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Após uma história de mais de 30 anos de sucesso no fornecimento de soluções e máquinas
agrícolas ao mercado brasileiro, a John Deere dá início, na M&T Expo 2012, às suas
operações dedicadas aos equipamentos para construção. Com o bom momento econômico
vivido no Brasil e as previsões de investimento em infraestrutura, a empresa, que já havia
anunciado a entrada neste mercado no segundo semestre de 2011, começa agora a trazer aos
clientes do País as mais modernas tecnologias em máquinas para construção.
Dentre as opções oferecidas estão as linhas de retroescavadeiras, pás-carregadeiras e
escavadeiras. Estas máquinas passam a ser produzidas no Brasil no final de 2013, quando a
construção das fábricas estiver concluída. Além destes equipamentos, a empresa manterá a
importação de uma linha abrangente e completa de motoniveladoras e tratores de esteira.
Os investimentos para construção de duas novas fábricas no Brasil – uma delas em parceria
com a Hitachi Construction Machinery – foram anunciados no final de 2011. O investimento
total será de aproximadamente US$ 180 milhões, dos quais US$ 124 milhões serão investidos
apenas pela Deere. O restante, pela Hitachi. Uma das fábricas será de propriedade exclusiva
da Deere e fabricará retroescavadeiras e pás-carregadeiras de quatro rodas. A outra, em
parceria com a Hitachi, fabricará escavadeiras. Ambas estão sendo construídas em Indaiatuba
(SP), onde está a sede regional da John Deere na América Latina.
"O Brasil é um dos mercados para equipamentos de construção que mais cresce no mundo”,
diz Samuel Allen, CEO da Deere & Company. "O início efetivo de nossas atividades no Brasil e
das importações das máquinas enquanto as fábricas estão sendo construídas representa mais
um passo decisivo na nossa estratégia de atender clientes de equipamentos de construção nos
principais mercados do mundo", afirma.
O CEO destaca ainda a importância desses investimentos não apenas para o crescimento de
seus negócios no Brasil, mas, também, para o desenvolvimento do País: “A John Deere está
presente no Brasil há mais de 30 anos, levando novas tecnologias aos agricultores brasileiros,
auxiliando-os a aumentar a sua produtividade e a consolidar o papel do País como um dos
principais celeiros do mundo. Para nós, é um grande orgulho ingressar neste novo segmento,
levando essa mesma tecnologia de ponta para o setor de construção, contribuindo para o
crescimento de uma das principais economias mundiais”.
“Nós vemos oportunidades significativas de negócio para nossos equipamentos de construção
nesta região. Acreditamos que a Deere pode usufruir de toda a estrutura e do conhecimento”,
afirma Michael Mack, presidente da Divisão Global de Construção e Florestal da John Deere.
“O Brasil se mantém em um ambiente positivo, de grande crescimento e investimento em
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infraestrutura, dando-nos a confiança necessária para expandir o negócio de construção por
meio desses investimentos”, completa.
A empresa está trabalhando no estabelecimento de uma rede de distribuição para vender os
equipamentos e fornecer serviços de manutenção, similar à respeitada organização de
concessionárias de equipamentos de agricultura da John Deere. A Deere já tem uma forte
presença no Brasil, abastecendo os mercados de máquinas de agricultura e florestal, com três
fábricas de equipamentos de agricultura, um Centro de Distribuição de Peças para a América
do Sul, um banco operado pelos Serviços Financeiros John Deere e uma unidade da John
Deere Water, uma das maiores empresas de irrigação do mundo.
As fábricas podem vir a ter uma força de trabalho de mais de 600 funcionários, dependendo da
demanda do mercado pelos produtos. Empregos indiretos também serão criados pelos
fornecedores e outras empresas que fornecem serviços às fábricas.
A Deere e a Hitachi já possuem um empreendimento conjunto nos Estados Unidos no qual
produzem escavadeiras e possuem um acordo de marketing para as Américas. As vendas e
receita da Deere & Company alcançaram US$ 32 bilhões no ano fiscal de 2011.
Meio século de alta tecnologia
A Divisão de Equipamentos para Construção foi criada em meados da década de 1950. Em
1957 e 1958 a Deere estabeleceu seus primeiros concessionários exclusivos do setor. Hoje, a
John Deere Construção comercializa seus produtos por meio de uma rede com mais de 600
distribuidores no mundo.
A fábrica John Deere Dubuque Works foi aberta em 1947, no estado norte-americano de Iowa.
A unidade produz tratores de esterias, retorescavadeiras, minicarregadeiras, feller bunchers e
harvesters de esteiras e diversos componentes para a indústria de equipamentos pesados.
Dubuque também abriga o Centro de Apoio Técnico e de Marketing (DMAC, na sigla em
inglês).
A fábrica de Davenport Works iniciou suas atividades em 1974 e atualmente fabrica
pás-carregadeiras, motoniveladoras, caminhões articulados e skidders. As mini escavadeiras
são produzidas em Saltillo, no México.
Dubuque e Davenport são certificadas pelo ISO 9001, garantido pela International Organization
for Standardization (ISO), pelo Quality Management Institute, do Canadá, e o Japanese
Machinery & Metal Inspection Institute (JMI), do Japão. São os mais altos padrões de
certificação de qualidade possíveis na indústria mundial.
Com a aquisição da Timberjack em dezembro de 1999, a linha de produtos da divisão superou
a marca de 100 modelos. Equipamentos para os mercados globais da indústria de papel e
celulose passaram a ser fabricados não só em Davenport, mas também na John Deere
Forestry em Joensuu, Finlândia. São forwarders, harvesters de pneus e cabeçotes para
processamento de árvores.
Equipamentos de construção são usados nas mais diversas finalidades, como terraplanagem,
construção de estradas, prédios residenciais e industriais e manutenção. Equipamentos
florestais são aplicados essencialmente em operações de colheita de florestas plantadas.
Ao longo dos últimos anos, a John Deere tem estabelecido uma série de parcerias estratégicas
com a Hitachi e a Bell Equipment, com a finalidade de ampliar seu portfólio de produtos. Em
1988 foi fundada a Deere-Hitachi Construction Machinery. Naquele mesmo ano foi criada a
Deere-Hitachi Specialty Products (DHSP), que começou a exportar máquinas florestais de
esteiras a partir da unidade de Vancouver, no Canadá. A joint-venture produz hoje
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escavadeiras hidráulicas em Kernersville, Estados Unidos, e Saltillo, no México.
Em 1999 a John Deere Construção e Florestal desenvolveu uma aliança estratégica com a Bell
Equipment, da África do Sul. Pelo acordo, a John Deere detém exclusividade na
comercialização de caminhões articulados no continente americano. Em março de 2005, as
duas companhias ampliaram a parceria e iniciaram uma linha de produção de caminhões
articulados em Davenport.
A John Deere é líder mundial no fornecimento de serviços e produtos avançados e está
comprometida com o sucesso dos clientes, que cultivam, colhem, transformam e enriquecem a
terra para enfrentar a crescente demanda mundial por alimentos, combustíveis, habitação e
infraestrutura. Desde sua fundação, em 1837, a John Deere tem oferecido produtos inovadores
de alta qualidade, contribuindo para a construção de uma tradição de integridade. Para mais
informações, visite a John Deere pelo site www.JohnDeere.com ou, no Brasil,
www.JohnDeere.com.br/construcao
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