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editorial

Uma marca
que se renova

T

radição é uma palavra que pode significar muitas coisas, mas normalmente é
associada a conceitos como segurança,
previsibilidade e confiança, ou seja, a
certeza de que as coisas vão acontecer da forma
esperada, do jeito que a gente conhece. Quando
seguimos a tradição, temos tranquilidade para
encarar o futuro e os seus desafios. Na agricultura, por exemplo, é a tradição que passa de pai
para filho que garante o conhecimento necessário para tirar o melhor da terra: são as informações acumuladas safra após safra que orientam
sobre a cultura mais apropriada, a melhor época
para plantar e colher, a necessidade de correção
do solo e da aplicação de defensivos.
No nosso setor, tradição é sinônimo de
máquinas confiáveis, como as colheitadeiras
New Holland, que há quatro décadas são reconhecidas pela sua durabilidade e disponibilidade. Desde que nos instalamos no Brasil,
ganhamos a preferência do produtor porque
fabricamos uma máquina que não para, que
entrega a produtividade prometida, com baixo índice de perdas, manutenção fácil e barata
e excelente valor de revenda. Em colheitadeiras, a tradição tem uma marca: New Holland.
Mas, no campo ou na indústria, a tradição
precisa periodicamente - arrisco a dizer que
diariamente - se renovar, inovar e se adaptar às
novas descobertas e exigências do mercado que
não para de evoluir. Foi assim quando lançamos
a linha CR, de duplo rotor, que surgiu como uma
alternativa aos produtores de grandes áreas que
necessitam de desempenho superior. Nossos
investimentos anuais em pesquisa e inovação
permitiram também o desenvolvimento dos no-

vos tratores das linhas T7 e T8, que chegam para
estabelecer um novo padrão de rendimento com
economia nas lavouras onde trabalham.
É por isso que escolhemos esse tema - a renovação - para compor nossa revista. Fomos a campo ouvir e conhecer produtores que dedicaram
toda uma vida a construir a história da agricultura brasileira e hoje tem os filhos seguindo seus
passos e acompanhando a evolução do tempo e
do agronegócio. Hoje as novas gerações, decidem
ficar no campo e manter o que aprenderam com
seus pais, sob sol e chuva.
Reunimos nas próximas páginas alguns exemplos que comprovam que a agricultura brasileira está em boas mãos, que soube se reinventar
e preparar seu futuro.Essa nova geração chega
com força e seriedade; já mostrou a que veio e
está dando uma valiosa contribuição para o avanço do agronegócio nesse mundo globalizado e interligado. Não é que os desafios acabaram - quem
trabalha no campo sabe que toda safra é uma
nova história -, mas é sempre mais fácil crescer
e se desenvolver a partir de uma tradição sólida,
segura e que sabe se renovar com sabedoria.
Boa leitura
Alessandro Maritano,
Vice-Presidente para a América Latina
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Escreva para a
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Prosperidade
no pasto
Terras em Rodônia são referências na
criação de gado e contribuem para o
desenvolvimento da pecuária no país

A população, a maioria migrante do Sul e Sudeste do Brasil, chegou durante
a década de 70 atraída pelas promessas de terras férteis doadas pelo governo
federal e com a missão de desbravar o estado, desenvolvendo economicamente
a agricultura. Mas, além do problema com infraestrutura, estrada e saúde, os
migrantes enfrentaram por um grande período a contaminação da febre aftosa
dos bovinos. Por meio da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), Rondônia
conseguiu, em 2003, ser referência nacional em segurança sanitária e hoje é livre
da febre aftosa nos gados. O produtor rondoniense, atualmente, demonstra uma
grande preocupação para manter a vacinação contra a febre aftosa.

P

ovoada por mais de 1,7 milhão de pessoas em
uma área de mais de 230 mil km², Rondônia
conquistou a sétima posição no ranking nacional e o segundo lugar na região Norte do Brasil
de produtores de gado, passando para 12 milhões
de cabeças em mais de 80 mil propriedades rurais,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Cerca de 50% da economia do
estado está na pecuária de corte como o principal
produto do agronegócio e as exportações de carne
chegaram a 33 países. Rondônia, localizada no Norte do Brasil, ocupa o quarto lugar entre os estados
exportadores de carne bovina congelada, sem contaminação da febre aftosa. Em março deste ano, o
estado fechou o primeiro contrato para exportação
em escala para os Estados Unidos. Em 2013, Rondônia ultrapassou os estados produtores tradicionais,
como o Rio Grande do Sul e São Paulo, no ranking de
exportadores nacionais de carne bovina.
Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária,
Desenvolvimento e Regularização Fundiária do Estado de Rondônia, o gado de corte, liderado pelo
nelore, que possui características de fácil adaptação
para o clima e o solo rondoniense, representa 85%
do rebanho e os outros 15% são de gado leiteiro
concentrado nas pequenas propriedades rurais. E,
para administrar, o estado conta com mais de 20
grandes plantas frigoríficas, além de indústrias de
laticínios. Atualmente, Rondônia é um dos estados
que mais possui pequenos produtores em todo o
país; são 80 mil pequenas propriedades rurais.
segue »»

André Mildenberg trabalha na
propriedade da família e recebeu
a nova máquina pelo Rafael
Kuzniewski, da New Holland
new holland em campo
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Mesmo para as atividades na pecuária, Cassiano Rodrigues aposta em maquinário para fazer render as atividades na lavoura. “Hoje sem
máquina não se trabalha e há 10 anos comprei
um trator TL, da New Holland, que com tanto
uso tive que substituir por um novo que reforma
a pastagem, salga os cochos e ajuda em tantas
outras atividades que temos por aqui”, comenta
o pecuarista. O novo trator modelo TL75 trabalha na propriedade da família, onde Cassiano
Rodrigues cria gado de corte e leite e planta
café. As duas propriedades da família estão em
São Domingos de Guaporé (mais de 700km de
Porto Velho) e em Nova Brasilândia d’Oeste
(quase 500km de Porto Velho). Pensando em
investir mais na propriedade, Cassiano já pensa
em também plantar milho.
Também em Nova Brasilândia d’Oeste, Joãozinho Mikalczuk trabalha com um TL75 com
a pecuária de corte, a piscicultura e as outras
atividades da propriedade da família, Estância
Santa Luzia. Pioneiro na região com piscicultura, Joãozinho é conhecido como Juca da Maracanã. Assim como ele e outros pecuaristas de
Rondônia, Eduardo Mildenberg trabalha com
pecuária de corte na propriedade, Bom Jesus,
de 300 alqueires a 15 km da cidade de Cacoal
(quase 500 km da capital). Junto com Eduardo, o
filho André toca as atividades no campo e opera
o trator da linha série 30, modelo 7630. “Nós
gostamos da tração da máquina que aguenta todos os trabalhos que temos aqui e também compramos os implementos bem dimensionados,
sem contar a assistência técnica que temos com
a New Holland”, diz André.
Rondônia tem o chamado “boi verde”, criado a pasto, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia, mas já começam a
despontar iniciativas de confinamento integradas com produção de grãos (principalmente
soja e milho), como é o caso do empreendedor
Mário Gonçalves, também conhecido como
Mário Português, que há mais de 30 anos está
no estado. Além de cultivar 400 hectares de
milho para silagem, o pecuarista tem seis mil

hectares de pastagem. Para auxiliar
no serviço de pastagem, o pecuarista
conta com a única forrageira modelo FR500 em operação em todo o estado. “A máquina trabalhou um mês e
atingiu a minha expectativa”, diz ele. A
primeira colhedora de forragem da região foi adquirida pelo pecuarista para
operar três vezes ao ano alimentando
as 30 mil cabeças de gado em confina-

Nós gostamos da tração da
máquina que aguenta todos
os trabalhos que temos aqui, sem
contar a assistência técnica que
temos com a New Holland”
André Mildenberg,
pecuarista em Rondônia
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mento, a 66 km da capital, Porto Velho.
Ainda que não represente números
tão elevados como os gados de corte e
leiteiros, a criação de suínos, aves, ovino, caprinos e bubalinos também fazem
parte das atividades da pecuária rondoniense. Além de Rondônia, os estados
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e Rio Grande do Sul também são
os grandes produtores de gados.

A forrageira FR500 oferece um picador com cabeça de corte com um
diâmetro até 15% maior e até 30% mais larga do que existe no mercado,
para aumentar o volume da colheita. O sistema de gerenciamento
eletrônico da potência PowerCruise™ garante 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. Além disso, foi desenvolvida uma cabine específica para os
operadores de forrageira garantindo mais conforto.

Joãozinho Mikalczuk (ao centro) e
o neto Felipe (à direita) receberam
do comercial da New Holland,
Rafael Kuzniewski (à esquerda),
a máquina que vai trabalhar na
propriedade da família

O pecuarista Cassiano Rodrigues
conta com dois tratores TL e
recebeu o segundo pelo Rafael
Kuzniewski, da New Holland

PLANTIO DIRETO

Do plantio à colheita
Solução completa para todo o
ciclo da agricultura é demonstrada
no projeto Plantio Direto

D

o plantio à colheita, a New Holland oferece a
solução completa para o produtor rural em
todo o ciclo da agricultura. No projeto Plantio Direto, em um único momento são apresentadas
as operações de colheita, seguidas do plantio e da
pulverização - sendo todas as etapas integradas aos
sistemas de agricultura de precisão da marca. E o
melhor: num formato inovador. “O agricultor recebe a informação teórica do especialista de produto
e posteriormente presencia no campo, por meio de
demonstrações e dinâmicas, o trabalho executado
pelas máquinas”, ressaltou Cristiano Conti, especialista de Marketing da New Holland.
O projeto, que faz alusão à técnica sustentável
em que o Brasil é referência, foi lançado em Goiás,
no município de Paraúna, na propriedade de Berto
Zanella, cliente New Holland. “Já trabalhamos com a
marca há cerca de 20 anos e estamos sempre aperfeiçoando as máquinas, como tratores e colheitadeiras. Elas são muito adequadas e hoje, com GPS

e toda a tecnologia de precisão, a agricultura é outra coisa”, afirmou o produtor, satisfeito em abrir as
portas da fazenda para o evento.
Para Waleska Cardoso, da concessionária Carpal,
foi um privilégio realizar o projeto juntamente com a
fábrica em primeira mão.“Quisemos mostrar para nossos clientes os novos produtos que a New Holland lançou nos últimos anos, bem como reafirmar nossa força
como marca”, destacou Waleska. Clientes que participaram do evento, como Waldelon Gomes, saíram satisfeitos: “Pude saber mais sobre todo o portfólio de produtos apresentados, e gostei muito do T8, que é um trator
de potência maior e com mais tecnologia agregada”.
Além do volume de vendas e propostas geradas
durante os eventos por meio da integração entre
fábrica e concessionárias, Eduardo Nicz, gerente de
Marketing da marca, destaca outro resultado importante. “A New Holland tem em seu DNA a proximidade com o produtor, e é nesse tipo de evento em
que conseguimos, com um time de especialistas de

Na imagem
maior, o modelo
T7 240 com
plantadeira
SOL Tower
09 e na foto
menor, espaço
dedicado a
test drive das
máquinas

segue

new holland em campo
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produtos, vendedores, comercial, banco, consórcio e
outros, dar todo o suporte ao cliente”, ressaltou Nicz.
Flavio Pedro Kunz Junior, que administra a Fazenda Tolosa, em Brasnorte (MT), concorda. Ele
participou do evento em Campo Novo do Parecis
(MT) e, como já conhece os lançamentos da marca e
trabalha com máquinas New Holland, afirmou que
o grande diferencial foi a possibilidade de trocar
ideias com especialistas, além de compartilhar experiências com outros produtores.
Ao final das seis etapas do projeto, que terá
percorrido diferentes localidades no país, especialmente no cerrado, aproximadamente 1.000 pessoas
terão participado dos eventos.

A marca tem em
seu DNA a proximidade
com o produtor, e é nesse tipo
de evento que conseguimos
dar todo o suporte ao cliente"

Plantio direto e sustentabilidade
O Brasil é referência mundial no plantio direto e líder em produção
agrícola com esse sistema. Por todos os benefícios que o sistema de
plantio direto oferece, a New Holland considera essa ferramenta de
extrema importância para o alcance de uma agricultura sustentável.
Professor na Universidade Estadual de Londrina e secretário da
Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, Ricardo Ralisch
explicou que o sistema de plantio direto, que tem como premissas a
cobertura permanente, a rotação de cultura e o mínimo revolvimento
do solo, atende aos três pilares da sustentabilidade: ambiental,
econômico e social.
Ambiental porque evitam-se problemas como a compactação,
erosão, assoreamento e contaminação das águas, promovendo
qualidade de solo e de água. Ainda, quando bem feito e dependendo
das condições climáticas, o sistema pode retirar, de acordo com
Ralisch, em torno de duas toneladas de carbono por hectare por
ano. Econômico porque garante maior rentabilidade com a rotação
de culturas, bem como a estabilidade de produtividade por meio de
um planejamento da safra. E social por reduzir os custos de operação
principalmente na agricultura familiar, diminuindo a mão de obra
necessária para a realização do preparo do solo.

Eduardo Nicz, gerente de Marketing New Holland

TEORIA X PRÁTICA
No projeto, o cliente passa pelas seguintes estações seguindo
para a demonstração das máquinas em campo

PLANTIO - Plantadeiras da
Linha New Holland
Máquinas tecnológicas e
robustas. Nos modelos a vácuo
ou mecânico, o sistema é de
maior precisão de distribuição
de sementes mesmo quando a
velocidade é maior.
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COLHEITA - Linha CR
Por serem de duplo
rotor, as colheitadeiras
CR garantem maior
qualidade de grão,
menos perdas e um
material mais limpo no
tanque graneleiro.

AGRICULTURA DE
PRECISÃO - PLM
Os equipamentos de
agricultura de precisão da
New Holland, conhecidos
como PLM, possuem sinal
GPS e alta disponibilidade
de satélites.

PULVERIZAÇÃO - Linha Defensor SP 2500 e SP3500
Os pulverizadores tem distribuição
de peso igual entre o eixo dianteiro
e traseiro por conta do tanque
de água que fica na parte central
da máquina, garantindo maior
equilíbrio e qualidade de aplicação.

jovens no campo

Oziel Fabrasil com o irmão caçula
Kenedi Isaaque Fabrasil que já é um
apaixonado pelo campo

Mais oportunidade, renda
e qualidade de vida
Expansão rural dos últimos anos está balizando as
escolhas para o futuro de muitos jovens brasileiros

O

agronegócio conquistou seu espaço. E com
esse novo lugar alçado trouxe mudanças,
também, para um público que antes era
atraído por um modelo de vida com melhores
condições e mais dinâmico que o campo. Hoje, os
grandes centros urbanos já não são tão distantes
e por isso muitos jovens estão optando em continuar no campo, na maioria das vezes assumindo
os negócios da família.

Oziel Fabrasil,
28 anos. Campo
Tenente-PR
Cultiva soja, milho,
feijão e fumo

Além da distância que se tornou menor, outros
fatores têm influenciado essas escolhas. A nova geração supõe que o meio rural possa lhe dar, atualmente, além das mesmas condições que os grandes
centros oferecem, algo a mais: qualidade de vida.
Para eles, o futuro é promissor, seja no campo ou
na cidade, basta querer. O que antes era um grande
desafio hoje é visto com novos olhos.
O retrato das recentes safras colaboraram para
esse resultado, sem dúvida, mas, para entender
melhor o tema, foram entrevistados cinco jovens
brasileiros com diferentes histórias e perfis. E eles
contam, por meio de seus próprios pontos de vista,
os prós e contras de suas escolhas.
Cliente New Holland, convidamos Oziel Fabrasil para participar da matéria pela fanpage
da marca no facebook. - O perfil do jovem brasileiro já começa a ser montado por aí, eles estão
nas redes sociais. - Oziel trabalha na propriedade da família desde os 18 anos e cuida principalmente da área financeira dos negócios. Mesmo
com o ritmo acelerado entre as safras de soja,
milho, feijão e fumo, cultivados nas lavouras de
Campo Tenente no Paraná, Oziel consegue se dividir entre várias responsabilidades.
segue »»
new holland em campo
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Para Oziel, falar da atividade no campo é fácil,
ele já experimentou os dois lados da moeda. Após
completar sua maioridade, deixou a casa dos pais
para estudar e ganhar novas experiências, trabalhando em diferentes segmentos, de controle de
qualidade a assessoria política. Atualmente, mantém dupla função trabalhando em um cargo de gestão pública na cidade e auxiliando na administração
da propriedade da família, onde teve e tem papel
fundamental. Foi através dos olhos de Oziel que a
família adquiriu sua primeira máquina, um trator
TT 3840F da New Holland, no Programa Trator Solidário. Para Oziel, o agronegócio pode proporcionar
tantos benefícios como nas capitais, tudo depende
do investimento que se faz e do tempo dedicado ao
negócio. " Também depende do tamanho da lavoura, da assessoria técnica e do clima", complementa
Oziel sobre alguns dos fatores de risco do campo.
Oziel Fabrasil está no campo, na cidade e nas
redes sociais, para ele a imersão online pode
trazer excelentes oportunidades, transformando
perfis em ferramentas de divulgação e ampliando conhecimentos.
Foi nas redes sociais da marca que também
convidamos a jovem Estela Schneider Muller
para participar desta edição da Em Campo. Trabalhando com seus pais desde os 17 anos de idade, Estela Muller está atualmente cursando Engenharia de Produção em Pelotas-RS. Mesmo assim,
não deixa de contribuir nos períodos de colheita
na cidade de São Gabriel-RS, onde a família produz soja, trigo e canola.
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A tecnologia e
a aquisição de
novas máquinas
tornaram nosso
dia a dia muito
mais fácil e
produtivo
economicamente"
Felipe de Moura
Haveroth

Estela Schneider
Muller, 27 anos São
Gabriel-RS. Cultiva
soja, trigo e canola

Assim como o cliente Oziel, Estela também
teve a oportunidade de morar fora e conhecer
outros mercados. Morando no Rio de Janeiro,
trabalhou na área comercial durante quatro
anos, mas a saudade da família e do campo a fez
repensar sua decisão. Para ela, além da nostalgia
que viveu no Rio, as chances de renda que o campo oferece atualmente também pesaram na hora
de fazer sua escolha. "Com os avanços tecnológicos que consequentemente auxiliam em maiores
produções, as chances de maior renda também
aumentam", conclui Estela.
Hoje, Estela ajuda como pode, se dividindo entre as cidades de São Gabriel e Pelotas. De qualquer forma, não tem dúvidas de que poderá auxiliar muito mais na propriedade após a conclusão
do seu curso, onde já desenvolve, inclusive, pesquisas com foco no agronegócio.
Uma das lembranças da Estela a faz refletir sobre os pontos positivos da tecnologia empregada
no campo. "A tecnologia oferecida para o meio rural
hoje é um grande avanço, lembro-me de quando era
criança e meu pai chegava em casa todo sujo de pó
e graxa após um dia inteiro de colheita, e hoje ele
chega limpinho, tal qual como saiu para a lavoura
de manhã, sem falar do conforto das cabines e das
tecnologias que permitem acessar informações da
colheita em tempo real", conta Estela com graça.
A família Muller possui três colheitadeiras New
Holland, uma no modelo TC57 e duas CR9060.
Seja pelo carinho com a família, pela forte ligação com o campo ou pelo bom momento vivido
no agronegócio brasileiro, os jovens voltaram a
manifestar seu desejo pela permanência no meio
agrícola e pela sucessão familiar. O importante é
que, para manter o interesse, o jovem precisa ter
espaço para trabalhar e funções bem definidas,
onde possa exercer seu conhecimento e arriscar-se com suas próprias decisões.
Voltando a subir um pouco no mapa do Brasil,
chegamos ao Sudoeste paranaense. Na cidade de
Santa Izabel do Oeste, conversamos com o cliente
Felipe de Moura Haveroth, que trabalha na propriedade da família desde pequeno, onde faz de "tudo
um pouco", como ele mesmo explica."Do período de
plantio à colheita estou na lavoura, planto, pulverizo, cuido da irrigação e faço o que for necessário, de
tudo um pouco", destaca Felipe.
Além das terras próprias cultivadas, a família
também arrenda outras propriedades para plantar
melancia e melão. Felipe conta que teve oportunidade de mudar e estudar em Blumenau-SC, mas optou em ficar ao lado da família no trabalho com fruticultura, porque sempre gostou do que faz, ainda
mais agora, momento em que o trabalho se tornou
mais rentável por conta das recentes máquinas adquiridas, entre elas o trator New Holland TL75. Embora tenha optado em permanecer no campo, não
abandonou os estudos, atualmente está cursando
agronomia na cidade de Dois Vizinhos-PR.
Feliz e realizado com o que faz, o cliente Leonardo Tirloni, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul de
apenas 19 anos, também nos deu seu depoimento,
afirmando que entre os trabalhos que realiza está
a operação das máquinas em campo, entre elas as

colheitadeiras CR9060, TC 59, TC57, os tratores T8,
T7 e TM, linha completa New Holland. Na propriedade, o cultivo de soja, milho, aveia e centeio sempre foi o sustento da família.
Leonardo cursa agronomia e está sempre atento
às novidades nas redes sociais, entre elas a fanpage
da New Holland no facebook. Para ele, estar por
dentro das novidades permite tomar decisões baseado em dados, o que faz muita diferença. Entre as
decisões que Leonardo ajuda a tomar, estão as aquisições de maquinário agrícola. Para ele, o emprego
da tecnologia no campo é fator determinante:"Com
a tecnologia que temos nas máquinas, há diminuição dos custos de produção, mais eficiência nas tarefas realizadas e poupa-se tempo", finaliza.
Sim, a percepção de vida no meio rural está mudando, tanto pelo olhar do jovem como pelo olhar de
toda a cadeia envolvida. Casos de sucessão familiar estão sendo vistos com mais frequência.
De acordo com Carlos Peres, sócio da Price
Water House Coopers (PWC), empresa que atua
com consultoria especializada, incluindo o segmento do agronegócio, o assunto acerca da sucessão familiar é sério e exige atenção especial.
Conforme Peres, as empresas estão cada dia mais
completas, complexas e profissionais. Neste sentido, a questão de sucessão deve passar pelos
conceitos da governança corporativa, e as famílias
devem se perguntar se o herdeiro que vai assumir
os negócios está realmente preparado. Para Peres, hoje já existe uma importância em torno do
assunto que antes não existia. Entre os conselhos
oferecidos, uma dica valiosa: "É importante que
o herdeiro esteja preparado, que passe por todas
as áreas dentro do negócio e que conheça, se possível, outros ramos de atividade, toda experiência
terá um retorno", conclui Peres.

facebook.com/NewHollandAgBrasil

Sucessão familiar
A empresária Juliana Jaeger Beckel, herdou os negócios do pai, o
senhor Hilário Jaeger, assumindo definitivamente a empresa em
dezembro de 2012, quando ficou responsável pelas áreas administrativa
e financeira. Entre as experiências mais válidas que antecederam sua
gestão - que vão ao encontro do conselho de Carlos Peres - esteve a
sua presença no departamento de peças. Para Juliana, vivenciar outras
áreas fez toda a diferença, neste departamento ela aprendeu sobre
processos, gestão de pessoas e valor do cliente. Para Juliana, além de
vivenciar o dia a dia em outros segmentos é muito importante manterse atualizado, seja com palestras, aulas, cursos, ou em visitas técnicas
no campo e conversas com
os clientes. A concessionária
Líder Tratores tem 38 anos
e nos últimos 20 anos foi
administrada em conjunto
por seu pai e por Juliana.
Liderar uma equipe é sempre
um desafio, mas o início foi
mais difícil sem dúvida, conta
Juliana. Para Beckel, entre os
segredos do sucesso está o
planejamento e o estímulo
ao conhecimento para formar
boas equipes.

Produtores jovens tendem a buscar máquinas com alta tecnologia e rendimento.
Conheça mais sobre as eleitas por eles
Colheitadeira TC

Colheitadeira CR9060

Tratores T7 e T8

Destaque para o monitor de perdas
desta máquina. Com ele a colheita fica
sob controle. Possui: controle dos níveis
de eficiência do sistema de separação e
limpeza, medição das perdas que possam
estar ocorrendo durante a colheita,
monitor individualizado, com luzes no
painel, para o saca-palhas e peneiras
e auxílio nas diversas regulagens da
colheitadeira entre outros atributos.

Tratamento superior na colheita. A alimentação
em linha assegura um tratamento delicado
aos grãos e à palha. Testes confirmam que
a porcentagem de germinação dos grãos
colhidos pela CR9060 é excepcionalmente
elevada, porque os grãos não são danificados.
Mesmo em plena carga, as colheitadeiras
CR mantêm a palha íntegra, pela reduzida
frequência de quebra, resultando em uma
melhor performance da área de limpeza.

A gama de alta e média potência
mais completa do mercado.
os tratores da linha T7 e T8 são
produzidos no Brasil e por isso
possuem facilidades para o
financiamento. Estas linhas atendem
os mais
diferentes
segmentos
com o que há
de melhor no
mercado.
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Celebração

Colheitadeiras
New Holland a
40 anos no coração
dos brasileiros
Curiosidades e projeções das máquinas e
dos grãos que mudaram o cenário do país

L

Desde 1975, o Brasil
já produziu mais
de 3 bilhões de
toneladas de grãos.

á se vão 40 anos desde que a New Holland começou a produzir colheitadeiras no Brasil. Já
foram produzidas pela marca mais de 150 mil
máquinas que contribuíram ativamente para o crescimento do agronegócio brasileiro e conquistaram
seu lugar no coração do agricultor.
Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil é hoje o
país que mais produz soja, e o 5º maior produtor de
grãos do mundo e a New Holland é parte importante e fundamental nessa história.
Das cerca de 60 mil colheitadeiras que estão em
campo hoje no Brasil, aproximadamente 25 mil são
as amarelinhas e juntas, somente as amarelinhas da
New Holland, deverão colher mais de 78 milhões de
toneladas de grãos neste ano, de acordo com a área
de inteligência de mercado da marca, já que, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), as estimativas de produção para 2014 são

VOCÊ SABIA?

Que o óleo
de soja é o mais
utilizado pela
população mundial
no preparo de
alimentos.

Que a carne
de soja foi criada
pelos seguidores
norte-americanos
da Igreja
Adventista do
Sétimo Dia?

Completar 40 anos produzindo
máquinas que fazem a diferença é
motivo de orgulho para a fábrica e para o
cliente que faz parte desta história"
Luiz Feijó, diretor comercial da marca
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de cerca de 188,6 milhões de toneladas.
O agronegócio brasileiro, por conta das terras e
do clima propícios para o plantio, vem crescendo e
se superando ano a ano. Desde que a marca instalou
sua fábrica em Curitiba (PR) nos anos 70, a produtividade das lavouras brasileiras cresceu cerca de 41%.
Em 1975, a produtividade era de 1.258 Kg por hectare, ao passo que hoje conseguimos produzir 3.406 Kg
por hectare. Isso se deve não só ao uso de insumos, ao
clima favorável, à mão de obra mais qualificada, com
a presença constante de especialistas no campo e técnicas mais eficientes, como o plantio direto, mas também às tecnologias utilizadas do plantio a colheita.
Hoje, quem aposta em tecnologia ganha em
produtividade. De nada adianta semente, solo e
clima bons, se na hora da colheita as perdas e a
baixa qualidade do grão acarretarem prejuízos. A
tecnologia na hora de colher está diretamente ligada ao aumento da produtividade.
Que a palavra
soja deriva
da expressão
japonesa shoyu
(é isso: é o
mesmo nome
do molho escuro
que dá sabor ao
sushi).

Que a soja é
conhecida do ser
humano há mais
de 5.000 anos,
mas só aportou
na Europa no
século XVIII.
No Brasil, ela
chegou no final
do século XIX, na
Bahia.

Que a soja
é um dos
alimentos de
maior valor
nutritivo
que existe? É
excelente fonte
de vitamina B6,
B2 e K, além
de ser rica
em potássio,
magnésio,
selênio, fósforo
e ferro.

Produção de colheitadeiras nas últimas décadas
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37.785
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10.000

0

De 1976
a 1979

De 1980
a 1989

De 1990
a 1999

De 2000
a 2009

De 2010
a 2013

Passado e presente
1975

2014

Soja tinha maior área plantada,
com 6 milhões de hectares

Soja ainda tem a maior área plantada,
com 29,6 milhões de hectares

Produção de 46, 1 milhões
de toneladas de grãos

Estimativa de produção de
188,6 milhões de toneladas de grãos

Produtividade de
1.258 kg por hectare

Estimativa de produtividade
de 3.406 kg por hectare
(Fonte: Conab)

Projeções da soja para exportação
(Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa)

Por que colher
com uma New Holland

Manutenção fácil e eficiente

As colheitadeiras foram projetadas para proporcionar fácil acesso aos seus componentes:
sistema hidráulico, baterias, filtros e centrais
de lubrificação, tanque graneleiro, alimentação,
debulha, separação e limpeza. Com a melhor assistência técnica do mercado, sempre feita por
profissionais especializados que utilizam somente peças genuínas, que podem garantir rapidez e maior disponibilidade da sua máquina,
com baixo custo operacional.
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46.908

50.000
mil toneladas

10.000
30.000
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20.000
10.000
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21,8 %
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2022/23
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2020/21

2019/20

2018/19
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2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

0
2012/13

São três modelos de colheitadeiras, CR, CS e
TC, referência em produtividade e com soluções desde a agricultura familiar até grandes
propriedades. Hoje os clientes New Holland
trocam suas máquinas antigas por máquinas
novas com uma média de 15 anos de uso, para
manter a competitividade frente aos outros
produtores. Isso se deve ao baixo índice de
manutenção e à fácil operação das máquinas.
O principal fator que contribui para a troca
é o lançamento de novas tecnologias que reduzem os custos de produção e aumentam a
produtividade. As colheitadeiras New Holland
proporcionam ao produtor maior tempo de
colheita com menor número de paradas, por
possuírem tanques graneleiros com capacidade de até 12.500 litros na CR9090, a maior
colheitadeira de grãos do país, por exemplo.
Além de toda a tecnologia embarcada, estas
colheitadeiras ainda oferecem maior conforto
para o operador, com as maiores cabines do
mercado, que proporcionam ampla visibilidade e vêm equipadas com ar condicionado para
as longas jornadas de trabalho.

Lsup.

Proje

Exportação

27,5 %

SAIBA MAIS

A indústria nacional transforma, por ano,
cerca de 30,7 milhões de toneladas de soja, este número se divide em:

5,8 milhões 23,5 milhões
de toneladas de
óleo comestível

Mercado Interno

A previsão da taxa de
crescimento anual
de produção de soja
é de 2,43% até 2019,
próxima da taxa
mundial, estimada
em 2,56% para os
próximos dez anos.
Estima-se a produção
de 80,9 milhões de
toneladas.

de toneladas de
farelo protéico

A soja também se constitui em alternativa
para a fabricação do biodiesel, combustível
capaz de reduzir em 78% a emissão dos gases
causadores do efeito estufa na atmosfera.

Exportação

O complexo de soja
(grão, farelo e óleo) é
o principal gerador de
divisas cambiais do Brasil,
com negociações anuais
que ultrapassam US$
20 bilhões. Em 2019, a
produção nacional deve
representar 40% do
comércio mundial do grão
e 73% do óleo de soja.

Importação

O Brasil é autossuficiente
na produção de soja,
abastecendo o mercado
interno e enviando o
excedente ao mercado
externo. O consumo interno
está em constante ascensão
e a previsão é de que 45%
do aumento da produção
seja destinado ao mercado
interno em 2019.
(fonte: Ministério da Agricultura)
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biomassa

Brasil é pioneiro
em geração de
energia limpa
Usinas de cogeração
buscam diferentes métodos de
recolhimento da palha da cana-deaçúcar para abastecer a população

N

o início deste ano, mais de seis milhões de
brasileiros de treze estados e o Distrito
Federal foram afetados pelo apagão provocado por uma falha de abastecimento nos reservatórios das hidrelétricas que geram 65% da
energia no país, além do autoconsumo de energia
por causa da onda de calor excessivo. O acontecimento já vem de um histórico de crise de energia
no Brasil desde 2001, quando a população preci-

sou racionar a energia para evitar o apagão. Depois disso, veio outro blackout que atingiu nove
estados brasileiros em 2009.
Nesse contexto, algumas usinas vêm adotando o
sistema de energia limpa e renovável na utilização
do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, a biomassa.
A emissão de CO2 é zero. Além de biomassa, existem
outros tipos de energias inesgotáveis e limpas. A
vantagem de energia renovável é que ela vai suprir
as energias de que o Brasil necessita. Portanto, a
partir da biomassa, o Brasil vem produzindo mais
energia com menos sujeira. A colheita de cana-de-açúcar é feita no período de menos chuvas; justamente a hora em que está diminuindo a produção
das hidroelétricas é a hora que está aumentando a
produção da bioeletricidade.
A forma de estabelecer a rota mais adequada para
o recolhimento da palha depende, entre outros fatores, das realidades e das expectativas de cada usina.
O método utilizado pela usina Sada Bioenergia, por
exemplo, é o recolhimento da palha da cana-de-açúcar a granel. O sistema se encaixa para atender com
eficiência a demanda da usina, visto que o processo
é experimental, a usina não trabalha com o estoque
de palha, tem sua estrutura industrial adaptada e a
distância é curta entre o campo e as caldeiras que são
alimentadas pela palha recolhida.
A Sada utiliza a biomassa da palha da cana-deaçúcar para sustentar a cogeração de energia sustentável. Toda a palha recolhida no canavial é utilizada para alimentar as caldeiras para a geração de
energia. Em 2013, a Sada recolheu 30 mil toneladas
de palha de cana-de-açúcar com o objetivo de gerar
energia, atendendo grande parte dos municípios do
norte mineiro. A usina Sada Bioenergia vem adotando este sistema próprio de recolhimento da palha,
com a utilização de uma forrageira modelo FR9060.
“Com o sistema a granel, conseguimos diminuir os

A colheita mecânica é um ponto forte que favorece o recolhimento
da palha no campo, já temos cinco operadores muito bem
capacitados para operar em nossas unidades"
Leo Amaral, da Usina Abengoa
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Solar
A energia
captada por
meio de placas
solares é
transformada
em
eletricidade.

Eólica
A energia é
gerada com a
movimentação
dos aerogeradores
(uma espécie
de catavento
gigante)

Marés
Por meio das
águas do mar,
uma turbina é
acionada para
um
gerador de
eletricidade.

Biocombustíveis
A geração de etanol
e biodiesel para
veículos automotores
a partir de produtos
agrícolas (como
semente de mamona
e cana-de-açúcar)

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a produção
nacional de cana-de-açúcar estimada para 2014 deve aumentar 0,7% em
comparação com 2013, chegando a 743,1 milhões de toneladas. Só a
região Sudeste é responsável por 65,5% da produção nacional, ficando o
estado de São Paulo responsável por 53,8%. Os outros 35% de hectares de
área plantada no Brasil estão no Paraná e na Mata Nordestina. De acordo
com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), na safra 2013/2014,
o Brasil teve quase nove milhões de hectares de área plantada de cana-deaçúcar. Em São Paulo, são 4,5 milhões de hectares.

custos gerados pelo enfardamento e conseguimos
garantir até 40% a mais de aproveitamento no recolhimento da palha”, explica o gerente operacional
da Sada, Daniel Petry.
Ainda segundo ele, a usina está investindo em
tecnologia, como os equipamentos de agricultura
de precisão da New Holland, para diminuir os possíveis problemas gerados pelo sistema de recolhimento a granel. “Nós já conseguimos elevar a vida
útil deste sistema, inclusive reduzindo os custos. E
a New Holland já está desenvolvendo, junto com a
concessionária, treinamentos com as máquinas.

Esperamos que a New Holland continue investindo
em tecnologia, manutenção, estoque de peças e treinamentos”, confia ele no investimento com a marca.
Dentro desse conceito de cogeração de energia a partir do recolhimento da palha, Leo Amaral, supervisor agrícola da usina Abengoa Bioenergy, vê vantagens que favorecem o brasileiro.
“A quantidade de chuvas deste ano no Brasil foi
insuficiente para atender as necessidades das
usinas. Pensando na cogeração com a palha, diminui a probabilidade de um possível apagão ou
falta de energia, além de diminuir áreas que podem vir a ter incêndios porque se tira uma boa
parte da palha com maquinário”, contextualiza
Amaral. Outro quesito apontado por Amaral é a
geração de emprego. Segundo ele, com maquinários em campo, perde-se o corte manual das
usinas, por outro lado, capacita-se esse cortador
de cana para operar essas mesmas máquinas. “A
colheita mecânica é um ponto forte que favorece
o recolhimento da palha no campo. Aqui na Abengoa, por exemplo, já temos cinco funcionários que
eram cortadores de cana e hoje estão muito bem
capacitados para operar as máquinas que temos
nas nossas unidades”, conta ele.
A Abenga colheu em 2013, mais de três milhões
de toneladas de palha da cana nas duas unidades
para cogeração, atingindo 35 municípios. “Nossa estrutura de máquinas é toda New Holland, que superaram a nossa expectativa. Pensávamos em recolher
30 f/hora, mas conseguimos chegar em 40 f/hora”,
conta Leo Amaral. O aleiramento, o enfardamento e
a carreta são feitos com equipamentos da marca e
todo esse processo tem como objetivo a cogeração de
energia. “Tivemos a visita da New Holland que nos
deu toda a assistência e treinamento que precisamos
para operar as máquinas e realizar o nosso trabalho
com sucesso”, conclui Amaral.

Nós já conseguimos elevar a vida útil deste sistema,
inclusive reduzindo os custos. E a New Holland já está desenvolvendo,
junto com a concessionária, treinamentos com as máquinas”
Daniel Petry, da Usina Sada
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LANÇAMENTOS

Modernização
a favor do
rendimento
Produtores rurais aprovam evolução
e eficiência dos tratores da linha T7

A
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evolução da agricultura nos últimos anos,
dada, entre outros aspectos, pela necessidade
de atender a demanda por alimento do mercado, é bastante nítida quando olhada pela ótica da
melhora no maquinário agrícola.
Presente nesse cenário no Brasil desde o início
da mecanização agrícola no país, nos anos 70, a
New Holland busca,a cada ano,contribuir para essa
evolução. Exemplo disso são as melhorias tecnológicas nas linhas de tratores da marca, como é o caso
da linha T7, que agora está mais completa com os
modelos de média potência. Com os investimentos
em pesquisas técnicas e de mercado, as máquinas
estão cada vez mais preparadas para trabalhar de
maneira eficiente nos terrenos brasileiros, e enfrentar as adversidades do clima de cada região.
Cliente New Holland desde o início de sua
profissão como agricultor, Reginaldo Feige Maeda, engenheiro agrônomo e há 25 anos produtor
rural, teve a oportunidade de observar de perto e
vivenciar o avanço e desenvolvimento dos maquinários agrícolas e da agricultura.
Entre outros fatores, essa vivência se deu pelo
próprio parque de máquinas que Maeda possui
e pelos outros tratores com os quais trabalhou
em sua propriedade durante esses anos, a Fazenda Santa Maria, localizada em Mariluz, oeste do
Paraná. Entre os que passaram pela propriedade
ajudando no plantio de soja e milho safrinha nos
500 hectares, estão o clássico trator Ford, e os
modelos da linha TM.
Em outubro de 2013, o produtor sentiu a necessidade de trabalhar com uma máquina de maior
potência, então decidiu fechar negócio e adquirir
um novo T7.245 pela concessionária Equagril de
Goioerê (PR). “Essa evolução no maquinário é muito importante para o rendimento de trabalho, com
uma boa relação custo-benefício, economia de combustível, rendimento operacional, conforto ao operador”, opina o produtor, ressaltando ainda o em
new holland em campo

Potência
máxima com
EPM™de 242 cv

maior produtividade da fazenda.
Segundo ele, houve um aumento significativo
no rendimento do trabalho na escarificação, que
esse ano apresentou uma eficiência de 35% a mais
em relação ao ano passado. “Conseguimos realizar
a operação em menos tempo na proporção tempo/
área. Estou satisfeito com o trabalho do T7”. E não
foi apenas a Maeda que o trator T7 agradou:“O
operador também ficou muito contente, pelo conforto proporcionado pela evolução da cabine. A
mudança na cabine foi excelente, é de ótima qualidade”, afirma o produtor.
Aproximadamente a 45 km de distância da
fazenda Santa Maria, em Quarto Centenário, está
o Sítio São Pedro, do produtor rural e também
cliente New Holland, Pedro Paimi. O agricultor
produz milho e soja nos 250 hectares da propriedade, e a decisão de obter um T7.240 completo
surgiu também da necessidade de maior potência
para a plantadeira.
“O preço estava bom, assim decidimos comprar e fazer um teste. E o trator T7 não decepcionou. Atendeu as nossas expectativas”, conta
Paimi, afirmando não ter arrependimento em
investir no novo trator T7.240.
Na fazenda de seu Paimi, o trator trabalha fazendo a escarificação e plantando a soja e milho.
Trabalhando com a agricultura desde 1976, atualmente, o produtor exerce mais o papel de coordenador das atividades na propriedade, enquanto
o filho, Marcos Paimi, trabalha mais diretamente

com as máquinas e produção dos grãos. “É negócio de família e estamos muito contentes com o
resultado e com o desempenho do trator, é uma
máquina muito boa”, ressalta. Para o agricultor, a
modernização das máquinas atendeu a produção
no Sítio São Pedro, e é nítida a importância da evolução do maquinário para o melhor rendimento
das atividades na propriedade.

Estamos muito contentes com o
resultado e com o desempenho do
trator, é uma máquina muito boa”
Pedro Paimi, produtor em Quarto Centenário

Potência máxima com EPM™ de 234 cv

Produtores são da
região do Paraná
Mariluz
Goioerê
Quarto
Centenário

PR

Nova linha T6 de
tratores New Holland
Neste ano, a grande novidade da New Holland para o
mercado de tratores é a linha T6. Ela chega composta por três
modelos, o T6.110, o T6.120 e o T6.130, com 110, 120 e 130
cv, respectivamente. As máquinas apresentam três opções de
transmissão: 8x8 com reversor mecânico, 8x8 com reversor
hidráulico e 16x8 com reversor hidráulico.
“Estes tratores completam a família New Holland da nova
geração, com o design global da marca, no qual o DNA está
presente desde o farol olho de gato, passando pela cabine,
até a forma do para-lama e faróis traseiros. Os modelos ainda
permitem o acesso facilitado a todos os pontos de manutenção”,
destaca Nilson Righi, gerente de produto da New Holland.
Com opções de versões em plataforma e cabine, o peso
dos tratores é de 6120 kg, o que proporciona uma boa relação
peso/potência, permitindo a operação de implementos com
economia de combustível. “Os modelos cabinados apresentam a
mesma cabine do pulverizados SP2500, o que assegura espaço,
ergonomia, design e visibilidade. Assim, a cabine da linha T6 se
encaixa como best in classna categoria de tratores entre 100 e
130 cv”, afirma Righi.
O gerente de produto ainda destaca a bomba hidráulica de
até 100 l/min e retorno livre, que permite operar as modernas
plantadeiras do mercado. Os modelos hidráulicos possuem até
três válvulas remotas. A linha ainda permite tomada de força
de 540/1000 rpm com engate macio, terceiro ponto e barra
de tração super dimensionados para qualquer implemento
do mercado, opções de rodados singles e dual e opções de
agricultura de precisão eguidance até nível de RTK.
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Produção de sementes
com qualidade
Maximizar avanços e atingir os resultados
Por Jonas Pinto e Alexandre Levien
da Fundação Pró-Sementes

A
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produção de sementes de alta qualidade fisiológica é o objetivo final de
todo produtor de sementes; se não
o é, deveria ser. E para que esse resultado
seja atingido, exigem-se inúmeros cuidados em todo o processo de produção, pois
estamos trabalhando com um ser vivo, já
que uma semente é capaz de gerar uma
nova planta, ou seja, algo muito precioso.
Para isso, os cuidados vão desde a escolha
da área, passando pelo plantio, manejo,
colheita, beneficiamento, armazenamento
e, por fim, a expedição das sementes para
os agricultores.
A correção da fertilidade dos campos de
produção de sementes é de suma importância, pois, como se diz no dito popular, “sem
comida não se fica em pé”, e é exatamente
isso, pois uma planta mal nutrida fica mais
suscetível a doenças, ocasionando a má formação das sementes, com isso reduzindo
drasticamente a produção e qualidade.
Neste sentido, para maximizar os avanços técnico-científicos no sentido de se
obter alta produtividade, é essencial o uso
de sementes certificadas de alta qualidade, uma semeadura adequada e uniforme,
evitando, assim, falhas de stand. A densidade ideal de plantas para cada cultivo depende principalmente das características
do cultivo, tais comociclo biológico, altura
da planta, hábito de crescimento, índice
de acamamento e período juvenil, no caso
da soja. Essas características agronômicas são influenciadas pelo espaçamento e
densidade de semeadura.
O manejo durante o ciclo da cultura é
outro ponto-chave para o sucesso. Quando se trata de sementes, todo o cuidado é
pouco e os riscos são grandes. Para isso,
devemos ter um manejo integrado de pragas – MIP, dessa forma, maximizamos nossos esforços no controle das pragas sem
agredir o meio ambiente. As doenças são
outro fator importante nesse cenário, devendo-se ter um monitoramento regular e
a utilização adequada dos fungicidas.
A colheita é um dos gargalos na produnew holland em campo

Os cuidados vão
desde a escolha
da área, passando
pelo plantio, manejo,
colheita, beneficiamento,
armazenamento e, por fim,
a expedição das sementes
para os agricultores"
ção de sementes e muitas vezes não lhe é
dada a devida atenção. O ponto de colheita
é de extrema importância. Não devemos
deixar baixar muito a umidade das sementes, pois, além de deixá-las mais expostas
aos danos mecânicos, também irá contribuir para a deterioração, reduzindo a qualidade fisiológica (germinação e vigor). As
colheitadeiras devem ser adequadas para
esse fim, já que, para colheita de lavouras
para grãos, qualquer máquina e qualquer
regulagem serve, pois o que prevalece é a
rapidez na colheita. No entanto, quando se
trata de colheita de sementes, devemos ter

máquinas adequadas para esse fim, procurando sempre conciliar a rapidez na colheita, com menores perdas e menores danos mecânicos às sementes ocasionadas
pelo processo de debulha das máquinas.
O beneficiamento e o armazenamento
das sementes é outro ponto crucial na produção de sementes, mesmo sabendo que
sementes se fazem no campo e não na UBS
(Unidade de Beneficiamento de Sementes). A UBS é o local onde as sementes serão secas, limpas, classificadas, tratadas e
embaladas. Se os equipamentos não forem
adequados e bem regulados, esse processo estará comprometido.
Para se ter uma noção dessa importância, todo o investimento e o esforço realizado para obter lotes de sementes de alta
qualidade, desde a implantação do campo, passando pela condução, colheita, até
o beneficiamento e formação dos lotes de
sementes, poderão ser perdidos por uma
simples regulagem errada de uma máquina
na colheita e/ou no beneficiamento de sementes. Por isso devemos proporcionar aos
colaboradores envolvidos nesses processos,
treinamentos periódicos, visando minimizar
os riscos na atividade, além da supervisão de
um agrônomo em todo o processo.
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Novidade à vista

E

m parceria com a
Tramontina, a marca
lançou recentemente
um cortador de grama
multiuso. A máquina
é comercializada pela
rede de concessionários
New Holland em todo
o território nacional.
“Estamos buscando nesse
lançamento, apresentar aos nossos clientes mais uma
novidade no portfólio de máquinas e equipamentos”,
explica Carlos d’Arce, diretor de Marketing da New Holland.
Projetado e fabricado no Brasil, o cortador de grama tem
como acessórios o reboque com capacidade de carga para
200kg, o toldo para proteção do operador e o varredor e
recolhedor de grama. Sua manutenção é fácil e de baixo
custo e sem o conjunto de corte, o cortador de grama
pode ser utilizado como veículo utilitário.

Produtores de Minas Gerais
recebem Expedição Safra

Projeto patrocinado pela marca realizou
levantamento sobre a safra de soja no estado

C

om o tema “Expansão que desafia preço, mercado e
sustentabilidade”, a Expedição Safra está na fase final de
um diagnóstico da safra 2013/2014 em três continentes e 14
estados do Brasil. A expedição visitou duas propriedades de
agricultores e clientes em Minas Gerais. Em Unaí, foi a Fazenda
Giboia Columbia, do produtor e cliente da concessionária
Unape, Theodorus Sanders, onde 1.800 hectares de soja
foram colhidos com duas colheitadeiras CR. Na mesma área
da colheita, tratores TL e TM auxiliam no plantio do milho
safrinha. Também foi
visitada a Fazenda
Figuereda Riacho,
em Coromandel. Lá,
o produtor Elísio
Cardoso colhe
a soja com uma
colheitadeira e um
trator da marca.

Cabanha São Rafael

O

19º Remate Anual de cavalos da raça crioula e a 14ª
Credenciadora de Inéditos contaram com o patrocínio da New
Holland pelo segundo ano consecutivo. O evento aconteceu na
Cabanha São Rafael, em Balsa Nova (PR), e foi uma grande festa,
atraindo centenas de criadores e apreciadores da raça crioula.
Para o público, a participação da New Holland foi marcante.
Segundo a empresária Loredana Gamper Bittecourt, a marca e o
evento possuem valores que se encontram. “A New Holland estar
aqui, para
mim, não é
surpresa, é um
complemento
que torna
a festa mais
bonita ainda”,
reforça.
Acesse no
YouTube

Alessandro Maritano discute
mecanização e sustentabilidade

A

New Holland apresentou soluções para o desenvolvimento
de uma agricultura sustentável em um dos principais
fóruns de discussões sobre o mercado agrícola mundial,
o Global Agribusiness Forum 2014 (GAF), em São Paulo.
Alessandro Maritano, vice-presidente da marca para a
América Latina, discursou sobre produtividade eficiente,
agricultura de conservação, geração de energia, mecanização
e crescimento das áreas de cultivo com zero
emissão, entre outros assuntos. “As necessidades
Acesse no
dos agricultores hoje são a mecanização agrícola,
YouTube
o melhoramento da tecnologia e a otimização
do custo de produção, porque eles estão se
tornando mais empreendedores e precisam
acompanhar o crescimento da produção no
mundo”, destacou Maritano.
new holland em campo
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16º Seminário de Mecanização
e Produção de Cana

O

quadro “O uso de taxa variável no plantio de cana-deaçúcar”, foi ministrado pelo gerente de produto da marca,
Samir Fagundes e o especialista em Agricultura de Precisão,
Felipe Sousa, que destacaram o sistema PLM (Precision Land
Management – Gerenciamento Preciso do Campo) de agricultura
de precisão e suas vantagens. O evento aconteceu em março, em
Ribeirão Preto (SP), e foi promovido pelo Grupo Idea (provedor de
informações da agroindústria canavieira brasileira).

Concessionários marcam presença
em importantes feiras agrícolas

D

urante o mês de abril as concessionárias Paraíso
Máquinas, de Jataí (GO), Carpal, de Goiânia (GO) e New
Agro, de Londrina (PR), estiveram representando a New
Holland nas feiras Tecnoshow Comigo, que aconteceu em
Rio Verde (GO) e na Expolondrina, em Londrina no Paraná.
“A Tecnoshow é a principal feira do estado de Goiás. Ela
é precursora dos negócios da região e com ela é possível
prever como serão as vendas locais ao longo do ano.”
destaca Paulo Carrijo, gerente regional de vendas.

Prêmio New Holland
de Fotojornalismo

E

stão abertas as inscrições para o 10º Prêmio
New Holland de Fotojornalismo, um dos mais
conceituados concursos de fotojornalismo na América
Latina, e que conta com o patrocínio da New Holland e
do Banco CNH Industrial. Para comemorar os dez anos,
a premiação abre as portas, pela primeira vez, para
participantes de todos os países da América do Sul, que
podem se inscrever até o dia 20 de junho, nas seguintes
categorias: profissionais e aficionados. O regulamento
completo está disponível no site premionewholland.com,
onde deverão ser feitas as inscrições.

Oeste baiano recebe
nova concessionária Justi

O

4º Simpósio Internacional Leite Integral

A

conteceu em Curitiba (PR) a 4ª edição do Simpósio
Internacional Leite Integral, evento realizado pelo
MilkPoint e patrocinado pela New Holland, discutiu esse
ano a criação de bezerras e novilhas e reuniu mais de 700
profissionais nacionais e internacionais interessados nos
temas relativos à pecuária de leite.
Durante os dias de evento, especialistas da marca
estiveram no estande recebendo produtores rurais e visitantes
interessados em saber mais sobre a linha de feno e forragem
que a marca oferece. “Tivemos um ótimo retorno, passaram pelo
estande pessoas de vários lugares do país. A marca recebeu
elogios em relação à participação do evento e as soluções
apresentadas para o segmento” destaca Douglas Santos,
especialista de produto da New Holland.
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s produtores da cidade de Santa Maria da Vitória, na região
do oeste baiano, contam agora com uma nova revenda Justi.
A concessionária está pronta para atender a região que tem
como principais atividades agrícolas a pecuária e a fruticultura.
Os clientes presentes na inauguração puderam desfrutar de um
churrasco no almoço e participar das atividades de um “Dia de
Negócios” com demonstrações de máquinas e implementos
agrícolas. Além disso, os diretores Claudimir Justi e Claudacir Justi
realizaram a entrega de chaves para alguns clientes.

new holland em campo

19

T7

NOVA
LINHA

Sucesso mundial,
orgulho do produtor brasileiro.

T7.140 | T7.150 | T7.175 | T7.180 | T7.190 | T7.205 | T7.240 | T7.245

No seu concessionário:

EM TODOS OS CAMPOS,
CULTIVANDO NOVOS TEMPOS.

