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editorial

Tratores de
média potência
chegam ao país

O

Brasil é o lugar ideal para o desenvolvimento do agronegócio e possui
todas as condições favoráveis para
atingir seu apogeu nos próximos anos.
Sinto orgulho em fazer parte de uma marca que
busca nacionalizar seus produtos. Justamente
porque entende a importância de alavancar a
economia local, mas, principalmente, porque
prioriza as necessidades de seus clientes.
Para este ano, estamos completando a linha
de tratores T7 com outros seis modelos, que
agregam mais design e funcionalidade para aumentar a produtividade em modelos de potência intermediária. Na versão mecânica, são os
T7.140, T7.150 e T7.180 com 15x12 de velocidade; na versão Semi Powershift Command™,
são os modelos T7.175, T7.190 e T7.205 com
18x6 de velocidade. Nacionalizar um produto
é garantir a melhor tecnologia e a melhor máquina para o produtor local, é apresentar um
produto com a cara e o jeito brasileiro de ser.
Você pode saber mais sobre esse nosso grande
lançamento nas próximas páginas.
Além da matéria sobre a linha de tratores T7, outros textos merecem a sua atenção.
Conheça os clientes da New Holland! Tenho
certeza que você irá se identificar com eles.
Um dos textos conta um pouco sobre nossos
clientes de Primavera do Leste, em Mato Grosso, que já estão trabalhando com o recém-adquirido T9 e uma plantadeira Sol TT40. O
objetivo nessa propriedade é encostar o plantio da safrinha na colheita de soja, e isso eles
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sabem que só conseguem com muita tecnologia.
Conheça também os irmãos do estado do Paraná que aumentaram a produtividade no trabalho
de silagem com as forrageiras da marca. Essas e
muitas outras histórias de sucesso você encontra
nesta edição da revista Em Campo.
Veja também como foi a inauguração da Galleria New Holland, espaço dedicado a você, cliente,
e aos nossos concessionários. O ambiente comporta sala de reuniões, auditório e ampla área
para exposição de máquinas. Seguindo a orientação mundial da marca, o projeto foi desenvolvido
de forma responsável e funcional e será a porta
de entrada para todos aqueles que desejam visitar e conhecer melhor o nosso universo.
Além de todas as novidades que resumi neste meu espaço, quero aproveitar e desejar, ainda em tempo, um ano cheio de bons trabalhos e
excelentes colheitas. Espero que, juntos, possamos crescer e atingir nossas metas e objetivos,
sempre com muita luta e dedicação. Aproveito
para agradecer ao time de concessionários que
segue incansável para atender sempre bem
você, nosso cliente e amigo.

UNIÃO

12

EFICIÊNCIA

14

MEMÓRIA

17

PELA REDE

Pecuaristas aumentam
produtividade com a marca

Acompanhe a história da
queridinha dos produtores.
A TC celebra 50 mil unidades.

Parceria com a
Fundação Pró-Sementes

CAPA

Família aposta
em mecanização
e alta performance

POLIVALÊNCIA

Conheça a melhor solução
para fruticultura

19

Eventos dos
concessionários

CLUBINHO

Qual é o estado que
mais produz soja?

novidades

Por dentro
da fábrica
Inaugurado espaço funcional
e sustentável para receber
clientes e concessionários

tos, que segue o padrão mundial da marca.
Para o vice-presidente da New Holland na
América Latina, Alessandro Maritano, a Galleria
New Holland apresenta a tradição e a força da
marca no cuidado e respeito com os clientes, concessionários e colaboradores. “É muito importante a fábrica ter um espaço exclusivo de relacionamento, e a Galleria é bastante similar com uma
concessionária. Ali os concessionários terão mais
um espaço para fecharem negócios com mais
acesso às novidades da marca”.
“A estrutura é de madeira coberta com isolamento térmico. Um ponto que cabe destaque é o sistema de reaproveitamento de água da chuva, o qual
diminui o consumo de água potável por meio de um
reservatório localizado no subsolo, e a água filtrada
retorna para o uso na galeria”, explica Malerba.
segue »»

P

concessionários
e a equipe
New Holland
na inauguração
da Galleria

rimeiro na América Latina e com quase 1.600 m2
de construção, o projeto da Galleria New Holland
foi desenvolvido pelo renomado arquiteto italiano Carlo Malerba e tem como principal objetivo receber os clientes da marca com conforto e facilidade.
A estrutura comporta auditório,
sala de negócios, sala de treinamento e uma ampla área para exposição de máquinas e equipamen-
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novidades
O espaço está localizado na planta de Curitiba,
ao lado do Banco CNH Capital. Cerca de 300 proprietários e gerentes comerciais das concessionárias New Holland inauguraram o espaço. O evento
aconteceu depois de participarem do 1º Encontro de
Gerentes Comerciais organizado pela fábrica. A ocasião contou com o lançamento da linha de tratores T7,
treinamento do T7 SWB e elaboração e apresentação
das melhores práticas da rede de concessionários.
Para Luiz Feijó, diretor comercial da marca, o
encontro foi uma oportunidade de estreitar o relacionamento da fábrica com os concessionários
e trazer exemplos de iniciativas para alavancar os
negócios. “Com as apresentações dos concessionários com as melhores práticas, dividimos as ideias
e incentivamos os concessionários a pensarem em
soluções para os seus negócios”. As melhores práticas foram votadas pelos próprios concessionários
presentes. A Super Tratores, com matriz em Santa
Maria (RS) e outras quatro filiais na região, foi a
concessionária vencedora com o NH Móbile (um
aplicativo que mapeia o mercado na região).

O Governador do Paraná Beto Richa esteve presente
em evento oficial da fábrica e cortou a faixa de
inauguração da Galleria ao lado do vice-presidente
da New Holland para América Latina, Alessandro
Maritano. O momento celebrou a construção do novo
espaço e a ampliação da capacidade da fábrica

Uma das mais
completas do mundo
A fábrica da New Holland em Curitiba é uma das mais completas e
diversificadas da marca no mundo e a maior de máquinas agrícolas
da CNH Industrial da América Latina. Em 2013 a planta da
New Holland em Curitiba produziu mais de 20 mil máquinas para
todos os segmentos da agricultura. Fundada em 1975, essa unidade
gera 3 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. Abriga também o
principal Centro de Pesquisa & Desenvolvimento de novos produtos
do grupo CNH Industrial, onde trabalham mais de 200 engenheiros.
Recentemente, a unidade concluiu investimento para ampliação
e modernização da linha de produção. Iniciado em 2011 e concluído
em 2013, sua capacidade de produção está dimensionada para
montar 200 tratores por dia. “Separamos a montagem dos tratores de
alta e de baixa potência, e modernizamos toda a linha de produtos,
permitindo que a empresa atenda a todos os mercados e segmentos
agrícolas com produtos nacionais e financiados”, explica Eduardo
Domingues, diretor industrial da planta.
No total, foram feitas mais de 35 melhorias na planta, que ganhou
um aumento de 6.000 m2 de área coberta. Em 2014, no segundo
semestre, a fábrica estará ainda mais moderna: as novas plataformas de
corte para colheitadeiras, conhecidas como drapers, que atualmente
são importadas, também passarão a ser fabricadas nessa planta.
Essa nova fábrica de plataformas, que começará a produzir em
agosto, terá 7.500 m2 de área coberta e capacidade para fabricar até
16 unidades por dia de vários modelos, que vão desde plataformas
com 30 pés de largura até as maiores com 45 pés.
Outro exemplo da modernização da fábrica paranaense foi o
início da produção dos novos tratores New Holland modelo T8, que
aconteceu no último trimestre de 2011. Com 389 cv de potência,
ele é hoje o maior trator fabricado no Brasil e incorpora os mais
modernos recursos tecnológicos disponíveis no mercado global de
máquinas agrícolas. “Produzimos em Curitiba a mais ampla oferta
de tratores fabricados na América Latina, de 50 cv até 390 cv. E
também de colheitadeiras, de classe 4 e 5, com potência de 180 cv e
240 cv, respectivamente”, afirma Domingues. “E o mais importante:
todos os tratores e colheitadeiras fabricados em Curitiba podem ser
financiados pelas linhas de crédito do Finame, do BNDES”, ressalta
Alessandro Maritano.

Fachada e entrada
principal do novo espaço
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união

Cristiano Conti (New Holland), Jonas Farias Pinto (gerente da Fundação Pró-Sementes), José Hennigen (diretor técnico da Fundação),
Marcos Zanutto (concessionária New Agro) e convidados do evento

P

ara contribuir em pesquisa e desenvolvimento,
um trator e outros equipamentos agrícolas estão disponíveis para instrutores da Fundação
Pró-Sementes. O acordo de cooperação técnica firmado entre a New Holland e a entidade tem como
objetivo promover estudos tecnológicos e científicos.
De acordo com José Hennigen, diretor técnico e administrativo da Fundação Pró-Sementes, o
programa oferece treinamentos para operadores
de automotrizes, destacando a redução de perdas
e o aumento da qualidade do produto colhido. Os
treinamentos para instrutores fazem parte do programa de replicação e profissionalização de operadores no campo, com o apoio de material didático
pedagógico e infraestrutura. “Com os treinamentos,
os clientes New Holland terão a oportunidade de
conhecer e aproveitar melhor a tecnologia dos seus
equipamentos sem perdas de produção”.
Segundo ele, a parceria é um ótimo negócio para
o desenvolvimento em todo o território nacional. “O
maquinário cedido pela New Holland, na parceria
firmada com a Fundação Pró-Sementes, irá qualificar o trabalho de pesquisa realizado principalmente nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São
Paulo, conferindo mais agilidade e diminuindo os
riscos envolvidos no processo”.
A concessionária New Agro, em Campo Mourão
(PR), dá o apoio ao programa e fez a entrega oficial
do primeiro trator na cidade. “Campo Mourão conta
com um grande número de plantadores de sementes. Estamos apostando nessa parceria e podemos
proporcionar uma estrutura toda montada de assistência técnica com funcionários treinados pela
fábrica para contribuir em todo o processo”, destaca Marcos Zanutto, gerente da concessionária em
Campo Mourão (PR). O trator modelo TL já está em
atividade no campo. A linha de tratores TL da New
Holland conta com design moderno, novos itens
de série e capô frontal com os exclusivos faróis cat
eyes. A grande vantagem é a flexibilidade de aplicações aliada à robustez e economia. A máquina vai
trabalhar em parcelas de cinco linhas de sete metros cada no plantio da rede de ensaios de pesquisa
conduzidos pela Fundação Pró-Sementes.
Para o vice-presidente da New Holland para a
América Latina, Alessandro Maritano, a parceria da
marca com a Fundação Pró-Sementes é uma busca de

Parceria para o
progresso agrícola
Junto com a Fundação Pró-Sementes,
a marca trabalha com o desenvolvimento
tecnológico e científico
aperfeiçoamento da máquina utilizada
e do serviço prestado. “Parceria com
entidades como a fundação é, para nós,
um reconhecimento da marca no mercado e também contribui para o nosso
crescimento e para atender as reais
necessidades dos clientes, desenvolvendo máquinas que atendam 100%
ao produtor”. Ainda de acordo com
Maritano, a Fundação Pró-Sementes
pode certificar o resultado da máquina
New Holland dentro do campo.
“Por meio dessa parceria, a New
Holland estará nos nutrindo com
tecnologia em maquinário para o
aperfeiçoamento do nosso trabalho,
garantindo mais precisão nos serviços prestados pela Fundação Pró-

-Sementes. Em contrapartida, a fundação, com sua expertise na área de
sementes, agregará informações para
o uso adequado das máquinas New
Holland para a obtenção de melhores
resultados”, destaca o gerente da filial
de Campo Mourão da Fundação Pró-Sementes, Jonas Farias Pinto.
A Fundação Pró-Sementes promove soluções tecnológicas para o agronegócio brasileiro. É uma das mais
importantes instituições do país no
setor sementeiro, prestando serviços
diferenciados e de qualidade à obtentores, produtores e comerciantes de
sementes, sendo um elo entre organizações geradoras de novas tecnologias
e o setor produtivo do agronegócio.

Por meio dessa parceria,
a New Holland estará nos nutrindo
com tecnologia em maquinário para o
aperfeiçoamento do nosso trabalho"
Jonas Farias Pinto, gerente da Fundação
new holland em campo
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clientes

Mais potência
no Cerrado
Produtores de Primavera do Leste,
no Mato Grosso, investem em
equipamentos com alta tecnologia

A

agricultura no Centro-Oeste do país é uma das
melhores do mundo e, no meio do Cerrado mato-grossense, Primavera do Leste é um oásis
da agricultura brasileira com a mais alta tecnologia
aplicada. Lá, a New Holland fez uma entrega técnica
de um trator T9, de 560 cavalos, equipado com uma
plantadeira Sol TT 40. O conjunto, que planta facilmente cerca de 150 ha por dia, oferecerá maior produtividade para o cliente que adquiriu as máquinas.
“Nosso maior objetivo é encostar o plantio da
safrinha na colheita de soja, porque este ano nós
tivemos muito problema de chuva, choveu muito,
e a gente ficou muito longe com o plantio da colheita”, afirmou Renato Ramos, agropecuarista que
planta 3.040 ha/ano, sendo 1.520 de soja e 1.520
de milho. Como a janela do plantio na região para
a segunda safra é até o dia 28 de fevereiro, ele espera obter com a máquina mais tranquilidade e
agilidade no plantio da safrinha.
Cliente New Holland, Ramos vem trabalhando
com a marca há anos, principalmente pelos baixos
custos com a manutenção dos equipamentos. “A
primeira colheitadeira que nós adquirimos foi uma
1530 da New Holland, lá em Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul, em 1977. Desde lá, a gente vem com
a New Holland”, revelou satisfeito o produtor que
se mudou para o Cerrado buscando não sofrer mais
frustrações com a lavoura, por conta do clima.
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Depois de conhecer os equipamentos com alta
tecnologia embarcada na Agrishow do ano passado,
Antônio dos Santos, gerente da fazenda Dom Balduíno, recomendou o investimento ao produtor. A
expectativa é grande, mas ele acredita que terá potência de sobra com o conjunto. “No milho, vamos
trabalhar 24 horas, ligado no satélite, e acredito
que vai sobrar máquina”, afirmou o gerente.
O T9 hoje é o maior trator do mercado. Possui
extrapotência, piloto automático, cambio full power shift e o sistema isobus, que faz com que os módulos da plantadeira se comuniquem com o sistema
de rede can do trator, permitindo ao operador fazer
as configurações na plantadeira com um simples
toque no monitor intelliview, facilitando a operação
e garantindo a precisão no plantio.
A New Holland começou a voltar seus olhos novamente para o Cerrado, é o que garante o especialista da marca em grãos, Carlos Shimidt. “O cliente
que foi pioneiro e corajoso, desbravando o Mato
Grosso, e que trouxe a New Holland junto para este
desafio agora vai receber a contrapartida da marca,
que é trazer máquinas grandes e mais tecnológicas
como a agricultura no Mato Grosso precisa”, destacou o especialista.
Nela, que é uma das regiões mais estratégicas de
Mato Grosso, se concentra grande número de produtores que apostam em tecnologia e ganham em produtividade. Além de Renato Ramos, Toni Gasparotto,
filho de um dos pioneiros da cidade,
guarda uma história com a região
que já vem de longa data.
Seu Florindo Gasparotto, pai
de Toni, comprou uma área em Primavera em 1973,
quando a região
ainda era conhecida como o antigo entrocamento
de Paranatinga.
Alguns anos depois da
mudança do norte do Paraná para
a cidade, Toni foi visitá-lo. E o que
era para ser uma estadia de alguns
dias, acabou virando uma jornada
de mais de dez anos de trabalho.

“Era um Cerrado bruto, não tinha nada, nem
energia, nem comunicação. Passava nessa estrada
apenas um ônibus por dia e não tinha movimento nenhum. Ele realmente foi um visionário para
aquela época porque apostou no Cerrado dentro
de um cenário onde, naquele momento, se vislumbrava muito poucas possibilidades, não só
para essa região do Cerrado mato-grossense, mas
como para o Centro-Oeste de modo geral”, explicou Gasparotto, saudoso, acrescentando ainda
que seu Florindo tinha uma determinação e uma
fé inabalável no trabalho. “Esse legado, nós vamos
carregar para o resto da vida, porque nos enche de
muito orgulho e satisfação”, concluiu.
Depois de assumir a vida em Cuiabá com algumas empresas ao longo de 25 anos, há dois anos
e meio Gasparotto retornou a região e agora trás
os filhos para o campo. “Espero que eles possam
tomar gosto pela atividade, que possam empreender e fazer valer o legado que os avós e o pai
estão tentando deixar, no sentido da dedicação, do
trabalho, da lisura com as coisas”. Assim, a história
continua, de geração em geração.
E, para começar bem essa nova empreitada,
Gasparoto é frotista New Holland. Ele adquiriu
duas CR Premium, um pulverizador SP 3500,
dois T8 385, três TS 6040, duas TL 75 e um
7630, com um investimento de mais de R$ 5 milhões, na modalidade consórcio.
“Conseguimos fazer tudo dessa vez com um
bom planejamento. Optamos
pelo consórcio porque nos
pareceu uma boa modalidade, em função de ter

sido uma coisa rápida, com volume burocrático menor, e a gente fez um planejamento disso bem-feito,
junto com a New Holland e com a Rodobens para
que os prazos de pagamento e de entrega fossem
dentro do planejado. Acho que foi uma alternativa
que contemplou não só o fabricante como nós aqui
na ponta”, afirmou o empresário.
O porquê da escolha da marca ele responde com
segurança. “A New Holland é uma marca extremamente conhecida, com muitos anos de mercado, e
esse é um ponto importante. A gente também percebe que ela evoluiu de forma muito significativa em
relação aos seus tratores, aos seus equipamentos,
que se modernizou, que se criou um parque tecnológico importante. Acho que a fusão de um fabricante
de peso e de uma revenda que nos inspirou confiança
foram decisivos na escolha dessa marca, que hoje faz
parte do nosso negócio”, ressaltou Gasparotto.
Em uma área de 2.200 ha, começando este
ano com 500, a família irá inicialmente plantar
soja e milho safrinha.

Pai e filho
retomam a
lavoura de
Florentino
Gasparotto, que
foi pioneiro em
Primavera do
Leste (MT)

Acesse no
YouTube

A fusão de um fabricante de peso e de uma
revenda que nos inspirou confiança foram
decisivos na escolha dessa marca, que hoje faz
parte do nosso negócio”
Toni Gasparotto
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Lançamento

Entre
irmãos
Famílias trabalham com
mecanização agrícola e
renovam a frota com modelos
da linha de tratores T7

U
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ma família de cinco irmãos vem apostando na mecanização agrícola desde 1965.
A tradição dos Durigon nos maquinários
New Holland beneficiou os irmãos que antes
trabalhavam em apenas uma propriedade e,
agora, cada um toca a própria lavoura com máquinas e equipamentos da marca. “Sempre tivemos New Holland trabalhando na nossa lavoura. E, com o novo trator que operará com uma
plantadeira, espero que brilhe bonito no campo
e seja eficiente”, diz Anito Durigon sobre o novo
modelo de tratores da linha T7.
Anito conta também com o trabalho do filho
agrônomo, José Leandro, na propriedade de 200
hectares com plantação de milho, trigo e soja, em
Ibiaça (345 quilômetros de Porto Alegre), no Rio
Grande do Sul. Assim como o irmão Anito, Renato
também recém-adquiriu o novo T7.205. Para este
ano, a New Holland completa a linha de tratores
T7 com outros seis modelos, que agregam mais
design e funcionalidade para aumentar a produtividade em modelos de potência intermediária.
Outra família que também trabalha no campo
com maquinários agrícola desde a década de 60
é a de Archimedes Casagrande. A cidade de Erechim (mais de 300 quilômetros de Porto Alegre),
também no Rio Grande do Sul, é onde o pai, Archimedes, e os filhos, Armênio e Artênio, trabalham
na lavoura de mais de 500 hectares, com a plantação de soja, milho, trigo e cevada. Trabalhar com
o agronegócio está no DNA da família Casagrande,
pois, além dos filhos, também os netos de Archimedes estão envolvidos nos negócios ligados à
agricultura. “Antigamente, os tratores não tinham

o mesmo acabamento, não tinham a mesma tecnologia e o mesmo conforto que as máquinas de hoje
nos proporcionam”, lembra Armênio.
Antes mesmo de surgir a New Holland na vida
dela, a família Casagrande já trabalhava com maquinário na propriedade, um antigo trator Ford
4600. O conhecimento por máquinas agrícolas já
vem do pai Archimedes, que, por um período, chegou a trabalhar na concessionária New Holland
em Erechim, a Kesoja. Depois de alguns anos sem
renovar a frota dos tratores New Holland na lavoura da propriedade, a família vem adquirindo novos equipamentos. Primeiro, com o trator modelo
TS6.120 e, depois, com o novo TL95E, eles foram
descobrindo mais modernidade e conforto para o
operador. Atualmente, trabalham no campo duas
colheitadeiras da linha TC e quatro tratores, todos
New Holland. O último trator adquirido foi o novo
modelo T7.205. “O T7 veio para preencher uma
ausência que tínhamos com os tratores da New

Com o pai
Archimedes
Casagrande (ao
centro), os irmãos
Armênio e Artênio
trabalham com o
novo T7 da família
em Erechim (RS)

Holland na nossa lavoura. E está no caminho certo
com mais produtividade e com mais recursos em
tecnologia”, conta Armênio.
Com o mesmo conceito da linha de tratores
médios da Europa, os modelos na versão mecânica são os T7.140, T7.150 e T7.180 com 15x12
de velocidade. Na versão Semi Powershift, são os
modelos T7.175, T7.190 e T7.205 com 18x6 de
velocidade. A transmissão Semi Powershift possibilita, dentro da gama de tratores, trocas automáticas de marchas.
Assim como os outros dois tratores da linha,
T7.240 (potência máxima com EPM™ de 234 cv)
e T7.245 (potência máxima com EPM™ de 242 cv),
as novas versões são fabricadas no Brasil, na fábrica da New Holland em Curitiba (PR). Segundo
Nilson Righi, gerente de produto da New Holland,
os modelos são fáceis de operar e comportam tecnologia acessível com mais conforto e comodidade
para o agricultor moderno. “As características dos

Antigamente, os tratores não tinham
o mesmo acabamento, não tinham a
mesma tecnologia e o mesmo conforto que
as máquinas de hoje nos proporcionam”
Armênio Casagrande, produtor rural

modelos da linha T7 são tecnologia de transmissão, alto nível de agricultura de precisão com Intelliview IV™ (computador de bordo) e piloto automático. São tratores versáteis e robustos”.
Os novos modelos da linha T7 atendem à necessidade do plantio direto, cana-de-açúcar e feno
e forragem. “Ele traz um conjunto automático de
motor e transmissão eletrônica, com reserva de torque para diferentes atividades na lavoura. O trator

segue

»»
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Lançamento
tem ainda o menor custo operacional,
com sistemas inteligentes que permitem
o aumento de potência com economia de
combustível e melhor rendimento”, explica Geferson Wolf, engenheiro de suporte
técnico da New Holland.
Além das novas transmissões, as
máquinas vêm com design moderno e
capô frontal com os faróis cat eyes. “Assim como os faróis das outras linhas da
marca, como os pulverizadores SP2500
e SP3500 e os tratores TL, T8 e T9, o T7
apresenta esse novo conjunto ótico para
melhorar a iluminação para o produtor,
que pode estender o trabalho pela noite
com segurança”, completa Righi. A cabine dessa linha tem o menor índice de
ruído da categoria. É ergonômica, confortável, com suspensão e, por ser toda
envidraçada, o operador tem controle da
área de trabalho e do implemento que
está utilizando.

Sempre tivemos
New Holland
trabalhando na nossa
lavoura. E, com o novo
trator que operará com
uma plantadeira, espero
que brilhe bonito no
campo e seja eficiente”
Anito Durigon, sobre o novo T7
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Negócio virtual
Fã do perfil da página do Facebook da New Holland, Rafael Fachi é
também investidor no agronegócio e, depois de um contato pela rede
social, fechou mais um negócio. “Eu curto a New Holland no Facebook
porque por ali consigo me atualizar do que a marca e o mercado que atuo
têm de novo. E, depois de ver um post no perfil da marca, fui até o Show
Rural Coopavel, em Cascavel, onde, depois de operar o T7 no test drive, me
apaixonei pela máquina. Com ela, consigo monitorar a perda, ver a taxa
de variação, entre tantas outras características que me surpreenderam.
O T7 vale muito a pena pela questão custo-benefício. Lá mesmo fechei
o negócio”, conta Fachi, que já tinha uma afinidade com a marca depois
de conhecer a fábrica em Curitiba. “Eu sempre fui um curioso pela New
Holland e, com o Facebook, consigo acompanhar e me atualizar”.
Junto com o irmão Igor e o cunhado Ediberto, Rafael trabalha com
terceirização de maquinário agrícola. “Entramos com as máquinas e a
mão de obra para o produtor que necessita de toda a operação para o
seu negócio”, conta ele sobre a sociedade. Para trabalhar no campo, eles
contam com a operação de um Ford 7810, uma colheitadeira CR6080,
uma plantadeira de 11 linhas e, a partir de maio, com o novo T7.205.
Além da prestação de serviço, para alavancar o negócio, Rafael, Igor e
Ediberto investirão em um espaço de terra de 80 alqueires em Kaloré,
município no norte do Paraná.

obrigado pelas dicas e pelo
"Equipe New Holland, muito
na
Graças a esse trabalho feito
pronto atendimento na web.
iri
qu
Ad
e fiz o test drive no T7.
internet, hoje fui a Coopavel
ito obrigado" - Rafael Fachi
o T7.205. Estou muito feliz! Mu
facebook.com/
NewHollandAgBrasil

FRUTICULTURA

Máquina Braud e sua polivalência
A linha é a melhor solução para a colheita de uva, oliva e café

Colhedora
trabalhando em
lavoura de café

J

á imaginou ter uma máquina que colhe e pulveriza?
A New Holland tem a melhor solução custo benefício
para os produtores de café, oliva e uva. A linha de colhedoras Braud é a única polivalente no Brasil.
“A polivalência da Braud New Holland possui sistemas de colheita, pulverização e poda. Além disso, a máquina possibilita redução de custos, pois reduz o uso do
trator na plantação, e uma rápida colheita”, afirma Rafael
Stein, especialista de marketing da marca.
A linha possui um sistema patenteado de desacoplamento rápido do implemento de colheita, permitindo
que uma única pessoa, sem qualquer ferramenta, desacople o implemento de colheita em apenas 10 minutos,
transformando a colhedora em um equipamento porta-implemento.
Muito utilizada no mercado externo, na colheita de
uva e oliva, esta linha chegou ao país para atender a crescente demanda por mecanização da colheita de café. As
máquinas conseguem fazer operação em café de primeira safra e em café adensado. Além disso, a Braud é a única linha no mercado com tanque graneleiro de até 4 mil
litros, ar-condicionado, sistema de selamento do solo e
potência de 151cv a 175cv.
Rafael ressalta que “Já iniciamos testes com a Braud
9090X na colheita de café. Tivemos ótimos resultados, a
máquina atendeu as expectativas e logo entrará no mercado brasileiro para atender a demanda nacional.”.
A linha possui um sistema de bastões horizontais que
sacodem a planta, com fixações traseiras flexíveis e engate dianteiro rápido, separando os frutos suavemente.
Também permite calibrar a intensidade e agressividade,
o que proporciona uma colheita seletiva ou total, não
agredindo a planta.
“Trabalhei com uma Braud a 15 anos atrás na colheita
de café. Acredito que hoje ela seja a melhor opção pois é
polivalente, tem alta qualidade e velocidade.”, afirma Carlos Piccin, da AcCafé, empresa cliente da marca.
No mundo, a Braud é extremamente conhecida na
colheita de uva, com espaçamento grande e muita folhagem, e de azeitona, no sistema superadensado. Agora a
marca busca também ser referencia no segmento de café.

Trabalhei com uma Braud a 15 anos atrás na colheita de café. Acredito que hoje
ela seja a melhor opção pois é polivalente, tem alta qualidade e velocidade"

Carlos Piccin, cliente New Holland
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EFICIÊNCIA

Pecuaristas apostam
em máquinas para a
produção de forragem
Irmãos aumentam a produtividade
no trabalho de silagem com
forrageiras de cortes precisos

F

azer a silagem no ponto certo, com picagem
padronizada do material, grão bem-moído
e no menor tempo possível são os principais
passos para se obter o melhor método de conservação de forragem para a alimentação animal,
como explica o médico-veterinário Alceni Cagnini.
“A forrageira mantém o nível máximo de amido e
proteína, impedindo que a vaca selecione apenas
as partículas menores, descartando as maiores.
Isso garante que todo o processo de forragem seja
executado com excelência”, conta, sobre o trabalho
da forrageira FR recém-adquirida por ele e pelos irmãos para trabalhar na propriedade da família.
Alceni é veterinário e por algum período prestou serviços em cooperativa, que veio a abando-
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nar para cuidar do negócio da família. Atualmente,
junto com os dois irmãos mais novos, Isair e Adair,
Alceni terceiriza todo o trabalho de silagem, da colheita ao transporte. O trabalho da família é com
soja e gado de leite na propriedade de 18 alqueires
em Verê (sudoeste paranaense).
Observando o processo de silagem em Carambeí
(100 km de Curitiba), Alceni e os irmãos conheceram uma forrageira em operação no campo. “Ficamos um dia inteiro acompanhando todo o processo
da máquina que fez um grande trabalho na colheita”. A máquina era uma forrageira modelo FR9060
da New Holland, que mais tarde passou a trabalhar
na lavoura de Alceni e seus dois irmãos. Para o irmão mais velho, “o melhor em tecnologia de silagem é essa forrageira”.
“Quando a New Holland fez a entrega técnica, foi
um avanço muito grande porque até então eu nunca
tinha operado uma máquina. A forrageira foi a primeira e eu me saí muito bem colhendo. Acho que,
além de moderna, a operação é fácil. Tem segredo,

mas é fácil de desvendar o mistério”, conta rindo
Adair, o operador da nova máquina da família. Ele
ainda lembra o comentário do seu filho mais velho,
estudante de Veterinária, que um dia sentou ao lado
do operador da máquina para acompanhar o trabalho e ficou impressionado com a tecnologia: “dá até
vontade de voltar para a lavoura”.
“Trabalhar com tecnologia é com a New Holland.
E foi em um dia de campo em Carambeí que começaram nossas raízes e demos início ao nosso negócio de silagem. Para nós, o melhor em tecnologia
de primeiro mundo em silagem é a forrageira FR”,
diz Alceni. Os pecuaristas de vaca leiteira descobriram a tecnologia no campo da família Cagnini.
“Agora que estamos com a forrageira, imagina se
não vai dar certo? Noventa e nove por cento já
deu certo! É só ter força de vontade”, comemora
Alceni com os negócios da família e com a produtividade da máquina.
A New Holland está presente no mercado brasileiro com os modelos FR500 e FR600, os quais representam, respectivamente, as FR9050 e FR9060
com visual renovado e opcional de agricultura de
precisão. “Para aumentar o volume da colheita, as
forrageiras FR oferecem, desde o seu lançamento
em 2008, um picador com cabeça de corte com um
diâmetro até 15% maior e até 30% mais larga do
que existe no mercado. Com isso, seus picadores de
2 x 8 ou 2 x 12 facas asseguram a mais elevada capacidade e qualidade de corte, e com a maior gama
de comprimento de corte”, explica o especialista de
produto da New Holland, Roberto Jonker.
As forrageiras possuem um exclusivo sistema
Variflow™, que garante a alternância muito rápida
dos rolos de processamento dos grãos quando eles
não demandam utilização. De acordo com Jonker, o
sistema de gerenciamento eletrônico da potência

PowerCruise™ permite a máxima utilização do motor apenas no momento da colheita. “As FR operam
com a maior capacidade de colheita e possuem, ainda, sistemas de acionamento simples e painéis que
dão acesso total interno na máquina, reduzindo e
facilitando as manutenções”. Também foi desenvolvida uma cabine específica para os operadores de
forrageira, garantindo mais conforto.

Adair e Alceni
Cagnini
compraram
uma
forrageira
FR9060

Agora que estamos com a forrageira, imagina
se não vai dar certo o nosso negócio?”
Alceni Cagnini, produtor rural
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CELEBRAÇÃO

1993
O ano que mudou
a cara da colheita
mecanizada brasileira

New Holland celebra a produção da TC número 50.000

“Nos países da
América Latina, as
colheitadeiras da
linha TC conseguem
atender os mais
diferentes produtores,
independentemente
do tamanho da
propriedade e da
cultura. Chegamos
a marca de 50.000
colheitadeiras
produzidas no mundo,
reafirmando nossa
posição no mercado de
máquinas agrícolas”

Alessandro Maritano,
vice-presidente da
New Holland para a
América Latina

H

á 20 anos, o setor agrícola brasileiro recebia
uma notícia que mudaria para sempre a forma de colher as plantações de soja, milho,
feijão e demais grãos: a linha TC de colheitadeiras
da New Holland começava a ser produzida no Brasil. Agricultores e operadores de máquinas agrícolas passariam a ter grandes melhorias na produtividade das fazendas e em suas jornadas de trabalho.
Hoje, a New Holland comemora a produção de colheitadeira TC número 50.000.
Com a chegada dos primeiros modelos, a
TC55, a TC57 e a TC59, em 1993 e 1996, o produtor teve acesso a um moderno e inovador sistema
de corte e alimentação. Essa tecnologia apresentava, na época, um inédito e exclusivo controle
automático de altura da plataforma superflex,
garantindo o corte homogêneo mesmo com desnível no terreno. Outra grande novidade das colheitadeiras para o agricultor era o motor Genesis
Turbo de última geração. Porém, a grande revolução foi o sistema de peneiras autonivelante, que
permitiu aos agricultores colherem em páreas

com inclinação de até 23% com um baixíssimo
índice de perda de grãos.
E não foi apenas o produtor que teve vantagens
com a chegada da linha TC. O operador também foi
beneficiado. A partir daquele momento, todos os
comandos estavam ao seu alcance e poderiam ser
acionados apenas com um clique. Ao substituir as
alavancas por painéis eletrônicos, a New Holland
simplificou e revolucionou o trabalho do operador.
Mas as facilidades para a operação não paravam por
aí: as novas colheitadeiras apresentavam o volante ajustável e um assento projetado para oferecer
maior conforto, além de uma cabine ampla e com
ar-condicionado.
Para que a linha TC alcançasse o sucesso, foram
realizadas diversas pesquisas, durante quatro anos,
para definir o melhor projeto. Depois de finalizadas,
as máquinas passaram por cinco mil horas de testes de avaliação e validação. O projeto da TC foi desenvolvido em conjunto pelas fábricas de Curitiba
e da Bélgica, e foi um lançamento mundial da New
Holland, sendo em 1992 na fábrica da Bélgica e em

1993 1996 1998 1999 2001 2004

Começa a revolução.
São fabricados os
primeiros modelos
da linha TC, lançada
mundialmente
pela New Holland
latino-americana em
agosto
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Novo modelo, TC59,
é apresentado.
Ele passa a ser a
maior colheitadeira
produzida no Brasil.
Lançada com peneira
fixa, a colheitadeira
ganhou o rótulo de
todo terreno e dobrou
sua aceitação na
região sul de terrenos
quebrados

A New Holland
adquire o
fabricante de
colheitadeiras
Bizon, em
Polock, na
Polônia

Linha TC
atinge a marca
de 10.000
colheitadeiras
produzidas no
mundo

Lançamento
das
colheitadeiras
TC54 Plus e
TC56 Plus

TC59, número
20.000, é vendido
em Cascavel (PR).
O comprador
é Vitor José
Durigon, cliente
fiel da marca há
17 anos

Cliente, governador
do Paraná e equipe da
fábrica comemoram
entrega da TC 50.000

1993 na fábrica de Curitiba.
Atualmente, a linha é composta pelos modelos
TC5070 e TC5090. Elas são configuradas para colher as mais diversas culturas, se adaptando aos
mais variados terrenos, para garantir o máximo
rendimento ao agricultor. O sistema de debulha
Maxi-Torque integrado nas colheitadeiras atuais é a
melhor tecnologia para o processamento de grãos.
Desde seu lançamento da linha TC, os modelos possuem um sistema de separação de grãos, o Rotary
Separator, que aplica uma força centrífuga ao material trilhado, aumentando consideravelmente a
capacidade da máquina.
Ainda em seus primeiros anos de vida, a linha
TC já mostrava para o que veio. Grande sucesso e
uma verdadeira máquina com a cara da agricultura
brasileira, em 1995, já garantia 41% em participação do mercado. Anos depois, a TC continua a preferida dos produtores e mantém sua participação
no mercado. Este ano, a linha comemora 50.000 colheitadeiras produzidas no mundo, cinco modelos
diferentes e 20 anos de tradição aliada à inovação.

Em comemoração
a produção da TC
50.000 a New Holland
desenvolveu um
hotsite divulgando
os marcos históricos
desde a produção da
primeira TC. Acesse e
navegue pelo tempo.

www.
newholland.
com.
br/50000tc

A TC Arrozeira também
faz parte da linha. Líder
no mercado arrozeiro,
tanto no Brasil como
na América Latina, a
máquina apresenta
exclusivo sistema de
tração por esteiras,
sistema de engate
rápido mediante o
terceiro ponto do trator,
e tração traseira auxiliar.

O dono da TC 50.000
A TC que estabelece um marco histórico
para a New Holland foi adquirida pelo
agricultor Theodoro Johannes Te Vaarwek.
Cliente desde 1980, Vaarwerk já trabalhou
com outras máquinas da marca, inclusive
uma TC, que agora é substituída pela mais
nova TC5070.
As safras de soja e feijão deste ano da
fazenda do produtor rural, em Castro (PR),
já serão colhidas pela TC número 50.000.
“Tenho muito orgulho. Eu sempre tive
New Holland. Deu certo na primeira safra
e daí foi até hoje”, afirma Vaarwerk, que
recebeu a chave simbólica da colheitadeira
das mãos do governador do Paraná, Beto
Richa. A entrega foi realizada dentro da
linha de produção da fábrica em Curitiba.
“A história, do presente e do futuro
da TC no Brasil, está mais viva que nunca.
Vender 50.000 unidades de um produto
como TC, acho que não tem ninguém
no Brasil que pode bater esse recorde”,
ressalta Alessandro Maritano, vicepresidente da New Holland para a América
Latina.

Agricultor Theodoro Johannes recebe
a chave simbólica da TC 50.000 das
mãos do governador Beto Richa

2005 2007 2008 2009 2011 2014
Novo modelo
TC57 Exitus é
apresentando
na Agrishow

Chega ao
mercado a
nova TC5090,
lançada na
Expointer (RS)

É apresentada
a nova TC5070,
evolução da
TC57

TC comemora
a produção da
colheitadeira
número
25.000º, na
fábrica de
Curitiba

TC5070 é a
mais vendida
do programa
Mais Alimentos.
Linha comemora
produção da TC
30.000

Linha TC
celebra a
produção da
colheitadeira
50.000 e
comemora 20
anos no Brasil.
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Safra de soja seguirá
batendo recordes
Fernando Muraro Jr.

Engenheiro-agrônomo e analista de
mercado da AgRural Commodities Agrícolas

O

Brasil plantou nesta safra 2013/14 a maior
área de soja da história. Foram 29,5 milhões
de hectares, com aumento anual de 6,5%, de
acordo com estimativa da AgRural. Esse avanço foi
anunciado já no final de julho, bem antes do início
do plantio, que acontece na virada de setembro para
outubro, e deveu-se à expectativa de manutenção dos
bons níveis de rentabilidade da oleaginosa.
Parte significativa do aumento de área aconteceu
em cima do milho verão, já que a relação de preços
entre soja e milho chegou a 3 para 1 em regiões produtoras importantes do cereal, superando de longe os
tradicionais 2 a 2,5 para 1. Com as plantadeiras entrando em campo, a expectativa de produção era de
90 milhões de toneladas de soja, contra os até então
recordes 81,5 milhões colhidos em 2012/13.
Tudo ia bem até dezembro, quando a estiagem
começou a causar estragos no sul do Mato Grosso do
Sul e em Goiás. Já em meados de janeiro, a AgRural
reduziu sua estimativa de produção para 88,8 milhões
de toneladas. Logo em seguida, no final do mês, veio
o alerta: embora a colheita já houvesse começado, a
soja plantada mais tarde estava sofrendo com a onda
de tempo quente e seco que se alastrou pelo país, e
o tamanho da produção poderia cair ainda mais, com
novos cortes em vários Estados.

As condições climáticas melhoraram em parte do
Brasil, a partir da segunda quinzena de fevereiro, mas
já era tarde para algumas áreas. No dia 17, a AgRural
reduziu sua estimativa de produção para 87 milhões
de toneladas. O número teve forte repercussão internacional e ajudou a soja a subir na Bolsa de Chicago
naquela semana. Agora, há expectativa de perdas também em Mato Grosso, cuja colheita vem sendo prejudicada pelo excesso de chuva.

Ainda com lucro

Mesmo com tantos problemas, a produção de soja do
Brasil ainda será recorde neste ciclo 2013/14, devido
ao aumento de área e a altas produtividades em diversas regiões, com destaque para Mato Grosso e oeste
do Paraná. Para quem está colhendo bem, a rentabilidade também será boa, alimentada por preços ainda atraentes em Chicago e pelo câmbio favorável. Em
Sorriso (MT), por exemplo, os preços seguem acima
de R$ 50,00 por saca mesmo com mais da metade da
safra já colhida. Isso garante rentabilidade aproximada de 50% sobre o custo operacional – nível parecido com o das últimas três safras, fartas em lucro para
muitos sojicultores.
Em algumas regiões, entretanto, os produtores estão desanimados porque esta é a segunda ou até a terceira quebra consecutiva de safra – quebras localizadas
que ficam escondidas nos números nacionais ainda recordes. O caso mais severo é o da Bahia, que caminha
para a terceira quebra seguida, mas o Piauí e mesmo
alguns pontos de Goiás também inspiram cuidado.

SORRISO (MT) | PREÇO MÉDIO MENSAL DA SOJA NO MERCADO DISPONÍVEL
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Fonte: AGRURAL - Em R$ por saca de 60 kg
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PELA REDE

Kesoja comemora 30 anos de dedicação ao mercado agrícola
Bom atendimento e relacionamento próximo aos produtores são características da empresa fundada em Erechim (RS)

A

história da KESOJA começa em 1984, quando foi
fundada em Erechim (RS) a loja para venda de
sementes e insumos agrícolas. Mais tarde, impulsionada
pelo crescimento da agricultura, a empresa se
desenvolveu e, em 1996, surgiu a oportunidade de
adquirir uma revenda New Holland da região.
O Grupo KESOJA conta hoje com quatro lojas
e dois escritórios de vendas no Rio Grande do Sul.
“Nossa empresa está há 30 anos buscando sempre
atender da melhor forma os clientes, trabalhando
com produtos de ótima qualidade e buscando novas
tecnologias para melhorar a produtividade”, destaca
João De Bona Filho, diretor administrativo da KESOJA.
De Bona reforça que, para uma empresa manterse durante tantos anos no mercado, é importante
sempre estar em contato com os clientes, em
feiras, reuniões palestras ou visitas, e nunca
perder o contato com o campo, pois é nele que as
necessidades dos produtores surgem.
Uma equipe motivada, treinada e comprometida
são também chaves para a vida longa. Sobre ser uma
concessionária New Holland, que carrega a tradição
de anos de experiência, o diretor destaca: “esses anos
de New Holland representam um grande crescimento
nas vendas da KESOJA e, consequentemente, na
carteira de clientes e amigos. Ser um concessionário
New Holland é ter certeza de um futuro próspero,
pois a marca está sempre a frente no mercado”.

1984 Primeira KESOJA em Erechim (RS)

1996

1998 Aberta filial em Vacaria (RS)

2003 KESOJA: novo endereço (Km 49, BR 153)

2010

2013

Inaugurada nova loja em Vacaria (RS)

Adquirida bandeira New Holland

Equipe Kesoja comemorando 30 anos

Bons negócios

A

Agrocerrado, em parceria com a Ditrasa em Patos de Minas-MG,
realizou um Dia de Campo, evento que reúne especialistas da marca,
clientes e produtores interessados em fazer bons negócios. O evento
durou uma semana e recebeu mais de 800 produtores da região.

T7 participa da 8ª Expedição Safra

C

om o tema
“Expansão
que desafia
preço, mercado e
sustentabilidade”,
a Expedição
Safra Gazeta
do Povo fará
um diagnóstico
da safra
2013/2014 em
três continentes
e 14 estados do
Brasil. A equipe já
percorreu Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo
e o Uruguai. No ciclo atual, a expedição fará um trajeto de mais
de 65 mil quilômetros do plantio à colheita.
Este ano, a Expedição Safra passará também por três países
da África, e no roteiro nacional apresenta o Amazonas como
novo destino. Nas edições anteriores, passou por China, Índia,
Alemanha, EUA, Paraguai, Argentina, Bélgica, Holanda e França.
A expectativa é de que 400 agricultores acompanhem o roteiro
desta edição. O principal objetivo do projeto patrocinado
pela New Holland é fornecer informação especializada e de
qualidade sobre o campo.

Máquinas com alta tecnologia embarcada
dão início à colheita em Mato Grosso

A

abertura oficial da colheita de grãos e o lançamento da nova
safra em Mato Grosso tiveram a participação do conjunto
de máquinas agrícolas da New Holland, viabilizadas através do
concessionário da região, que possui a loja Amazônia Máquinas.
O evento aconteceu na Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio
Verde, e contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, que
acionou uma colheitadeira e um trator New Holland para celebrar
o recorde atingido na última safra brasileira.
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Máquinas New Holland realizam
demonstração de plantio direto

E

ntre os meses de fevereiro e maio, a marca
coloca em prática o projeto “Plantio Direto
New Holland”. O evento tem como objetivo
apresentar aos clientes uma maneira dinâmica
de trabalho.
A “Solução Completa New Holland”
está sendo realizada com demonstrações
simultâneas de trabalho em campo. Enquanto
uma colheitadeira CR realiza o trabalho na
propriedade onde acontece o evento, um trator
T7 com plantadeira vem logo atrás efetuando
plantio, já seguido pelo pulverizador SP
executando a pulverização dos grãos plantados.
A partir de agora, o evento acontecerá nos
estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Bahia durante o período de colheita. A
realização é uma parceria entre fábrica e rede de
concessionários da marca. Em cada evento, são
esperados de 300 a 500 clientes.

Primeiros grãos de soja da
Safra 2013/2014 do Paraná são
colhidos por máquinas da marca

A

abertura oficial da colheita da safra de soja
do Paraná 2013/2014 foi feita por seis CRs
9060 com auxílio de 3 tratores T8. O evento
do Projeto Soja Brasil, patrocinado pela New
Holland, aconteceu na Fazenda Boa Sorte, em
Quarto Centenário, região centro-oeste do
Paraná. As colheitadeiras trabalharam em uma
área destinada especialmente para o evento e
colheram 83 sacas de soja por hectare. A filial
concessionária Equagril, em Goioerê, apoiou
o evento e foi responsável por montar toda
a estrutura para convidados. A colheita foi
realizada na propriedade de Carlos Apoloni,
cliente através da Equagril, e as máquinas que
trabalham no evento foram negociadas na
concessionária. “A família Apoloni é formadora
de opinião entre os agricultores da região. Ela
trabalha com a melhor tecnologia possível,
comparam produtos e sempre optam pela
New Holland. Isso para nós é gratificante, pois
representa a qualidade de nossas máquinas”
destaca Fernando Mello, gerente da filial
Equagril de Goioerê. A concessionária
também disponibilizou para o evento a
exposição de um pulverizador SP2500,
uma CR5080 e um trator T7.
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Novidades no Banco CNH Capital
Balanço anual positivo e fusão retratam bom momento
do setor de financiamento de máquinas agrícolas

D

esde janeiro deste ano o Banco CNH, responsável pelo financiamento
de maquinário agrícola e de construção New Holland, incorporou
à sua carteira os clientes de caminhões e veículos pesados Iveco. Com
isso a instituição financeira passa a atender como CNH Industrial Capital.
A fusão segue uma estratégia de consolidação mundial do Grupo Fiat.
A proposta tem o objetivo de gerar mais sinergia entre o grupo. Isso
comprova o que a rede de concessionários já sabe, o Banco CNH é a
melhor escolha para o cliente New Holland.

Concessionária Palmas

O

interior do estado do Paraná ganha mais uma concessionária New
Holland: a Taisa Máquinas, em Palmas. Para Irineu Moresco, diretor
comercial da concessionária, a nova loja aproximará os clientes que atuam
no Centro-Sul. “A região de Palmas é promissora e hoje se mostra um
mercado forte na agricultura, pois, além das grandes áreas disponíveis para
produção, há ainda uma migração da pecuária para a agricultura”.
O diretor afirmou também que a iniciativa de construir uma
concessionária na região partiu de diversos pedidos de clientes. “Há
tempo eles nos solicitam que estivéssemos por lá, com uma estrutura
completa nas áreas Comercial, de Peças e Serviços”.

Equipe Taisa se reúne para receber a homenagem da New Holland

Fábrica New Holland de portas abertas

C

lientes, concessionários e parceiros
da marca podem desfrutar de um
programa especial de visitas guiadas à
fábrica de Curitiba (PR).
O projeto “Por Dentro da Linha”
oferece uma maneira de agendamento
fácil e prático de visitas: basta acessar o
site www.pordentrodalinha.com.br, fazer
login ou cadastro, clicar em “Agende sua
visita” e escolher a melhor data para conhecer a linha de produção. Após
preencher as informações e ler o termo de compromisso, basta enviar a
solicitação e aguardar a confirmação da equipe New Holland.

Fernando de Noronha

O

s tratores New Holland não são apenas utilizados no agronegócio.
A prova disso é o trator TT3840 adquirido pela escola de mergulho
Atlantis Divers, de Fernando de Noronha (PE). O trator ajuda no
deslocamento de uma carreta carregada com todos os equipamentos
necessários para a prática do esporte, como cilindros de oxigênio,
vestimentas e embarcações.
Bruno Fernandes, coordenador estratégico de negócios da concessionária
Base Máquinas, destaca a importância de se ter uma máquina desenvolvendo
atividades inusitadas. “Fernando de Noronha é um dos destinos turísticos
mais visitados no Nordeste, e ter um modelo de trator trabalhando em uma
atividade diferente da agricultura mostra a pujança de nossa marca”.
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A FAMÍLIA T7 CRESCEU.
NOVOS TRATORES DE 140 A 205 CV*.
AGORA O QUE VAI CRESCER É A SUA PRODUTIVIDADE.

EM TODOS OS CAMPOS,
CULTIVANDO NOVOS TEMPOS.
www.newholland.com.br
*potência máxima com EPM

No seu concessionário:

