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Resumo 
 

O presente trabalho avalia a interação usuário-produtor na Indústria de Máquinas 
Agrícolas (IMA) e procura demonstrar como esse padrão interativo promove a 
descentralização das atividades inovativas do setor, com enfoque no caso brasileiro. O 
Estudo de Caso das empresas multinacionais (Deere & Co, CNH Global NV e AGCO 
Corp.) corrobora a hipótese do desenvolvimento de projetos em território brasileiro com 
predominância de projetos de caráter derivativo. 
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1. Introdução 

 

A Indústria de Máquinas Agrícolas (IMA) é produtora de bens de capital, ou seja, de 

produtos portadores de tecnologias que incorporam conhecimento, sendo, por isso, 

considerada transmissora do progresso técnico aos seus usuários (VERMULM, 2003). O 

uso dessas máquinas no campo moderniza as atividades agrícolas e proporciona a 

ampliação da capacidade produtiva e da produtividade da agricultura. Ao mesmo tempo, 

através do uso contínuo desses bens, os usuários auxiliam na evolução de seu padrão 

tecnológico, ao demandarem dos fabricantes soluções tecnológicas específicas, 

relacionadas aos avanços nas técnicas de produção das diferentes culturas agrícolas. 

Assim, esta relação, descrita pela literatura como usuário-produtor, impulsiona a realização 

da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e, portanto, o dinamismo tecnológico da IMA.  

Nesse contexto, há elementos que indicam que as filiais das EMNs do setor passam a 

ter um papel mais expressivo no desenvolvimento de “produtos globais”, os quais podem 

ser definidos como produtos destinados à produção e/ou comercialização simultânea em 

diferentes e numerosos países (DIAS; SALERNO; 2009), principalmente se levarmos em 

conta que há uma variedade de culturas e técnicas agrícolas sendo realizadas 

mundialmente. Conseqüentemente, há uma diversidade de exigências inerentes aos 

usuários de cada uma delas. A reboque da globalização, de acordo com Bartlett e Ghoshal 

(1992, apud DIAS; SALERNO; 2009; p.187), “[...] as empresas reorganizaram as 

atividades de inovação, de modo a inserir algumas subsidiárias no processo de 

desenvolvimento de produtos”. A razão seria a presença de competências ou vantagens 

comparativas de cada unidade subsidiária que deveriam ser levadas em conta pelas 

matrizes, de forma a combiná-las em uma estrutura em forma de rede. Dessa forma, as 

atividades seriam ordenadas conforme as características de cada unidade produtiva.  

Portanto, a P&D que em outras condições pode ficar restritas às matrizes, nos casos 

de internacionalização dos players mundiais da IMA apresentam sinais de estarem menos 

centralizadas, isto é, tendem a migrar para o estrangeiro com o propósito de complementar 

e/ou ampliar os ativos tecnológicos das EMNs (GOMES, 2006). A partir dessa hipótese, a 

pesquisa procura examinar, com enfoque especial no Brasil, as condicionantes entre a 

interação usuário-produtor e a internacionalização das EMNs e da P&D da IMA. 

 

1.1. Importância da amostra 

 



8 
 

Os fabricantes de maquinaria agrícola somam mais de 1.500 produtores ao redor do 

mundo, mas apenas poucos possuem uma presença representativa em escala global e 

multinacional através de suas instalações de produção e distribuição. A tabela 1 apresenta 

dados de 2005 sobre a receita das doze maiores companhias da IMA. Considerando que o 

faturamento mundial desse setor correspondeu a US$ 70,2 bi, os três principais players 

mundiais de equipamentos agrícolas em conjunto responderam por um terço do market 

share global da indústria de equipamento agrícola mundial e 62,2% da receita de 

equipamento agrícola das 12 maiores empresas. Essas informações mostram o grau de 

concentração do setor, constituído por três gigantes de caráter multinacional somados a 

uma porção restante de empresas pulverizadas, tais como Kubota, Yanmar, CLAAS, Iseki, 

Same Deutz-Fahr e Mahindra & Mahindra (MEHTA; GROSS; 2007). 

A amostra de empresas adotada para análise nesta pesquisa é constituída pelas três 

maiores EMNs do setor, cujas filiais estão presentes no Brasil: 1) Deere & Company 

(EUA); 2) CNH Global NV (Itália) e 3) Agco Corporation (EUA). A partir disso, este 

trabalho procede à análise do Estudo de Casos. 

Tabela 1 - Fabricantes de Equipamento Agrícola Selecionados, Dados de Receita, 2005 

Companhia 

Receita 
Total da 

Companhia         
(US$ mi) 

Receitas de 
Equipamento 

Agrícola 
Mundial        
(US$ mi) 

Equipamento 
agrícola 

como % da 
Receita Total 

da 
Companhia 

% do 
market 
share 
global 

Principais 
Linhas de 

Negócios de 
Equipamento 

Agrícola 

Deere & 
Company 21.900 10.100 46 14,39 Full-line 

CNH Global NV 57.900 7.600 13 10,83 Full-line 
AGCO 
Corporation 5.500 5.200 100 7,41 Full-line 

Kubota 9.300 3.200 34 4,56 Full-line 
Yanmar 
Agricultural 
Equipment 

4.900 2.900 59 4,13 Full-line 

CLAAS 2.700 2.500 93 3,56 Colheitadeiras, 
Enfardadeira 

Iseki & Company 1.400 1.400 100 1,99 Full-line 

Same Deutz-Fahr 1.200 1.150 96 1,64 Tratores, 
Colheitadeiras 

Caterpillar 1 36.300 850 2 1,21 Tratores, 
Colheitadeiras 

Mahindra & 
Mahindra 2.100 700 33 1,00 Tratores, 

Implementos 
Bucher Industries 1.600 625 39 0,89 Full-line 



9 
 

(Kuhn) 
Kverneland 617 600 97 0,85 Full-line 
Total Empresas 145.417 36.825   52,46   
Total Mundial   70.200   100,00   
Fonte: Elaborado a partir de Mehta e Gross (2007). 
1 O segmento agrícola da Caterpillar foi incorporado pela Agco Corporation em 2004. 

 
 
O presente trabalho é dividido em 6 capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

capítulo define o conceito de inovação tecnológica, segundo a visão neoschumpeteriana e, 

os padrões de procedimentos das atividades inovativas à luz das idéias de paradigma e 

trajetória tecnológica. Associado a isso, são determinados três tipos de aprendizagem 

tecnológica (learning-doing, learning-by-using e learning-by-interaction) fundamentais 

para o sucesso das inovações, as quais podem resultar em geração de tecnologias de 

“magnitude schumpeteriana” ou incrementais. O terceiro capítulo apresenta uma 

caracterização geral da indústria de máquinas agrícolas, no seu aspecto de busca por 

inovação tecnológica, com enfoque na interação usuário-produtor como fonte 

dinamizadora de seu caráter inovativo, bem como no seu aspecto competitivo, de forma a 

efetuar uma análise da sua estrutura concorrencial e de suas estratégias competitivas. Além 

disso, é realizada uma avaliação histórica do setor de máquinas agrícolas no que concerne 

a sua evolução no âmbito produtivo, organizacional, corporativo e tecnológico. O quarto 

capítulo buscar dar respaldo a hipótese da interação usuário-produtor como uma das 

formas fundamentais de dinamização do seu padrão inovativo, levando em conta os 

sistemas e culturas dispersos na geografia mundial. Para isso, é realizado um mapeamento 

geográfico mundial dos principais países agrícolas e das alocações produtivas e 

tecnológicas das EMNs. A partir disso, seguimos a confrontação dos dados e à análise dos 

determinantes e das motivações da internacionalização produtiva e tecnológica na IMA à 

luz das teorias de internacionalização. O quinto capítulo se propõe a explorar, a partir da 

sistematização das informações coletadas, o papel das subsidiárias brasileiras das EMNs do 

setor de máquinas agrícolas na divisão internacional das atividades inovativas e no 

desenvolvimento de produtos globais com base na interação usuário-produtor. Por fim, a 

conclusão busca retomar o Estudo de Caso de forma a pontuar o perfil de cada EMN com 

relação a geração das atividades inovativas em território brasileiro. 
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2. As atividades inovativas e o aprendizado tecnológico 

 

Os autores neo-schumpterianos, também denominados evolucionários ou 

evolucionistas seguem a visão schumpeteriana de que “[...] a mudança tecnológica é o 

motor do desenvolvimento capitalista, sendo a firma o locus de atuação do empresário 

inovador e de desenvolvimento de inovações” (LA ROVERE, 2006, p.285). Assim, o 

progresso técnico produzido pelas empresas acarreta em novas estratégias produtivas 

responsáveis por afetar o processo de crescimento econômico. Conseqüentemente, ela 

provoca a evolução dos sistemas econômicos diante de um processo que, nas palavras de 

Schumpeter (1942, p.113) “[...] incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir 

de dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma nova”. De 

acordo com este autor, o capitalismo é condicionado, portanto, pela chamada “destruição 

criativa”.  

Schumpeter (1942) caracteriza a inovação tecnológica como representada por duas 

formas: a implantação de um novo processo (tais como novos métodos de produção e 

organização industrial) ou a comercialização de um novo produto, chamados de inovações 

radicais. Considera-se também como inovação, o produto ou o processo existente 

tecnologicamente aprimorado, denominados de inovações incrementais.  

Para Dosi (1988), em termos gerais, a inovação tecnológica abrange a solução de 

problemas que envolva “descoberta” e “criação”.  Nessa instância são utilizadas as 

informações contidas na base de conhecimento resultantes de experiências anteriores e do 

conhecimento formal ou público (denominados de conhecimentos codificados1), como 

também as capacitações específicas e tácitas2 dos inventores. A atividade inovativa é vista, 

portanto, como o produto de um “[...] conjunto de processos de busca, descoberta, 

experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, novos processos 

e novas técnicas organizacionais” (LA ROVERE, 2006, p.287).  

Esse conjunto de procedimentos e rotinas predominantes (LA ROVERE, 2006) 

compõe o paradigma tecnológico, cuja definição nas palavras de Dosi (1988) seria: 

 

                                                 
1 Os conhecimentos codificados podem ser definidos como um conjunto de conhecimento caracterizado por 
ser transacionável e acessível ao mercado, uma vez que podem ser adquiridos a partir de livros, cursos, bases 
de dados, etc (TATSCH, 2007). 
2 As capacitações tácitas referem-se aqueles elementos do conhecimento, como insight, etc. inerentes a cada 
indivíduo, o qual não consegue codificar, publicar ou expressar plenamente, todavia, há possibilidade de o 
conhecimento ser partilhado por colaboradores e colegas que tenham a experiência em comum (POLANYI, 
1967, apud DOSI, 1988). 
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[...] um “padrão” de solução de problemas tecno-econômicos 
selecionados, baseado em princípios altamente selecionados derivados 
das ciências naturais, de forma associada a regras específicas que buscam 
adquirir conhecimento novo e salvaguardá-lo, quando possível, da 
difusão rápida aos concorrentes (DOSI, 1988, p.1127).  
 

Um exemplo de paradigma tecnológico seria um carro, um “objeto exemplar” 

(DOSI, 1988) que possui características tecno-econômicas particulares e uma série de 

heurísticas seletivas, isto é, um conjunto de indagações que definem as direções das 

mudanças tecnológicas a serem seguidas e que levam a descoberta de novos 

conhecimentos.  

Cada paradigma tecnológico define um grupo de características de várias 

mercadorias e o seu aperfeiçoamento envolve o progresso de competências e métodos 

particulares. Assim, as atividades inovativas têm um caráter seletivo, com propósitos muito 

precisos que geram capacitações cumulativas na solução de problemas. Nas palavras de La 

Rovere (2006), o paradigma tecnológico envolve uma série de escolhas (trade-offs) 

técnicas e econômicas tomadas pelas empresas conforme as características do setor e o 

ambiente institucional que as circundam. Dessa forma, há diferenças intersetoriais com 

relação ao grau de alocação de recursos nas atividades de exploração por novos produtos, 

novos processos, novos procedimentos para melhorar as rotinas existentes e nas 

conseqüentes taxas inovativas o que implica nas diferentes propensões a inovar.   

Segundo Gort e Wall (1996, apud DOSI, 1988), o investimento em inovação difere 

entre os setores, em razão de as oportunidades tecnológicas variarem de acordo com os 

setores e os graus de desenvolvimento dos vários paradigmas tecnológicos sob os quais 

operam. Assim, o paradigma que incorpora a tecnologia aeroespacial possui modos de 

busca de inovação específicos, baseados na pesquisa em laboratório e no aprimoramento 

de protótipos, de forma distinta ao que ocorre na tecnologia de máquinas nanoelétricas, 

cuja atividade de busca pela inovação acontece de maneira mais informal, incremental e 

implica em pouco reflexo nos gastos em P&D. 

A adoção de determinadas escolhas dentre as possíveis alternativas tecnológicas cria 

uma direção de desenvolvimento tecnológico e as subseqüentes atividades propostas para a 

solução desses problemas; essa via caracteriza a chamada trajetória tecnológica. Seguindo 

o exemplo do carro como paradigma tecnológico, a geração de um carro menos poluente 

seria uma trajetória tecnológica a ser percorrida. Dosi (1988, p.1128) define trajetória 

tecnológica como “[...] as atividades do processo tecnológico que ocorrem dentro de trade-

offs econômicos e tecnológicos definidos por um paradigma”.  
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A despeito de haver a presença de externalidades advindas de contribuições de outras 

firmas, bem como do conhecimento público disponível, as firmas diferem entre si no que 

se refere a sua base tecnológica. Nessa instância, as firmas se distinguem quanto às 

escolhas tecnológicas, o que dá origem a uma natureza cumulativa e específica à firma da 

tecnologia. Assim, o resultado inovativo futuro está intrinsicamente associado às escolhas 

passadas das firmas, resultando em competências e capacidades organizacionais 

cumulativas. Isso implica que a inovação tecnológica das firmas é estreitamente 

dependente da sua trajetória tecnológica. 

Conforme La Rovere (2006), ao compreender os conceitos de paradigma tecnológico 

e trajetória tecnológica, é possível entender a dinâmica da inovação e da obtenção de 

ganhos de competitividade por parte das firmas. 

 Rosenberg (1978) aponta que a inovação é resultado de um processo ou um conjunto 

de processos de aprendizagem distintos, podendo ser compreendido como um processo 

cumulativo que incrementa sucessivamente o estoque de conhecimento da firma. A 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) pode ser identificada com um tipo de processo na 

geração de novas tecnologias. A pesquisa básica envolve a aquisição de conhecimentos 

úteis para a atividade produtiva, enquanto o desenvolvimento da P&D consiste em 

procurar e descobrir as características de projeto ótimas de um produto.  

Vale ressaltar que os processos de aprendizagem não são responsáveis apenas pela 

geração de tecnologias de “magnitude schumpteriana”, as chamadas inovações radicais, 

símbolos visíveis de grandes saltos tecnológicos de caráter patenteável. Além deste tipo de 

tecnologias que penetram a estrutura econômica pela entrada principal, há o advento de 

outras mais discretas e de menor grau de notoriedade, cuja entrada se dá pelos fundos e 

pelos lados. Estas tecnologias são caracterizadas pelos pequenos melhoramentos 

cumulativos e invenções complementares que emanam das inovações radicais (ou iniciais) 

e determinam a sua taxa de crescimento de produtividade (ROSENBERG, 1959). 

O objetivo dos processos de aprendizagem é direcionar a inovação com propósitos 

comerciais, de forma a atender tanto as exigências do mercado, quanto aos conhecimentos 

científicos e de engenharia. Para Dias e Salerno (2009), o desenvolvimento do produto é 

cercado de incertezas e riscos fortes e as escolhas seguidas podem impactar o desempenho 

da firma durante toda a vida do produto. 

Ulteriormente a conclusão da etapa das atividades de P&D, quando o produto novo 

já foi projetado, há uma continuidade no processo de aprendizagem. A despeito de não ser 

reconhecida de forma explícita como componente do processo de P&D, esse aprendizado 
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desempenha um papel importante na inovação tecnológica. Tatsch (2007, p.66) ressalta 

que é “[...] o processo de aprendizado que gera e integra o conhecimento especializado, 

que torna possível a inovação; logo, o processo de aprendizado está na raiz do processo 

inovativo”. 

Nesta fase, a aprendizagem pode se dar, de acordo com Rosenberg (1978), através de 

duas formas: learning-by-doing ou learning-by-using. O primeiro refere-se ao aprendizado 

pela prática a partir do envolvimento direto no processo produtivo e consiste na capacidade 

individual ou organizacional de aprimorar aptidões no estágio de produção industrial. Esta 

prática resulta, por exemplo, na redução de custos reais de mão-de-obra por unidade de 

produto.  

Diante de uma economia com novas tecnologias complexas, a experiência envolvida 

na utilização do produto pelo usuário final passa a ter um papel fundamental no processo 

de aprendizagem do produto utilizado. O learning-by-using apresenta-se como 

determinante para delimitar as características de desempenho ótimas dos produtos, em 

especial no que diz respeito aos bens de capital duráveis. Estes produtos que contêm 

componentes complexos interdependentes ou materiais, durante o período de uso são 

expostos a tensões prolongadas ou a variáveis sob condições ambientais extremas, 

diferente daquelas ensaiadas em testes de protótipos, assim somente a partir de uma 

utilização intensiva as suas características serão totalmente compreendidas. Nesse sentido, 

o usuário se comporta como uma fonte de informações com possibilidades inovadoras 

incrementais, as quais podem ser incorporadas aos modelos subseqüentes, gerando, dessa 

forma, uma diferenciação de produtos. 

Segundo Rosenberg (1978), a experiência do aprendizado pelo uso gera duas formas 

de conhecimento útil que podem ser designadas como incorporado ou não-incorporado. O 

primeiro caso refere-se a uma experiência prolongada capaz de compreender as 

características do produto e exprimir os melhoramentos, conduzindo, dessa forma, a 

subseqüentes aperfeiçoamentos na concepção do projeto. Enquanto no segundo caso, a 

experiência não conduz a modificações no projeto do equipamento, mas a alterações no 

uso. Assim, as informações obtidas levam a novas práticas de forma a elevar a 

produtividade do equipamento, ou através da extensão da vida útil ou pela redução dos 

custos operacionais. Contudo, para o autor é intrincado fazer uma distinção entre o 

aprendizado incorporado e não-incorporado, porque na realidade, ambos mesclam-se.  

Notemos, portanto, a extensão do ciclo de vida de uma inovação inicial composta por 

um gradual e contínuo acúmulo de inúmeros pequenos melhoramentos e modificações, 
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bem como alterações de projeto, de forma a satisfazer as necessidades dos usuários, 

implicando em ampliação de produtividade de dimensões consideráveis e economicamente 

significativa.  

Para Lundvall (1988), uma parte considerável das atividades geradoras de 

conhecimento e tecnologia é endereçada aos usuários (sejam eles trabalhadores, 

consumidores ou o setor público) situados fora das unidades inovativas, de tal forma que o 

sucesso das inovações depende do conhecimento sobre as necessidades dos usuários 

potenciais. Assim, o autor põe em relevo a influência do learning-by-interaction como um 

processo de aprendizado identificado como elemento fundamental para a geração de 

inovações de produto3 de determinados setores industriais.  

Lundvall (1988, p. 17) destaca cinco fortes incentivos para o produtor monitorar o 

que está acontecendo nas unidades usuárias e, portanto, estabelecer formas de interação 

usuário-produtor: 

1) se as inovações de processo dentro das unidades usuárias não forem apropriadas 

pelos produtores, representarão um perigo competitivo potencial; 

2) as inovações de produto ao nível do usuário podem implicar novas demandas por 

equipamento de processo; 

3) o conhecimento produzido através do aprendizado pelo uso (learning-by-using) 

somente será transformado em novos produtos, se os produtores tiverem um 

contato direto com os usuários; 

4)  os gargalos e interdependências tecnológicas observadas dentro das unidades 

usuárias representarão mercados potenciais para o produtor inovador; 

5) o produtor pode estar interessado em monitorar a competência e o potencial de 

aprendizagem dos usuários, em condição de estimar suas respectivas capacidades 

para adotar novos produtos. 

Para a eficácia do learning-by-interaction é indispensável o estabelecimento de dois 

mecanismos: os canais e os códigos de informação. Os primeiros facilitam o fluxo de 

informação envolvendo custos de investimento em capital físico, enquanto os últimos 

tornam efetiva a transmissão da mensagem através do aprendizado cooperativo. A 

proximidade do espaço geográfico e cultural é essencial para a instituição de códigos 

tácitos de comportamento que fortaleçam a decodificação de mensagens complexas 

trocadas (LUNDVALL, 1988).  

                                                 
3 Lundvall considera “inovações de produto” como sendo novos materiais e novos processos, como também 
novos produtos para o consumo. 
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Nas palavras de Tatsch (2006), considerando que a geração de conhecimento e de 

inovação são interativos e localizados, a dimensão local e espacial traduz-se como 

elemento-chave na potencialização do processo de criação e difusão de inovação. 

Depreende-se a significativa relevância da cooperação entre produtores e usuários, 

definida como a participação ativa de ambas as partes em projetos conjuntos de P&D. 

Fatores como a globalização, inovação tecnológica, competitividade empresarial, 

mudanças nas demandas dos consumidores, dentre outros, tem exigidos produtos com 

qualidade, custos reduzidos e em intervalos cada vez menores. Diante da pressão pelo 

desenvolvimento de novos produtos, a colaboração com agentes externos se faz necessária 

e mais presente. Nesse ritmo, projetos colaborativos com clientes, fornecedores, institutos 

de pesquisas e universidades reflete uma estratégia empresarial que modifica a estrutura de 

P&D em direção a transferir parte do esforço para ações conjuntas (REAME JR, 2008; 

DIB, 2008). 

A despeito das vantagens destacadas em se estabelecer uma efetiva cooperação entre 

os produtores e usuários, também existem algumas possíveis desvantagens. Lundval (1988) 

destaca o fato de que a proximidade com usuários conservadores e com fraca competência 

técnica pode não promover o surgimento de atividades inovativas. Além disso, há o fator 

incerteza na troca de informação e o problema de um comportamento desleal entre as 

partes envolvidas. Diante dessa questão, a presença de confiança mútua e de códigos de 

comportamento deve balizar a relação entre os parceiros. 

Assim, quando, mais adiante, se analisar a indústria de máquinas agrícolas, ter-se-á a 

preocupação de compreender como ocorrem as interações entre os agentes de modo a 

suceder a evolução de sua dinâmica tecnológica. 
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3. Caracterização da Indústria de Máquinas Agrícolas 

 

3.1. Os processos de busca por inovação 

 

As empresas da IMA, tal como a indústria automobilística, encontram-se no final da 

cadeia produtiva, apoiada por uma extensa rede de fornecedores, elemento-chave no 

desenvolvimento tecnológico dessa indústria. Por essa característica, é cabível classificá-la 

como uma indústria montadora. Assim, a evolução tecnológica da IMA caracteriza-se, 

essencialmente, pelo aprimoramento dos seus produtos, através da incorporação de peças e 

componentes melhorados vindos do complexo metal-mecânico. Além disso, como a IMA é 

uma indústria que fornece bens para uso na produção de outros produtos, a relação com os 

usuários/clientes torna-se fundamental para o aprimoramento tecnológico do produto a ser 

ofertado. Nesse caso, a agricultura e a agroindústria, ao aplicarem ou demandarem 

soluções técnicas específicas dos fabricantes de máquinas agrícolas, também contribuem 

para o processo de evolução tecnológica dessa indústria (TATSCH, 2006). 

O setor de máquinas agrícolas caracteriza-se, portanto, por um padrão tecnológico 

incremental, baseado em inovações aperfeiçoadas concernentes com as interações para 

frente e para trás de sua indústria, isto é, entre usuários e fornecedores, respectivamente. 

Notemos que o processo de aprendizado não ocorre apenas na etapa de fabricação 

(learning-by-doing), orientado pela incorporação de peças e componentes, em associação 

ao aprimoramento das habilidades na fabricação da máquina agrícola. Ocorre também 

como resultado do uso real (learning-by-using) da máquina agrícola. Esta etapa 

caracteriza-se por uma aprendizagem oriunda de uma utilização extensiva das máquinas 

em que se adquire conhecimento a respeito das características de seu desempenho e de seus 

componentes usados nas atividades agrícolas e agroindustriais. Para Dib (2008), os clientes 

da IMA são uma importante fonte de idéias e participam do processo de desenvolvimento 

de produto, principalmente nas etapas de geração de idéias e teste de protótipo. 

Castellacci (2008), com base em Pavitt (1984), desenvolve uma nova taxonomia 

setorial para classificar as principais fontes de inovação. De acordo com o autor, nos 

setores de manufaturas intensivas em escala, como é o caso do setor de máquinas 

agrícolas, é freqüentemente peculiar a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) interna, levada 

a cabo em cooperação com as fontes externas de conhecimento, fornecedores e usuários. 

Todavia, o autor entende que o nível de oportunidade para a criação de uma nova 
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tecnologia nesse setor é médio, e que a apropriabilidade tecnológica pode ser alcançada 

através de fatores como design e segredos de processos.  

Na tipologia de Pavitt (1984), a agricultura e a agroindústria são classificadas como 

firmas dominadas pelos fornecedores, o que as caracteriza como pouco propensas ao 

desenvolvimento de tecnologias e altamente dependentes de fontes externas para a 

obtenção de inovações. Estas são absorvidas a partir do encadeamento tecnológico 

suscitado entre o setor agrícola e as firmas intensivas em produção e baseadas em ciência. 

Nesse caso, as primeiras englobam os fabricantes de equipamentos agrícolas e as últimas 

abrangem as empresas de defensivos agrícolas e de sementes, por exemplo.  

Assim, a agricultura constitui um setor tecnologicamente dominado pelas inovações 

derivadas da indústria de insumos e equipamentos e pela pesquisa de ponta gerada em 

laboratórios privados e instituições públicas de pesquisa (CASTRO; FONSECA; 1991). 

Rosenberg (1959) cita alguns casos de forma a explanar sobre o exame da forte relação 

intersetorial entre a agricultura, a indústria de máquinas agrícolas e as empresas de 

sementes. Um caso ilustrativo é o milho do meio-oeste dos EUA, o qual sofreu alterações 

genéticas com o intuito de adquirir haste rígida ou reta, mais propícia para ser cortada a 

partir da ceifa mecanizada. Esta inovação em seleção genética permitiu um redesenho da 

própria planta que com o propósito de satisfazer as necessidades específicas de manuseio 

mecânico, suscitou um transbordamento de repercussão tecnológica na agricultura. 

Diante disso, a IMA pode ser caracterizada como fonte (fabricantes) das inovações 

para a agricultura e agroindústria (usuários). No entanto, como notamos pelo exemplo 

ilustrativo citado anteriormente, há inúmeros motivos para estabelecer elos de interações 

entre ambos os lados em relação ao processo de inovação e pôr em prática o learning-by-

interaction. Se, por um lado, os usuários no cotidiano de suas atividades necessitam 

adquirir informações técnicas sobre o uso dos produtos e requerem serviços de assistência 

técnica, por outro, os produtores requerem informações amiúde sobre o desempenho dos 

seus produtos. Esse interesse mútuo, em certa medida complementar, estabelece elos de 

confiança que favorecem a efetivação de uma cooperação direta e, de certa forma, permite 

reduzir as incertezas inerentes ao processo de inovação. 

A partir de uma relação duradoura com a máquina agrícola, o cliente obterá 

conhecimento detalhado a respeito de diversas características das máquinas, tais como a 

operação do motor, o consumo de combustível, o potencial de tração, o funcionamento de 

componentes acoplados direcionados a agricultura de precisão, o rendimento (capacidade 
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de colheita, por exemplo), as necessidades de manutenção, os requisitos mínimos de 

serviços e revisões, dentre outros.  

Ferreira (1995) põe em relevo a importância da interação usuário-produtor e da 

proximidade com vistas ao intercâmbio de informações para a possível geração de 

melhorias de produtos da IMA. O quadro 1 expressa as seis fases que configuram essa 

relação inerente ao setor de máquinas agrícolas. Pelo fato de essa relação não realizar-se de 

forma estática, o quadro construído denota um esforço em mostrar o desenvolvimento da 

dinâmica tecnológica da IMA. 

 

Quadro 1 – Interação usuário-produtor e a dinâmica tecnológica na IMA 

 
Fonte: Elaborado a partir de Ferreira (1995) 

 

Na primeira fase, posteriormente a aquisição do produto pelo usuário, as redes de 

comercialização agem através dos serviços de assistência técnica, de forma a proporcionar 

um atendimento rápido e eficiente aos clientes. Nesta fase, as redes aborvem informações 

sobre o desempenho das máquinas agrícolas em campo e sobre as necessárias soluções 

técnicas a serem efetuadas, constituindo assim a segunda fase. Em seguida, é realizado o 

intercâmbio de informações entre as redes e a fábrica (empresa) sobre as necessidades dos 

usuários/agricultores. Constitui-se, assim, a terceira fase, na qual a empresa aliada as redes 

de comercialização criam atividades de acompanhamento sobre as exigências dos 

agricultores. No decurso deste acompanhamento compõe-se a quarta e a quinta fase, no 

qual as informações são transformadas em conhecimento sobre novas oportunidades 
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tecnológicas. Diante destas novas oportunidades, as empresas direcionam suas atividades 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com a finalidade de desenvolvimento de melhorias 

nos produtos, configurando, por fim, a sexta fase da relação usuário-produtor. 

Ulteriormente ao refinamento da máquina agrícola, o usuário geralmente recebe 

treinamento próprio para a melhor utilização do novo produto durante certo período. Nessa 

instância, o fabricante executa um monitoramento, de forma a realizar os ajustes, os 

reparos e as atualizações exigidas para o melhor desempenho da máquina em campo. 

Nesse caso, pode-se dizer que um novo ciclo de interação usuário-produtor estaria 

recomeçando. 

Notemos, portanto, a importância da interação usuário-produtor para a IMA, como 

via de ampliação de seu aprendizado e de sua base de conhecimento, de forma a favorecer 

a introdução de aperfeiçoamentos, modificações e inovações nos equipamentos agrícolas. 

 

3.1.1. O processo de desenvolvimento de máquinas agrícolas no Brasil 
 

Para Romano (2003, p.77), o desenvolvimento de um produto no setor de máquinas 

agrícolas pode se fazer presente de três formas:  

1) projetos inovadores – abrangem o desenvolvimento de um produto (original); 

2) projetos derivativos (evolutivos ou incrementais) – que envolvem o 

desenvolvimento de um novo produto derivado de um produto existente ou 

alterações do produto atual para incorporações de melhorias; 

3) projetos adaptativos – que envolvem o desenvolvimento de adaptações do 

produto atual para atendimento a objetivos específicos. 

Ainda segundo o autor, na IMA brasileira, o desenvolvimento dos dois últimos 

projetos abrange a maioria dos casos e se dá sob a forma de geração de um novo modelo 

similar e/ou alterações de projetos para reduzir custos de manufatura da máquina. 

Diversos estudos buscam analisar o Processo de Desenvolvimento de Produtos 

(PDP) no setor de máquinas agrícolas, de forma a caracterizar as atividades de P&D 

realizadas dentro das unidades fabris.  

Uma boa definição de PDP foi descrita por Rozenfeld et al (2006) citado por Reame 

Junior (2008, p.46). Segundo os autores, a partir da observação das exigências dos 

mercados e das oportunidades e limitações tecnológicas, as empresas criam um conjunto 

de atividades objetivando alcançar as especificações de projeto, bem como o processo de 

produção de um produto com a finalidade de produzi-lo. Além disso, ulteriormente ao 
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lançamento do produto, é feito um acompanhamento dos usuários, de modo a reparar as 

descontinuidades e incorporar este aprendizado ao longo do ciclo de vida do produto. 

Portanto, a realização dessas atividades constitui o desenvolvimento de produtos. 

O resultado das pesquisas realizadas por Toledo et al. (2006) e Simões (2007) 

identificam que as atividades de PDP efetuadas pelas empresas de pequeno e médio porte 

da IMA localizadas no interior de São Paulo são feitas de maneira informal, isto é, muitas 

empresas não utilizam ferramentais gerenciais, pesquisa de mercado, bem como avaliação 

de desempenho como forma de apoio ao PDP. Com isso, estas atividades visam 

principalmente aos aspectos técnicos do produto. 

Quanto à pesquisa executada por Romano (2003), na qual foram entrevistadas duas 

empresas de grande porte de capital estrangeiro (produtoras de tratores de rodas e 

colheitadeiras) e uma empresa de médio porte e capital nacional (produtora de máquinas e 

implementos agrícolas), confirma-se a realização do PDP no Brasil, apesar de este não 

envolver a fase de desenvolvimento da concepção do produto, mas a adaptação de produtos 

já existentes. As EMNs põem em prática “[...] a adoção de modelos de desenvolvimento 

baseados naqueles utilizados em suas matrizes, e processos de projeto voltados para 

adaptações de produtos desenvolvidos no exterior”, enquanto a empresa nacional “[...] 

conduz o processo de desenvolvimento de produto de acordo com a experiência dos 

profissionais que nelas atuam” (ROMANO, 2003, p. 73). Vale ressaltar que as grandes 

empresas seguem um modelo formal de desenvolvimento, baseado na engenharia 

simultânea4, em contraposição às menores, as quais não seguem procedimentos 

padronizados. 

Ainda conforme Romano (2003), o processo de planejamento do produto, que 

envolve o estudo e a definição da demanda de mercado, da tecnologia e do produto e, o 

processo de planejamento de projeto, que abrange a definição dos objetivos do projeto, das 

tarefas, da duração, dos custos, é realizado nas empresas de grande porte, sendo parcial nas 

empresas de porte médio e inexistente nas de pequeno porte. 

Passos e Calandro (1999) analisam que a indústria de máquinas agrícolas brasileira 

faz uso do licenciamento de tecnologia e leva a efeito as atividades de P&D, apesar de esta 

última ainda ser deficiente. Contudo, no que se refere ao licenciamento de tecnologia, isso 

ocorre somente nas empresas de grande porte (as EMNs), fabricantes de tratores de rodas e 

                                                 
4 Atividades selecionadas podem ser realizadas paralelamente, de forma integrada, (por ex, o projeto de 
produto e o plano de manufatura). Isso facilita a obtenção de um bom projeto para a manufaturabilidade e 
apoio logístico (ROMANO, 2003). 
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colheitadeiras. Nesse caso, são comuns os contratos de transferência tecnológica de 

produto desenvolvido pela matriz (no exterior). Nesse sentido, as subsidiárias brasileiras 

realizam somente a adequação do produto às condições locais de clima e solo, e às 

exigências do agricultor brasileiro. 

Os raros desenvolvimentos de projetos inovadores no caso brasileiro podem ser 

explicados pelo fato de que a formação básica dos engenheiros que participam do processo 

não é voltada para a área de projeto de produtos industriais, o que não leva, portanto, a 

geração de concepções originais (ROMANO, 2003). 

Em outras palavras, de acordo com as pesquisas citadas, depreende-se na IMA 

brasileira, especialmente, a geração de produtos adaptativos e derivativos. Logo, os novos 

produtos são, em geral, os mesmos produtos já produzidos pela empresa, com algumas 

alterações para atender as novas demandas. Isso revela que a concepção do produto é 

sempre a mesma, o que varia são as aplicações e os modelos, os quais determinam 

diferentes especificações técnicas para uma mesma concepção. 

A despeito de a maioria dos projetos desenvolvidos no Brasil serem de caráter 

adaptativo ou derivativo, mantendo a mesma concepção do produto originado da matriz, o 

Brasil é local de desenvolvimento de produtos, confirmando, portanto, a sua função como 

gerador de inovações desse setor. O intuito desse trabalho é realizar o estudo de caso das 

empresas da amostra, de forma a analisar qual o papel do Brasil para os três players 

mundiais do setor de máquinas agrícolas. 

 

3.2. Uma análise das estratégias competitivas 

 

A Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas caracteriza-se por ser uma 

estrutura heterogênea, onde coexistem empresas de diferentes portes com distintas 

peculiaridades técnicas e organizacionais (ECIB, 1993; RIBEIRO, 2006). A concorrência 

nos segmentos específicos de mercado inclui desde os implementos mais elementares e 

manuais até as máquinas agrícolas motorizadas e com recursos tecnológicos avançados. 

Assim, a concorrência se dá em mercados que vão desde o preparo do solo até a pós-

colheita.  

Segundo ECIB (1993), as máquinas agrícolas são classificadas em três categorias 

gerais: 1) máquinas automotrizes; 2) implementos de tração mecânica; 3) implementos 
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manuais5. No Brasil, a produção da categoria “um” é predominante nas empresas de 

grande porte, geralmente de porte multinacional, enquanto as categorias “dois” e “três” são 

fabricadas pelas empresas de pequeno e médio porte, de capital nacional (ROMANO, 

2003).  

Para Santos Filho e Santos (2001), as máquinas agrícolas podem ser divididas em 11 

grupos: 

1) Máquinas para o preparo do solo:  

a) Para o preparo inicial do solo: destocadores, serras, lâminas empurradoras, 

lâminas niveladoras, escavadeiras e perfuradoras; 

b) Para o preparo periódico do solo: arados de aivecas, arados de discos, 

subsoladores, enxadas rotativas e sulcadores; 

2) Máquinas para a semeadura, plantio e transplante: semeadoras, plantadoras e 

transplantadoras6; 

3) Máquinas para a aplicação, carregamento e transporte de adubos e corretivos: 

adubadoras e carretas; 

4) Máquinas para o cultivo, desbaste e poda: cultivadores de enxadas rotativas, 

ceifadeiras e roçadoras; 

5) Máquinas aplicadoras de defensivos: pulverizadores7, polvilhadoras, 

microatomizadoras, atomizadoras e fumigadores; 

6) Máquinas para a colheita: colhedoras ou colheitadoras; 

7) Máquinas para transporte, elevação e manuseio: carroças, carretas e caminhões 

8) Máquinas para o processamento: máquinas beneficiadoras de café, milho, arroz, 

algodão e cana e máquinas para o tratamento e polimento (secadoras, 

classificadoras e polidoras); 

9) Máquinas para a conservação do solo, água e irrigação e drenagem:  

                                                 
5 Conforme Gadanha (1991), “as máquinas são conjuntos de componentes com movimentos suficientes para 
transmitir efeitos de forças ou energia e são motoras quando transformam o efeito e movidas quando 
transmitem o efeito. Os implementos são conjuntos de componentes que não transformam energia”. (apud 
REAME JR, 2008, p. 28). Para Santos Filho e Santos (2001, p.1), os implementos agrícolas são classificados 
como “implemento ou sistema mecânico mecânico, com movimento próprio ou induzido, em sua forma mais 
simples, cujos órgãos componentes não apresentam movimentos relativos”. 
6 Essas máquinas possuem sistemas mecânicos responsáveis pela deposição de órgãos vegetativos no solo. 
As semeadoras depositam sementes finas e grossas (arroz, milho, feijão, soja, trigo, etc); as plantadoras são 
responsáveis pelo plantio de órgãos vegetativos considerados tubérculos (batatas, mandioca e cana); as 
transplantadoras são máquinas cuja função é plantar mudas (cebola, eucaliptos e arroz) (SANTOS FILHO; 
SANTOS; 2001, p.70). 
7 Os pulverizadores são “máquinas nas quais os líquidos são bombeados sob pressão através de orifícios 
(bicos) e explodem ao serem lançados contra o ar, por descompressão” (SANTOS FILHO; SANTOS; 2000, 
p.81). 
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a) Para a irrigação: motobombas e aspersores; 

b) Para a drenagem: retroescavadeiras e valetadeiras; 

10) Máquinas especiais: tratores florestais e filler bush (processador de madeira); 

11) Máquinas motoras e tratoras: tratores agrícolas, tratores industriais e tratores 

florestais. 

Neste estudo, a ênfase será dada, especialmente, aos tratores de rodas e colheitadeiras 

(grupos “onze” e “seis”, respectivamente). Os tratores de rodas são máquinas 

autopropelidas8 projetadas para tracionar, transportar e fornecer potência para máquinas e 

implementos agrícolas, sendo classificadas de acordo com a potência do motor. A 

Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA9) utiliza, em 

suas estatísticas, uma classificação de acordo com as faixas de potência (até 49 cv, de 50 a 

99 cv, de 100 a 199 cv e acima de 200 cv). 10 

Igualmente autopropelidas, as colheitadeiras são projetadas para a colheita de 

lavouras, porém com design diferenciado por tipo de colheita como, por exemplo, 

colheitadeiras de grãos (milho, feijão, soja, trigo e arroz)11, café, cana-de-açúcar, algodão e 

uva. A maior complexidade e especificidade da colheitadeira são evidentes quando 

comparada aos tratores de rodas que são máquinas mais genéricas. 

Existem dois tipos de empresas no setor de máquinas agrícolas, aquelas que buscam 

oferecer uma linha completa e diversificada de produtos, denominadas full-line, e aquelas 

que se concentram em nichos específicos de mercado (FERREIRA, 1995; FONSECA, 

1990).  

Penrose (1959) realiza um exame a respeito da relação entre a diversificação e o 

processo de crescimento da firma e aponta que a opção pela diversificação da linha 

completa de produção provém de uma estratégia competitiva da firma de manter a sua 

posição em determinado campo de atividades. Para a autora, 

 
                                                 
8 Utiliza o mesmo motor para acionar os mecanismos que desempenham as operações básicas de corte, trilha, 
separação e limpeza e para deslocar a máquinas através da lavoura (REAME JR, 2008, p.29). 
9 De acordo com o seu site, a ANFAVEA foi fundada em 15 de maio de 1956 e reúne empresas fabricantes 
de autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus) e máquinas agrícolas automotrizes 
(tratores de rodas e de esteiras, colheitadeiras e retroescavadeiras) com instalações industriais no Brasil.  
10 Outro tipo de classificação criado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ordena os 
tratores segundo as categorias Leves (até 45 cv), Médios (de 45 cv a 80 cv) e Pesados (acima de 80 cv). 
11 Existem particularidades quanto à colheitadeira de grãos: i) Para a colheita de milho, é necessário acoplar à 
colheitadeira uma plataforma específica denominada plataforma de milho; ii) A cultura de arroz pode ser de 
dois tipos: irrigado ou de sequeiro. No primeiro caso, também deve ser utilizada uma plataforma específica 
para a colheita, enquanto para o arroz de sequeiro, emprega-se a plataforma de grãos, tal como para o restante 
dos grãos (feijão, soja e trigo). Além disso, para algumas culturas são necessários componentes específicos 
acoplados às colheitadeiras, os chamados kits utilizados no caso do milho e do feijão, por exemplo. 
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[...] sempre que uma firma tem a oportunidade de fabricação de novos 
produtos que juntamente com os já existentes na sua linha de produção, a 
tornem capaz de suprir a mais ampla variedade de necessidades dos 
consumidores, ela terá incentivo para fazê-lo, na medida em que, sendo 
conveniente aos consumidores, tal fato pode proporcionar-lhe vantagem 
sobre seus concorrentes e permitir-lhe atrair uma freguesia nova, 
independentemente de quaisquer vantagens proporcionadas pelo produto 
em si (PENROSE, 1959, p.19). 

 

Ainda segundo as palavras da autora, é lucrativo para uma firma continuar a investir 

ou mesmo expandir-se nas áreas básicas de produção na qual opera. A diversificação no 

âmbito da produção diz respeito à produção de uma maior gama de produtos diferentes 

baseados na mesma tecnologia e vendidos nos mercados da firma já existentes. Nesse caso, 

a manutenção de uma ampla linha completa de produtos constitui-se também como uma 

barreira contra as variações na demanda total dos produtos. 

Com relação à IMA, verifica-se a diversificação de uma linha completa de negócios 

de equipamentos agrícolas no caso das EMNs, cuja estratégia abrange desde a fabricação 

dos implementos até as máquinas automotrizes. Neste caso incluem-se as inúmeras 

variedades de máquinas, com relativamente maior grau de diversificação para as 

colheitadeiras (diferenciadas por tipo de colheita) e menor para aos tratores (seja de rodas 

ou de esteiras). Outro tipo de diversificação ocorre, geralmente entre as EMNs do setor, a 

fabricação de máquinas automotrizes agrícolas associada às máquinas industriais ou de 

construção. De acordo com Fonseca (1990), existem fortes convergências quanto aos 

métodos de fabricação e uso de insumos para ambos as classes de equipamentos. Isso 

porque para a fabricação dos equipamentos agrícolas e industriais é possível o 

compartilhamento de sistemas de transmissão, componentes hidráulicos, peças estampadas, 

dentre outros, ocasionando no usufruto de vantagens (economias de escopo) por parte da 

empresa.  

Segundo Ferreira (1995), o segmento de máquinas automotrizes configura-se como 

um oligopólio diferenciado-concentrado. É um caso de oligopólio concentrado na medida 

em que passou por uma reestruturação corporativa entre 1970 e 1980, origem da atual 

conformação. Além disso, é também diferenciado por basear-se na estratégia de 

diferenciação de produtos, a qual envolve basicamente significativas alterações de 

qualidade com melhoramento de desempenho do produto. No caso dos tratores, por 

exemplo, as melhorias podem implicar na conquista de maior capacidade de tração, que 

pode resultar na formação de nichos específicos de faixa de potência. Por outro lado, no 

caso das colheitadeiras, a diferenciação baseia-se no rendimento da máquina, ou seja, na 
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busca por índices próximos de zero em relação à perda de colheita e na maior capacidade 

de colher um determinado número de sacas por minuto. Cada grupo tem a identidade da 

marca reforçada pelos investimentos em marketing e pela qualidade e presença da 

assistência técnica.  

Além da diferenciação de produtos vista como a principal forma de concorrência na 

indústria de tratores agrícolas, Ferreira (1995) ainda adiciona outros três itens relevantes às 

estratégias competitivas da IMA. Primeiramente, as redes de comercialização e assistência 

técnica, requisitos importantes no momento de fidelização da marca para com seus 

clientes. Este tipo de estratégia serve como mola propulsora para o surgimento de 

inovações baseadas na relação usuário-produtor. Isto se deve, em primeiro lugar, ao 

estabelecimento de inúmeras redes de comercialização, as quais proporcionam uma maior 

abrangência territorial e a conquista de uma maior participação da empresa no mercado no 

qual está inserida. Em segundo lugar, a assistência técnica, integrada a essas redes, oferece 

uma adequada estrutura de reposição de peças e programas de treinamento, garantindo 

mesmo após a aquisição do produto, uma interação confiável e continuada entre o usuário 

(consumidor) e o produtor (empresas). Neste ponto reveste-se o essencial dessa estratégia, 

o fortalecimento da relação usuário-produtor, uma relação imprescindível para a absorção 

de informações relevantes ao aprimoramento tecnológico dos produtos a diferentes 

sistemas de uso agrícola.  

A segunda estratégia apontada pelo autor é a concorrência por segmentos específicos 

de mercado, divididos de acordo com a faixa de tamanho e potência do motor dos tratores. 

Esta divisão fica mais clara para os tratores do que para as colheitadeiras, as quais são 

avaliadas quanto ao rendimento por tipo de colheita.  

O terceiro item é a existência de economias de escala em nível da planta industrial 

nesse setor, com o propósito de redução do custo de produção dos bens de capital seriados. 

Vale ressaltar que existe uma grande sinergia entre os processos produtivos de tratores e 

colheitadeiras, uma vez que a maior parte das etapas de produção são as mesmas. Assim, é 

possível haver a associação da produção de ambos os produtos em uma mesma planta 

industrial. A presença de economias de escala, fonte de importantes barreiras à entrada 

nessa indústria, é parcialmente responsável pela conformação da estrutura de oferta. Essa 

estrutura, como mencionado acima, decorre, também, de outros tipos de economias, como 

as de comercialização, distribuição, marketing, etc. 
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3.3. Um exame histórico da evolução da Indústria de Máquinas Agrícolas 

 

A Tabela 2 sintetiza um breve histórico da IMA, caracterizada por quatro etapas de 

transformações ocorridas no âmbito da sua estrutura produtiva, organizacional, corporativa 

e tecnológica, refletindo-se na atual dinâmica competitiva e de desenvolvimento de 

inovações do setor. 

 

Tabela 2 – Evolução histórica da Indústria de Máquinas Agrícolas 

1950 Padronização 

1980 Internacionalização e Reestruturação corporativa 

1980-1990 Desverticalização produtiva 

1990-2010 Agricultura de Precisão e Motores movidos a combustíveis renováveis 

Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão Bibliográfica. 
 

3.3.1. Tendência à padronização 
 

Em princípios do século XX, Henry Ford, um inventor estadunidense, além de se 

tornar o primeiro fabricante a transformar o automóvel em um produto de consumo em 

massa, também foi o primeiro a construir um trator que tivesse grande sucesso, devido as 

suas especificações técnicas e as vantagens de ser produzido em série (ANFAVEA, 

2006a). Este novo modelo denominado Fordson, de caráter muito simples fundido a ferro 

foi lançado em 1917. Este fenômeno calcava-se em fatores determinantes como: a) 

produção em massa aliada a uma busca constante por economias de escala; b) linhas de 

montagem caracterizadas por trabalhadores altamente especializados; c) verticalização 

produtiva garantida pela apropriação, por exemplo, de diversas fontes de matérias-primas. 

Na década de 1920, o modelo Fordson se tornou um modelo dominante, cujo projeto 

básico de trator funcionou como referência para o desenvolvimento subseqüente desse 

produto durante duas décadas seguintes (FONSECA, 1990).  

Nesse contexto, Castro e Fonseca (1991) ressaltam que o design do modelo Fordson 

constitui-se em um paradigma tecnológico12 das máquinas e implementos agrícolas, o qual 

forneceu possibilidades e aperfeiçoamentos de um produto ou processo ao longo de uma 

trajetória tecnológica. Embora esta inovação primária tenha revolucionado a mecanização 

                                                 
12 As autoras utilizam o termo “padrão tecnológico”, porém com o mesmo sentido de paradigma tecnológico. 
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agrícola, era um trator pouco versátil e inseguro. Surge, a partir disso, outros marcos de 

referência, tais como o Farmall, lançado pela International Harvester, em 1925 e o 

Ferguson lançado em 193913. Surgem também inovações incrementais como a introdução 

de pneus de borracha em 1938, solucionando a questão da forte compactação ocasionada 

pelos pneus de ferro. 

Devido à forte convergência a partir da generalização do design desenvolvido pelo 

Ferguson, um problema persistente nas linhas de montagem foi solucionado: a ausência da 

intercambiabilidade de peças e componentes de tratores e dos sistemas de engate e controle 

hidráulico dos implementos (TATSCH, 2008). Ocorre, portanto, na década de 1950 a 

tendência à padronização na IMA a nível mundial, por medidas de redução de custos, 

caracterizando-se como a primeira etapa do processo histórico da IMA. 

 

3.3.2. Internacionalização e Reestruturação Corporativa 
 

A segunda etapa refere-se à internacionalização e a reestruturação corporativa da 

IMA com início no final da metade da década de 1970 e intensificação em primórdios dos 

anos 1980.  

O final da metade dos anos 1970 é marcado por dois fatores principais que culminam 

na crise internacional: o segundo choque do petróleo e a resposta restritiva dos países 

industrializados (elevação das suas taxas de juros), acarretando em um cenário de escassez 

de liquidez a nível internacional (HERMANN, 2005). Concomitantemente, em meados de 

1980, a IMA encontrava-se em um estado de superdimensionamento das plantas industriais 

e a agricultura mundial dispunha de um excesso de produção agrícola, resultando na queda 

das principais commodities agrícolas. Diante desse cenário de falta de liquidez 

internacional, de sobrecapacidade produtiva e de recessão agrícola global, a IMA sofre um 

declínio das vendas de máquinas agrícolas. Conseqüentemente, essa indústria passa por 

uma crise de caráter estrutural nos anos 1980, resultando na sua reestruturação em bases 

globais através de um intenso processo de concentração de capitais e oligopolização da 

indústria mundial, com o objetivo de garantir um maior alcance tecnológico e viáveis 

ganhos de economias de escala e escopo (FONSECA, 1990; MARANGONI & PLÁ, 2002; 

TATSCH, 2006).  

                                                 
13 Este modelo, produzido a partir de um acordo de fabricação entre a Ferguson e a Ford, foi o primeiro a 
possibilitar o manejo de implementos sem as complicações anteriores no sistema integral trator-implemento, 
devido à introdução do sistema hidráulico com haste em três pontos. 
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O cenário competitivo resultante levou a uma tendência de atuação em escala global 

das grandes fabricantes de máquinas agrícolas, visando aumentar as suas participações no 

mercado a partir de processos intensos de F&A e formação de joint-veintures em todos os 

continentes. Aliado a isso, há uma tendência de especialização das empresas em nível 

internacional, que contou com a “[...] fabricação de modelos individuais em determinados 

locais de produção, levando também a um aumento do comércio intra-firma, via 

exportações/importações de equipamentos acabados de peças e componentes” 

(MARANGONI; PLÁ; 2002, p.3). Uma análise, a partir dos sites das corporações, sobre a 

presença global das três empresas da amostra corrobora essa afirmação, ao revelar a 

distribuição mundial da fabricação dos modelos de produtos (verificar Tabelas 10, 11 e 

12).  

Diante desse processo de globalização produtiva, o comércio exterior passa a ter um 

novo sentido, o de facilitar e suprir as operações dos grupos multinacionais, ao tomar a 

forma de intercâmbio corporativo baseado no comércio intra-firma e no comércio intra-

indústria.  

Tatsch (2006, p.107) sugere que as estratégias internacionais do setor de máquinas 

agrícolas “[...] se calcaram na concentração de capital e na utilização de fontes globais de 

suprimento de peças e componentes, à luz da indústria automobilística”. Além disso, para 

Castro e Fonseca (1991), a expansão das grandes corporações desse setor em busca da 

internacionalização e da criação de unidades subsidiárias para países como Brasil, 

Austrália, África do Sul e Argentina, é facilitada pelo advento da padronização e pela 

conquista das economias de escala a partir da reestruturação produtiva ocorrida na década 

de 1950 (pós 2ª Guerra Mundial).  

A formação de oligopólios mundiais na IMA tem início desde a fundação das 

corporações, contudo é mais expressiva entre o final da década de 1970 e início de 1990, o 

que marca, portanto, a etapa de reestruturação corporativa, e prossegue até os tempos 

atuais, embora com menor intensidade. 

 A estadunidense Deere & Company (Tabela 3), fundada em 1837, inicia suas 

atividades com a produção de arados, entrando no ramo de tratores em 1918, quando 

adquire a Waterloo Traction Engine. Em 1979, a Deere constitui uma joint-veinture com a 

empresa brasileira Schneider Logemann & Cia. Ltda. (SLC), passando a deter seu controle 

total em 1999. Neste ano, a Deere realiza outra joint-veinture com uma empresa 

estadunidense, a Cameco, detentora da tecnologia de produção de colheitadeiras de cana-

de-açúcar, adquirindo-a totalmente em 2002. Já em 2009, é a vez de estabelecer uma joint-
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veinture com outra empresa brasileira, a Auteq Telematica AS, especializada em 

gerenciamento de frotas e monitores de plantio. 

Vale ressaltar que o ano de 1956 marca o início da internacionalização da Deere, 

quando a empresa estende suas operações ao México e à Alemanha (com participação no 

capital de uma empresa alemã). Nos anos seguintes foram realizados investimentos na 

França e África do Sul. Em 1958, a John Deere iniciou sua presença na América do Sul, 

instalando-se na Argentina. 

 

Tabela 3 - Cronologia da Deere & Company 

Ano História Origem do 
Capital Atividades incoporadas 

1837 Fundação da John Deere em Ilhinois 
(EUA) 

Estadunidense produção de arados 

1868 John Deere passou a denominar-se 
Deere & Company 

  

1918 Aquisição da Waterloo Traction Engine 
Company 

Estadunidense tratores 

1958 Fundação da John Deere Credit  financiamento 
1979 Joint-veinture (20%) com a Schneider 

Logemann & Cia.Ltda (SLC) 
Brasileiro trilhadeira para cereais e 

colheitadeira 
1996 Joint-veinture (40%) com a SLC Brasileiro  

 Lançamento da GreenStar  tecnologia de precisão e 
posicionamento 

1999 Aquisição total da SLC Estadunidense  
 Joint-veinture com a Cameco Estadunidense colheitadeiras de cana-de-

açúcar 
2002 Aquisição total da Cameco Estadunidense  
2009 Joint-veinture com a Auteq Telematica 

AS 
Brasileiro gerenciamento de frotas e          

monitores de plantio 

Fonte: Elaborado a partir dos sites e Annual Reports das corporações; Bjornson e Kipfel (2000) 
 

 Quanto à CNH Global NV (Tabela 4), esta corporação foi criada no fim da década 

de 1990, todavia, houve diversas reestruturações importantes que deram origem as suas 

marcas agrícolas: New Holland Agriculture, Case IH e Steyer (vide Tabela 4). A primeira 

marca é resultado da fusão entre a New Holland e a Ford Motor Company, ambas de 

capital estadunidense. A New Holland inicia suas atividades no início do século XX e se 

especializa em colheitadeira axial, mas acaba sendo adquirida pela Ford em 1986. Esta 

empresa é fundada no início do século XX e é inovadora na fabricação de tratores em série. 

Dois anos mais tarde, a união Ford New Holland é comprada pelo Grupo Fiat, de capital 

italiano. A segunda marca, a Case IH, origina-se, em 1985, como resultado da fusão entre a 
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Case e a International Harvester, ambas também de origem estadunidense. A primeira 

empresa iniciou suas atividades no século XIX e a segunda, no início do século XX. Em 

1996, a Case IH ingressa no setor de cana-de-açúcar e de pulverizadores, por meio da 

aquisição da empresa australiana Austof e da empresa Tyler Manufacturing, 

respectivamente. Enquanto a terceira marca, a Steyer, é adquirida em 1996, quando a Case 

IH detém o controle da Steyr Landmaschinentechnik GmbH, uma fabricante austríaca de 

tratores especialmente projetados para regiões agrícolas montanhosas. Por fim, em 1999 a 

CNH Global NV é criada, em decorrência da compra da Case IH pelo Grupo Fiat.  

Segundo o site desta corporação, em 1963, a Case já possui subsidiárias no Reino 

Unido, França, África do Sul, Brasil e Austrália, e 15 empresas licenciadas em outros 

países, marcando o início de seu processo de internacionalização.  

 

Tabela 4 - Cronologia da CNH Global NV 

Ano História 
Origem do 
Capital Atividades incoporadas 

1842 Fundação da Threshig Machine 
Buildings por Jerome Case 

Estadunidense máquina debulhadora e trator 

1902 Fundação da International Harvester Estadunidense colheitadeira de grãos (axial-flow) 
e de algodão e trator 

1903 Fundação da New Holland Estadunidense colheitadeira 
1985 Case adquire a International Harvester, 

originando a Case IH 
Estadunidense colheitadeira de grãos (axial-flow) 

e de algodão e trator 
1919 Fundação da Ford Motor Company Estadunidense trator 
1986 Ford Motor adquire a New Holland, 

originando a Ford New Holland 
Estadunidense colheitadeira 

  Case adquire a Steiger Tractor 
Incorporated 

Estadunidense trator 

1988 Grupo FIAT adquire a Ford New 
Holland 

Italiano colheitadeira e trator 

1995 Lançamento do Advanced Farming 
System 

 tecnologia de precisão e 
posicionamento 

1996 Case IH adquire a Austof Holdings 
Limited 

Australiano sistemas de cana-de-açúcar 

  Case IH adquire a Steyr 
Landmaschinentechnik GmbH 

Austríaco tratores para regiões montanhosas 

1998 Case IH adquire a Tyler 
Manufacturing 

Estadunidense pulverizador 

1999 Grupo FIAT adquire e Case IH Italiano  

Fonte: Elaborado a partir dos sites e Annual Reports das corporações; Bjornson e Kipfel (2000) 
 

A AGCO Corporation (Tabela 5), de capital estadunidense, também é constituída por 

uma herança de marcas que remontam meados de 1800, sendo as principais marcas: 

Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Agco Allis e Valtra. Para Bjornson e Klipfel (2000, 
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p.73), “[...] a AGCO desenvolveu uma linha única de equipamentos multimarcas através de 

numerosas aquisições de companhias sob mal estado financeiro”. Segundo o site da 

corporação, a empresa foi fundada em 1990 com a compra da alemã Deutz Allis 

Corporation, que por sua vez havia adquirido, cinco anos antes, a divisão agrícola da Allis 

Chalmers Corporation. Desde então, a empresa passou a fabricar produtos sob a marca 

AGCO Allis e iniciou um processo de aquisições estratégicas e de vanguarda de soluções 

agrícolas a nível mundial. A canadense Massey Ferguson, fundada no século XIX, um 

histórico de mais de 160 anos de desenvolvimento, foi adquirida em 1994. A alemã Fendt, 

líder de mercado da Europa e especializada em tratores pesados, é adquirida em 1997. Já a 

Challenger, marca da divisão agrícola da Caterpillar, inovadora em tratores de esteiras, 

mas também fabricante de tratores de rodas, foi adquirida em 2002. Enquanto a Valtra foi 

adquirida em 2004 e proporcionou a AGCO um histórico de 95 anos de desenvolvimento 

de tratores com raízes na Valmet, da Finlândia, e da Volvo BM, da Suécia. Esta empresa 

possui um sistema modular de montagem de tratores, que permite a produção de 

equipamentos sob medida para atender a necessidades específicas dos clientes. Por fim, em 

2007, a AGCO Corporation passa a fazer parte da área de implementos agrícolas a partir da 

aquisição da brasileira Sfil (VALOR ECONÔMICO, 2007). 

Depreende-se que as aquisições da Deere aconteceram em menor proporção, bem 

como foram mais verticais do que horizontais, quando comparada a AGCO e a CNH 

(BJORNSON; KLIPFEL; 2000). Em outras palavras, a estratégia da Deere é controlar 

diferentes etapas da cadeia produtiva de máquinas agrícolas, o que diminui os custos e 

dificulta o acesso do concorrente a um determinado produto. Para Bjornson e Klipfel 

(2000, p.77), a “[...] Deere persegue um crescimento internacional primariamente através 

de joint-veintures, acordo de vendas e mercado do que aquisições”, em razão de a Deere 

"enfatizar mais a integração vertical e uma única marca”. 

Quanto à AGCO e a CNH, ao adotarem uma integração mais horizontal, optam pela 

estratégia de adquirir concorrentes diretos, do mesmo nível da cadeia produtiva, resultando 

na eliminação da concorrência e na conquista do mercado consumidor pré-existente. 

Diante desse histórico de concentração do capital da IMA, pode-se dizer que a atual 

estrutura corporativa dessa indústria internalizou um composto tecnológico acumulado por 

mais de um século e meio que se agrega ao permanente aprimoramento do processo de 

gestão tecnológica, em intercâmbio com os centros mundiais de desenvolvimento.  
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Tabela 5 - Cronologia da AGCO Corporation 

Ano História 
Origem do 

Capital Atividades incoporadas 
1985 Deutz Corporation compra a divisão 

agrícola da Allis Chalmers e forma a 
Deutz-Allis Corporation 

Estadunidense  

1990 Aquisição da alemã Deutz-Allis 
Corporation e fundação da AGCO 
Corporation 

Estadunidense tratores e colheitadeiras 

1991 Aquisição da Hesston Estadunidense feno e forragem 
 Aquisição da White Estadunidense tratores de alta potência 

1993 Aquisição da White-New Idea Estadunidense plantadeiras e feno 
 Adquire a Massey Ferguson da América 

do Norte 
Canadense direitos de distibuição do produto 

1994 Aquisição da Massey Ferguson Canadense tratores e colheitadeiras 
1996 Aquisição da Deutz Argentina Estadunidense direitos de distibuição do produto 

 Aquisição da Iochpe-Maxion Brasileiro direitos de distibuição da Massey 

 Lançamento do Fieldstar  tecnologia de precisão e 
posicionamento 

1997 Aquisição da Fendt Alemão tratores pesados 
1998 Joint-veinture com a Deutz Argentina 

(vende 50% da aquisição feita em 1996) 
Estadunidense motores 

 Aquisição da Spra-Coup Estadunidense pulverizador 

 Aquisição da Willmar Estadunidense pulverizador 

1999 Mudança do nome da marca Deutz para 
Agco Allis 

  

 Associação com a De Lage Landen 
(DLL), uma subsidiária da Rabobank, 
para a criação da AGCO Finance 

 financiamento 

2001 Mudança do nome da marca Valmet para 
Valtra 

  

2002 Aquisição da Challenger (divisão agrícola 
da Caterpillar) 

Estadunidense tratores de esteiras 

2004 Aquisição da Valtra e sua divisão de 
motores Sisu Diesel 

Finlândes tratores e motores 

2007 Aquisição da Industrial Agrícola 
Fortaleza Importação e Exportação Ltda 
(SFIL) 

Brasileiro implementos agrícolas 

 Joint-veinture com a Laverda Italiano colheitadeiras 

2008 Sisu Diesel é renomeado Sisu Power 
Diesel 

  

Fonte: Elaborado a partir dos sites e Annual Reports das corporações; Bjornson e Kipfel (2000) 
 
 
3.3.3. Processo de desverticalização produtiva 
 



33 
 

A terceira etapa do processo histórico da IMA iniciou-se no final dos anos 1980 e se 

aprofundou consideravelmente nos anos 1990. Nesse momento, o objetivo era reduzir 

custos e centralizar esforços em determinadas competências da empresa, uma tendência 

contrária à integração vertical verificada nos conglomerados americanos dos anos 1960.  

De acordo com Stopford (1995), para ganhar vantagens de escala e escopo, bem 

como eficiência, as EMNs adotam novas estratégias, tal como a especialização de ativos, 

com o propósito de se armar para a batalha competitiva em âmbito global. Devido ao fato 

de as empresas não poderem comandar todos os recursos necessários para o seu sucesso na 

competição internacional, elas passam a contratar aquelas atividades sem importância 

estratégica central para manter uma competitividade de longo prazo de um 

empreendimento.  

Esse processo caracterizou-se por uma forte desverticalização da produção na IMA, a 

qual passou a contar com fornecedores terceirizados de peças e componentes, em vez de 

fabricar internamente (TATSCH, 2006). O alto grau de encadeamento do setor de 

máquinas agrícolas com outras indústrias é analisado por Vargas (apud FERREIRA, 1995, 

p. 53), o qual mostra que “[...] as matérias-primas e componentes fornecidos por terceiros 

representam entre 70% a 80% do custo total de produção dos tratores agrícolas e 

colheitadeiras”. Nesse ponto, conforme Tatsch (2006), as etapas de fundição e forjamento, 

em muitas empresas não ocorrem mais internamente, enquanto as etapas de usinagem, 

corte e dobra, tratamento térmico, soldagem, montagem, pintura, inspeção e testes, ainda 

são processos internalizados à firma. 

Ainda segundo Tatsch (2006), a terceirização possibilitou o surgimento de novas 

formas de relacionamento intersetoriais, como também, o incremento de fontes globais de 

suprimento de insumos, peças e componentes (global sourcing). A autora revela que “[...] 

quanto ao produto, no caso dos tratores, buscou-se o estabelecimento de uma „plataforma 

comum‟ (motor, transmissão e eixo dianteiro e traseiro) que sofre pequenos ajustes para 

atuação junto a diferentes tipos de solo e de culturas agrícolas” (TATSCH, 2006, p. 129).  

Estes ajustes podem se refletir, por exemplo, na seleção de pneus específicos ou das bitolas 

dos tratores14. Assim, a terceirização fomentou a necessidade de uma maior cooperação 

entre firmas quanto à qualidade dos fornecedores e ao desenvolvimento de produtos. 

Nas palavras de Bjornson e Klipfel (2000), a Deere é mais verticalmente integrada, 

em razão da maior internalização da fabricação de partes e equipamentos, quando 

                                                 
14 A seleção das bitolas (distância entre as rodas de um mesmo eixo) depende do espaçamento entre fileiras 
de algumas culturas; quanto maior o espaçamento, maior deve ser a bitola para evitar o pisoteio da lavoura. 
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comparada a AGCO ou até mesmo a CNH. Conseqüentemente, a Deere detém um maior 

controle na busca do desenvolvimento de sistemas integrados e avançados. 

Ainda para os autores, a AGCO tem uma clara estratégia de fabricação de baixo 

custo, através da terceirização de uma porção significativa das partes e equipamentos 

utilizados para a montagem das máquinas agrícolas. Para isso, a corporação utiliza de 

formação de joint-veintures com outras fabricantes adquiridas parcialmente ou com 

aquelas operações vendidas (de ex-companhias adquiridas). Por exemplo, em 1996, a 

AGCO adquiriu a Deutz Argentina SA (Tabela 5), mas em janeiro de 1998 vendeu 50% do 

negócio de motores para a própria Deutz, estabelecendo, dessa forma, uma joint-veinture, 

na qual a empresa argentina concordou em ser fornecedora de motores da AGCO. 

 

3.3.4. O fenômeno da Agricultura de Precisão e o desenvolvimento de motores 
movidos a combustíveis renováveis 

 

Uma nova geração de máquinas agrícolas está sendo criada, calcada na transição de 

uma linhagem de máquinas dominadas pela base tecnológica tradicional mecânica 

(materiais, pneumática, hidráulica, etc) em direção a introdução de novas tecnologias, 

como a eletrônica, de software, sensoriamento e comunicação de dados (REAME 

JÚNIOR; 2008). Esta é a última etapa do processo histórico da IMA à luz do fenômeno 

agrícola denominado Agricultura de Precisão (AP). Molin (2004, p.15) define AP como: 

[...] Um conjunto de ações de gestão do sistema de produção que 
considera a variabilidade espacial das lavouras. A partir da premissa de 
que a produção nessas áreas não é uniforme no espaço e no tempo e de 
que o substrato de produção representado pelo solo também tem elevada 
variabilidade espacial, é de se considerar como fundamental o 
gerenciamento que incorpore esses fatores buscando a otimização do 
sistema. 

 

Este autor considera a AP uma filosofia de trabalho, cuja mecanização dos sistemas 

de produção através da utilização de equipamentos computadorizados e tecnologias de 

satélites acoplados às máquinas agrícolas, constituem-se como sofisticadas ferramentas de 

trabalho de grande utilidade para atingir os objetivos dessa nova filosofia de gestão de 

lavouras. Nas palavras de Perin (2008), a AP pode ser dividida em três grandes etapas: 1) a 

coleta de dados, com o objetivo de mapear a variabilidade espacial e temporal do campo; 

2) a análise de dados e tomada de decisões e; 3) a aplicação localizada de insumos 

agrícolas. 
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Ainda segundo Perin (2008), a agricultura moderna exige o uso de corretivos e 

fertilizantes em quantidades adequadas, objetivando tanto a critérios econômicos como à 

conservação da fertilidade do solo, de forma a manter ou elevar a produtividade das 

culturas. Assim, os microcontroladores e sensores incorporados às máquinas permitem 

precisar a quantidade e a localização de insumos como fertilizantes, sementes e pesticidas, 

reduzindo o desperdício e os poluentes que causam danos aos solos e as águas 

(MARANGONI; PLÁ; 2002). Como exemplos desses recursos, temos o Sistema de 

Localização Global (GPS), o qual capta dados e imagens de satélites que serão analisados 

pelo Sistema de Informação Georrefenciada (GIS)15, um software presente no computador 

de bordo, que por sua vez gera mapas digitais, permitindo a monitoração das máquinas 

agrícolas. 

A eletrônica embarcada nas máquinas fornece apoio ao operador, ao disponibilizar 

informações sobre a operação em andamento (velocidade de operação, dose aplicada, 

monitoramento da semeadura, etc); além do mais, a partir do uso do piloto automático, o 

operador pode permanecer atento às informações disponíveis, de forma a identificar se está 

havendo falhas na operação (PERIN, 2008). 

Além de a AP incorporar inovações no âmbito da tecnologia da informação (TI), 

proporcionando redução de custos e da poluição na lavoura, também incorpora soluções no 

âmbito da engenharia mecânica das máquinas agrícolas, acarretando em vantagens do 

ponto de vista conservacionista do meio ambiente. Nessa linha, as empresas têm procurado 

lançar novas máquinas emissoras de uma menor quantidade de poluentes na atmosfera, 

mais econômicas e movidas a combustíveis renováveis. Além disso, há a inovação de 

produtos que impliquem em menor erosão do solo, mais leves e menos compactadoras do 

solo.  

Quanto à inovação de produtos baseados em combustíveis renováveis, há projetos 

em uso e em andamento, como por exemplo a New Holland que lançou, em 2009, um 

protótipo do primeiro trator movido a hidrogênio. Casos como estes revelam que num 

contexto em que as legislações ambientais estão cada vez mais forte e ganhando espaço, a 

IMA se apóia cada vez mais em soluções tecnológicas para questões ambientais. 

 

 

                                                 
15 GIS é um sistema de captação, armazenamento, manipulação, análise e apresentação de dados 
georreferenciados. 
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4. Mapeamento geográfico mundial: subsidiárias das EMNs versus produção agrícola 

 

Conforme exposto no tópico sobre o processo de busca por inovação no setor de 

máquinas agrícolas, a interação usuário-produtor traduz-se como uma das formas 

fundamentais de dinamização do seu padrão tecnológico. Isso porque o intercâmbio de 

informações entre o fabricante e o agricultor, balizado por um contato direto, estimulam o 

desenvolvimento de atividades inovativas, com base em uma participação ativa de ambas 

as partes em projetos conjuntos de P&D. 

Dada a variedade de sistemas e culturas agrícolas dispersas na geografia mundial, 

cada qual carecendo de exigências e soluções técnicas específicas, o agricultor ocupa um 

papel imprescindível no projeto colaborativo com vistas ao aprimoramento de máquinas 

agrícolas. Visto isso, a sua experiência cumulativa em campo no decurso da utilização 

prolongada dos equipamentos influencia a mudança técnica da IMA, principalmente no 

que concernem as máquinas diferenciadas por tipo de cultura agrícola, como por exemplo, 

as colheitadeiras e alguns tratores especiais.  

Todavia, a divisão do trabalho das atividades inovativas é uma decisão tomada pelas 

matrizes, cujas estratégias delineadas partem das características de cada unidade 

subsidiária para o acontecimento da descentralização da P&D. Levando em conta a 

importância da proximidade com o cliente para a efetivação da interação usuário-produtor, 

a variedade mundial de culturas agrícolas e a descentralização das atividades inovativas 

das fabricantes de máquinas agrícolas, este capítulo, composto por quatro seções, procura 

efetuar:  

a) o mapeamento das principais mercados agrícolas mundiais em nove culturas 

selecionadas, as quais podem ser colhidas pelas colheitadeiras fabricadas pelas empresas 

da amostra – na primeira seção; 

b) o mapeamento da distribuição global das unidades produtivas e dos centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com enfoque no Brasil, das três empresas da amostra 

- Deere & Co, Cnh Global NV e Agco Corporation – na segunda seção;  

c) a partir de “a” e “b”, procedemos à confrontação das informações através da 

geração de um mapa – na terceira seção; 

d) visto o comportamento global das EMNs, seguimos a análise dos determinantes e 

das motivações da internacionalização produtiva e tecnológica na IMA à luz das teorias de 

internacionalização - na quarta seção. 
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4.1. Mercados Agrícolas Mundiais 

 

Segundo a OECD-FAO, os países em desenvolvimento (PEDs) serão, em 2019, a 

principal fonte de crescimento da produção, consumo e comércio agrícola mundial. Com 

relação à produção, o Brasil terá o mais rápido crescimento da produção agrícola mundial, 

nos próximos dez anos, com expansão superior a 40%, o dobro da média mundial, quando 

comparado ao período 2007-2009. Países como a China e a Índia podem também crescer 

significativamente por 26% e 21%, respectivamente. Já o crescimento da produção dos 

países desenvolvidos é menor; para os EUA, por exemplo, a projeção de crescimento está 

entre 10 e 15%, enquanto para a União Européia, a expectativa é de crescimento menor 

que 4%. Diante das projeções de produção, consumo, estoque, comércio e preços para 

2010-2019, o Brasil deverá se tornar o grande “celeiro do mundo” (OECD-FAO, 2010).  

Quanto ao consumo, fatores como aumento dos rendimentos per capita e urbanismo, 

reforçado pelo crescimento populacional dos PEDs, cujo valor é quase o dobro da área da 

OECD, elevam a procura por produtos, com base em uma dieta mais diversificada 

(afastamento dos alimentos de base, em direção aos alimentos de carne e processados). 

Com o intuito de identificar os principais mercados agrícolas mundiais, buscou-se a 

partir das estatísticas sobre produção agrícola mundial disponibilizadas pela Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), os países com uma participação 

igual ou superior a 10% da produção agrícola mundial em nove culturas selecionadas 

(feijão, arroz, soja, milho, trigo, café, cana-de-açúcar, algodão e uva), as quais podem ser 

colhidas pelas colheitadeiras fabricadas pelas EMNs da amostra (Tabela 6).   

 

Tabela 6 - Produção agrícola mundial por cultura e países em 2007 

Cultura País 
Produção  

(Int $1000) 
Produção (mil t) 

(%)  

por país 

(%)  

acumulada 

Algodão 

China 11.317.680 7.624,0 32% 

 Índia 6.531.712 4.400,0 18% 50% 

EUA 6.207.813 4.181,8 17% 67% 

Mundo 35.854.854 24.153,1 100% 

 

Arroz 

China 35.526.760 187.397,5 30% 

 Índia 29.968.800 144.570,0 23% 53% 

Mundo 124.027.539 623.962,1 100% 
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Café 

Brasil 1.838.701 2.249,0 31% 

 Vietnã 785.838 961,2 13% 45% 

Colômbia 570.147 697,4 10% 54% 

Mundo 5.864.260 7.172,9 100% 

 
Cana-de-

açúcar 

Brasil 11.375.880 549.707,3 38% 

 India 6.833.297 355.520,0 24% 62% 

Mundo 29.547.429 1.463.233,3 100% 

 

Feijão Seco 

Brasil 1.314.878 3.169,4 21% 

 Índia 1.110.486 3.000,0 20% 40% 

Mundo 5.722.513 15.341,5 100% 

 

Milho 

EUA 20.891.120 331.175,1 48% 

 China 5.818.754 151.948,9 22% 70% 

Mundo 39.415.920 685.877,8 100% 

 

Soja 

EUA 14.910.080 72.860,4 33% 

 Brasil 12.287.500 57.857,2 26% 60% 

Argentina 10.147.140 47.482,8 22% 82% 

Mundo 44.717.706 218.502,7 100% 

 

Trigo 

China 15.348.160 109.298,3 21% 

 Índia 11.242.260 75.800,0 15% 36% 

EUA 7.698.642 55.822,7 11% 46% 

Mundo 65.397.575 520.780,5 100% 

 

Uva 

Itália 3.952.158 8.519,4 14% 

 China 3.148.527 6.787,0 11% 26% 

EUA 2.961.579 6.384,0 11% 37% 

França 2.804.229 6.044,9 10% 47% 

Espanha 2.781.220 5.995,3 10% 57% 

Mundo 27.400.502 59.065,5 100% 

 *Os países agrícolas têm participação igual ou superior a 10% da produção agrícola mundial por 
commodity. 
**O total da produção mundial para cada commodity agrícola refere-se à soma da produção agrícola dos 
20 maiores países produtores. 
1 Aplica-se o preço de commodity internacional para o cálculo do valor de cada commodity. 
Fonte: Elaborado a partir da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  
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Conforme exposto na Tabela 15, a produção mundial de algodão em pluma, insumo 

essencial para a indústria têxtil, é liderada pela China que detém 32% do volume total 

colhido ou 7.624 mil toneladas. Em seguida, no ranking, estão a Índia e os EUA. 

A China e a Índia tomam metade da produção mundial de arroz.  As perspectivas da 

OECD-FAO (2010) é de um aumento da produção de cerca de 15%, ou 67 milhões de 

toneladas (Mt), para atingir 522 Mt em 2019. O consumo mundial também deverá crescer, 

em torno de 1,1% por ano para atingir 521 Mt em 2019. Essa demanda deverá vir, 

sobretudo, da África, em meio à expansão da população e da crescente preferência para o 

arroz em dietas, ao contrário do caso chinês, o maior consumidor de arroz, aonde o 

consumo declinará em razão da mudança para uma dieta baseada em proteínas. 

O Brasil, na qualidade de líder mundial na produção de café, é responsável pela 

colheita de 2.249 mil toneladas ou 31% do volume mundial16. O Brasil também se destaca 

como o maior produtor de cana-de-açúcar, respondendo por aproximadamente 40% da 

produção mundial, um valor em torno de 549.707 mil toneladas colhidas. Em seguida, está 

a Índia com 24% do resultado global.  

No que se refere aos subprodutos da cana, o Brasil ocupa o primeiro e segundo lugar 

na produção de açúcar e etanol, respectivamente. Atualmente, o Brasil responde por cerca 

de 20% do comércio mundial de açúcar e as perspectivas para 2019 são a permanência da 

supremacia brasileira nesse setor, bem como o seu status de formador de preços dessa 

commodity no mercado global (OECD-FAO, 2010). Além de condições naturais 

favoráveis, o Brasil tem séculos de experiência na produção de açúcar a partir da cana, 

acumulando forte experiência nessa cultura. Quanto ao etanol, um substituto alternativo 

(ou adicionado) aos combustíveis fósseis derivados do petróleo, as perspectivas mundiais 

são de que um aumento de quase 40% da sua produção deve originar-se da maior oferta a 

partir da cana-de-açúcar, sobretudo do Brasil. Esta produção suprirá a demanda do 

mercado doméstico brasileiro, bem como a dos EUA, cuja lei dos combustíveis renováveis, 

assinada em 2007, estabelece metas crescentes e obrigatórias para a mistura do etanol à 

gasolina (CARTA CAPITAL, 2010). As projeções são a triplicação do comércio de etanol 

brasileiro chegando a atingir 9% da produção global. Diante desse cenário, o Brasil será o 

maior fornecedor internacional.  

                                                 
16 No Brasil, 1% da colheita de café é feita de forma seletiva, 15% a partir de derriça mecânica, 61% de 
forma manual e cerca de 18% é feita por meio de colheitadeiras. Além disso, a tendência é de mecanização 
no Brasil é crescente com vistas a redução de custos de mão-de-obra na colheita. Enquanto na Colômbia, 
praticamente toda a colheita de café é feita de forma seletiva (VALOR ECONÔMICO, 2010a). 
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O etanol é resultado da fermentação alcoólica dos açúcares (amido e sacarose) da 

cana-de-açúcar, processo tecnológico denominado convencional ou de 1ª geração, no qual 

o Brasil é de longe, o mais bem sucedido, quando comparamos o balanço energético 

resultante desse processo com aquele originado do milho, por exemplo, empregado pelos 

EUA (BNDES, 2008). Contudo, encontra-se em fase de pesquisa e desenvolvimento o 

etanol celulósico, ou de 2ª geração, uma nova forma de geração de etanol, a partir da 

fermentação do bagaço e da palha da cana, bem como da gaseificação dessa biomassa, 

entre outras formas. Este já é um processo dominado, porém ainda dispendioso.  

O Brasil tem grande potencial de se antecipar para essa rodada competitiva. A 

produção de uma matéria-prima barata e muito produtiva reflete-se como uma vantagem 

comparativa brasileira, somado a isso, gastos de pesquisa, apesar de menores relativamente 

aos EUA, Europa e China, estão em processo, especialmente no caso da Petrobrás. A 

competitividade da cana explica o enorme interesse de empresas e investidores 

estrangeiros pelo setor sucroalcooleiro no Brasil (CARTA CAPITAL, 2010).  

Excepcionalmente os EUA, em 2007, foi responsável por 48% da produção mundial 

de milho, o que corresponde a 331.175,1 mil toneladas colhidas. Em razão dessa 

commodity ser utilizada, nos EUA, como insumo para a produção de etanol, e em 

decorrência do aumento das importações dos PEDs, o seu preço tem sofrido elevação 

desde 2003 (MAP, 2008). Embora a China seja a segunda maior produtora de milho, o 

equivalente a 22% da produção global, a sua importação também é considerável. 

Os EUA, o Brasil e a Argentina, nessa ordem de relevância, são os maiores 

produtores de soja. Juntamente, respondem por 82% da oferta mundial, o que equivale a 

cerca de 179.171 mil toneladas dessa oleaginosa. De acordo com o MAP (2008), para a 

próxima década, projeta-se uma alavancagem no crescimento do consumo de óleos 

vegetais  na casa de 40%, sendo um quinto desse aumento estimulado pela China, o maior 

importador de soja do mundo. Deve-se levar em conta também o intenso uso de farelo de 

proteínas oleaginosas na ração animal voltada para o segmento da pecuária, bem como, a 

elevada demanda atual por biocombustível. Esta demanda responde por um terço do 

crescimento do setor de óleos vegetais. 

O Brasil responde por um quarto do comércio mundial de soja em apenas 6% de terra 

arável do país (THE ECONOMIST, 2010). As expectativas da OECD-FAO (2010) em 

relação à produção de soja brasileira são estimulantes, aproximadamente 70% do aumento 

das exportações se originarão do Brasil, cuja fatia no comércio mundial chegará a 35% até 
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2019. Dessa forma, o Brasil poderá se tornar o maior exportador mundial de oleaginosas, 

superando a supremacia estadunidense. 

No que concerne à produção de trigo, a China, a Índia e os EUA identificam-se 

como os maiores cultivadores, assumindo 46% da produção mundial, o equivalente a 

241.550 mil toneladas. Quanto à cultura da uva, caracteriza-se por uma produção menos 

concentrada, sendo cinco países responsáveis por 57% da colheita mundial correspondente 

a 33.730 mil toneladas.  

 

4.2. Alocação das unidades produtivas e tecnológicas 

 

4.2.1. Mundo 
 

Uma estimativa realizada pela da VDMA Agricultural Machinery Association17 

revelou que o volume mundial de vendas do setor de maquinaria agrícola, no ano de 2009, 

atingiu US$ 69,6 bi, um valor 16% inferior ao ano de 2008, quando a indústria alcançou 

US$83 bi. A redução das vendas deve-se à crise econômica mundial que afetou 

negativamente a IMA. A despeito da recessão, as estimativas sugerem uma recuperação da 

receita em 2011 e um crescimento constante nos anos subseqüentes. Segundo as projeções 

otimistas do relatório de pesquisa18 anunciadas pela Global Industry Analysts Inc.(GIA), o 

mercado global de máquinas e equipamentos agrícolas atingirá US$91 bi em 2015. 

Se reunirmos a receita mundial de equipamentos agrícolas dos três players mundiais 

da IMA, depreendemos que, em 2009, 51% da vendas mundiais (ou US$ 35,41 bi) 

originaram-se das empresas líderes, o que confirma o grau de concentração do setor. 

Com vendas líquidas na ordem de US$ 20.756 mi e com cerca de 51.262 empregados 

a nível mundial, no ano de 2009, a Deere & Company  está em primeiro lugar no ranking 

de faturamento dos três players mundiais do setor de máquinas agrícolas. Para ser ter uma 

idéia, o faturamento da Deere, em 2009, é igual a soma das vendas líquidas da CNH e da 

Agco no mesmo ano, com também representa 26% do volume mundial de vendas da IMA. 

Em segundo lugar no ranking está a CNH Global NV com um total de vendas 

líquidas no valor de US$ 12.783 mi e 28.450 empregados. Por fim, com um faturamento 

em torno de US$ 6.630,4 mi e 14.456 empregados, a Agco está na última posição do 

ranking dos fabricantes globais da IMA. 

                                                 
17 Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) 
18 Intitulado “Agricultural Implements and Machinery: A Global Strategic Business Report”. 
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Com exceção da Agco, os players mundiais da IMA não têm como foco exclusivo 

apenas a fabricação de equipamentos agrícolas. A Deere e a CNH organizam suas 

operações sob três segmentos de negócio: equipamentos agrícolas, equipamentos de 

construção e serviços financeiros. Em contrapartida, a Agco Company é focada 

exclusivamente na agricultura, todavia, também oferece, tal como a Deere e a CNH, 

suporte financeiro às vendas de seus equipamentos. 

A Tabela 7 expõe a participação de cada segmento de negócio no faturamento total 

por empresa da amostra. Depreende-se a maior concentração de vendas (acima de 77%) no 

segmento referente aos equipamentos de agricultura para todas as empresas e uma menor 

participação do segmento de construção (abaixo de 16%) e serviços financeiros (abaixo de 

9%) no faturamento total. 

 

Tabela 7 – Faturamento (em US$) e Vendas (em %) por Segmento 
de empresa para o ano de 2009 

Empresas Deere & Co CNH Global NV Agco Corp 

Faturamento/Segmento       

Agricultura 18.122,0 10.663,0 6.630,4 

Construção 2.634,0 2.120,0 0,0 

Serviços financeiros 1.842,1 977,0 219,3 

Total 22.598,1 13.760,0 6.849,7 

Vendas/Segmento 

   Agricultura 80,2 77,5 96,8 

Construção 11,7 15,4 0,0 

Serviços financeiros 8,2 7,1 3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborado a partir dos Annual Reports das corporações. 

 

As linhas de produto da indústria de máquinas agrícolas incluem tratores, 

colheitadeiras, equipamentos de feno e forragem, implementos agrícolas e pulverizadores. 

A Deere não aponta em seus relatórios anuais a porcentagem de vendas por produto do 

segmento agrícola, em oposição a Agco e CNH, as quais realizam essa divisão. 

Notemos, a partir da Tabela 8 e 9, o alto desempenho das vendas de tratores para 

ambas as empresas (acima de 40%), contudo, depreende-se uma concentração maior da 

Agco no que diz respeito a essa linha. Enquanto a CNH, comparativamente à Agco, 
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garante maior representatividade, como proporção das vendas totais, na linha de 

colheitadeiras. Isto deve ocorrer em razão de a CNH desfrutar de um padrão mais 

diversificado em termos de colheitadeiras, exibindo, dessa forma, uma maior gama de 

produtos a serem ofertados e, por conseguinte, uma maior proporção das vendas. 

Tabela 8 - Vendas por produto (em %) da CNH 
para o ano de 2009 

Produto CNH Global NV 

Tratores 44,0 

Colheitadeiras 21,0 

Plantadeira e Semeadora 

35,0 
Equipamentos de lavoura 

Pulverizador 

Feno e Forragem 

Total 100,0 
Fonte: Elaborado a partir dos Annual Reports da corporação 

 

Tabela 9 - Vendas por produto (em %) da 
Agco para o ano de 2009 

Produto Agco Corp 

Tratores 66,0 

Colheitadeiras 6,0 

Peças 14,0 

Implementos 6,0 

Equipamentos de aplicação 4,0 

Feno e Forragem 4,0 

Total 100,0 
Fonte: Elaborado a partir dos Annual Reports da 

corporação 
 

Além de estar em primeiro lugar no ranking de faturamento mundial das empresas do 

setor de máquinas agrícolas, a Deere também lidera os gastos em P&D (Tabela 10). Esta 

empresa destinou, em 2009, 4,3% da sua receita mundial em investimentos direcionados as 

atividades inovativas. Este resultado se assemelha à indústria automobilística, de 

maquinaria elétrica, de química (exclusive farmacêutica), de máquinas e equipamentos 

mecânicos, de equipamentos ferroviário e de equipamentos de transporte, classificados 
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pela UNCTAD (2005) como indústrias de média-alta intensidade tecnológica. Segundo 

esta publicação, os setores de média-alta intensidade de P&D situam-se na faixa entre 1,5 e 

5% de P&D/Vendas. Quanto à CNH e a Agco orientaram a mesma participação relativa de 

P&D na receita total, aproximadamente 3%. 
 

Fonte: Elaborado a partir dos Annual Reports das corporações. 
* Os dados da AGCO referem-se ao ano de 2002. 

 

As empresas líderes na indústria de equipamentos agrícolas têm uma extensa 

presença global formada por inúmeras subsidiárias distribuídas mundialmente. Para 

aumentar essa presença e ganhar acesso à tecnologia, também é comum as empresas 

participarem de um número de joint-veintures e alianças estratégicas. As companhias 

integram suas unidades fabris e joint-veintures dentro de uma rede global de produção 

desenhada em busca da produção em locais mais vantajosos economicamente e da redução 

da sua exposição a algum mercado em particular. 

As Tabelas 11, 12 e 13 apresentam a distribuição mundial das atividades de produção 

e de pesquisa e desenvolvimento para cada empresa. 

A fabricante Deere (Tabela 11) situa-se em 17 países através das suas unidades fabris 

e possui 3 centros de P&D localizados nos EUA, Alemanha19 e Índia. A fabricação dos 

tratores, colheitadeiras, componentes e peças e motor é concentrada em poucos países, já a 

fabricação do quesito “outros” mostra maior dispersão geográfica. Vale ressaltar que nesse 

quesito, a maioria dos países produz equipamentos de irrigação. 

                                                 
19 O Centro Europeu de Tecnologia e Inovação John Deere (ETIC - European Technology and Innovation 
Center), localiza-se em Kaiserslauterns (Alemanha). 

Tabela 10 - Receita Mundial, Gastos (US$) e Participação relativa da P&D na 
receita total dos players mundiais da Indústria de Máquinas Agrícolas 

Empresas País Receita Mundial        
(US$ mi) 

Gastos em 
P&D (US$ mi) 

P&D como % 
da receita 

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

Deere & 
Company EUA 9.701,0 22.598,0 458,0 977,0 4,7 4,3 

CNH Global NV Itália 10.673,0 13.760,0 357,0 398,0 3,3 2,9 

AGCO 
Corporation EUA 3.026,2 6.849,3 57,2 191,0 1,9 2,8 
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Com relação aos tratores, seis países são responsáveis pela produção mundial da 

Deere: EUA, Brasil, México, Alemanha, China e Índia. Quanto às colheitadeiras, a 

fabricação situa-se em apenas 4 países: EUA, Brasil, Alemanha e China. Nos EUA são 

produzidas as colheitadeiras de cana-de-açúcar, grãos e algodão; no Brasil, as 

colheitadeiras de cana-de-açúcar e de grãos; enquanto na Alemanha e na China são 

produzidas apenas um tipo de colheitadeira, a de grãos. Nota-se que os EUA têm 

exclusividade na fabricação de colheitadeiras de algodão; já a fabricação da colheitadeira 

para a cana localiza-se em dois países, EUA e Brasil; enquanto no caso das colheitadeiras 

de grãos, não existe a mesma concentração geográfica. 

 
Tabela 11 – Presença global da Deere & Co: centros de P&D e unidades fabris 

de máquinas agrícolas, componentes e peças e motor 
 

CONTINENTE PAÍS P&D 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
COMPONENTES 

E PEÇAS3 
MOTOR 

TRATOR 
COLHEITADEIRA1 

OUTROS2 
CA CF GR AL UV 

AMÉRICA 

EUA X X X 
 

X X 
 

X X 
 

BRASIL 
 

X X 
 

X 
  

X 
  

MÉXICO 
 

X 
     

X X 
 

CHILE 
       

X 
  

EQUADOR 
       

X 
  

ARGENTINA 
       

X X X 

EUROPA 

FRANÇA 
       

X 
  

ALEMANHA X X 
  

X 
   

X 
 

ITÁLIA 
       

X 
  

HOLANDA 
       

X 
  

ESPANHA 
       

X X 
 

RÚSSIA 
       

X 
  

REINO 

UNIDO         
X 

 

ÁSIA 

CHINA 
 

X 
  

X 
   

X X 

ÍNDIA X X 
      

X 
 

ISRAEL 
       

X 
  

OCEANIA AUSTRÁLIA 
       

X X 
 

Fonte: site da corporação e Annual Reports 
1 CA (cana-de-açúcar); CF (café); GR (grãos); UV (uva) 
2 feno e forragem, pulverizadores, implementos, plantadeiras e semeadores. 
3 transmissores. 
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As unidades fabris da CNH (Tabela 12) também compreendem 17 países ao todo, 

sendo que 13 deles possuem pelo menos um centro de P&D ligado a uma unidade fabril. 

Isso caracteriza a empresa italiana como a mais internacionalizada em termos de atividades 

produtivas e de pesquisa e desenvolvimento. 

 

Tabela 12 – Presença global da CNH Global NV: centros de P&D e unidades fabris 
de máquinas agrícolas, componentes e peças e motor 

 

Fonte: site da corporação e Annual Reports 
1 CA (cana-de-açúcar); CF (café); GR (grãos); UV (uva) 
2 feno e forragem, pulverizadores, implementos, plantadeiras e semeadores. 
3 transmissores. 
* presença de joint-veinture 

 

No que concerne às máquinas agrícolas, para a CNH, a fabricação de tratores é mais 

ramificada em fábricas distribuídas mundialmente. Isso não acontece no caso das 

colheitadeiras, componentes e peças e motor, as quais são mais localizadas. No quesito 

colheitadeiras, a CNH é a empresa mais diferenciada, com 5 tipos de colheitadeiras: cana-

de-açúcar, café, grãos, algodão e uva. A produção é concentrada no continente americano e 

europeu e situa-se em seis países: EUA, Brasil, França, Bélgica, Alemanha e Polônia. Nos 

CONTINENTE PAÍS P&D 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
COMPONENTES 

E PEÇAS3 
MOTOR 

TRATOR 
COLHEITADEIRA1 

OUTROS2 
CA CF GR AL UV 

AMÉRICA 

EUA* X X 
  

X X 
 

X 
 

X 

CANADÁ X 
      

X 
  

BRASIL X X X X X 
  

X X 
 

MÉXICO 
        

X 
 

EUROPA 

ÁUSTRIA 
 

X 
        

BÉLGICA X 
   

X 
  

X X 
 

FRANÇA X 
     

X 
 

X 
 

ALEMANHA X 
   

X 
  

X 
 

X 

ITÁLIA* X X 
      

X 
 

POLÔNIA 
    

X 
  

X 
  

REINO UNIDO X X 
     

X 
 

X 

TURQUIA X X 
        

ÁSIA 

CHINA X X 
       

X 

ÍNDIA X X 
        

PAQUISTÃO X X 
        

UZBEQUISTÃO X X 
        

OCEANIA AUSTRÁLIA 
       

X 
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EUA são fabricadas as colheitadeiras de grãos e de algodão; no Brasil, as colheitadeiras de 

cana-de-açúcar, café e grãos e; na França, as colheitadeiras de uva. Enquanto na Bélgica, 

Alemanha e Polônia são produzidas as colheitadeiras de grãos. Observemos que nos EUA, 

Brasil e França, estão concentradas, respectivamente, a produção de colheitadeiras de 1) 

algodão, 2) café e cana-de-açúcar e 3) uva. Isso não é verificado para o caso das 

colheitadeiras de grãos. 

Por fim, a Agco (Tabela 13) está presente em 13 países onde estão alocadas suas 

fábricas e centros de P&D. Ao todo, a empresa possui 6 centros de P&D localizados nos 

EUA (dois), Brasil, França, Alemanha e Dinamarca.  

A fabricação dos quesitos tratores, motores e outros é desconcentrada 

geograficamente, ao contrário das colheitadeiras, componentes e peças. A Agco detém 

unicamente a tecnologia da colheitadeira de grãos e concentra a fabricação desse produto 

em somente três países: EUA, Brasil e Dinamarca 

 

Tabela 13 – Presença global da Agco Corp: centros de P&D e unidades fabris 
de máquinas agrícolas, componentes e peças e motor 

 

CONTINENTE PAÍS P&D 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
COMPONENTES 

E PEÇAS3 
MOTOR 

TRATOR 
COLHEITADEIRA1 

OUTROS2 
CA CF GR AL UV 

AMÉRICA 

EUA X X 
  

X 
  

X 
  

BRASIL X X 
  

X 
  

X 
 

X 

MÉXICO 
 

X 
  

 
     

ARGENTINA* 
    

 
    

X 

EUROPA 

FRANÇA* X X 
  

 
   

X 
 

ALEMANHA* X X 
  

 
  

X 
  

ITÁLIA* 
    

 
  

X 
  

HOLANDA 
    

 
  

X 
  

DINAMARCA X 
   

X 
     

RÚSSIA* 
         

X 

FINLÂNDIA 
 

X 
       

X 

ÁSIA ÍNDIA * 
 

X 
        

Fonte: site da corporação e Annual Reports 
1 CA (cana-de-açúcar); CF (café); GR (grãos); UV (uva) 
2 feno e forragem, pulverizadores, implementos, plantadeiras e semeadores. 
3 transmissores. 
* presença de joint-veinture 
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A partir de uma análise da Tabela 14, infere-se uma ordem de relevância geográfica 

com relação às vendas para todas as empresas da amostra: América do Norte, Europa, 

América Latina e outras áreas.  

Há uma elevada concentração das vendas na América do Norte para o caso da Deere, 

pois esta região absorve 63% das vendas totais da empresa americana. O mesmo ocorre 

com a CNH, todavia em menor proporção (41% das vendas referem-se a América do 

Norte). Enquanto para a AGCO, as vendas são mais distribuídas geograficamente, não 

permanecendo tão restritas a um mercado em particular.  

 
Tabela 14 - Vendas por área geográfica                     

(em %) por empresa 
Empresa Região Participação (%) 

Deere 

América do Norte 63 

Resto do Mundo 37 

Total 100 

CNH 

América do Norte 41 

Europa 29 

América Latina 14 

Resto do Mundo 16 

Total 100 

AGCO 

América do Norte 22 

EAME* 57 

América Latina 18 

Ásia / Pacífico 3 

Total 100 
Fonte: Elaborado a partir dos Annual Reports das corporações. 

* Europa, África e Oriente Médio 
 

A CNH é a única empresa que exibe as vendas por cada segmento de acordo com a 

área geográfica. A Tabela 15 coloca em evidência esses elementos. Conforme mostrado 

anteriormente, a América do Norte se caracteriza por ser a região que concentra a maior 

porção das vendas da CNH no segmento de agricultura (41%), todavia o mesmo acontece 

para o segmento de construção (29%). Seguindo a ordem de importância regional para o 

segmento agrícola, a Europa está em segundo lugar, com 29% das vendas. Em seguida está 

o Resto do Mundo e a América Latina, com 16% e 14%, respectivamente. Enquanto para o 
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segmento de construção, a América Latina é o segundo maior mercado (28%). Em seguida 

estão a Europa e o Resto do Mundo, com 24% e 19 %, respectivamente. 

 

Tabela 15 - Vendas por segmento da empresa por                                        
área geográfica para a CNH Global NV 

  Agricultura Construção Total 

Região US$ % US$ % US$ % 

América do Norte 4.602 41 622 29 5.224 41 

Europa 3.168 29 513 24 3.681 29 

América Latina 1.163 14 588 28 1.751 14 

Resto do Mundo 1.730 16 397 19 2.127 17 

Total 10.663 100 2.120 100 12.783 100 
Fonte: Elaborado a partir dos Annual Reports das corporações. 

 

4.2.2.  Brasil 
 

Na subseção anterior, vimos a alocação das unidades produtivas e tecnológicas das 

EMNs da IMA a nível mundial. Retomando o caso brasileiro e analisando as estatísticas da 

ANFAVEA20 aliada as informações reveladas nos sites e Relatórios Anuais das 

corporações, construímos a Tabela 16 que expõe a função das filiais brasileiras21 na 

produção de tratores e colheitadeiras das corporações multinacionais. 

Segundo a Revista Exame M&M (2010), o faturamento brasileiro da Agco, no ano 

de 2009, atingiu um valor de US$ 983,7 mi, o que representou 14% do faturamento 

mundial da empresa. Com relação aos tratores de rodas, as marcas fabricadas pela AGCO 

se encontram, em especial, nas faixas de potência média e pesada, deixando as potências 

superpesadas de tratores de rodas para apenas duas de suas marcas (Massey Ferguson e 

AGCO Allis). No que tange às colheitadeiras, conforme mostrado na subseção anterior, a 

empresa possui somente a tecnologia de colheita de grãos presente em todas as marcas 

fabricadas. 

 

 
                                                 
20 A ANFAVEA reúne Estatísticas referente à produção, exportação e vendas internas das empresas 
fabricantes de máquinas agrícolas automotrizes, bem como faz a publicação de um Anuário da Indústria 
Automobilística Brasileira. 
21 A AGCO possui duas razões sociais no Brasil: a) AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda e b) Valtra 
do Brasil Ltda. A subsidiária da CNH é a CNH Latin América Ltda. Enquanto a subsidiária da Deere é a Jonh 
Deere Brasil Ltda. 
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Tabela 16 – Classificação do segmento de tratores de rodas e colheitadeiras 
por empresa e segmentos específicos no caso brasileiro 

 

AGCO CNH 
Deere 

Challenger Valtra Massey 
Ferguson 

AGCO 
Allis Case IH New 

Holland 

Tratores de Rodas               
Até 49 cv        
De 50 cv a 99 cv x x x x  x x 
De 100 cv a 199 cv x x x x x x x 
Acima de 200 cv   x x x  x 
Colheitadeiras        
Cana-de-açúcar     x  x 
Café     x   
Grãos x x x x x x x 
        Fonte: Elaborado a partir da ANFAVEA e dos sites e Annual Reports das corporações 

 

Esta corporação possui quatro unidades fabris no Brasil, onde produzem quatro de 

suas marcas de máquinas agrícolas: Valtra, Challenger, Massey Ferguson e AGCO Allis. 

Na unidade Valtra do Brasil SA situada na cidade de Mogi das Cruzes (SP) são produzidos 

os tratores das duas primeiras marcas citadas, bem como os motores SISU POWER22, os 

quais abastecem todas as fábricas. Na unidade AGCO do Brasil Comércio e Indústria 

instalada em Canoas (RS) são fabricados os tratores de rodas das duas últimas marcas. 

Nesta unidade também se situa o único centro de P&D da AGCO na América do Sul, o 

Centro Tecnológico da AGCO do Brasil, onde são feitas pesquisas nos segmentos de 

tratores e colheitadeiras. A terceira fábrica, de mesma razão social da anterior, situa-se em 

Santa Rosa (RS), onde são fabricadas as colheitadeiras de grãos das quatro marcas acima 

citadas. Por fim, a última fábrica da AGCO, denominada Industrial Agrícola Fortaleza 

Importação e Exportação Ltda, localiza-se em Ibirubá (RS) e tem como foco a produção de 

implementos agrícolas como plantadoras, semeadoras, furadeiras, entre outros, sob a marca 

SFIL. Vale ressaltar que de acordo com o site da corporação, as marcas Challenger e 

AGCO Allis são voltadas para o mercado argentino, o que explica a produção brasileira ser 

totalmente exportada. 

Quanto à CNH Global NV, segundo a Revista Exame M&M (2010), o seu 

faturamento brasileiro, no ano de 2009, atingiu um valor de US$ 2.449,1 mi 

correspondente a 19% do faturamento global da empresa. A corporação é representada por 

                                                 
22 Divisão de motores, antigamente denominada Sisu Diesel, quando pertencia a empresa finlandesa Valtra, 
que por sua vez foi incorporada pela AGCO em 2004. 
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duas marcas no mercado brasileiro, produzidas em três unidades fabris: a Case IH e a New 

Holland Agriculture. A Tabela 15 mostra que a Case IH se mantém nas faixas pesadas e 

superpesadas, bem como é a marca de colheitadeiras que atende, no Brasil, o maior 

número de tipos de culturas agrícolas: café, cana-de-açúcar e grãos. Os dois primeiros tipos 

de colheitadeiras são produzidos na unidade de Piracicaba (SP), juntamente com os 

pulverizadores e as plantadeiras também dessa marca. Nesta unidade também situa-se o 

Centro de P&D, onde são realizados investimentos maciços em tecnologia e pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e concentra, desde 2004, toda a sua fabricação de 

colhedoras de cana, tornando o Brasil a plataforma mundial de produção dessa máquina 

agrícola.  

Com relação à segunda marca da CNH, a New Holland Agriculture, é possível 

analisar, a partir da Tabela 15, sua presença nas faixas de potência média e pesada, como 

também, em apenas um tipo de colheitadeira: a de grãos.  

Com relação as outras duas unidades fabris, estas são responsáveis pela fabricação 

dos produtos de ambas as marcas. Em Curitiba (PR), são produzidas as colheitadeiras de 

grãos, tratores, cabines e plataformas de colheita. Nesta cidade também há a sede do Banco 

CNH Capital, o qual promove financiamentos que fomentam a venda de máquinas de todos 

os segmentos da corporação e o segundo Centro de P&D da multinacional no Brasil. Em 

Sorocaba está localizada a unidade fabril responsável pela produção das colheitadeiras de 

grãos e de peças e componentes para as demais unidades, além de ser o Centro de 

Logística e Distribuição de peças, o maior da América Latina e o mais moderno da 

empresa no mundo. Foram pouco mais de dois anos de obras e um investimento de R$ 1 

bilhão (VALOR ECONÔMICO, 2010). 

A Deere & Company é representada por apenas uma marca, a John Deere. A 

empresa mantém sua produção de tratores de rodas desde a faixa média até a superpesada. 

No que tange as colheitadeiras, fica atrás da Case IH quanto à diversificação por tipo de 

colheitadeiras. Com relação às unidades fabris brasileiras, ao todo se constituem por três. A 

unidade de Horizontina (RS) produz colheitadeiras de grãos e plantadeiras, a unidade de 

Catalão (MG) fabrica exclusivamente colheitadeiras de cana-de-açúcar, a de Montenegro 

(RS) é destinada à produção de tratores, enquanto a quarta unidade sediada em Uberlândia 

(MG) e inaugurada em 2010, estréia no segmento de equipamentos de irrigação, por meio 

da John Deere Water. Os motores utilizados por todas as fábricas brasileiras têm origem na 

Argentina, de onde são importados da unidade subsidiária Deere instalada em Rosário, 

Santa Fé. 
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Com relação aos dados sobre produção e exportação de cada EMN (Gráfico 1), 

comparando os anos de 1999, 2002, 2005 e 2008, a AGCO é a empresa que fabrica o maior 

número de tratores e a que detém a maior parcela do mercado brasileiro, sendo responsável 

por 60% da produção total e das vendas internas totais de tratores de rodas em 2008. Em 

segundo lugar está a CNH, cuja produção e vendas internas tomam, respectivamente, 20% 

e 30% do total, em 2008. Em seguida encontra-se a John Deere, garantindo 10% da 

produção e das vendas internas.  

 

Gráfico 1 – Produção e Exportação: segmento de Tratores de Rodas 

 

                      Fonte: Estatísticas da ANFAVEA 

 

4.3. Confrontação dos dados 

 

Na seção 1 e 2 identificamos que: 

a) dez países são responsáveis por 10% ou mais da produção mundial de nove 

culturas selecionadas e, portanto, constituem-se como os principais mercados agrícolas do 

mundo: China, Índia, EUA, Brasil, Vietnã, Colômbia, Argentina, Itália, França e Espanha. 

b) todas as EMNs da amostra possuem uma considerável dispersão internacional no 

que se refere às unidades fabris, todavia, esse comportamento não é verificado para o caso 

dos centros de P&D, com exceção da CNH. Notamos que a Deere e a AGCO possuem três 

e seis centros de P&D dispersos em âmbito global, respectivamente. Enquanto a CNH é 

dotada de inúmeros centros de P&D localizados em exatamente treze países. Portanto, a 

Deere e a AGCO possuem estratégias semelhantes no que concerne a divisão internacional 
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do trabalho das atividades inovativas, isto é, são relativamente mais restritas às matrizes, 

quando comparada à CNH. 

A partir das informações sobre a descentralização das atividades inovativas das 

empresas da amostra, dos principais mercados agrícolas e suas respectivas variedades de 

culturas e, levando em conta a importância da proximidade com o cliente para a efetivação 

da interação usuário-produtor, e, portanto, a forte dependência geográfica, procedemos à 

geração do Mapa 1. 

 

Mapa 1 – Presença global das EMNs: unidades fabris  
e centros de P&D e países agrícolas 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos Annual Reports das corporações e da FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) 
 

Como ilustra a legenda do mapa, cada empresa é diferenciada por uma cor diferente. 

As unidades estritamente fabris estão representadas por triângulos e as fábricas associadas 

a centros de P&D são assinaladas por quadrados. Os países em amarelo são os países 

agrícolas da amostra selecionada.  

Depreendemos a partir do Mapa 1 que há uma notável dispersão das unidades fabris 

e dos centros de P&D da IMA, porém pode-se dizer que há uma maior concentração nos 

países desenvolvidos (América do Norte, Europa e Oceania). Nesse contexto, há um menor 

número de PEDs que alocam as unidades produtivas e tecnológicas das EMNs. Este 
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número se reduz ainda mais quando restringimos para PED, agrícola e com centro de P&D. 

Verificamos neste caso apenas três países: Brasil, Índia e China. No exemplo brasileiro, a 

CNH e a AGCO dispõem de centros tecnológicos. 

A aproximação dos usuários potenciais, representados pelos países agrícolas, com os 

produtores de máquinas aptos a desenvolverem projetos através de seus centros 

tecnológicos, facilita a interação usuário-produtor, a qual tende a promover maiores 

esforços das atividades de P&D. Diante disso, justifica-se a importância do estudo do caso 

brasileiro aliado aos indícios de que há desenvolvimento de produtos por parte das filiais 

presentes no Brasil, as quais estão tendo uma posição mais expressiva na geração de 

produtos globais.  

 

4.4. Os determinantes e as motivações da internacionalização produtiva e tecnológica 

na Indústria de Máquinas Agrícolas 

 
 

Esta seção busca identificar, à luz das teorias da internacionalização, os 

determinantes e as motivações da dispersão produtiva e tecnológica da IMA, com enfoque 

no caso brasileiro. 

 
4.4.1.  Teorias da internacionalização 

 
A primeira forma de as empresas iniciarem o processo de internacionalização deu-se 

através do comércio exterior. Na década de 1980 ocorre uma nova fase de expansão 

internacional, a qual engendrou novas combinações de investimento direto estrangeiro 

(IDE), comércio exterior e cooperações internacionais interempresas coligadas. Com o 

advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), desregulamentação 

financeira e liberalização comercial houve uma mudança em direção ao investimento 

direto estrangeiro (IDE23) como veículo de dispersão das atividades produtivas. Esses 

fenômenos contribuíram para, respectivamente, o melhoramento no grau de coordenação 

das atividades, a facilitação do financiamento através de instituições bancárias e 
                                                 
23 Em termos de contas nacionais, são três as possibilidades de contabilização do IDE: 1) aporte líquido de 
capitais para a compra de ações ou quotas, aumento de capital ou criação de empresas; 2) empréstimos de 
curto prazo intracompanhias, feitos pela matriz as suas filais; 3) lucros não distribuídos reinvestidos nas 
filiais. Considera-se um investimento estrangeiro como IDE quando o investidor detém 10% ou mais das 
ações ordinárias ou de direito de voto em uma empresa. Esse patamar foi considerado pelo FMI e pela OECD 
o que melhor estima um investimento empresarial com vistas a um interesse de longo prazo na exploração de 
uma empresa localizada em outro país que não o do investidor. Em contrapartida, quando o investimento 
feito tem uma dimensão menor que 10%, é considerado investimento em carteira, sob a forma de títulos 
públicos ou privados (OECD, 1992). 
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financeiras que proviam recursos para fusões e aquisições (F&As) e, por fim, para a 

possível elevação do intercâmbio intracorporativo, ao remover as barreiras às trocas 

internacionais (CHESNAIS, 1996). 

Dunning (1994) classifica o IDE em quatro tipos, segundo os determinantes 

econômicos  presentes no país hospedeiro que motivam e conduzem a internacionalização 

das EMNs: busca de mercado (market-seeking), busca de recursos (resource-seeking), 

busca de eficiência (efficiency-seeking) e busca de ativos estratégicos (strategic asset-

seeking). Segundo o autor, os dois primeiros representam os principais motivos para a 

entrada inicial de uma EMN em um país hospedeiro, seja no setor primário, secundário ou 

terciário. Enquanto os outros dois motivos representam os principais modos de expansão 

de investidores estabelecidos.  

Em primeiro lugar, a busca de mercado é um investimento inicial que busca obter 

retornos através da exploração de vantagens internas à empresa em função da dimensão e 

potencial do mercado interno no estrangeiro, bem como acesso a mercados 

adjacentes/regionais. A busca de recursos tem em vista vantagens de custo e 

disponibilidade de recursos naturais, entre eles mão-de-obra.  

A busca por eficiência é um investimento seqüencial que visa racionalizar as 

estruturas dos investimentos baseados em recursos e mercado. Para Dunning e Lundan 

(2008), esse tipo de IDE pode ser classificado em dois tipos principais. O primeiro, busca 

adquirir vantagem de diferenças de disponibilidade e custos relativos de dotações de 

fatores tradicionais em diferentes países. Isso explica o fato de a maioria das atividades de 

maior valor adicionado, intensivas em tecnologia e informação serem concentradas nos 

países desenvolvidos, e as atividades mais intensivas em recursos naturais e trabalho serem 

concentradas nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, esse tipo de IDE reforça as 

desigualdades nacionais/regionais. 

O segundo tipo de IDE, na busca por eficiência, ocorre geralmente em estruturas 

econômicas e níveis de renda similares e procura obter vantagens das economias de escala 

e escopo, das diferenças nos gostos dos consumidores ou das capacidades de oferta. Isso 

decorre da especialização de produto, através da cadeia de valor, ou da especialização de 

processo, ao longo da cadeia de valor. Nesse caso, as dotações de fatores tradicionais têm 

menos importância, enquanto as competências e capacidades criadas, estruturas de 

incentivos e a disponibilidade e qualidade das instituições de apoio, as características da 

competição local, a natureza da demanda dos consumidores e as políticas macro e micro 
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dos governos têm um papel mais relevante. O resultado é o aumento da eficiência das 

atividades regionais e globais da EMN ao integrar ativos, produção e mercados. 

Por fim, a busca de ativos estratégicos é um tipo de IDE que visa adquirir ativos 

criados representados como vantagens competitivas incorporadas no âmbito individual, 

empresarial ou de grupos empresariais. Estes ativos variam entre capacidades inovativas 

(tecnologia), estruturas organizacionais para acessar canais de distribuição e uma melhor 

apreciação das necessidades dos consumidores em mercados desconhecidos. Este tipo de 

estratégia proporciona ao investidor uma forma rápida de catching up, de equiparação aos 

seus rivais, garantindo a sustentação ou o avanço do seu núcleo de competências nos 

mercados regionais e globais.  

Para Dias e Salerno (2009), a literatura apresenta duas razões fundamentais para a 

descentralização de atividades dos centros de desenvolvimento ligados às matrizes em 

direção às subsidiárias. A primeira razão refere-se ao mercado. Captar melhor as 

preferências locais com o intuito de ampliar a penetração dos produtos nos mercados, 

requer a descentralização das atividades inovativas, o que significa inserir as subsidiárias 

nas redes de inovação e/ou disponibilizar atividades de inovação próximas a esses 

mercados. A segunda razão está ligada a tecnologia. Neste caso, as empresas detectam a 

presença de tecnologias nas subsidiárias ainda não dominadas pelo centro de 

desenvolvimento principal. Este fato leva a matriz a inaugurar estruturas de inovação em 

suas filiais com o intuito de acessar o novo conhecimento. 

Ainda segundo os autores, as EMNs são levadas a dispersar a alocação das unidades 

tecnológicas, do lado do mercado, porque i) necessitam se adaptar aos requisitos locais; ii) 

dar assistência técnica aos consumidores; iii) melhorar ou manter a imagem da empresa 

junto aos consumidores locais; iv) têm a possibilidade de lançar os produtos de forma 

simultânea em diversos locais. Enquanto do lado da tecnologia, os fatores importantes são 

i) a proximidade com as universidades e centros de pesquisa; ii) o acesso a especialistas 

locais; iii) o acesso a competências desenvolvidas historicamente nas próprias subsidiárias; 

iv) aspectos referentes à emissão e ao depósito de patentes locais; v) diluição de riscos 

entre diferentes unidades de pesquisa; vi) existência de subsídios e outros incentivos à 

pesquisa, desenvolvimento e engenharia.  

Vistos as razões propulsoras à descentralização da pesquisa e desenvolvimento das 

empresas multinacionais, podem ser identificadas duas estratégias no que concerne a 

divisão internacional das atividades inovativas. Primeiro, em razão das características de 

cada subsidiária, é definida a configuração organizacional das atividades de pesquisa, 
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desenvolvimento e engenharia e, neste processo, as subsidiárias podem ter um papel 

unicamente passivo na geração de tecnologias. A despeito da orientação estratégica inicial 

de centralizar as atividades inovativas no arredor da matriz, a engenharia local da 

subsidiária pode manifestar uma experiência bem sucedida na geração de novos produtos a 

partir dos desenvolvidos na matriz. Visto a manifestação de competências locais, pode 

ocorrer a atração de atividades inovativas em direção a subsidiária, pois a corporação passa 

a considerar a subsidiária um local estratégico (DIAS; SALERNO, 2009). 

 

4.4.2. Uma análise da Indústria de Máquinas Agrícolas brasileira 
 

Com base nas teorias da internacionalização, depreendemos a presença de três tipos 

de IDE que motivam e conduzem a dispersão da IMA em direção ao Brasil: 1) busca por 

mercado; 2) busca por eficiência e; 3) busca por ativos estratégicos. 

A busca por mercado visa novos mercados com potencial de crescimento da 

produção e da produtividade agrícola. De acordo com o presidente da Agco Corporation, 

há significativas oportunidades no longo prazo para o setor de máquinas agrícolas. 

Segundo ele, a população mundial cresce rapidamente, da mesma forma que o consumo 

por alimentos, especialmente na Ásia, onde a expansão econômica está alterando os 

padrões alimentares em direção a uma dieta mais baseada em proteína. Conjugado a isso, 

há uma maior procura por energias renováveis. Ambos os fatores, reduzem as reservas de 

grãos, o que resulta em maiores preços de commodities e serve de estímulo a busca por 

maior produtividade dos fazendeiros (ANNUAL REPORTS, 2010). Nesse contexto, os 

mercados agrícolas bem estabelecidos ou promissores configuram-se como elementos 

atrativos para o movimento inicial de internacionalização das EMNs da IMA. 

Com base na amostra dos principais países agrícolas e de suas respectivas 

quantidades de terra arável atual e terra arável potencial, bem como das estatísticas 

referentes aos tratores usados em campo, conforme FAOSTAT Agriculture, foi construído 

o Gráfico 1. Este gráfico ilustra o índice de mecanização agrícola [hectares aráveis atual 

(ou potencial)/tratores de rodas] por país. Um índice de mecanização agrícola igual a 10, 

por exemplo, significa que determinado país faz uso de um trator para cada 10 hectares de 

plantio; isso significa que quanto maior o índice, menor o grau de mecanização agrícola. 

Ao analisar o Gráfico 1, depreendemos que com relação ao índice de mecanização atual 

(em azul) dentre os principais países agrícolas, os países emergentes, em especial, possuem 

um baixo grau de mecanização (ou alto de índice de mecanização atual), ao contrário dos 
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países desenvolvidos. Essa situação corrobora-se com mais intensidade quando analisamos 

o índice de mecanização potencial (em vermelho). Nesse caso, a Colômbia, a China, o 

Brasil e a Argentina, como mercados emergentes com grande potencial de expansão de 

terras aráveis (ainda disponíveis), expressam baixo grau de mecanização, e, portanto, 

destacam-se como atraentes a IMA. Nesse contexto, as EMNs da IMA procuram estar 

próximas dessas nações. 

 

Gráfico 2 – Índice de Mecanização Agrícola Atual e Potencial 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da FAOSTAT Agriculture da FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United  Nations) e IBGE (2006). 
*Hectare arável atual é a soma de arable land e permanent crops. 
*Hectare arável potencial é a soma de Hectare arável atual e pastagens. 

 

Para Mehta e Gross (2007), na América do Norte, na Europa Ocidental e porções da 

margem do Pacífico, as rendas agrícolas são bastante altas e o financiamento de 

equipamentos suficientemente disponíveis para fazer a aquisição de maquinarias agrícolas, 

o que proporciona o vasto uso de máquinas em campo. Enquanto a situação contrária é 

vista na África, Ásia e América Latina, uma vez que devido às rendas agrícolas baixas, o 

investimento realiza-se com dificuldade e, portanto, o capital ainda é raro e os 

equipamentos geralmente se tratam de implementos manuais. 

Segundo o relatório Global Industry Analysts Inc.(GIA), a Europa e os EUA 

representam os principais mercados da IMA, não obstante, estes mercados são 

relativamente maduros e a expectativa de demanda provém principalmente de vendas de 

substituição. Assim, a expansão do mercado de máquinas agrícolas será impulsionado pela 

mecanização principalmente dos PEDs como China, Índia e Brasil, os quais ainda 
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caracterizam-se por baixa mecanização agrícola e pela presença de equipamentos 

ineficientes.  

Vale ressaltar, ainda de acordo com o relatório citado que a IMA somente não foi 

mais afetada pela crise econômica mundial, em razão do progresso pela procura de 

equipamentos agrícolas nos mercados emergentes da Ásia e América Latina. No caso do 

Brasil, os programas de subsídio à aquisição de máquinas e implementos agrícolas, tais 

como o Pró-Trator24 e Mais Alimentos25 direcionados à agricultura familiar, durante a crise 

desfrutaram de um papel de destaque na manutenção do crescimento das vendas da IMA.  

De acordo com o presidente da subsidiária brasileira da Deere, o Brasil é visto como 

elemento estratégico para seu plano de expansão, tanto no que se refere ao mercado local 

quanto como forma de servir de plataforma para alcançar outros países da América do Sul. 

Conforme o presidente, o Brasil representa 19% da área agricultável do mundo e ainda 

detém 20% dos reservatórios de água doce disponível no globo. A presença desses recursos 

naturais mostra a potencialidade do Brasil em se modernizar, - através da busca por 

máquinas e implementos agrícolas, bem como equipamentos de irrigação e, - elevar sua 

competitividade agrícola futuramente (REVISTA CARTA CAPITAL, EDIÇÃO 

ESPECIAL, 2010). Além disso, atualmente, o Brasil lidera a produção de inúmeros 

produtos agrícolas e as perspectivas para 2019 são de alcançar o título de grande “celeiro 

do mundo”, conforme exposto na seção dois desse capítulo. 

Ulteriormente ao investimento inicial baseado na busca por mercado, a presença de 

certos elementos incita a posterior investida com o propósito de racionalização da 

produção, a exemplo das diferenças nas exigências dos agricultores inerentes a culturas 

específicas. Com isso, há a criação de competências e capacidades por parte da companhia 

em território hospedeiro, o que se configura como um dos motivos dos investimentos 

posteriores. Esse movimento seqüencial do IDE denominado de busca por eficiência 

procura vantagens de economias de escala e escopo a partir da especialização, seja de 

produto ou de processo, em um número limitado de locais que suprem os múltiplos 

mercados, como, por exemplo, o caso da CNH que transformou o Brasil em uma 

plataforma de produção e exportação de colheitadeiras de café e cana-de-açúcar. 
                                                 
24 Segundo o site da Revista Cultivar Máquinas, o programa estadual Pró-trator está em vigor desde janeiro 
de 2009, com subsídio total dos juros, pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através do FEAP – 
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. O programa consiste no financiamento a tratores entre 50 e 120 
cv e as empresas participantes desse programa são: Agrale, Massey Ferguson, Valtra, John Deere, New 
Holland e Yanmar. 
25De acordo com o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o programa federal Mais 
Alimentos, um linha de crédito especial do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), financia a modernização das propriedades familiares. 
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A presença de centros de pesquisa ou de apoio às atividades agrícolas favorece o 

aprendizado de determinadas práticas ou o surgimento de inovações na agricultura que são 

fundamentais ou incitam o desenvolvimento de urgências técnicas da IMA. O Brasil é uma 

referência nas pesquisas referente à agricultura e ao agronegócio, pois conta com centros 

de excelência do setor, tais como a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), o CTC (Centro Tecnológico Canavieiro), IPT (Instituto de Pesquisa 

Tecnológica), a Fepagro (Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária), bem como 

inúmeras universidades públicas e outros institutos de pesquisas tecnológicas públicos e 

privados. 

O maior compromisso da EMN também pode ser reflexo das políticas macro e 

microeconômicas conduzidas pelos governos, como, por exemplo, as políticas de subsídio 

agrícolas e os programas de financiamento de máquinas agrícolas. Assim, o Brasil pode ser 

considerado como uma referência para as companhias da IMA. Nesse contexto de 

interação e de proximidade com ambientes de pesquisa e a possibilidade de estar apoiada 

por programas de financiamento, há fortes atrativos à criação de competências e 

capacidades em território brasileiro de determinados segmentos da IMA. 

Por fim, o último tipo de IDE identificado na IMA brasileira, é a busca por ativos 

estratégicos. Esta busca visa tanto às estruturas organizacionais para acessar canais de 

distribuição, comercialização e conhecimento sobre as necessidades dos consumidores 

quanto à capacidade inovativa. Para a IMA, é fator estratégico adquirir, bem como ampliar 

as redes de comercialização e assistência técnica. As redes de comercialização, ao abranger 

uma grande extensão territorial, somadas aos esforços em marketing, são fundamentais 

para o estabelecimento da popularidade das marcas e conseqüentemente para a conquista 

de uma posição fortalecida no mercado. Por isso, é comum na IMA, ulteriormente aos 

processos de F&As, a manutenção das marcas adquiridas e já estabelecidas, pois cada 

marca responde por certa parcela do mercado e por certos nichos específicos extremamente 

relevantes para o market-share da firma. 

Mas, resta uma questão: não seriam as redes de comercialização unicamente locais 

de venda ou revenda de máquinas e peças, contribuindo apenas para a “busca de mercado”, 

e, por isso, irreal configurá-las como um ativo estratégico? Essas redes são mais do que 

locais de venda, são fontes de informações relevantes para promover os objetivos 

estratégicos de longo prazo da firma, principalmente aqueles de sustentação ou avanço da 

competitividade global. A causa disso decorre do fato de a assistência técnica, estando 

integrada às redes de comercialização, realiza a aproximação entre o fabricante (IMA) e o 
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cliente (agricultor). Essa relação, geograficamente dependente dos grandes mercados 

(produtores agrícolas), a exemplo do Brasil, reafirma essas forças cooperativas, por 

demandar informações sobre as necessidades potenciais dos agricultores e estabelecer 

muitas das condições prévias às atividades de P&D e o aprimoramento tecnológico da 

IMA. 

No interior dessa relação, visualizamos outro ativo estratégico, fundamental para o 

aprimoramento tecnológico da IMA, o know-how ou capacitações tácitas inerentes aos 

agricultores especializados em determinadas práticas agrícolas. Esse elemento é absorvido 

pela IMA no processo de interação realizado entre o cliente e o fabricante, especialmente 

no que se refere às máquinas agrícolas diferenciadas por tipo de cultura, tais como as 

colheitadeiras e alguns tratores especiais. Conforme mostrado anteriormente, o Brasil tem 

supremacia em diversas práticas agrícolas, o que lhe confere um know how privilegiado. 

Este ativo é buscado pelas EMNs que a partir disso, objetivam o desenvolvimento de P&D 

estratégicas a essas demandas agrícolas, e portanto, ampliam sua capacitação tecnológica. 
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5. Resultado do Estudo de Casos 

 
Este capítulo se propõe a explorar o papel das subsidiárias brasileiras das EMNs do 

setor de máquinas agrícolas na divisão internacional das atividades inovativas e no 

desenvolvimento de produtos globais com base na interação usuário-produtor. A partir de 

uma vasta busca por notícias em diversas fontes de informações (revistas, jornais, sites, 

dissertações, dentre outros), foi possível traçar o atual perfil. 

Para a sistematização das informações foi utilizada a seguinte classificação: 

a) Linha do projeto: 1. Colheitadeiras; 2. Tratores; 3. Implementos Agrícolas; 4. 

Agricultura de Precisão; 5. Motores movidos a combustíveis renováveis. 

b) Tipo de projeto: 1. Inovador (original); 2. Derivativo: a) desenvolvimento de um 

novo produto derivado de um produto existente e b) alterações do produto atual 

para incorporações de melhorias; 3. Adaptativo (adaptações do produto atual para 

atendimento a objetivos específicos) (ROMANO, 2003). 

c) Grau de novidade da inovação: 1.Empresa (aprimoramento de um produto já 

existente e completamente novo para a empresa); 2.Mercado nacional (produto 

novo para a empresa e para o mercado nacional); 3. Mercado mundial (produto 

novo para a empresa, para o mercado nacional e mundial) (PINTEC, 2005). 

Esta metodologia procura caracterizar casos em que, por exemplo, a empresa A 

gerou uma inovação de produto referente à linha de colheitadeiras de cana-de-açúcar. O 

resultado desse projeto promoveu um tipo de produto original com um grau de novidade de 

mercado do tipo mundial, o que significa que a empresa A efetua-se como pioneira no 

desenvolvimento desse produto a nível global. 

 

5.1. Colheitadeiras 

 
No que se refere à linha de colheitadeiras, exemplos de projetos confirmam a 

hipótese do Brasil como local estratégico das EMNs da IMA para o desenvolvimento de 

produtos.  

Conforme o site da corporação, a AGCO lançou, em 2007, uma nova colheitadeira 

de grãos com projeto 100% nacional, a MF 32 Advanced da Massey Ferguson. A máquina 

foi projetada com vistas a uma demanda dos agricultores das lavouras de médio porte. É a 

única da sua categoria preparada para o sistema de agricultura de precisão; também é 

equipada com um motor de 200 cv de potência e possui a maior área de separação da palha 
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do grão no mercado. Além disso, verifica-se o seu caráter de produto global, uma vez que é 

fabricada e exportada para toda a América do Sul e Europa. Confirma-se nesse caso, o 

desenvolvimento de um projeto do tipo derivativo, que resultou em um novo produto 

derivado de um produto existente. Além disso, observa-se um projeto com grau de 

inovação para a empresa, buscando atender as necessidades de maior robustez e de 

tecnologias de AP, dos agricultores de grãos, em lavouras de médio porte. 

Durante visita ao Brasil, o presidente mundial da AGCO, Martin Richenhagen, 

anunciou a entrada da companhia no mercado brasileiro de colheitadeiras de cana. Como a 

empresa ainda não detém esta tecnologia de colheita, o projeto de caráter inovador para a 

empresa está sendo desenvolvido no Centro Tecnológico da Massey Ferguson da 

multinacional através da interação com os principais clientes e técnicos das usinas de 

açúcar. O produto estará disponível em três diferentes versões, de acordo com diferentes 

demandas dos mercados mundiais (REVISTA AGROANALYSIS, 2007). Diante de um 

cenário de aumento da demanda por colheitadeiras, gerada pela antecipação, de 2021 para 

2014, do prazo para a eliminação da queima de cana em áreas mecanizáveis de São Paulo, 

a Agco quer aproveitar as potenciais oportunidades. 

Segundo o site da corporação, o Centro Tecnológico da Massey Ferguson é o maior 

centro tecnológico de máquinas agrícolas do Hemisfério Sul, onde são testados, avaliados e 

desenvolvidos produtos para o mundo inteiro. Foi inaugurado em novembro de 2003 junto 

à fábrica de Canoas (RS), sob um investimento da ordem de US$ 4 mi e os laboratórios 

instalados foram trazidos da unidade de Coventry, na Inglaterra, fechada em 2002, devido 

à intensa competição externa. O centro de P&D é constituído de 60 bancadas de testes de 

alta precisão com vistas à solução de problemas de campo e o desenvolvimento de novos 

produtos, podendo ser realizados até 45 testes simultâneos. Além disso, destaca-se a 

Cabina Climatizada, cuja função é simular as condições climáticas extremas da Europa e 

dos Estados Unidos (até -20oC), e também as altas temperaturas (acima de 40oC) das 

lavouras do Centro-Oeste brasileiro, África e Oriente Médio. Segundo o diretor de 

Engenharia e Desenvolvimento do Produto, Luis Ghiggi, nesta Cabina as máquinas são 

estressadas de todas as maneiras até atingir um estágio de excelência e segurança. Os testes 

de campo não são substituídos, mas diminui consideravelmente as chances de erro. Para o 

gerente de Engenharia do Produto, Paulo Edgar Bernardo, o novo Centro Tecnológico 

contribui na redução do tempo de desenvolvimento e aprovação de projetos, investigando e 

antecipando as falhas no campo, sendo que todos os testes atendem a rigorosas exigências 

dos países onde as máquinas são aplicadas. 
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Embora a Deere não possua um centro tecnológico no Brasil, desde 1999 quando 

iniciou a produção da colheitadeira de cana CH2500B, realiza uma série de inovações 

técnicas com o objetivo de adequação do produto as necessidades dos agricultores e às 

condições brasileiras (JORNAL CANA, 2004). Verifica-se, nesse caso, a incorporação de 

melhorias a partir de um produto existente advindo de um projeto desenvolvido em outro 

país, podendo ser classificado como um projeto derivativo para a empresa. 

De acordo com o site da CNH, devido ao fato de o Brasil apresentar um imenso 

potencial produtivo de cana-de-açúcar, aliado à concentração, na região de Piracicaba, das 

maiores e mais avançadas usinas de açúcar e álcool do mundo e de centros de excelência 

técnica do setor, a empresa decidiu direcionar, em 1997, para essa região, toda a sua 

fabricação de colhedoras de cana, bem como seu centro tecnológico que situavam-se na 

Austrália (ver Tabela 4). Com isso, a fábrica de Piracicaba transformou-se na plataforma 

mundial de produção e exportação de colhedoras de cana da Case IH e uma unidade global 

de desenvolvimento de produtos dessa área. Cerca de 70% das colheitadeiras produzidas 

são exportadas para todo o continente americano, Ásia, África e Oceania (cerca de 70 

países), o que a torna um produto global (JORNAL CANA, 2007).  

César Di Luca, diretor da Case IH, apresenta dois grandes lançamentos de colhedora 

de cana em 2009, com projetos desenvolvidos no Brasil, a série A4000 (170 cv) e a série 

A8000 (330 cv). Estas representam um avanço da série 7000 com mais de 28 anos de 

existência (projetos derivativos com incorporação de melhorias para a empresa). As 

principais mudanças da linha A8000 são maior conforto, duas novas opções de 

motorização (motor Scania DC9 ou Case IH C9) com economia de combustível, um novo 

picador que oferece maior produtividade na colheita e a agricultura de precisão chamada 

AFS da Case IH embarcada na máquina. Esta série é fabricada em dois modelos: A8000 

(pneus) e A8800 (esteiras). 

Já a série A4000, um claro exemplo de diferenciação de segmento de mercado, 

segundo o presidente, “oferece maior versatilidade para a colheita, mas com tamanho 

reduzido, bitola menor (para espaçamentos a partir de um metro), menor peso e menor 

custo” (JORNAL CANA, 2009, p.166). Este tipo de colhedora é demandada por usinas que 

mantém áreas plantadas com espaçamento reduzido ou aquelas com espaçamento 

convencional, mas que precisam colher em talhões menores ou em bicos, como também  

atende a clientes de pequeno e médio porte (fornecedores de cana das usinas). Esta 

colhedora transita em áreas com declividade de até 7,5% e causa menores danos à 
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soqueira26, uma questão persistente na colheita de cana, o que proporciona aumento na 

qualidade do corte, redução dos índices de perda e maior longevidade para o canavial. 

Neste caso verifica-se a geração de um projeto de caráter derivativo de um novo produto 

com grau de novidade para a empresa.  

É evidente, portanto, para a linha de colheitadeiras, uma série de inovações de 

produto, caracterizadas em sua maioria por projetos derivativos a partir de melhorias ou 

criação de novo produto com grau de inovação para a empresa. Contudo, um caso de 

projeto inovador para a empresa é confirmado, o caso da geração da tecnologia de colheita 

de cana ainda não dominada pela AGCO. 

  

Tabela 17 – Sistematização das informações para a linha de Colheitadeiras 

Empresa Data Linha do projeto Tipo do Projeto Grau de novidade Características 

Deere 1999 Colheitadeira de cana 
- CH2500B 

Derivativo: 
melhorias Empresa 

adequação as 
condições 
brasileiras 

Agco 2007 
Colheitadeira de 
grãos - MF 32 

Advanced 

Derivativo: novo 
produto Empresa 

AP e maior área de 
separação da palha 

do grão 

CNH 2009 Colheitadeira de cana 
- Série A8000 

Derivativo: 
melhorias Empresa AP e picador mais 

produtivo 

CNH 2009 Colheitadeira de cana 
- Série A4000 

Derivativo: novo 
produto Empresa 

tamanho reduzido, 
menor dano à 

soqueira 

Agco em 
processo Colheitadeira de cana Inovador Empresa 

três versões de 
acordo com a 

demanda 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados encontrados. 

 

5.2. Tratores 

 

Visto que a cultura de cana-de-açúcar é um mercado em expansão no agronegócio 

brasileiro, a marca Massey Ferguson, do grupo AGCO, desenvolve equipamentos 

especialmente voltados para essa cultura. De acordo com o site da corporação, destacam-se 

os lançamentos, em 2006, dos tratores da série MF 600 HD, os tratores de grande porte da 

Série MF 6300 e a carregadeira de cana montada sobre o trator MF 290, comercializado 

em versão específica para montagem desse implemento. 

                                                 
26 Após o corte da cana, as raízes que sobram no campo recebem o nome de soqueira e estas darão origem à 
nova cultura de cana. 
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Segundo o site da Massey Ferguson, na Série 600 HD destacam-se os modelos de 

tratores de rodas MF 680 HD (173 cv), MF 650 HD (138 cv) e MF 660 HD (150 cv), com 

atributos que visam solucionar os desafios inerentes as tarefas agrícolas especializadas, 

especialmente na cultura de cana-de-açúcar. Os tratores podem ser equipados com 

implementos agrícolas de alto rendimento e com motores hidráulicos que desenvolvem 

velocidades precisas e constantes como, por exemplo, turbinas em plantadeiras e 

distribuidores de adubo em cultivadores ou plantadeiras de cana. Como a cultura de cana-

de-açúcar exige o uso de grandes bitolas, esta série disponibiliza kits de transbordo 

permitindo a operação entre 2,8 e 3 m de bitola. Este projeto caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de melhorias (derivativo) para a empresa. 

Também de caráter derivativo, mas a partir da criação de um novo produto, a Série 

6300 é resultado do cruzamento de novas tecnologias com alta potência para médias e 

grandes propriedades. Esta linhagem de tratores de grande porte foi preparada para 

trabalhar com AP e para seu protótipo foi testado por clientes, em diversas regiões do país, 

como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Bahia antes de ser disponibilizado ao mercado. Os tratores são oferecidos em dois modelos 

– o MF 6350, com 190 cv de potência (pesado), e o MF 6360, com 220 cv (superpesado). 

Estas máquinas atendem a uma nova faixa de potência requerida pelos clientes de grandes 

propriedades agrícolas, com maior capacidade de arraste e de levante, oferecendo avanços 

tecnológicos aliados à simplicidade operacional. Alcança-se, dessa forma, maior rapidez 

no preparo e plantio das novas áreas de cana-de-açúcar, bem como, soja, milho ou algodão. 

Além disso, garantem baixa compactação do solo e economia de combustível. 

Enquanto o modelo MF 290, é um modelo de carregadora de cana-de-açúcar. O 

trabalho dessa máquina é realizar o carregamento da cana já colhida pela colheitadeira e 

transportar até os veículos de transporte (caminhões ou carretas engatadas em tratores), 

bem como auxiliar no manuseio da cana em estoque. Este projeto pode ser definido como 

sendo do tipo adaptativo, uma vez que a partir de um modelo de trator já existente, foram 

criadas adaptações, o acoplamento de um equipamento denominado carregadeira de cana, 

semelhante a um guindaste com garras, para o atendimento a objetivos específicos, o 

manuseio da cana. Além disso, baseia-se em uma inovação em âmbito da empresa. 

Para José Luís Coelho, de Ribeirão Preto, SP, gerente divisional de vendas da John 

Deere, "A cultura da cana é a que apresenta o maior grau de severidade do mundo. 

Enquanto um trator chega a trabalhar, no mínimo, 4.000 horas por ano nos canaviais, esse 

tempo fica entre 1.000 e 1.500 horas anuais nas culturas de grãos" (JORNALCANA, 
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2005). Assim, se o modelo passa no teste de campo no setor sucroalcooleiro, certamente 

será bem aceito em outras áreas. 

Ainda no caso da Massey Ferguson da multinacional AGCO, segundo o site da 

Agrosoft Brasil, essa marca lançou em 2009 em sua fábrica de tratores em Canoas (RS), os 

novos tratores da Série 7100 totalmente projetada no Centro de Tecnologia da Massey 

Ferguson. Os tratores chegam ao mercado com quatro modelos na faixa de potencia entre 

140 e 180 cv (pesados). Os produtos foram desenvolvidos em razão da demanda dos 

clientes nas lavouras de grãos e nos canaviais de grandes áreas (cerca de 20% do mercado). 

O desenvolvimento desta nova série durou quase três anos e utilizou 21 mil horas de 

teste de campo, com ajuda de usuários em todas as regiões agrícolas brasileiras (inclusive 

nas lavouras de cana no Nordeste) e na América do Sul. Vale ressaltar que para este 

modelo realizou-se uma parceria, durante 9 meses, entre a AGCO e a empresa MVC 

Soluções em Plásticos. Segundo o site da MVC, a AGCO procurava o fornecimento de um 

novo produto baseado em um design com padrões europeus e americanos e que atendesse 

às expectativas de seus usuários. O resultado do projeto foi a modernização da linha 

através do desenvolvimento de para-lamas e toldos com aditivos especiais e que protegem 

contra riscos. 

 

Tabela 18 – Sistematização das informações para a linha de Tratores 

Empresa Data Linha do projeto Tipo do Projeto Grau de novidade Características 

AGCO 2006 Tratores - Série 
600HD 

Derivativo: 
melhorias Empresa 

implementos de 
alto rendimento 
e bitolas de até 

3m 

AGCO 2006 Tratores - Série 
6300  

Derivativo: novo 
produto Empresa 

AP e para 
grandes 

propriedades 

AGCO 2006 Tratores - MF 
290 Adaptativo Empresa carregadeira de 

cana 

AGCO 2009 Tratores - Série 
7100 

Derivativo: novo 
produto Empresa 

para grandes 
áreas e para-

lamas e toldos 
contra riscos 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados encontrados. 

 

Verifica-se para a linha de tratores que a maior parte dos projetos são do tipo 

derivativo, tanto no que diz respeito a geração de novos produtos quanto a incorporação de 
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melhorias para a empresa, todavia há um caso de projeto adaptativo para a empresa, a 

carregadeira de cana. 

 

5.3. Implementos Agrícolas 

 

A multinacional suíça Syngenta, uma das maiores empresas de defensivos agrícolas e 

sementes do mundo, desenvolveu, a partir de sua subsidiária Syngenta Brasil, uma 

inovação em muda de cana-de-açúcar. A nova tecnologia, patenteada em 2007 sob o nome 

Plene, trata-se de uma muda de cana com altura de 4 cm, o que difere das varetas de 40 cm 

utilizadas tradicionalmente nos plantios. A utilização dessa muda em miniatura, que será 

comercializada em 2011, pode representar redução de custos no plantio de até 15%, já que 

os custos com combustível utilizado no plantio e também para o preparo do solo são 

menores. Além disso, o plantio com as mudas tradicionais exige até 20 toneladas de cana 

por hectare, as da Syngenta, 1,5 tonelada (VALOR ECONOMICO, 2010).  

Diante dessa inovação em mudas, surgiram novas oportunidades referente à 

tecnologia de plantio ser utilizada pelos agricultores. A partir disso, a Syngenta foi buscar 

ajuda fora da companhia e fechou um acordo com a Deere para criar uma plantadeira 

específica para o Plene. Cerca de 20 engenheiros da fabricante de máquinas agrícolas no 

Brasil e nos Estados Unidos trabalharam ao longo de dois anos sobre cinco protótipos até 

chegar ao modelo ideal. A busca por parcerias também foi decisiva para os experimentos 

realizados em campo. Ao se aproximar dos 40 maiores grupos usineiros do país, a empresa 

conseguiu não apenas aprimorar a tecnologia como também fazer testes que definiram a 

versão final do produto (EXAME, 2010). 

Segundo o site da Deere, a plantadeira desenvolvida abre o sulco, coloca a muda, o 

adubo e herbicida, e o fecha em seguida, como na semeadura de milho ou soja. Os 

resultados são mais rapidez e precisão no plantio, e uma grande economia de custos em 

relação aos métodos de plantio atuais. As usinas poderão destinar à produção a área que 

ocupam atualmente para o cultivo da cana usada para o plantio, em torno de 5% de sua 

área total. A compactação do solo provocada pelas plantadoras atuais e a abertura de 

grandes sulcos para o plantio serão evitadas, com ganhos ambientais e de produtividade 

para os usuários. Nesse contexto, o projeto da plantadeira pode ser definido como inovador 

(original) com grau de novidade para o mercado mundial. 
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5.4. Agricultura de Precisão (AP) 

 
Conforme apontado anteriormente, a AP trata-se de uma nova filosofia de gestão de 

lavoura, calcada na utilização de ferramentas tais como equipamentos computadorizados e 

tecnologias de satélites acoplados às máquinas agrícolas. Nesse contexto, o Brasil 

desempenha um papel importante no refinamento dessa tecnologia. 

A multinacional AGCO, através de sua marca Massey Ferguson, criou em 2000, o 

Projeto Aquarius27, com o intuito de desenvolver a AP28. Trata-se de uma aliança multi-

institucional entre a) as empresas Massey Ferguson, StaraSfil e Yara, b) os clientes 

Fazenda Anna e cooperativa Cotrijal e c) a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

através do NEMA – Núcleo de Ensaios de Máquinas Agrícolas e do Setor de Uso de 

Manejo e Conservação do Solo (Departamento de Solos). As empresas aportam novos 

equipamentos e tecnologias, a universidade realiza pesquisas e forma recursos humanos, 

enquanto os clientes/agricultores, ao ceder gratuitamente suas áreas, conduzem o trabalho e 

recebem a tecnologia. 

O Projeto Aquarius abrange apenas duas etapas do ciclo da AP: a aplicação de 

insumos a taxa variável e a colheita mecanizada com geração de um mapa de rendimento. 

Conforme a revista O Agricultor (2002), para fazer o mapa de rendimento ou de 

produtividade, utiliza-se um software que faz a decodificação dos dados fornecidos pelo 

agrônomo. Nesse sentido, o sistema Fieldstar® monitora e controla as funções das 

máquinas agrícolas utilizando o GPS para a obtenção dos mapas. 

Conforme o site do projeto, a sua atuação engloba as culturas de grãos: soja, milho e 

trigo, porém baliza as atividades agrícolas em todo o território brasileiro, em especial o 

centro-oeste. Os resultados alcançados são o incremento da eficiência de fertilizações e 

corretivos, de forma a racionalizar o seu uso (reduções de 20 a 30%) e o incremento da 

produtividade das culturas (10 a 15%). Já foram publicados 10 artigos técnico-científicos, 

40 resumos em congressos e simpósios científicos e 8 trabalhos de conclusão de pós-

graduação de mestrado e doutorado. 

                                                 
27 O projeto está instalado na cidade de Não-Me-Toque (RS), que se tornou em 2006, a capital nacional da 
agricultura de precisão. 
28 Segundo a revista O Agricultor (2002), a Massey Ferguson é pioneira na pesquisa referente à AP, desde a 
geração do primeiro mapa de produtividade em 1984. A empresa mantém 4 núcleos para aplicação dessa 
tecnologia a partir do Sistema Fieldstar®: 1) Dinamarca; 2) Inglaterra;  3) EUA e 4) Brasil (desde 1999). 
Ainda conforme a revista, a marca Massey Ferguson também foi a primeira empresa a disponibilizar esta 
tecnologia através das colheitadeiras MF38 e MF34.  
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Outra marca do grupo AGCO, a Valtra (montadora), lança, em 2009, uma parceria 

com a Usina Santa Fé, de Nova Europa, SP (cliente), ATS e Topcon (fornecedores). Esta 

parceria entre montadora, fornecedor e cliente busca levar ao campo uma nova versão do 

Piloto Automático System 150, desenhado especialmente para o setor canavieiro, que 

reduzirá tempo, custos, mão-de-obra, otimização e melhor planejamento do plantio da 

cana-de-açúcar na usina através da um tráfego controlado, da compactação sempre no 

mesmo local e da colheita mecanizada sem pisoteio na linha (CULTIVAR MÁQUINAS, 

2010).  

O melhoramento do sistema surgiu através do acompanhamento das reais 

necessidades do setor canavieiro. Visto as necessidades, houve a escolha por um cliente, a 

Usina Santa Fé. Assim, foi possível trabalhar no próprio campo todas as funcionalidades 

do sistema e realizar os ajustes necessários para o refinamento da nova tecnologia. 

 

5.5. Motores movidos a combustíveis renováveis 

 

A AGCO produz motores em três unidades fabris situadas na Finlândia, Brasil e 

Argentina (sob uma joint-veinture). A AGCO é pioneira no desenvolvimento de motores 

movidos a combustíveis renováveis utilizados nos tratores. Na década de 1980, a marca 

Valtra lançou a primeira linha de tratores movidos a álcool. Atualmente, a Valtra é pioneira 

no uso do biodiesel. De acordo com a Revista Agroanalysis (2007), no início de 2007, após 

18 meses e 3.000 horas de testes nas lavouras de cana do interior de São Paulo, na Usina 

Catanduva, uma das fases do projeto é concluída. Além da participação da Usina 

Catanduva, esta fase contou com a presença de outros parceiros como a Coopercitrus, 

Texaco e instituições de ensino como a Unesp-Jaboticabal (SP) e USP-Ribeirão Preto (SP). 

O resultado promoveu a liberação do uso B-20 (20% de biodiesel e 80% do diesel). 

Enquanto no início de 2008, teve início outra fase do teste em campo, nas lavouras de cana 

da Usina Barralcool, localizada em Barra dos Bugres (MT). Esta parceria contou com um 

acordo de cooperação entre Valtra-Barralcool e parceiros como a Texaco, a Universidade 

do Estado de Mato Grosso (Unemat) e a Concessionária Pampa. Por fim, em 2010, a Valtra 

traz ao mercado os primeiros tratores com motores B-100 (100% biodiesel). 

Além disso, a Valtra realiza uma parceria entre a AGCO Sisu Power, fabricante de 

motores pertencente ao grupo AGCO e a Delphi, uma empresa de autopeças norte-

americana. Esta parceria busca promover o desenvolvimento do projeto de um motor dual 

fuel movido a diesel (ou biodiesel) mais etanol.  
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A Massey Ferguson, outra marca da AGCO, também realiza uma parceria com a 

MWM International e a Delphi para o desenvolvimento de um motor movido a álcool e 

diesel (ou biodiesel). A pesquisa partiu de um motor a diesel, utilizando uma combinação 

de etanol e diesel como combustível, mantidos em dois tanques distintos. As proporções 

são variáveis conforme a exigência sobre o propulsor. 

Verifica-se, dessa forma, para linha de projetos de motores movidos a 

combustíveis renováveis, o desenvolvimento de projetos inovadores para o mercado. 
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6. Conclusão  

 
O presente trabalho caracteriza a inovação tecnológica de acordo com a visão 

neoschumpeteriana suscitada a partir da busca pela solução de problemas. Esta estimula os 

procedimentos das atividades inovativas que compõem o paradigma e a trajetória 

tecnológica. No contexto das firmas, a escolha por determinadas atividades inovativas no 

passado geram capacitações cumulativas e processos de aprendizagem tecnológica 

específicos à firma. Como resultado, há o surgimento de inovações radicais e incrementais. 

Ulteriormente a conclusão do projeto do produto novo, não cessa o processo de 

aprendizagem, o qual pode acontecer através do learnig-by-doing e do learning-by-using. 

O primeiro refere-se ao aprendizado pela prática no processo produtivo e o segundo, a 

experiência envolvida na utilização do produto. Neste caso, as necessidades apontadas 

pelos usuários suscitam as atividades geradoras de conhecimento e tecnologia e, para isto 

pressupõe-se a realização do learning-by-interaction fundamentado no estabelecimento de 

canais e códigos de informações que promovem a cooperação entre produtores e usuários. 

Quando analisamos o caso da Indústria de Máquinas Agrícolas, verificamos a 

existência de dois pilares que incitam a sua evolução tecnológica, a relação com os 

fornecedores (complexo metal-mecânico) e com os usuários (agricultura e agroindústria). 

Os primeiros contribuem a partir da incorporação de peças e componentes melhorados e os 

últimos, ao demandarem soluções técnicas específicas aos fabricantes. Neste caso, a IMA 

ao caracterizar-se como fonte de inovações para a agricultura, também pode receber 

contribuições a partir de uma cooperação direta e de menor grau de incerteza entre o 

agricultor e o fabricante. Esta interação usuário-produtor realiza-se devido aos serviços de 

assistência técnica oferecidos pelas redes de comercialização aos usuários. Em razão da 

proximidade, são absorvidas informações sobre o desempenho das máquinas agrícolas em 

campo que promovem as atividades de P&D com o propósito de refinamento do produto. 

Há uma variedade de sistemas e culturas agrícolas dispersas na geografia mundial. 

Diante disso, o agricultor ocupa um papel imprescindível em razão dos conhecimentos 

tácitos importantes para o aprimoramento dos equipamentos agrícolas, cujas características 

seguem especificidades em função do solo e das culturas em que são empregadas, em 

especial no que diz respeito às máquinas diferenciadas por tipo de cultura. O Brasil 

destaca-se como líder mundial na produção de cana-de-açúcar, açúcar, feijão seco e café, e 

é o segundo maior produtor de soja e etanol. Além disso, as expectativas para os próximos 
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anos são de que dentre todos os países, o Brasil terá o mais rápido crescimento em termos 

de produção agrícola.  

Visto que a divisão do trabalho das atividades inovativas parte das características das 

unidades subsidiárias, as estratégias da Deere e da AGCO assemelham-se e apresentam 

maior concentração da P&D em poucos países, a maioria desenvolvidos, enquanto a CNH 

expressa maior descentralização. Quando nos restringimos aos PEDs, de tradição agrícola 

e com centro de P&D, verificamos a existência de apenas três países: Brasil, China e Índia. 

A aproximação dos usuários potenciais, representados pelos países agrícolas, com os 

produtores de máquinas aptos a desenvolverem projetos através de seus centros 

tecnológicos, facilita a interação usuário-produtor, a qual tende a promover maiores 

esforços das atividades de P&D. Diante disso, justifica-se a importância do estudo do caso 

brasileiro aliado aos indícios de que há desenvolvimento de produtos por parte das filiais 

presentes no Brasil, as quais estão tendo uma posição mais expressiva na geração de 

produtos globais.  

Quatro determinantes econômicos motivam e conduzem a internacionalização das 

EMNs: busca de mercado (market-seeking), busca de recursos (resource-seeking), busca de 

eficiência (efficiency-seeking) e busca de ativos estratégicos (strategic asset-seeking). Os 

determinantes que conduzem a IMA no caso brasileiro, visam a busca o mercado, a 

eficiência e os ativos estratégicos. Com referência à busca por mercado, o Brasil 

caracteriza-se como um mercado com grande potencial de expansão de terras aráveis 

(ainda disponíveis), o que expressa um alto índice de mecanização agrícola (ou baixo grau 

de mecanização), aliado a isso, as expectativas são de que o Brasil se transformará em um 

grande “celeiro do mundo” no próximos anos. Dessa forma, o Brasil destaca-se como 

atraente a IMA. A busca por eficiência assinala os investimentos posteriores com o 

propósito de racionalização da produção baseada na busca por vantagens de economias de 

escala e escopo a partir da especialização, seja de produto ou de processo, em um número 

limitado de locais que suprem os múltiplos mercados. Fatores como centros de pesquisa ou 

de apoio às atividades agrícolas, políticas de subsídio agrícola e de financiamento de 

máquinas, são fortes atrativos à criação de competências e capacidades no Brasil. Por 

último, a busca por ativos estratégicos visa, primeiramente, as redes de comercialização e 

assistência técnica com vistas a obter conhecimento sobre as necessidades dos agricultores, 

as quais podem promover esforços de P&D e o conseqüente refinamento dos produtos. 

Nessa instância, inclui-se um segundo ativo, o know-how dos agricultores, os quais ao 
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manterem um contato prolongado com as máquinas, são capazes de compreender suas 

características e apontar as possíveis melhorias. 

A partir do Estudo de Casos das três EMNs foi possível corroborar a hipótese do 

Brasil como local de desenvolvimento de projetos com base na interação usuário-produtor. 

Cada empresa de acordo com suas estratégias de internacionalização compõe um perfil de 

atividades inovativas em território brasileiro. A Deere & Company, uma empresa 

estadunidense, manifesta um caráter ainda restrito à matriz no que concerne a geração de 

tecnologias, contudo, apresenta casos de melhorias de projeto e um exemplo de geração de 

um produto inovador em âmbito mundial. A CNH, empresa mais internacionalizada no que 

se refere à dispersão dos centros de P&D, pratica atividades de desenvolvimento no 

segmento de colheitadeiras de cana. Isso pode ser confirmado pelo fato de o Brasil ter sido 

escolhido como unidade global de produção e exportação desse produto. Enquanto para a 

AGCO, uma empresa estadunidense que detém 60% do market-share brasileiro de tratores, 

é evidente o maior grau de desenvolvimento de produtos para esse segmento, quando 

comparado as outras corporações.  

Em geral, para todas as EMNs, é realizado o desenvolvimento de projetos de 

máquinas agrícolas nas filiais brasileiras voltados especialmente para a cultura de cana-de-

açúcar. Com menor evidência, há o desenvolvimento de colheitadeiras e tratores voltados 

para a cultura de grãos (soja, milho, etc). Verifica-se, portanto, a partir dos resultados do 

Estudo de Casos, a atração de atividades inovativas de máquinas agrícolas com vistas a 

promover o avanço tecnológico no âmbito da produção da cultura de cana na qual o Brasil 

é líder mundial. Nesse contexto, as filiais promovem esforços de P&D (desenvolvimento 

em maior grau de intensidade), sob o arcabouço da interação com o usuário (agricultores), 

em associação as usinas e institutos de pesquisa. 

Apesar de a cana ser a principal fonte de atração dessas atividades devido às suas 

características específicas (colheita, transporte, etc.), as tecnologias geradas para esse fim 

podem ser facilmente adaptadas para outras lavouras, além disso, em razão de a cana ter 

um alto grau de severidade e, portanto, requerer um modelo de maior robustez e tempo de 

vida útil, as máquinas apropriadas à cana podem ser facilmente aceitas em outros tipos de 

cultura. 

Em suma, há razões otimistas para crer no avanço em relação ao adensamento de 

atividades tecnológicas desenvolvidas no Brasil pelas multinacionais, principalmente se o 

Brasil mantiver a sua tradição agrícola. 
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