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editorial

Olhando
para o futuro

A

New Holland é uma marca que está
sempre crescendo. Nossas máquinas
evoluem e ganham mais e mais tecnologia, nossos colaboradores, dealers e
parceiros evoluem, nossa relação com os clientes evolui e, como consequência, há uma notável
transformação no campo.
Queremos cada vez mais crescer junto com o
produtor, e isso significa estar presente geração
após geração. Somos uma marca preocupada
com todas as etapas que envolvem o atendimento aos nossos clientes, englobando gestão, vendas e, principalmente, pós-venda. Estamos sempre atentos às necessidades do produtor rural,
preocupados com o uso correto e sustentável do
ambiente e com o que será passado de pai para
filho, ou seja, preocupados com o futuro.
A nova geração de agricultores que está no
campo e as que estão por vir têm uma grande preocupação: elevar a produtividade apostando em novas tecnologias que aliem este
aumento a uma agricultura sustentável. Posso
dizer que esta é também a nossa maior preocupação, pois investimos, dia após dia, em novos
meios de contribuir para o desenvolvimento
dos produtores rurais, com renovação e inovação, adaptando-nos às exigências desse mercado que não para de mudar.
Nesta edição, o destaque é a matéria sobre
a sucessão no campo, dando continuidade a
edição anterior em que falamos sobre a importância do jovem no campo. Você vai conhecer a
família Sanders, que trabalha na propriedade
em Sebastião Leal, interior do Piauí. Eles nos
mostram a importância de cada um no desenvolvimento dos negócios e também a importância da renovação para produzir cada vez mais. A
fazenda Progresso é modelo em estrutura e tecnologia por investir sempre em equipamentos e
máquinas modernas para o trabalho no campo.

RENOVAÇÃO
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Boa leitura!

Alessandro Maritano,
Vice-Presidente para a América Latina

sumário
Lições que os pais deixam
aos filhos que assumem
os negócios da família
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Quero destacar também o Prêmio Gerdau
Melhores da Terra. Eu e todo o meu time nos dedicamos diariamente para a marca ter cada vez
mais destaque entre os fabricantes de máquinas agrícolas que competem no nosso mercado.
Receber este prêmio é um grande orgulho para
todos nós e tenho certeza que este resultado se
transfere para os clientes. Ressalto que o fato
da colheitadeira CR6080 ter nascido em terras
brasileiras e ter recebido este reconhecimento,
mostra a capacidade do desenvolvimento tecnológico de máquinas de origem nacional.
Você também vai conhecer produtores do
Rio Grande do Sul que estão intercalando a
produção de arroz com a de soja. Saiba por
que essa tendência aumenta a segurança financeira dos rizicultores.
Outra tendência em expansão é a geração
de bioenergia. Neste segmento, a New Holland
entra com a colhedora de biomassa FR600, uma
solução específica destinada a projetos de geração de energia, que você também poderá conhecer melhor nas próximas páginas.
Por fim, quero dizer que a evolução e o progresso só são possíveis quando fazemos parcerias de sucesso. Somos parceiros dos nossos
clientes e tenho orgulho em dizer que juntos
somos a família New Holland.
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Reconhecimento

Colaboradores da fábrica, concessionários e clientes durante comemoração do Prêmio Gerdau

Colheitadeira é eleita a melhor
em campo por produtores rurais
Diferenciais que garantem menor perda
e melhor qualidade de grãos fizeram com
que a CR6080 fosse escolhida a máquina
destaque no Prêmio Gerdau
por Mariele Felipak

D

esde o projeto inicial, a máquina foi pensada para o
produtor local e para as peculiaridades das lavouras brasileiras. A colheitadeira de duplo rotor
CR6080, classe 6 é a melhor em
campo, de acordo com parecer da
comissão julgadora do Prêmio Gerdau Melhores da Terra e na opinião
dos clientes e usuários. O reconhecimento veio com o Troféu Ouro, da
categoria Destaque, em Agricultura
de Escala, do Prêmio Gerdau 2014,
a principal premiação de máquinas
agrícolas da América Latina.
"A máquina possui um sistema de
trilha e separação com rotores duplos, sistema de limpeza de grãos com
peneiras autonivelantes, distribuidores de palha rotativos e dispositivos
auxiliares eletrônicos, entre outros
atributos", afirmaram os usuários.
Ainda de acordo com os produtores entrevistados, "a CR 6080

propicia a distribuição uniforme da
palha sobre o terreno, contribuindo
para a sustentabilidade da produção". A máquina é de fácil operação
e manutenção, e oferece segurança e
conforto para os usuários. É voltada
para médios e grandes produtores
rurais e destaca-se pela alta capacidade de colheita, inclusive em relevo ondulado. Tudo isso fez dela o
grande destaque do Prêmio Gerdau
Melhores da Terra.
A comissão julgadora do Prêmio
Gerdau avaliou as máquinas existentes no mercado há mais de um ano e
todas estavam em uso no campo. Elas
foram julgadas in loco, por um time
de especialistas em ciências agrárias
das principais instituições do Brasil
e Argentina. Para esta edição, foram
percorridos mais de 39 mil quilômetros, e mais de 270 usuários dos
equipamentos foram entrevistados
nos dois países.

É de fácil operação e manutenção, oferecendo
segurança e conforto para os usuários"

Produtor entrevistado

Diretor-presidente da Gerdau, André Gerdau
Johannpeter; vice-presidente da New Holland
para América Latina, Alessandro Maritano,
e ex-secretário da Agricultura, Pecuária e
Agronegócio do RS, Cláudio Fioreze

Por dentro da máquina
Dentro da família de colheitadeiras CR de duplo
rotor, a CR6080 é uma das máquinas-destaque.
Ela tem nove mil litros de capacidade no tanque
graneleiro e velocidade de descarga de 110
litros por segundo – a maior da categoria.
Ela também vem equipada com um novo
sistema integrado de picagem e distribuição
de palha, que garante melhor fragmentação e
distribuição dos resíduos com menor consumo
de potência. Tem uma área de limpeza de 5,4 m2
que aumenta consideravelmente a capacidade
de colheita com reduzido índice de perda de
grãos. A CR6080 pode ser combinada com
plataformas de 25 e 30 pés.
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Investimento

Paixão azul
e amarela
Conheça a história de
agricultores que são verdadeiros
admiradores da marca
por Renata Jorge Campos

É
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fácil encontrar no mundo rural produtores que
vestem a camisa da marca favorita de equipamentos agrícola, que vibram por suas cores e
amam suas máquinas com uma paixão invejável.
São como torcedores que estão sempre ao lado
do time do coração, que entusiasmam seus jogadores e levam a equipe para frente. Incentivam o trabalho, batem no peito para defender o grupo e não
deixam de apontar quais pontos precisam de melhorias para que o time continue a crescer.
No trabalho nas plantações, esses torcedores
preparam suas máquinas e fazem sua manutenção.
E quando chega a hora de colocá-las em campo, vibram com seus desempenhos e se alegram ao erguer
o grande troféu do agricultor: o produto colhido.
Quem imaginaria que a rotina agrícola tem muito em
comum com uma das maiores paixões do brasileiro?
O time New Holland tem os torcedores que vestem azul e amarelo e se emocionam quando colocam as amarelinhas e os azuizinhos em campo.
Em Iturama, no Triângulo Mineiro, parte desta
torcida é formada pelos homens da família Lins, o pai
Antônio e os filhos Marcelo, Márcio e Antônio Junior. E
dela os pequenos também fazem parte. O filho de Marcelo, de 1 ano e 9 meses, mesmo tão novo, até já experimentou comandar a direção do trator que trabalha
na propriedade e desenvolveu a paixão pela marca
quando ganhou do pai uma miniatura de trator.
Há mais de 30 anos, a família realiza os trabalhos
no canavial com tratores da marca, desde o preparo
do solo até o plantio e transbordo. São seis tratores
em campo, time formado pelo TL 85, o TM 7020 e
o TM 7040, e três 7630 da série 30. O desempenho
apresentado por eles nos 600 hectares plantados de
soja e amendoim é motivo de orgulho e paixão.
“Temos uma história de amor e fidelidade que
já dura mais de 30 anos, passada de geração para
geração. Nenhuma outra cor de trator a não ser azul
entra em nossa fazenda”, conta Marcelo.
Na família Lins, agricultura é uma tradição.
“Trabalhamos com a terra desde pequenos. A família inteira é formada por agricultores. Primos,
tios. É uma atividade que herdamos do nosso bisavô”, diz Marcelo.

Temos uma história
de amor e fidelidade
que já dura mais de 30 anos,
passada de geração para
geração. Nenhuma outra
cor de trator a não ser azul
entra em nossa fazenda”
Marcelo Lins, produtor em Minas Gerais

Juvenal e Rafael
Queiroz, pai e filho,
durante a aquisição
da 5ª máquina

Essa mesma tradição é passada para as máquinas
da New Holland. “Na região, somos conhecidos por só
usar e só gostar de New Holland. É paixão, é igual time
de futebol. A gente cria um vínculo, pega o gosto pela
máquina e não troca mais”, completa o agricultor.
A 244 km de distância de Iturama, a família Queiroz, clientes da concessionária Nova Holanda, complementa a torcida trabalhando com cinco máquinas
New Holland. As forrageiras da linha FR formam o
time dos empresários Juvenal e Rafael Queiroz, pai e
filho, que trabalham prestando serviços para os produtores da região de Minas Gerais e Goiás.
Ao pesquisarem, os dois descobriram a qualidade do serviço executado pelas forrageiras da marca
e conquistaram os produtores mineiros e goianos
com o trabalho realizado. “Nós trabalhamos só com
máquinas New Holland, pelo diferencial da marca,
por ser melhor para realizar a manutenção. E os
fazendeiros que contratam o nosso serviço estão
muito satisfeitos com a qualidade do trabalho”, explica Juvenal, ressaltando a felicidade com o retorno
obtido pelo investimento e a intenção de continuar
comprando máquinas da marca.
Em Cordélio, no Paraná, os produtores rurais
Marcos Roberto Forte e Fernando Forte têm um
time formado por três amarelinhas e seis azuizinhos. Quando as CRs 9060, 6080 e 5080 entram em
campo para completar o trabalho realizado pelos
tratores campeões da linha T7, TL e da linha TM, a
satisfação é grande.
“São máquinas show de bola! É um espetáculo,
temos uma ótima produtividade e vemos o resultado no grão colhido”, afirma Marcos, com a animação
de um torcedor. Junto com o pai e o irmão, Marcos
opera as máquinas nos 1.450 hectares plantados de
soja, milho, feijão e trigo da Fazenda Forte.

O modelo T7.245
foi eleito o “Trator
do Ano” na 21ª
Agrishow. Ele
passou pela
avaliação de
dez professores
doutores em
mecanização
agrícola e pelo
aval de outros
especialistas
do setor. Os
tratores TL 75 e
T7 205 também
ganharam em
outras duas
categorias na
primeira etapa do
concurso.

Estilo New Holland

São máquinas
show de bola!
Temos uma ótima
produtividade
e vemos o resultado
no grão colhido”

A paixão pela marca se estende para além do maquinário. Para pisar
no campo, as botinas. Para proteger do sol, o boné. Para reter o suor, as
camisas. Aquecer no frio, as jaquetas.
“Para ir trabalhar no campo usamos a botina da New Holland. O pé
já se acostumou, então, estamos sempre com ela”, conta Marcos, que
também usa o boné quando vai
trabalhar na lavoura.
Na família Lins, essa paixão
também é estampada com
os produtos da New Holland.
Marcelo Junior adora o trator
miniatura da marca, presente
que ganhou do pai. A camiseta
e a botina são itens essenciais
para quando Antônio, Marcio
e Marcelo Lins vão para a
plantação.

Marcelo e o filho comandam a
direção do TL 85

Marcos Forte, produtor no Paraná
new holland em campo
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Jovens
decidem
permanecer
no campo
Filhos assumem posições
de liderança na lavoura,
construídas pelas gerações
anteriores, e pais confiam
a eles importantes decisões
por Mariele Felipak dos Passos

Johnny e Wilson Fernandes
acreditam no trabalho em
família para manter o
sucesso do negócio

Sempre fiz parte do campo, gosto do
trabalho na lavoura e não me vejo
trabalhando com outras coisas; assumir
o legado da família é um presente”
Johnny Fernandes, produtor em São Paulo
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ma geração com perfil dinâmico, novos valores, mudanças comportamentais e a tecnologia integrada no cotidiano passa a assumir posições de liderança em propriedades rurais
no Brasil, já construídas e fortalecidas no mercado
por suas gerações anteriores. Para sucederem a
propriedade e a gestão, os filhos de agricultores,
assim como herdeiros de outras companhias que
não estão no segmento do agronegócio, estão buscando se profissionalizar e contribuir com o desenvolvimento dos negócios.
“O meu sonho de criança era ser piloto de Fórmula 1”: assim o produtor rural Gregory Sanders
lembra como começou a pensar no futuro. “Eu acho
que todo jovem tem um sonho, mas nem sempre
tem a probabilidade de se realizar. E às vezes passa
a persistir boa parte da vida em um sonho que lá
na frente se frustra porque não consegue atingir,
mas só perdeu tempo. No meu caso, eu aproveitei
uma oportunidade de um negócio que o meu pai já
tinha e fiz disso o meu sonho”.
Sair do campo nunca esteve nos planos de Gregory, mesmo quando sonhava em ser piloto de Fórmula 1. “Meu pai foi bastante realista e me mostrou
o que a vida me proporcionava naquele momento”.
Durante a infância e a adolescência, Gregory conta
que seu pai dava algumas atividades para ele que
o deixavam realizado e se sentindo importante. “A
primeira vez que meu pai me colocou para operar
um trator, eu me senti o cara mais importante do
mundo. Fiquei o dia inteiro trabalhando com uma
grade intermediária de 28 polegadas e 16 discos”,
lembra ele com detalhes. Depois vieram outros
aprendizados, como colher algodão. Filho do fazendeiro Cornélio e agora gestor da Fazenda Progresso, Gregory assumiu os negócios da família em
Uruçuí (PI) junto com o pai.
O tempo passou e, já envolvido no negócio do
pai, Gregory decidiu durante o Ensino Médio cursar a faculdade de Agronomia simultaneamente
ao início do curso de Administração. Cornélio e
Gregory têm conhecimento em negócios, buscam
tecnologia de ponta, planejamento da produção,
ações para melhorias das comunidades locais e
respeito ao meio ambiente. Neste cenário, Gregory comanda com entusiasmo a Fazenda Progresso com mais de 30 mil hectares de área plantada de soja, milho e algodão.
A Fazenda Progresso, modelo de desenvolvimento de empresa familiar, é exemplo de infraestrutura na região em parque de máquinas, estrutura para armazenar sementes, beneficiamento
de algodão, alojamentos, refeitório, oficinas, barracão, estrada e sede, entre outros. O investimento começou já quando a família pisou nas terras
piauienses. Assim como outras propriedades do
estado, os Sanders chegavam a fazer oito horas de
viagem para resolver problemas como mecânicos
e outras assistências em cidades fora do Piauí. “Se
fôssemos depender de fora, se não investíssemos
aqui dentro, o nosso crescimento seria inviável.
Assim, fomos organizando tudo e se tornou uma
estrutura grande, mas mais fácil de tocar.”
Dentro do conceito de melhorias para a comunidade da região, a Fazenda Progresso se tornou um
local que dá condições melhores para as pessoas e
atrativas para outras. “Não nos limitamos apenas

nas necessidades da nossa família, mas também
em atender todas as pessoas que moram aqui dentro da fazenda”, completa Gregory. Com essa busca
constante em aprimorar os negócios, um programa
para cultivo da soja adaptada para a região do Piauí
é desenvolvido dentro da propriedade em parceria
com a FT Sementes. “É um negócio que agrega valor
à nossa atividade, vem ao encontro de atender a necessidade da região. Não é um trabalho tão simples,
mas estamos tendo bons resultados”, conclui ele.
Assim como as pessoas da sua idade, Gregory
aderiu com facilidade e rapidez às tecnologias. Em
2006, eles adquiriram o primeiro GPS e o primeiro
piloto automático. “A tecnologia nivelou a qualidade
de plantio, como o alinhamento das linhas. A tecnologia nos permitiu ampliar a capacidade operacional”, diz ele que vê mais para frente o avanço da tecnologia. “Já ouvimos falar que nos Estados Unidos,
por exemplo, um operador chega a operar três tratores fazendo com que eles sigam o primeiro trator.

A frota New Holland
da família Sanders
conta com tratores
da linha T7 e T9,
colheitadeiras CR e
pulverizador.

Isso vai aumentar a capacidade de plantar muito
mais área. Hoje tenho uma máquina trabalhando 10
horas por dia; com o sistema autônomo, terei uma
máquina trabalhando 22 horas por dia”, almeja.
Em relação à mão de obra para acompanhar
essa tecnologia no campo, Gregory encontra um
desafio. “Temos que cada vez mais dar condições e
estruturas na propriedade para trazer e manter as
pessoas capacitadas com um bom salário, porque
disputamos funcionários com empresas que estão
nas cidades”. Para a manutenção de máquinas
e assistência técnica, a Fazenda Progresso conta
com a prestação de serviço da concessionária Jaraguá Bahia. “O que está fazendo diferença em escolher a New Holland é o atendimento da revenda.
Percebemos que eles têm se esforçado muito para
nos dar assistência, treinamento e tudo aquilo que a
gente tem pedido. É o que a gente tem que valorizar,
porque aqui temos carência de assistência técnica
de qualidade”, conclui Gregory.
segue

»»

A primeira vez que meu pai me colocou
para operar um trator, eu me senti
o cara mais importante do mundo”
Gregory Sanders, produtor no Piauí

A Fazenda Progresso,
comandada por Gregory
com seu pai, Cornélio
Sanders, cultiva soja, milho
e algodão em mais de 30
mil hectares, no Piauí

new holland em campo
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Descendo para São Paulo, em Batatais (próximo
a Ribeirão Preto), também se encontra uma história
rica em detalhes sobre sucessão familiar nos negócios do campo. A família Fernandes é descendente
de portugueses e trouxe na sua história o casamento de dois irmãos com duas irmãs que deram início
à vida no campo com apenas um trator operando
na década de 50. Um dos casais, José Fernandes e
Teresa, teve quatro filhos: Wilson, Flávio, Maria das
Graças e Maria Lúcia. Em 1993, a propriedade foi
dividida para os quatro filhos. As duas filhas foram
para a cidade e arrendaram as terras para as usinas
da região. Já os dois filhos passaram a cuidar da lavoura cada um com aproximadamente 70 hectares,
onde produzem cana, soja e milho safrinha para
silagem. Eles ainda possuem na propriedade vaca
leiteira e produção de peixe tilápia.
Eles iniciaram com o cultivo de soja na região,
mas, depois de enfrentarem problemas climáticos
entre 2000 e 2005, optaram por uma parceria com
uma grande usina para o cultivo de cana. O primeiro
plantio foi feito pela própria usina. A plantação de
cana está em seu oitavo corte.
Desde 1999, os Fernandes são adeptos do sistema de plantio direto e na época já desempenhavam um papel importante na região, divulgando e explicando os seus benefícios para os outros
produtores. "A decisão de implantar o sistema de
plantio direto e mantê-lo na propriedade é porque ele é simples, rápido e eficaz, além de auxiliar
a evitar erosões. No plantio direto, tudo funciona
bem", ressalta Wilson Fernandes.
O primogênito, Wilson, trabalha com o filho
Johnny e vê na sucessão familiar uma forma de
dar continuidade àquilo que com muito trabalho
e muito investimento foi construído por suas gerações anteriores. “É um orgulho muito grande
ter meu filho trabalhando comigo e foi um orgulho maior ainda poder proporcionar o estudo para
ele. Isso sem dúvida faz toda a diferença hoje na
propriedade, podemos vê-lo colocando em prática
tudo o que aprendeu", diz Wilson.
Para Johnny, estar com o pai e permanecer no
campo são privilégios. “Sempre fiz parte do campo, gosto do trabalho na lavoura e não me vejo
trabalhando com outras coisas. Assumir o legado da família é um presente e na realidade cada
um contribui de uma forma diferente. Cada primo

O sistema de plantio direto evita 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 em torno de duas toneladas de carbono
por hectare por ano. A rotação eficiente e a variação
de cultura significam que o solo nunca é despojado
de nutrientes essenciais, e seus inúmeros benefícios
incluem a fixação de nitrogênio e mais fácil controle
de pragas. O controle desse sistema, por meio da
agricultura de precisão, maximiza a produtividade e
minimiza o impacto ambiental.

8
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A família Fernandes produz
cana, soja e milho e divide as
responsabilidades entre pais,
filhos, primos e avô

Rondinele Mendes assumiu
o trabalho junto com o
seu pai no cultivo de soja,
milho, tomate e feijão

ajuda fazendo a sua atividade e é isso que faz os
negócios evoluírem”, conclui.
Os outros parentes de Wilson e Johnny também
possuem fazendas e são todos vizinhos. Ionildo Fernandes e o filho Daniel plantam cana e cuidam de
animais. “Antigamente quem trabalhava na lavoura
não tinha acesso aos estudos, mas eu consegui proporcionar isso para os meus dois filhos”, diz Ionildo
sobre a formação dos filhos e se orgulha por eles se
interessarem ainda pelas atividades da propriedade onde operam os três tratores, plantadeira, pulverizador e colheitadeira New Holland.
Em Lucas do Rio Verde (350 km de Cuiabá),
a Fazenda Irmãos Munaretto está aderindo à
sucessão e já está com bons resultados na nova
gestão, assim como a família Fernandes. A sociedade dos irmãos Domingos e Nelson Munaretto
está também sobre o comando dos filhos: Gustavo e Adriano (filhos do Domingos) e Fábio, Marcelo e Carlos (filhos do Nelson). Além da fazenda
em Lucas do Rio Verde, eles também possuem
propriedades em Sorriso e Sinop, no Mato Grosso, onde cultivam soja, milho e sorgo.
Trabalhar juntos, para Gustavo, é também aumentar a produtividade. “Nós nos damos bem, temos confiança no trabalho um do outro e com isso
conseguimos buscar melhorias para o negócio”, diz
ele, que pretende construir a vida no campo e bus-

Assumindo os negócios junto com o
meu pai, estou contribuindo para o
crescimento. Não tinha como ser diferente”
Rondinele Mendes, produtor em Goiás

ca constantemente contribuir para o crescimento
das fazendas. “Estamos sempre buscando novidades em tecnologia, viagens, que possam contribuir
para o crescimento e a estabilidade”.
O filho de agricultor e agora também um gestor
dos negócios da família, Rondinele Mendes, é outro produtor que acredita no potencial do trabalho
em conjunto com a família. “Eu nasci na fazenda,
sempre trabalhei com agricultura. Assumindo os
negócios junto com o meu pai estou contribuindo
para o crescimento. Não tinha como ser diferente”,
diz ele que, junto com o pai Luiz Mendes, passa a
gerenciar a propriedade da família em Vicentinópolis (quase 200 km de Goiânia) onde cultivam
soja, milho, tomate e feijão.

new holland em campo
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Silos garantem
rentabilidade
no campo
Investir na construção de
armazéns próprios reduz os
custos e aumenta a produtividade
em grandes propriedades
por Mariana Delamuta

P

or favorecer a comercialização e reduzir os
problemas com logística, alguns grandes produtores do país, especialmente de milho e
soja, estão investindo na construção de silos dentro
da própria fazenda. Entre as vantagens, destaque
para o fato de não haver preocupação em deslocar
parte da produção para um armazém geral, pagar
pela armazenagem e precisar negociar com a indústria dona do local.

Para o cultivo da
semente foi criada
a Tecnoseeds, que
produz sementes de
soja as quais passam
por beneficiamento
e são vendidas aos
produtores rurais.

Esse é o caso do produtor Laerte Baechtold, de
Correntina (BA), que trabalha com pecuária e cultiva soja e milho, além da semente de soja, que é
vendida para outros agricultores.
Na propriedade, Laerte construiu quatro silos
para a armazenagem dos grãos de milho e dos
grãos de soja comercial, que não possuem qualidade suficiente para serem vendidos aos produtores, e garante: a armazenagem dentro da própria fazenda vale a pena. “Eu sou o dono do meu
produto, posso vender pelo preço e na hora que
me convém, assim tenho mais liberdade quando
for comercializar o produto”, afirma. Além disso,
a construção de silos gera um bom retorno a longo prazo, já que o produtor não precisará arcar
com os custos do aluguel do espaço.
A qualidade do grão é assegurada em ambos os
casos, porém, os gastos com armazém alugado são
grandes. Existem duas opções: alugar o espaço e pagar por tonelada e período de armazenagem para
vender posteriormente ou entregar o grão para a
empresa dona do armazém que irá embutir o valor
da armazenagem no valor do produto, fazendo com
que ele valha menos para o produtor.
Para Laerte, o principal ponto positivo desse
tipo de armazenagem é o ganho em produtividade. “Além do preço, ganho em produtividade, pois
quando carrego o caminhão ele consegue descarregar no silo e voltar em um tempo muito menor, o
que gera menos perda e mais toneladas colhidas em
um único dia”. Ele ainda explicou que, quando o caminhão sai para descarregar os grãos em um arma-

Silos brasileiros e sua capacidade de armazenamento
A necessidade da construção de silos não é
somente do produtor. Segundo a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), a
capacidade estática de armazenagem é de
pouco mais de 147 milhões de toneladas, aí
incluídos os 96 armazéns públicos e os 257
privados cadastrados espalhados pelo Brasil.
A estimativa da safra 2014 era de cerca de 192
milhões de toneladas, o que mostra que o país
tem um déficit de armazenamento de grãos de
aproximadamente 45 milhões de toneladas.
Tentando atender à crescente demanda
de produção, a armazenagem de grãos foi
destaque no Plano Safra do governo federal
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Segundo dados
do Ministério da
Agricultura, de
julho de 2013 a
janeiro de 2014, foi
concedido um total
de R$ 2,18 bilhões
em financiamentos
para investimentos
na construção
e ampliação de
armazéns.

no último ano. Foi prevista a destinação de R$
3,5 bilhões somente para financiamentos para
a ampliação e construção de novos armazéns
privados nos próximos cinco anos.
O plano é elevar a capacidade nacional de
armazenamento em um total de 65 milhões
de toneladas. O impacto não será imediato,
já que cada silo leva cerca de dois anos para
ficar pronto.

Laerte colhe soja e milho com quatro
CR9080 e uma CR9060. A foto acima
foi feita durante sua visita no estande
da marca na Agrishow 2014

zém alugado, o risco de pegar filas é muito grande, o
que acarreta perda na colheita ou gera custos extras
com o aluguel de mais caminhões para o transporte.
Para garantir o aumento, não basta investir apenas
em logística; a tecnologia embarcada nas máquinas
também contribui, e muito, para manter a qualidade do grão e evitar perdas.
Pensando nisso, Laerte fez uma escolha: colheitadeiras da linha CR. Com quatro CR9080 e uma
CR9060, ele colhe toda a soja e o milho cultivados
na propriedade. Isso porque a linha CR possui a
exclusiva tecnologia de duplo rotor, que realiza
um tratamento mais suave do grão em uma área
de debulha e separação maior. Como resultado, o
produtor ganha grãos de qualidade superior e com
grande potencial para germinação, além de uma
produtividade inigualável.

Linha completa
A família de colheitadeiras New Holland conta com os modelos da
linha TC e CS, que também são referência em produtividade. Além
da tecnologia embarcada, as máquinas oferecem mais 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.
Colher com qualidade exige plantar com qualidade. Para isso, a
marca oferece uma linha de semeadoras com modelos de chassis que
variam de 5 a 40 linhas para atender às necessidades do produtor:
semeadoras para grãos graúdos, para grãos miúdos e para múltipla
semeadura. Elas semeiam todo tipo de grão como girassol, aveia, trigo,
arroz, algodão, sorgo, feijão, milho, soja etc. Além disso, elas oferecem
opções de semeadura mecânica e pneumática e diversos sistemas de
abertura de sulco, como o exclusivo sistema de facão guilhotina.

new holland em campo
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Soja e arroz
compartilham
da mesma
lavoura
Agricultores gaúchos encontraram
na rotação de culturas uma prática
saudável, que elimina as invasoras,
descansa a terra e, de quebra,
traz mais retorno financeiro
por Mariele Felipak

E

m terras baixas e úmidas no extremo sul riograndense, onde antes se cultivava apenas o
arroz, agora se veem grandes lavouras de soja
em uma prática de rotação de culturas. Não são
apenas os bons preços da soja nos últimos tempos
que têm atraído rizicultores para essa prática. Eles
descobriram nesta alternância de cultura de arroz
e soja uma forma de alavancar os negócios das propriedades, mas também aproveitar melhor o solo e
outros benefícios que a soja proporciona.
Para alguns especialistas, a rotação de culturas é
uma tendência no estado. “O produtor está se dando conta de todos os benefícios e por isso acredito
que a prática é irreversível. Sem contar que o preço
internacional da soja também fez com que o produtor apostasse nesta cultura”, ressalta Rodrigo Schoenfeld, engenheiro agrônomo do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), que incentiva produtores a
cultivarem arroz e soja na mesma lavoura.
A prática é saudável para o solo porque descansa a terra e diminui a incidência de doenças e
pragas. No município de Dom Pedrito (fronteira
com o Uruguai), por exemplo, o produtor rural
Michel Pilecco já deixou a monocultura arrozeira e passou a apostar na alternância das cultu-

O produtor está se dando conta
de todos os benefícios e por isso
acredito que a prática é irreversível”
Rodrigo Schoenfeld, engenheiro agrônomo do Irga
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ras. “Além de benefício econômico, que é um dos
principais, rotacionando a soja com o arroz, elimino as invasoras – sobretudo o arroz vermelho
(principal dano nos arrozais) e alguns capins resistentes à cultura de arroz – e dou condições de
estruturação de solo melhor”.
O produtor explica ainda que depois da colheita da soja fica mais fácil plantar a lavoura nova de
arroz, pois, com a terra quase pronta, só faz as curvas de nível, limpa os defensivos, e a palha da soja
entra como adubo orgânico. Para retomar a plantação de soja em várzea, Pilecco explica: “É preciso
drenar o solo com eficiência, utilizando equipamentos e técnicas do arroz, e assim não perder a
lavoura por excesso de umidade”.
Coincidentemente com a época em que se implementa a soja na terra baixa já está diminuindo
a chuva, é normal chover muito pouco (com exceção do ano passado que foi atípico: houve muita
chuva). “O agricultor que fez um bom trabalho de
drenagem conseguiu ter um resultado satisfatório na plantação de soja, já aquele que não cuidou
com perfeição teve muito prejuízo, perdeu muita
lavoura por causa da falta de dreno. Obviamente
que tivemos casos de enchente em que se perdeu
mesmo a lavoura”, diz o produtor. Os rizicultores já
são acostumados a fazer uma boa drenagem no arroz; embora seja uma cultura irrigada, no momento de plantar a semente não pode inundar. Deve-se
plantar sem água em cima da terra porque, com a
semente em cima, ela não germina.
Michel Pilecco ainda conta que nas décadas de
70 e 80 já se plantou muita soja na região quando
o negócio era bem viável economicamente, mas de-

Na fronteira com o
Uruguai, no município
de Dom Pedrito, o cliente
Michel Pilleco, já aderiu a
rotação das culturas

pois não ficou mais favorável como o cultivo do arroz. “Com o desenvolvimento do mercado, a China
comprando a soja brasileira, de dez anos pra cá, a
nossa região mudou, inverteu, como aconteceu em
todo o Brasil. A soja começou a ser mais valorizada
e a rentabilidade do negócio foi melhorando e tornou-se viável novamente”, explica Pilecco.
Historicamente, em Dom Pedrito, cultivam-se
35 mil hectares de soja; já na última safra, o número subiu para 80 mil hectares. Com uma variação
conforme o armazenamento da água no reservatório, Dom Pedrito planta, em média, 50 mil hectares de arroz. Na última safra foram plantados
45 mil hectares.
Segundo o engenheiro agrônomo Rodrigo
Schoenfeld, a plantação de soja em várzea no Rio
Grande do Sul foi de 302 mil hectares com rotação da cultura; quatro anos atrás, foram 66 mil
hectares. A média do estado em lavouras de arroz
em 2014 foi de 7,2 t/ha para os produtores que
cultivam soja em rotação com arroz irrigado. Eles
têm em média ganhos de 15 a 20% de produtividade no arroz cultivado em sucessão à soja.
“As áreas de rotação vêm crescendo nos últimos anos; acredito que esteja estabilizando em
300 mil hectares, o que representa 30% da área
de arroz do Rio Grande do Sul e tecnicamente ideal para o estado. Algumas regiões, como a Campanha e a Zona Sul, têm áreas mais expressivas.
Isso está muito ligado ao modelo de relação com
a posse da terra (arrendatário ou proprietário) e
também com questões relacionadas ao tamanho
das áreas, disponibilidade hídrica e, até mesmo,
questões culturais”, explica ele.

Além de benefício econômico,
rotacionando a soja com o arroz, elimino as
invasoras – principalmente o arroz vermelho e
alguns capins resistentes à cultura de arroz – e
dou condições de estruturação de solo melhor”
Michel Pilecco, produtor rural

Para 2015, a expectativa de soja em várzeas no
estado, ainda segundo Schoenfeld, é manter os 300
mil hectares devido à previsão climática de El Niño.
“Em áreas de risco de alagamento, os agricultores
não devem plantar a soja”, recomenda o engenheiro agrônomo, que também alerta o produtor que
pretende começar com o plantio de soja em áreas
de arroz irrigado. “O ideal é que o produtor comece
aos poucos, em áreas pequenas, onde ele consiga
dominar o manejo, densidade, época de semeadura
e, principalmente, drenagem, que é o fator principal
para o estabelecimento dessa cultura nessas áreas”.
Para a colheita das duas culturas, Michel Pilecco utiliza uma colheitadeira da linha CS, da New
Holland. “A colheitadeira se aplica muito bem para
o arroz. Como estamos usando a CS também para a
soja, temos que fazer algumas modificações, adaptações. Usando a experiência da concessionária Comin que domina o assunto se tem um bom resultado no final, com certeza”.
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Brasil no desenvolvimento
dos plantios florestais
Por Edson Tadeu Iede - Embrapa*

O

Brasil tem um forte setor de florestas plantadas, que atende a grandes e exigentes mercados que utilizam a matéria-prima florestal
para os diversos fins, desde os mais conhecidos
como papel e celulose, painéis, madeira serrada,
até geração de energia (especialmente no ramo
siderúrgico, na secagem de grãos e em fornos industriais), além dos variados usos em residências
e pequenos empreendimentos, entre muitos outros.
O setor de florestas plantadas tem forte participação na economia nacional. Dados da Indústria
Brasileira de Árvores (Ibá – associação responsável
pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas, do campo à indústria) indicam que, em 2013, a receita bruta do setor foi de
R$ 60 bilhões, representando 6% do PIB Industrial,
com a geração de 5 milhões de empregos (5% da
população economicamente ativa); e as exportações
somaram U$ 8 bilhões, 3% das exportações brasileiras. O setor estima que, até 2020, deverá duplicar
a base florestal, saindo dos atuais sete milhões para
14 milhões de hectares com plantios florestais, em
especial com espécies de pínus e eucalipto.

O avanço tecnológico da silvicultura
nacional é comparável ao dos maiores
produtores mundiais e possui uma série de
vantagens em relação ao avanço em outros
países, devido às condições edafo-climáticas
mais favoráveis"
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O avanço tecnológico da silvicultura nacional é
comparável ao dos maiores produtores mundiais,
porém possui uma série de vantagens em relação
ao avanço de outros países, devido às condições
edafo-climáticas mais favoráveis ao desenvolvimento dos plantios florestais, com ciclos de rotações mais curtos e alta produtividade.
Todo esse cenário demonstra um setor em expansão e que pode contar, cada vez mais, com a participação de pequenos e médios produtores rurais.
As opções existem tanto para quem deseja investir
em plantios homogêneos quanto em sistemas integrados de produção (conhecidos hoje como integração lavoura-pecuária-floresta – iLPF), sendo que
esta opção tem se mostrado bastante interessante
a produtores que pretendem diversificar sua produção sem, no entanto, abrir mão de sua vocação
agrícola ou pecuária. Atualmente, existem linhas de
financiamento disponibilizadas pelo Governo Federal, em especial o Programa ABC (Agricultura de
Baixo Carbono), tanto para plantios puros de espécies florestais quanto iLPF.
No entanto, o conhecimento do mercado atual e
futuro e o planejamento e conhecimento do setor são
fundamentais para que os produtores possam tomar
a decisão correta sobre esse tipo de investimento.
Outro tema que também está em crescimento no
setor de base florestal é a silvicultura de precisão. O
último Encontro Brasileiro de Silvicultura foi reflexo
disso. Praticamente todos os palestrantes do evento
afirmaram que a silvicultura brasileira será cada vez
melhor com a adoção de máquinas, equipamentos e
processos de precisão, customizados à sua realidade,
garantindo redução de custos e aumento da produtividade florestal.
*Chefe Geral Embrapa Florestas

NOVIDADE

Solução energética
rentável e limpa
Biomassa florestal
é um segmento
a ser explorado
por Ana Paula Scorsin

O

desenvolvimento da humanidade está associado ao aumento do consumo energético, e nada melhor do que conseguir essa
energia de modo rentável, limpo e gerando emprego. A biomassa florestal atende a esta demanda de mercado, possui características que permitem a sua utilização como fonte alternativa de
energia, seja pela queima da madeira, como carvão, aproveitamento de resíduos da exploração
e aproveitamento de óleos essenciais, alcatrão e
ácido pirolenhoso.
Em todo o mundo, incluindo o Brasil, o potencial da biomassa é enorme. Hoje a geração de bioenergia é responsável apenas por pouco mais de
14% do consumo energético mundial, mas esse
número vem crescendo. Segundo estimativas, em
vinte anos, cerca de 30% do total de energia consumida pela humanidade será limpa.
O setor florestal é responsável hoje por 28%
da balança comercial brasileira e movimentou até
2012 nada menos que R$ 56 bilhões. A área brasileira de floresta plantada atingiu 6.66 milhões de
hectares, sendo 76,6% eucalipto e 23,4% pinus. O
setor caracteriza-se por ser extremamente especializado, composto por grandes grupos, empresas e prestadores de serviços.
Segundo Douglas Santos, especialista Florestal da New Holland, “este mercado é responsável
pela comercialização de aproximadamente 1.000
tratores/ano, divididos entre as faixas de até
100cv (70%) e até 200cv (30%)”. Minas Gerais,
São Paulo e Bahia são os principais estados produtores de eucalipto, o Paraná e Santa Catarina,
lideram a produção de pinus.
Mesmo sendo um mercado em expansão – com
estimativas de chegar a 12 milhões/ha de florestas plantadas em 2020 – a biomassa florestal ainda é pouco explorada e pede por desenvolvimento. “Pensando no setor florestal, a New Holland
está ampliando seu portfólio de produtos, disponibilizando soluções específicas para o segmento.
Exemplo disso é a colhedora de biomassa FR600,
que atende a produtores que pretendem colher as
madeiras das florestas destinadas para projetos
de geração de energia”, afirma Santos.

Especialistas debatem
desenvolvimento do setor
O 2º Encontro Painel Florestal de Executivos, realizado em São Paulo
(SP), reuniu profissionais ligados ao setor florestal para debater e
trocar experiências sobre os desafios e oportunidades da indústria
brasileira. A New Holland foi representada no evento por Juliano
Mendonça e Douglas Santos, especialistas Florestal e Pecuária. “Estamos
trabalhando para aproximar a tecnologia dos nossos maquinários com
os trabalhadores que atuam com a silvicultura”, destacou Mendonça.
O debate teve o formato de mesas redondas, realizadas como um talk
show. Segundo Robson Trevisan, diretor executivo do Painel, essa edição
aconteceu em um momento estratégico. “Pós-eleições, pós-copa, na
hora certa para pensar 2015 a partir de cenários mais consolidados e
opiniões de quem conhece os bastidores do setor”, explica.

Pensando no setor
florestal, a marca
criou soluções específicas
para o segmento"
Douglas Santos,
especialista Florestal
da New Holland

Linha FR para
projetos de
geração de
energia
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Rentabilidade

Melhoria comprovada

Tecnologia cai no gosto dos produtores
rurais pela eficiência, facilidade na
utilização e excelentes resultados
por Luis Fernando Duarte

R

eduzir custos e aumentar produtividade são questões impossíveis de descolar da gestão de
uma propriedade rural, já que estão
ligadas ao alcance de uma alta rentabilidade e a maiores ganhos ao produtor. Um dos meios mais eficazes para
chegar a esse resultado é investir em
tecnologia e, mais especificamente,
na agricultura de precisão (AP).
A utilização da AP no campo é vinculada a um movimento que ocorre
há várias safras: a profissionalização
da propriedade e a presença maior
dos herdeiros na gestão do negócio,
pessoas com perfil jovem, que conheceram essas inovações nas universidades e ficaram satisfeitas com o
resultado que a tecnologia apresenta.
Com a agricultura de precisão, é possível realizar diversos procedimentos
na propriedade, promovendo uma forte
transformação no segmento, com análises e verificações que garantem a criação
de uma estratégia no trabalho no campo.
Segundo Roberto Jonker, responsável por Agricultura de Precisão da New
Holland, atualmente a tecnologia em AP
inclui mapa de produtividade, contro-

le de seções e de erosão, taxa variável,
entre outros. Futuramente, além dessas
opções, o produtor terá ao seu dispor
monitoramento da máquina, transferência de dados, diagnóstico remoto e
jornada para uma produção autônoma.
Robson Cerqueira Mota, gerente
de Agricultura de Precisão da concessionária Tratornew, em Ponta Grossa
(PR), destaca que o equipamento mais
vendido é o piloto automático com taxa
variável, que aponta ao produtor os locais específicos para se fazer possíveis
aplicações. “Caso o solo necessite de
calcário, o insumo pode ser colocado
nas áreas onde realmente se precisa e
não, como se faz sem o equipamento, em
toda a localidade para garantir o efeito”.
Com a taxa variável, a cada três
hectares se tira uma amostra do local,
assim, o agricultor consegue reduzir
muito os custos. O mesmo pode ser
feito na pulverização.
Engenheiro agrônomo e gerente
operacional da Uteva Agropecuária,
Fábio Cunha afirma que, com a inclusão dessa tecnologia, se observou uma
melhora, com ganho de eficiência e
economia de insumos. “Com a agricul-

Pilares estratégicos da linha PLM
Arquitetura aberta: permite flexibilidade ao cliente;
Integração: conectividade e manejo de dados e soluções;
Tecnologia acessível: interface comum, intuitiva e integrada;
Suporte: atendimento e treinamento ao cliente final.

tura de precisão, nós temos economia, mas esse não
é nosso objetivo. O foco é o aumento na produtividade, é fazer uma melhor distribuição dos insumos”.
Fábio conta que usa a taxa variável, além de piloto automático para plantio e pulverização e do desligamento automático de seção. “Temos quatro tratores que se comunicam entre si. Há uma sincronia no
plantio e um trator nunca coloca semente onde outro
já passou”. A Uteva Agropecuária é formada por seis
fazendas, que, juntas, produzem soja, trigo e feijão
em 3,2 mil hectares. A matriz fica em Itaberá (SP).

Investimento
A New Holland realiza grandes investimentos
em AP. O sistema RTK é um deles, promovendo
a correção dos sinais do GPS e do Glonass
com 2,5 cm de precisão. Esses sinais são
transformados em ondas de rádio, transmitidas
num raio de até 20 quilômetros de cada base,
o que permite desempenho em precisão e
repetição inéditos nessas condições.
Já a linha PLM (marca da New Holland para
tecnologia de agricultura de precisão) é muito
eficiente no gerenciamento da propriedade,
principalmente em relação aos custos, como
por exemplo, o controle individual de seções
de plantio – economizando sementes e,
consequentemente, tempo de operação – e
o piloto automático, que funciona como um
sistema de direção assistida.
Outra ferramenta voltada para essa
tecnologia é a telemetria, que garante
ao produtor controle em tempo real das
atividades no campo.

Com a agricultura de
precisão, nós temos
economia com melhor
distribuição dos insumos”
Fabio Cunha, gerente operacional
da Uteva Agropecuária
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PELA REDE

Colheitadeira classe 10 conquista GUINNESS WORLD RECORDS™

A

colheitadeira CR1090 colheu impressionantes 797,656 toneladas de trigo em oito horas, no Reino Unido,
conquistando o atual título GUINNESS WORLD RECORDS. O rendimento médio da CR1090 foi de 99,7 toneladas
por hora, com o pico de 135 toneladas por hora para corte, rendendo uma média de 9,95 toneladas por hectare e uma
média de conteúdo da mistura de 16.2%. O recorde foi atingido usando meros 1,12 litros de combustível por tonelada
de grãos colhidos, com o triturador engajado durante todo o dia.
A CR1090 é equipada com a tecnologia
Twin Rotor® exclusiva da New Holland,
combinada com o sistema Dynamic
Feed Roll™ (DFR), comprovado como
indispensável na quebra do recorde

Acesse no
YouTube

Governo do Paraná
continua parceria
com a New Holland
por meio do
Programa Trator
Solidário

A

New Holland assinou o termo
de adesão ao programa
Trator Solidário, do governo do
Estado do Paraná, que passou
a atender também a compra
coletiva de colheitadeiras.
Assim como os tratores, as
colheitadeiras podem ser
adquiridas e financiadas a preços
inferiores aos de mercado com
economia para o produtor de
16% a 18%. O termo tem validade
por um ano e está em vigor para
a compra de tratores agrícolas
de até 75cv e colheitadeiras
com potência mínima de
175cv. Até a publicação desta
revista, a New Holland é a única
fabricante de maquinários
agrícolas credenciada para
atuar no programa. Segundo a
Secretaria de Estado do Paraná da
Agricultura e do Abastecimento,
a expectativa é comercializar até
mil tratores e 200 colheitadeiras
em todo o estado em doze meses.

Fan page brasileira alcança
maior contribuição online
no Facebook

A

página oficial da New
Holland Brasil no
Facebook ultrapassou
a marca de 100 mil
fãs, tornando-se a mais
"curtida" entre todas as fan pages (perfis
institucionais) oficiais da marca no mundo. Há hoje 459.311 seguidores da
Itália, França, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Espanha, Estados
Unidos e Reino Unido, entre outros países. Para acompanhar a página da
marca, acesse: facebook.com/NewHollandAgBrasil

Expedição Safra lança sua 9ª edição

N

a estrada desde outubro, a Expedição Safra 2014/15 deu início ao
levantamento técnico-jornalístico da produção de grãos. Iniciativa
do Núcleo de Agronegócios da Rede Paranaense de Comunicação (RPC)
e patrocinado pela New Holland, o projeto tem como objetivo fornecer
informação especializada e de qualidade sobre o campo. Esta edição
traz como novidade a inclusão de três países do Leste Europeu em seu
roteiro. A edição anterior percorreu 60 mil quilômetros em 14 estados
brasileiros e três países da América Latina.
Em Minas Gerais,
Expedição
Safra visitou
propriedade de
cliente

new holland em campo
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Demonstração de
máquinas no Brasil

Concurso de Fotojornalismo
conclui sua edição comemorativa

A

10ª edição do Prêmio New Holland de Fotojornalismo contemplou seis
imagens das 4.547 inscritas de 1.084 fotógrafos, entre profissionais e
amadores. Essa edição comemorativa contou com outras duas categorias
para os fotógrafos profissionais (Destaque Especial Sustentabilidade e
Destaque Especial Animais) e foi ampliada para toda a América do Sul,
tornando-se o principal concurso fotográfico dos países participantes.

O

s tratores das linhas T7, TL –
ganhadores do Prêmio Trator
do Ano – e o T6 (último lançamento
da marca e eleito Trator do Ano na
Holanda) estiveram em demonstrações
nas arenas montadas nas
concessionárias em cinco cidades do
país com a presença de mais de cinco
mil produtores. A exibição faz parte do
programa New Holland Em Campo que
tem como objetivo, além de mostrar
a dinâmica de funcionamento dos
tratores, incentivar as vendas com
negócios diferenciados para os
Acesse no
clientes da região. Como parte
YouTube
do programa, aconteceu o Dia
dos Campeões com transmissão
ao vivo para toda a rede de
concessionários.

Acesse no
YouTube

“Os repolhos de gelo”, com um novo olhar sobre a geada,
de Sérgio Ranalli, foi a grande vencedora

Produtores rurais conhecem
máquina colhendo café em Minas Gerais

A

New Holland realizou uma demonstração em campo da colhedora
Braud colhendo café para cerca de 50 produtores na propriedade de
Carlos Piccin, em Araxá (MG). Para Rafael Stein, especialista de produto da
marca, os cafeicultores brasileiros
estão atentos às novas tecnologias
que melhorem a qualidade do grão
e a produtividade. “A Braud é a
primeira colhedora polivalente no
país e é um investimento da marca
para atender esse segmento”,
destaca.
Acesse no
YouTube
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Sistema de Agricultura de
Precisão da New Holland
recebe Prêmio REI

O

Precision Land Management (PLM),
sistema de agricultura de precisão, foi
o vencedor do Prêmio REI (Reconhecimento
à Excelência e Inovação) realizado pela
Automotive Business, na categoria
“Tecnologia da informação e software”.
A quarta edição do Prêmio, que visa
destacar o desempenho e as realizações
de profissionais e empresas da indústria
automobilística, contou com um total de 70
concorrentes em 14 categorias. A premiação
teve duas fases de votação: na primeira, 23
jurados avaliaram os 275 casos e escolheram
cinco finalistas para cada categoria; na
segunda fase, os finalistas receberam os
votos do público (cerca de 40 mil leitores da
revista e da newsletter Automotive Business
e dos participantes do V Fórum da Indústria
Automobilística e do II Fórum de RH).

new holland em campo
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UMA MÁQUINA
C A M P E Ã PA R A V O C Ê C O L H E R
G R A N D E S R E S U LTA D O S .
C O L H E I TA D E I R A C R 6 0 8 0 .
TROFÉU OURO NO PRÊMIO GERDAU
MELHORES DA TERRA.

Rendimento máximo na colheita e nos lucros. CR6080. Eleita, com a aprovação dos usuários,
a grande vencedora da Categoria Destaque, no Prêmio Gerdau. Qualidade certificada pela maior
premiação da América Latina para o setor agrícola. Desempenho reconhecido por quem mais
entende do assunto: o produtor. Leve esta conquista para a sua fazenda.
NewHollandAgBrasil

NewHollandAgBr

NewHollandAG

NewHollandBrasil

www.newholland.com.br

