mês de março 

foram criadas 217 novos postos de trabalho no segmento, resultante da contratação de 600 

trabalhadoras(es) e demissão de 383 (TABELA 5).  

  

Segmentos
jan-mar.18/jan-

mar.17

Acumulado 

12 meses
mar.18/mar.17

Bens de Capital agrícolas -1,4 -5,1 -2,9

Bens de Capital peças agrícolas 1,1 6,1 0,2
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TABELA 5 

Número de trabalhadores admitidos e desligados 

Setor de máquinas e equipamentos agrícolas, Rio Grande do Sul, jan-mar 2018 

 
Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Elaboração Dieese – FTM/RS-CUT 

 

Mesmo com o aumento do número de postos de trabalho, as empresas utilizaram da rotatividade para 

diminuir a remuneração média dos trabalhadores. No primeiro trimestre do ano, a remuneração média 

dos(as) trabalhadores(as) admitidos(as) totalizou R$1.593,07, o que representou 27,39% a menos do que 

a remuneração média dos(as) trabalhadores(as) desligados, que totalizou R$2.194,13. Essa diferença 

salarial permanece no mês de março, em foram contratados(as) trabalhadores(as) com remunerações 

médias 27,96% inferiores às dos demitidos (TABELA 5).  

  

Período Admitidos Desligados Saldo/Diferença

jan-mar 2018 1.810              1.317                493                            

mar. 18 600                  383                   217                            

jan-mar 2018 1.593,07        2.194,13          -27,39%

mar. 18 1.583,78        2.198,40          -27,96%

Número de trabalhadores

Remuneração Média
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NOTÍCIAS 

A. Agrishow 2018 – Resultados ultrapassam previsões dos organizadores 

 

B. John Deere amplia capacidade produtiva na unidade de Indaiatuba e 

tem boas perspectivas para 2018 

Em sua 25ª edição, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola – Agrishow, mais do que confirmar 

sua posição de maior evento do setor nas Américas e terceira principal mostra de tecnologia agrícola 

do mundo, bateu todos os recordes e se tornou a maior edição de todos os tempos. Realizada de 30 de 

abril a 4 de maio, em Ribeirão Preto (SP), registrou crescimento de cerca de 22% na realização de 

negócios, o que significa volume de R$ 2,7 bilhões, contra R$ 2,2 bilhões da edição passada. 

 

Além disso, os lançamentos e as mais de 800 marcas nacionais e internacionais distribuídas em 440 

mil metros quadrados estimularam a participação de 159 mil visitantes qualificados do Brasil e do 

exterior, a maioria compradores e produtores rurais de pequeno, médio e grande portes. 

 

Fonte: Site Abimaq. http://www.abimaq.org.br/site.aspx/Imprensa-Clipping-Tendencias-

detalhe?DetalheClipping=2112#32936 

Alta dos grãos faz produtor investir em máquinas, diz John Deere  

Unidade paulista da montadora passará a produzir três modelos de tratores de esteira. Segundo 

representante global da empresa, as projeções são positivas  

A queda das reservas globais de grãos, provocada pela quebra da safra na Argentina, tem levado a 

um aumento das cotações das commodities agrícolas, o que vem incentivando produtores de todo o 

mundo a renovar sua frota de máquinas agrícolas, disse nesta terça-feira, 20, o CEO global da John 

Deere, Samuel Allen. O executivo veio ao Brasil para participar da inauguração da ampliação da 

fábrica de construção da montadora, em Indaiatuba (SP), que passará a produzir três modelos de 

esteira no país. 

Fonte: Canal Rural. http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/alta-dos-graos-faz-produtor-

investir-maquinas-diz-john-deere-73103. Publicada em 21 de março de 2018 

 

http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/alta-dos-graos-faz-produtor-investir-maquinas-diz-john-deere-73103
http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/alta-dos-graos-faz-produtor-investir-maquinas-diz-john-deere-73103
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C. AGCO inaugura linha de pulverizadores na unidade de Ribeirão 

Preto/SP 

  

A AGCO, fabricante e distribuidora mundial de equipamentos agrícolas, acaba de inaugurar 

oficialmente uma nova linha para a produção de pulverizadores com as marcas Massey Ferguson e 

Valtra na cidade de Ribeirão Preto (SP). 

A ocasião foi o primeiro evento oficial de Luis Felli após o anúncio de sua entrada para o comando 

da AGCO na América do Sul. Com a chegada da linha de pulverizadores em Ribeirão Preto, está 

programada ampliação de portfólio, o que propiciará o aumento de 40% do volume entregue pela 

empresa ao mercado de pulverizadores. 

 A AGCO vem fazendo investimentos significativos na unidade de Ribeirão Preto desde 2015, como 

a modernização da linha da linha de montagem de colhedoras de cana, por exemplo, para dar suporte 

ao crescimento da participação da companhia no mercado doméstico e também para atender demandas 

futuras do mercado externo. No total já foram mais de R$ 100 milhões ao longo dos últimos três anos 

e hoje a unidade de Ribeirão Preto é o Centro de Excelência da AGCO em Equipamentos para Cana 

de Açúcar. 

 “Estamos fazendo um investimento sem igual no mercado brasileiro. Entre os lançamentos de 2017 

a 2019, serão no total mais de 150 novos produtos. Vale destacar a linha T, cujo sistema de 

transmissão CVT diminui expressivamente o consumo de combustível e emissões, grande benefício 

para o meio ambiente e para a competitividade do produtor”, afirma Felli. “Inovações como essa são 

um grande desafio, mas este é o nosso compromisso com o agronegócio brasileiro e com o Brasil. 

Nossos produtos agrícolas em geral são commodities e todas as novas tecnologias que venham a 

melhorar a competitividade brasileira serão muito benvindas”, finaliza. 

 Os pulverizadores são equipamentos agrícolas utilizados na aplicação de defensivos ou fertilizantes 

sobre áreas de cultivo. Com eles, os produtores conseguem otimizar e agilizar a aplicação e ter um 

controle preciso sobre quantidades de produtos aplicados, garantindo mais produtividade e qualidade 

da produção. 

Fonte: AgriWorld. http://www.agriworld-revista.com/2018/01/31/agco-inaugura-linha-de-producao-de-pulverizadores-

na-unidade-de-ribeirao-preto-sp/ 
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D. Embaladas pelo aumento de vendas, indústria de máquinas agrícolas 

pedem mais recursos para o Moderfrota 

A maior dificuldade para baixar o juro no próximo plano safra, que entrará em vigor em julho, é o teto 

de gastos do governo federal. Por isso, a expectativa é de redução pequena da taxa. E essa nem é a 

principal demanda das fabricantes de máquinas. 

O pedido da Abimaq é que sejam ampliados em 11% os recursos disponibilizados para investimento 

no atual Moderfrota – que são de R$ 9,2 bilhões. Isso porque a demanda está em expansão desde o 

segundo semestre de 2016 entre as associadas da Abimaq. No primeiro trimestre, as vendas cresceram 

6%. E, para o ano, a expectativa é ficar entre 5% e 8%. 

– Se aumenta recurso, amplia subsídio. Derrubando muito o juro, tem de colocar mais dinheiro, o que 

não cabe no orçamento. Para o agricultor, o banco, a indústria e as revendas, o mais interessante é ter 

recursos em todo o período de vigência do plano. Pedimos juro fixo e volume financeiro compatível 

com o mercado para não faltar crédito – defende Pedro Estevão de Oliveira, presidente da Câmara 

Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, lembrando que, com o teto, há risco de 

faltar dinheiro no primeiro semestre do próximo ano, quando o próximo plano safra ainda estiver 

vigente. 

Fonte: Gaúcha ZH. Publicada 04/05/2018.  https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-

lavoura/noticia/2018/05/embaladas-pelo-aumento-de-vendas-industrias-de-maquinas-agricolas-pedem-mais-recursos-para-o-

moderfrota-cjgseblqv05t401qospuuv824.html 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2018/03/recurso-para-investimento-no-plano-safra-deve-crescer-de-9-a-12-cjecwagvh001u01nwuzncbe28.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/gisele-loeblein/noticia/2018/03/setor-de-maquinas-mantem-projecao-de-crescimento-de-vendas-no-ano-cjfbrdly002br01phq6yk6zwu.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2018/03/recurso-para-investimento-no-plano-safra-deve-crescer-de-9-a-12-cjecwagvh001u01nwuzncbe28.html

