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Objetivo Geral: 
 

Entender como a necessidade dos agricultores em importar as máquinas 
gera impactos para o agronegócio brasileiro. 
 

Objetivos Específicos: 
• Identificar barreiras para importação de máquinas agrícolas; 
• Identificar os impactos e dificuldades para os agricultores brasileiros; 
• Identificar a necessidade de importação de máquinas dos agricultores;  
• Identificar os motivos principais das empresas importarem as máquinas. 
 

Caraterização da Pesquisa: Análise qualitativa e estudo de caso. 
 

Métodos de Coleta e Análise de Dados: Pesquisas do mercados 
de Máquinas e Equipamentos agrícolas; Coleta de informações 
do BNDES; MDIC, ABIMAC, ANFAVEA; Entrevista estruturada com 
Produtor rural residente em Leme/SP, selecionado por 
conveniência; Questionário com perguntas fechadas de múltiplas 
escolhas com uma grande empresa da região de São Paulo, 
selecionada por conveniência.  
 

Empresa(s) Estudada(s): Grande empresa de máquinas agrícolas 
da região de São Paulo. 
 

  
 
 

• Barreiras: custos elevados, tarifas, taxas aduaneiras, trâmites, barreiras 
técnicas, posições protecionistas, prazos e distâncias,  licenciamento de 
importação, procedimentos alfandegários, medidas salvaguarda, 
medidas sanitárias e fitossanitárias e da tributação brasileira que é 
maior e mais complexa do mundo. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2014) 

 
• Principais desafios para os agricultores brasileira: fenômenos 

meteorológicos, frota de maquinário antiga, pragas e fatores externos, 
custos elevados de tecnologia de ponta, e dificuldade em obter 
financiamento para adquirir máquinas importadas que fazem diferença 
no agronegócio (ABIMAQ, 2014) 

 
• A necessidade dos agricultores em relação às máquinas importadas: 

busca pela qualidade, alcançar a economia de escala e melhor 
rendimento 

 
• Principais desafios das empresas: estagnação do parque industrial 

brasileiro, ausência de tecnologias dentro da produção brasileira, 
ausência de subsídios para engajamento da produção nacional por parte 
do governo, mão-de-obra não capacitada e alto custo (ANFAVEA,2014) 

 

 

 

 

A necessidade de importação de máquinas agrícolas pode 
impactar o agronegócio brasileiro por encarecer o desembolso 
dos agricultores, o que pode limitar a aquisição de equipamentos 
de alta tecnologia refletindo na queda do PIB (Produto Interno 
Bruto), afetando a economia e o crescimento da indústria 
brasileira. Desta forma, a iniciativa governamental seria bem 
vinda.  Outra situação seriam os atrasos na entrega, prejudicando 
assim o resultado final da safra anual, recaindo sobre a questão 
de prejudicar o setor agrícola refletindo negativamente no 
agronegócio. 
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 Quais são maiores gargalos para 

importação dessas máquinas 

Burocracia fiscal, encargos, 

impostos e taxas alfandegárias e 

alto custo agregado. 

 Quais são as dificuldades de 

nacionalização da produção de 

máquinas agrícolas que 

atualmente são importadas? 

  

  

Rentabilidade baixa 

Quais são os impactos gerados 

para o agronegócio no Brasil 

devido à necessidade de 

importação de máquinas 

  

Negativo: estagnação da economia 

e elevados custos que diminuem a 

produtividade 
  
Quadro 1 – Dados relevantes da própria fala do entrevistado. Fonte: Autoria própria. 
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