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RESUMO: Poucas informações existem atualmente da real situação do parque industrial de 
equipamentos de irrigação no Brasil. O conhecimento do perfil técnico e econômico das empresas que 
atuam na área de irrigação no Brasil pode mostrar como as políticas governamentais afetaram o setor, 
apresentando o potencial instalado de produção no país e auxiliando na definição clara de políticas e 
ações nesse setor. O objetivo deste trabalho foi caracterizar técnica e economicamente as empresas 
fabricantes equipamentos de irrigação no Brasil, montando-se um diretório nacional das empresas e 
avaliando-as mediante o envio de um questionário. Pode-se afirmar, preliminarmente, que as empresas 
brasileiras fabricantes de equipamentos de irrigação são, na sua maioria, empresas com menos de 100 
funcionários que faturam anualmente menos de R$ 1 milhão, com a produção voltada para o mercado 
interno, estruturadas societariamente em sociedades limitadas (Ltda.), possuindo setores de pesquisa e 
desenvolvimento e, apesar de se preocuparem em ensaiar os equipamentos produzidos, não enquadram 
as suas linhas de produção em conformidade com normas ISO ou ABNT. 
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TECHNICAL AND ECONOMIC OVERVIEW OF IRRIGATION EQUIP MENT 
COMPANIES IN BRAZIL 

 
SUMMARY: There is a lack of information about the current situation of the irrigation equipment 
industrial park in Brazil. The knowledge of the economical and technical profile of the irrigation 
companies can show how the governmental politics had affected the sector, presenting the potential 
installed of production and helping to define new actions in the sector. The objective of this work was 
to characterize technical and economically the manufacturers of irrigation equipment in Brazil, 
assembling a national directory of the companies and evaluating them by means of the sending of a 
questionnaire. The preliminary results showed that the irrigation companies in Brazil can be 
characterized, mainly, as small companies focused in domestic market, structured in limited societies 
(Ltda.), having research and development sectors and, although to be worried in testing the produced 
equipment, do not fit its production line in compliance with ISO or ABNT standards.  
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INTRODUÇÃO: A tecnologia de irrigação, fator indiscutível para garantir altas produtividades e boa 
qualidade dos produtos agrícolas, pode ser definida como o conjunto de técnicas, equipamentos e 
procedimentos utilizados por agricultores ou profissionais da área agrícola ou de paisagismo na prática 
da irrigação, bem como os sistemas e meios de realizá-la. Com o reconhecimento da importância da 
tecnologia de irrigação para a economia brasileira, surgiram as primeiras empresas fabricantes e 
fornecedoras de equipamentos no país. Esse desenvolvimento começou a partir da década de 50 
quando o governo federal incentivou a importação de sistemas de irrigação. Mais tarde surgiram os 
primeiros fabricantes nacionais de equipamentos de irrigação, os quais se multiplicaram na década de 
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80 devido, principalmente, aos programas governamentais com financiamentos subsidiados e aos 
programas de fomento a industria nacional. Entretanto, a mudança da política econômica 
governamental no início da década de 90, com a abertura do mercado a empresas israelenses, 
americanas e européias, que hoje em dia dominam o mercado brasileiro com seus produtos, ocorreu 
uma forte retratação da iniciativa empresarial brasileira nesse setor. A concorrência de equipamentos 
importados causaram o insucesso de várias empresas nacionais, entretanto, algumas delas conseguiram 
se manter no mercado. Entretanto, poucas informações existem atualmente da real situação do parque 
tecnológico de produção de equipamentos de irrigação no Brasil. O conhecimento do perfil técnico e 
econômico das empresas que atuam na área de irrigação pode mostrar as conseqüências das políticas 
adotadas no setor, apresentar o potencial instalado de produção no país e indicar um possível caminho 
para novas ações e políticas para a indústria nacional. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
caracterizar técnica e economicamente as empresas fabricantes equipamentos de irrigação no Brasil. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Para se conhecer e caracterizar o parque nacional das empresas fabricantes 
de equipamentos de irrigação, utilizou-se uma metodologia dividida em 4 etapas: 1) Desenvolvimento 
do diretório nacional de empresas - A partir de um CD-Rom fornecido pela ABIMAQ/SINDIMAQ, 
contendo um número limitado de fabricantes nacionais (aproximadamente 45 empresas), adicionou-se 
outras empresas, mediante contatos com distribuidoras de equipamentos e pesquisas na Internet, 
criando-se um diretório preliminar com 61 empresas. Essas empresas foram posteriormente contatadas 
para a atualização dos seus dados cadastrais. Criou-se assim um banco de dados Access, onde cada 
empresa foi classificada de acordo com o seu nome fantasia, produto ou ramo de atividade, 
localização, etc... A partir desse banco de dados, criou-se um CD-Rom com interface para esse 
software que apresenta todas as informações encontradas. 2) Desenvolvimento e envio de um 
questionário de avaliação: Baseado nos trabalhos de FERREIRA (1995) e AMADO NETO (1985), 
elaborou-se um questionário, que foi enviado a todos os fabricantes de equipamentos contidos no 
diretório, visando obter um diagnóstico técnico-econômico. Este questionário foi dividido nas 
seguintes partes: Identificação da empresa, Caracterização geral, Pesquisa e desenvolvimento, 
Participação na economia, Qualidade de fabricação; 3) Análise dos dados: Após o recebimento dos 
questionários, as respostas forma analisadas de forma global sem a identificação das empresas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O diretório desenvolvido apresentou um total de 61 empresas, 
sendo que a região Sudeste foi a que apresentou o maior número de empresas com 80 % do total 
cadastrado e, o Estado de São Paulo contribuiu com um total de 44 empresas. Por outro lado, a região 
Norte não apresentou nenhuma empresa desse tipo. De um total de 61 questionários enviados, 16 
retornaram, preliminarmente, com as respostas das empresas, ou seja, 26,2 % delas forneceram as 
informações utilizadas preliminarmente na avaliação do perfil técnico-econômico. A Figura 1 fornece 
um detalhamento da distribuição do número de funcionários e do faturamento anual das empresas 
avaliadas.  

 

Figura 1: Classificação das empresas com relação ao número de empregados ( esquerda) e ao faturamento 
anual (direita) 

Esses dados demonstraram que 60 % das empresas possuem menos que 100 funcionários e 7 empresas 
(44 %) faturam anualmente menos de R$ 1 milhão de reais. É importante salientar aqui, que as 
empresas que apresentaram elevado número de funcionários e maiores faturamentos anuais fabricam 



outros produtos além dos relacionados com a irrigação. A Figura 2 mostra em qual tipo de estrutura 
societária está organizada oficialmente as empresas fabricantes de equipamentos e para qual tipo de 
mercado está voltada a sua produção. 

 

Figura 2: Classificação da empresa quanto a estrutura societária (esquerda) e quanto ao mercado de 
atuação (direita). 

Pode-se verificar que 64% das empresas se estruturam como Sociedade Limitada (Ltda.) e 24% como 
Sociedade Anônima (S/A), sendo que 12% não responderam a questão. Essa predominância pode ser 
explicada por aspectos históricos de formação dessas empresas, que surgiram quase sempre a partir de 
pequenas empresas de origem familiar. Com relação ao mercado atendido pela produção dessas 
empresas pode-se afirmar que quase que toda ela é voltada para o consumo no próprio país (76%), 
tendo apenas 24 % da produção voltada para o mercado externo, o que demonstra que a exportação 
não é prioridade, e que a produção visa atender o consumo dentro do país.  
A Tabela 1 apresenta os dados com relação a existência de setores de pesquisa e desenvolvimento, 
realização de ensaios de equipamentos e conformidade com normas.  

Tabela 1: Dados sobre as empresas com relação desenvolvimento tecnológico e qualidade de produção. 

Questões Resposta 
P&D Realizam Ensaios Normas 

Sim 10 12 3 

Não 3 1 9 

Sem resposta 3 3 4 
Pode-se observar que 10 empresas (63%) afirmaram que possuem área de pesquisa e desenvolvimento, 
enquanto que 6 delas (37 %) ou não possuem tal área ou não responderam a essa questão. Das 
empresas avaliadas, 12 (75%) realizam algum tipo de teste ou ensaio em seus produtos. Nota-se na 
Tabela que 56 % das empresas não possuem certificado de conformidade para seus produtos, sendo 
que 13% das empresas optaram por outro tipo de conformidade que não seja a ISO. 
 
CONCLUSÃO: Pode-se concluir, preliminarmente que as empresas fabricantes de equipamentos de 
irrigação no Brasil são, na sua maioria, empresas com menos de 100 funcionários que faturam 
anualmente menos de R$ 1 milhão, com a produção voltada para o mercado interno, estruturadas 
societariamente em sociedades limitadas (Ltda.), possuindo setores de pesquisa e desenvolvimento e, 
apesar de se preocuparem em ensaiar os equipamentos produzidos, não enquadram as suas linhas de 
produção em conformidade com normas ISO ou ABNT. 
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