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editorial

Ontem, hoje
e sempre
com você

A

qui na New Holland a rotina é incessante. A
gente trabalha tanto, se envolve com projetos e produtos, aprende, constrói, revê metas, tenta sempre superar o que acaba de
ser feito e, quando nos damos conta, passamos uma
vida inteira dedicada à agroindústria. E assim chegamos aos 40 anos da fábrica New Holland em Curitiba. Idade-símbolo de maturidade, de consolidação,
mas, ao mesmo tempo, de investir em projetos para
um longo futuro à frente.
É emocionante conhecer, nos relatos que você
vai encontrar nas matérias especiais dos 40 anos, as
lembranças de uma verdadeira família que se forma
em torno da marca: funcionários que começaram e
cresceram em suas carreiras na fábrica; concessionários que venderam as primeiras máquinas, desde as
importadas da Bélgica, e continuam levando a todos
os cantos do país soluções cada vez mais tecnológicas
e modernas; além de clientes fieis que pintam suas lavouras exclusivamente com o azul da marca.
A evolução ocorrida neste período é imensurável.
A tecnologia embarcada nas máquinas da marca é, ao
mesmo tempo, sofisticada e acessível. O produtor recebe o produto mais aperfeiçoado às características
de sua lavoura, solo, clima, voltados ao aumento da
produtividade e do lucro. Porém, de forma descomplicada e direta, com força e simplicidade – conceitos
que são a inspiração dos nossos projetos. Por isso repito: somos simples e facilitamos seu dia a dia.
O auge desse conceito está nos lançamentos deste ano. O novo trator T7.260, as novas colheitadeiras
CR5.85 e CR8090 e a primeira plantadeira produzida pela New Holland no mundo, a PL 5000. São produtos que nos enchem de orgulho e que completam
a linha da marca do plantio à colheita.
São produtos que transformam o campo, otimizam a sua rotina e, em sua evolução, criam uma
clientela mais exigente, cada vez mais desafiadora.

new holland em campo

Boa leitura!
Alessandro Maritano,
Vice-Presidente para a América Latina
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Aceitamos a responsabilidade de acompanhar e até
antecipar as tendências mundiais. Prova disso está
no selo Líder em Energia Limpa, diretriz que nos
levou a atrair a atenção do mundo todo na Expo
Milano, onde fomos a única marca agrícola com
um pavilhão próprio. Em nosso compromisso com
o futuro, a sustentabilidade já faz parte do rol de
prioridades.
Mas nosso negócio não surge apenas do chão da
fábrica. Está no trabalho de inteligência para que
você tenha as melhores condições de adquirir nossos equipamentos. Exemplo disso são alternativas
como o barter, negociação em que as commodities
passam a fazer parte do pagamento das máquinas
agrícolas.
Isso é entender o campo. Como na Estância Santa Maria, onde 37 máquinas New Holland trabalham
incansavelmente, 365 dias por ano, para garantir os
melhores resultados nas lavouras de soja, arroz, sorgo, e ainda preparar o solo para florestamento e pecuária de corte. A integração lavoura-pecuária é mais
uma alternativa ao produtor que quer retirar da terra
todo seu potencial sem, no entanto, agredi-la.
A New Holland está em cada hectare garantindo
o valor do seu investimento. Sempre com você, como
esteve nesses 40 anos e estará no futuro.
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Uma fábrica,
muitas lembranças
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Soja e café agora são moeda
para adquirir máquinas
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Integração lavoura-pecuária
faz a terra render mais
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40 anos à frente
Inaugurada em 1975, a primeira fábrica da New Holland no Brasil
tropicalizou a marca e revolucionou a agricultura brasileira
por Cristina Cassiano

1

975. Sônia Braga era a musa da televisão encarnando Gabriela
Cravo e Canela. O “milagre econômico” da ditadura agonizava
e o general da vez no poder era Ernesto Geisel. A geada negra
tinha dizimado as plantações de café no Paraná, alterando o perfil
agrícola do estado, que passaria a investir em grãos. Em Curitiba
era iniciado o projeto herdado do prefeito Jaime Lerner: uma área
gigantesca a dez quilômetros do centro da chamada Cidade Industrial (CIC), que começava a atrair empresas com incentivos fiscais
para novos empreendimentos. Neste cenário, em 25 de outubro, foi
inaugurada a primeira fábrica da New Holland no país.
Essa história começou dois anos antes, em um barracão alugado nas margens da BR-116, em Curitiba, onde funcionava uma
madeireira. As condições eram precárias, mas asseguravam o espaço para a importação das colheitadeiras amarelas que vinham da
Bélgica. O modelo da marca Clayson, adquirida pela New Holland,
tinha se adaptado perfeitamente ao relevo brasileiro e começava a
fazer sucesso nos campos.
Aquela foi uma escolha ousada: até então todas as grandes empresas de implementos estavam no Rio Grande do Sul. Mas a New
Holland percebeu que a fronteira agrícola começava a se expandir
para o norte e apostou alto na necessidade de mecanização e profissionalização da lavoura.

1960 1966 1970
A Agroavião,
empresa do
agricultor Ivo
Sehn, importa
as colheitadeiras
amarelas Clayson

A americana
Sperry New
Holland adquire a
fabricante belga
Clayson

A maior importação
de colheitadeiras: 200
máquinas da Bélgica,
negociadas em troca de
arroz. Um desfile de amarelas
em Porto Alegre (RS)

Já em 1976 a primeira colheitadeira feita apenas com componentes de fabricação nacional, apelidada de “Nacionalíssima”, foi lançada, tornando-se um marco na história da New Holland, que pôde
incluir seus produtos em sistemas de financiamento público.
Até 1986 a planta paranaense produzia apenas colheitadeiras.
Mas naquele ano a marca foi adquirida pela Ford Motor Company. Os
tratores chegariam alguns anos mais tarde para formar a mais completa linha de produtos do mercado de máquinas agrícolas. A produção era dividida com outra fábrica, em São Bernardo do Campo (SP).
Nova mudança no comando da empresa aconteceu em 1991,
quando foi integrada ao Grupo Fiat. Os tratores deixaram São
Bernardo e passaram a ser fabricados somente na planta da CIC.
A tecnologia vira prioridade da linha de montagem. Além disso,
os produtos se tornam mais complexos e específicos para cada
necessidade do cliente. Finalmente em 2005 surge o grupo Case
New Holland (CNH).
Hoje, 40 anos depois, a fábrica de Curitiba é a única da New
Holland no mundo a produzir tratores, colheitadeiras e componentes em uma mesma planta. Na unidade, que emprega duas mil pessoas, são produzidos três modelos de colheitadeiras e 12 modelos
de tratores. A capacidade de produção da unidade é de 100 tratores
e 18 colheitadeiras por dia, exportados para toda a América Latina.
segue »»

1973

A New Holland decide
se instalar no Brasil,
inicia as atividades em
um barracão alugado
na BR-116 e monta as
colheitadeiras 1530

1975
A fábrica da
New Holland, na
Cidade Industrial
de Curitiba, é
inaugurada
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A memória viva da evolução
Das máquinas belgas aos produtos nacionais,
a história contada por quem a vivenciou
por Cristina Cassiano/ Entrevistas: Luis Fernando Duarte

Primeirão: José Augusto Herok já era New Holland antes da inauguração da fábrica

S

ão as pessoas que dão vida à história
por trás da aparente frieza de uma
linha de produção. Não são poucos
os colaboradores da New Holland que
trabalham desde a inauguração da fábrica e ainda fazem parte da equipe, a chamam de “família” e lembram em detalhes
de todas as fases da empresa e de suas
próprias carreiras – consolidação, desenvolvimento e expansão.
Talvez a lembrança mais antiga seja de
José Augusto Herok, o funcionário conhecido como “número 1” da marca, admitido em 1973. Antes disso, Herok já acompanhava as colheitadeiras que vinham da
Bélgica, importadas pela empresa Agroavião, representante no Rio Grande do Sul.
Ele gosta especialmente de contar quando,
em 1969, 130 colheitadeiras chegaram em
um navio que mal cabia no porto. “O navio teve que esvaziar todo o seu lastro e o
governo precisou limpar o canal para ele
atracar em Porto Alegre”, lembra.

1976

A primeira colheitadeira
feita apenas com
componentes de
fabricação nacional é
produzida, apelidada
de “nacionalíssima”
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Uma hora, uma colheitadeira

Aposentado em 2014, exatamente 40 anos
após sua admissão no barracão que antecedeu a construção da fábrica, Amauri Fagundes era estudante de engenharia mecânica e passava todo dia de bicicleta pela
BR-116, quando viu, num sábado, uma
máquina diferente e ficou curioso. Dois
meses depois, era admitido na Clayson
New Holland. “As máquinas vinham pré-montadas”, conta. “Tirávamos a máquina
do estrado, virávamos o elevador e a capota, colocávamos o motor, pneus e rodas, e a
máquina estava pronta em uma hora.”
Fagundes passou por diversos cargos
e setores e participou do desenvolvimento
de várias colheitadeiras, desde a nacionalização da 1530. “No começo a gente fazia
a tropicalização, adequação da máquina
europeia ao mercado brasileiro”.
André Hirschmann Neto foi contratado
para o turno da noite em 1977, na montagem da 1530. “Não existiam os equipa-

1979

Os modelos 1530 são substituídos
pelas colheitadeiras 4040 e 5050,
maiores
e mais
rápidas

mentos de hoje, tínhamos que desenvolver
rotinas de inspeção de hora em hora pra
evitar problemas”, lembra. “Aprendi muito nessa época, foi como uma faculdade,
porque antigamente os operadores não tinham o treinamento que temos hoje.” Atualmente no cargo de técnico de qualidade,
Hirschmann vê um lar na fábrica de Curitiba, até porque ali trabalham suas três filhas – uma na Engenharia, uma na Logística Industrial e outra no Planejamento.
“A fábrica sempre foi símbolo do que
há de melhor no mundo em colheita”, afirma o atual vice-presidente Valentino Rizzioli, ex-presidente da marca e da CNH,
atual vice-presidente da Fiat do Brasil. Ele
conta as perdas no campo na hora da colheita chegavam a 10% ou até 12%, antes
da chegada da New Holland ao Brasil. “Não
havia máquina eficiente, todas existentes
no mercado eram assim. Com as máquinas
produzidas em Curitiba, criou-se um novo
patamar, reduzindo as perdas para 6% nos
anos 70 e depois para aproximadamente
3% na década seguinte. Hoje, são inferiores a 1%, chegando a apenas 0,5%.”
Francesco Pallaro foi vice-presidente
da marca de 1997 a 2012. “Era uma luta
contínua, uma corrida contra o tempo,
para lançar produtos e ampliar o leque do
portfólio, porque o crescimento da agricultura brasileira era exponencial.” Juntamente com Rizzioli e o Banco CNH Industrial, ele apresentou ao governo federal o
Moderfrota, inspirado no modelo italiano
de subsídio, e para o governo estadual,
mais tarde, o programa Trator Solidário.

Francesco Pallaro:
corrida contra o
tempo para
acompanhar
a evolução
tecnológica

1986
A Ford compra
a New Holland.
Começa a
produção de
tratores em São
Bernardo do
Campo (SP)

1991
Lançamento da linha de colheitadeiras
8000, com dois modelos, a 8040 e a 8055

O grupo italiano
Fiat adquire a
New Holland da
Ford. A linha de
tratores vem para
Curitiba

Quarentonas com espírito jovem
Concessionárias acompanham
a modernização da marca
por Cristina Cassiano

P

rodutos de tecnologia de ponta exigem uma rede afinada com a inovação. As concessionárias “quarentonas” aliam sua experiência à constante renovação.
A concessionária Taísa, com sede em Pato Branco (PR),
atende uma região de 42 municípios com suas cinco filiais
e é um exemplo. Dos sete sócios originais, a empresa tem
hoje 23 acionistas e é uma das principais concessionárias do
país, com o diferencial de atender principalmente minifúndios e pequenas propriedades.
Segundo o sócio Irineu Moresco, mesmo entre esses pequenos, a expectativa com a rede é muito grande. “Cito sempre isso nas reuniões com meu pessoal, que eles têm de se
atualizar quase diariamente das mudanças para não passar
vergonha com os clientes, porque eles pesquisam, vão buscar novidades na internet, os filhos estão muito envolvidos no
que está acontecendo com o agronegócio e o mercado.” Além
disso, Moresco destaca a importância da assistência técnica.
“A primeira venda quem faz é o vendedor de campo. E a segunda venda para o mesmo cliente é o pós-venda. Se você não

O diálogo com a fábrica
é a força da rede”
Mário Garibaldi, diretor da concessionária New Agro

1993

As colheitadeiras da
linha TC chegam ao
mercado brasileiro. Os
modelos TC55 e TC57
têm painéis eletrônicos
em vez de alavancas

1996

A TC59, uma das
máquinas mais
vendidas pela New
Holland, passa a ser
comercializada
no Brasil

De avô pra filho

O avô de Paulo Schermann Azambuja, produtor em Arambaré
(RS), comprou uma das primeiras colheitadeiras 1530, que
ainda hoje trabalha para a família, “para colher pequenas áreas
ou para ajudar em alguma emergência, quando a colheita está
apertada, por exemplo”, conta. A máquina passou por poucos
consertos e hoje é uma atração em meio à frota New Holland
da propriedade, que inclui uma colheitadeira TC5090, uma
enfardadora BR7090, dois tratores TS 6020 e um trator 7630.

tem um pós-venda eficiente, que o cliente aprove e fique satisfeito,
não tem um retorno desse cliente para comprar mais uma máquina.”
Para Mário Garibaldi, diretor da concessionária New Agro,
“o diálogo com a fábrica é a força da rede”, que se dá por meio
da associação Abraforte, criada no ano seguinte ao da fábrica.
“São quatro décadas de diálogo respeitoso e buscando o melhor
resultado para a marca”, diz Paulo Costabeber, presidente da
entidade. “Isto é mútua confiança, um patrimônio imenso, que
sempre precisaremos preservar.”
Da parte das empresas, Garibaldi vê ainda a necessidade de
incrementar constantemente o treinamento com produtos. “Hoje
você tem que saber vender o produto e tudo que ele pode te dar.
Senão o agricultor não compra”, conclui.
“Partimos da premissa de que o concessionário é um impulsionador do avanço, pois ele está sempre presente na casa do agricultor, com um pessoal treinado, oferecendo novidades”, complementa
Sergio Corazza, proprietário da Palmitrac (RS). “A fábrica é nosso
balizamento, nos puxa à frente e nos cobra. O pós-venda, a área comercial, a de agricultura de precisão, buscam o desenvolvimento, a
consciência de que há que evoluir. O que vem daqui pra frente não é
tão fácil de vislumbrar. Mas que a agricultura continuará sendo uma
atividade rentável e promissora, não tenho dúvida nenhuma”.

1999

O Banco CNH
Industrial chega ao
Brasil e se instala no
complexo da fábrica
New Holland

new holland em campo
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Crescimento
em perspectiva
Alexandre Blasi, diretor Comercial da New Holland,
ressalta importância da proximidade com o cliente
por Cristina Cassiano

Avaliando a história da New Holland nestes 40 anos, qual é a perspectiva para
o futuro, levando-se em conta os novos
mercados, a tecnologia, as mudanças na
agricultura e na população mundial etc.?
O mercado manterá a tendência para máquinas de maior porte, devido à abertura
de novas áreas de cultivo, mas talvez não
tão forte como nos últimos anos. O que
faz e fará cada vez mais a diferença será a
tecnologia embarcada do equipamento,
e isso a New Holland tem de sobra. Essas
tecnologias terão um grande papel para o
aumento da produtividade no campo nos
próximos anos.
Outra tendência é um mercado cada
vez mais diversificado, com outros segmentos agrícolas ganhando cada vez mais
importância, como o caso da biomassa.
Precisamos, cada vez mais, aproveitar os
recursos naturais gerando energia e menos
resíduos possíveis.

a demanda futura do mercado. A presença
da New Holland no campo é fundamental.
Qual a lição do passado para utilizar, tendo em vista o cenário econômico atual?
A agricultura, como qualquer setor, é cíclica
e dependente de diversas variáveis. Essas
variáveis podem levar a ciclos mais curtos
ou longos de expansão, mas invariavelmente a agricultura continuará crescendo
e terá cada vez mais importância na economia nacional. A New Holland acredita no
Brasil e faz investimentos em longo prazo.
E quais são as estratégias?
Manter os investimentos em pessoas e tecnologias, acompanhar de perto o campo e
a necessidade dos clientes, reduzir custos
desnecessários e poder contar com uma
forte e ampla rede de concessionários.

O que mudou no que diz respeito à condução dos negócios?
Acredito que cada vez mais as empresas
têm que estar próximas dos clientes, usando todos os canais possíveis, para prover a
melhor solução hoje ao cliente e entender

Salvação
da Lavoura
Na área econômica, o país
convive com sérios desafios,
potencializados pela
recuperação das principais
economias desenvolvidas
e pela desaceleração do
crescimento da economia
chinesa, o que pressiona para
baixo o preço das commodities,
em especial as agrícolas. Mas
a recente desvalorização do
real compensou o efeito dessa
queda; dessa forma, o segmento
colhe uma safra recorde em
volume e consegue atingir um
bom nível de rentabilidade.
Ainda assim, em 2014, o PIB
do agronegócio brasileiro foi de
aproximadamente R$ 1,1 trilhão,
dividido entre agricultura (67%)
e pecuária (33%), cerca de 22%
de tudo que foi produzido pelo
país. Segundo a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), a expansão média do
PIB do agronegócio desde 1994
tem sido de 3% ao ano. Graças
a esse setor, o país projeta um
saldo positivo em sua balança
comercial para o ano de 2015.
Temos, portanto, no
agronegócio, uma sinalização
positiva. Além disso, é
evidente a preocupação do
governo, materializada na
manutenção das condições de
financiamentos do Moderfrota
que, diferentemente de outras
linhas subsidiadas pelo governo,
mantém o nível de cobertura de
até 90% para os produtores com
receita anual até R$ 90 milhões,
além de taxas ainda abaixo da
expectativa de inflação, ou seja,
efetivamente negativas.
Jucivaldo Feitosa
Diretor Comercial do Banco
CNH Industrial

2003

Lançado o Prêmio New Holland de
Fotojornalismo, para premiar imagens
ligadas à rotina da agricultura do
Brasil e da América Latina
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2005

Surge a CNH, maior
fabricante e líder
no mercado de
máquinas agrícolas

2010

Começa a produção
da CR9060 no Brasil,
a maior máquina da
New Holland no país

2011

NH expande seu portfólio com o
lançamento do SP 2500 e firma
parceria com a Semeato para
ofertar plantadeiras ao mercado

Agricultor encontra todas
as soluções em uma marca
Do plantio à colheita, gama de produtos
auxilia no aumento da produtividade
por Ana Paula Scorsin

C

olher arroz com uma CS6090 no
Rio Grande do Sul, fazer os tratos
culturais com o SP2500 Premium
no Mato Grosso, semear com a PL5000
no cerrado goiano, recolher palha com
a BB9080 e puxar transbordo nos canaviais paulistas com um T7.260; em Minas, auxiliar no transporte do café com o
TT3880F Estreito e colocar a CR 8090 em
campo para colher soja na Bahia.
Todas as fases de uma cultura merecem atenção e tecnologia de ponta. Escolher o melhor equipamento para cada
tarefa é fundamental, já que o desempenho dele interfere diretamente na produtividade. Esse trabalho fica mais fácil
para o produtor que deposita sua confiança numa única marca. A New Holland

2012

Começa a produção
do maior trator feito
no Brasil – T8.385

tem uma linha completa de produtos que
atendem as necessidades do produtor do
plantio à colheita, garantindo qualidade e
tecnologia em qualquer aplicação.
Neste ano a gama de produtos ficou
ainda mais completa com o novo trator
T7.260 e as novas colheitadeiras CR5.85
e CR8090. A simplicidade e a força do
produtor rural são as inspirações para
os novos projetos da marca. São tecnologias que podem ser facilmente empregadas e utilizadas, e resultam no aumento
da produtividade e do lucro no campo.
“Todos os comandos de operação dos
nossos lançamentos são projetados para
serem descomplicados, ao alcance de
um dedo”, explica Carlos d’Arce, diretor
de Marketing para a América Latina.

2013

A CNH Industrial surge a partir
da união das empresas da Fiat
Industrial e CNH Global, tornandose uma das maiores empresas de
bens de capital do mundo

segue

»»

2014

Inaugurada a Galleria New
Holland, espaço destinado a
receber e envolver os clientes da
marca num local pensado para
ser sustentável e confortável
new holland em campo
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Mais potência para a família T7

Cada lavoura tem suas peculiaridades e exige um
determinado maquinário. O T7.260 é um trator
feito para o produtor que prioriza a versatilidade
e potência, pois tem a maior potência nominal da
categoria, de 230cv.
O eixo frontal foi adaptado ao peso e a transmissão está mais reforçada, para suportar a sua maior
potência. De acordo com Nilson Righi, gerente de
Marketing da marca, os tratores T7 são robustos e
multifuncionais. “O novo modelo atende a demanda
de mercado do plantio direto, cana-de-açúcar, feno
e forragem”, completa.
A novidade tem a cara da linha T7, com os tradicionais faróis cat eyes, que potencializam a iluminação para o produtor estender o trabalho pela noite
com segurança, cabine com o menor índice de ruído
da categoria e alto nível de agricultura de precisão
(PLM), com o computador de bordo Intellview e piloto automático.

Colheitadeira ideal
para terrenos acidentados

A nova CR5.85 faz parte da classe 5, a que mais
cresceu nos últimos anos em vendas no mercado
de rotor, passando de 14% em 2011 para 35,8%
em 2014. A novidade tem potência nominal de 265
hp e potência máxima de 312 hp. Como diferencial possui o sistema de mesa autonivelante, que
permite à colheitadeira andar em terrenos mais
inclinados sem reduzir a velocidade. Isso é possível porque a máquina mantém, automaticamente,
o sistema de limpeza dos grãos na horizontal em
superfícies de até 17% de declive.
Essa tecnologia reduz drasticamente a perda de
grãos, o que gera muito mais rentabilidade. Além
disso, a CR5.85 leva um tanque graneleiro de 7 mil
litros e a maior taxa de descarga da classe, de 90
litros por segundo.
Com o monitor Intelliview IV, o operador conse-

Todos os comandos de
operação dos lançamentos
são projetados para serem
descomplicados”
Carlos d'Arce,
diretor de Marketing
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gue coordenar as principais ações da colheitadeira
no conforto da cabine e ainda gravar algumas atividades para futuramente repeti-las. O equipamento
trabalha com plataformas de 20 e 25 pés e pode ser
equipado de fábrica com sistemas de piloto automático e monitor.

Potência e alto
rendimento na colheita

O produtor está cada vez mais interessado em máquinas maiores e com mais tecnologia embarcada.
Em janeiro e fevereiro deste ano, a classe 8 foi responsável por 23,9% das vendas das colheitadeiras
com rotor no mercado brasileiro. Há dois anos, essa
fatia representava apenas 9,5%.
“É um mercado em expansão, por isso temos em
nossa gama de produtos como a CR9060 e agora
lançamos a CR8090”, explica Luiz Miotto, gerente
de Marketing da marca.
A CR8090 chega com diversas atualizações que
fazem dela uma máquina com ótimo desempenho.
Entre as novidades estão os novos rotores desenvolvidos para alto rendimento em qualquer condição de colheita, sistema de limpeza melhorado,
tanque graneleiro, novo motor Cursor 13 – com
489 hp nominal e 550 hp de potência máxima – e
compatibilidade com as plataformas de 40 e 45 pés.
Possui um exclusivo tubo de descarga que mede
8,9 metros, o que garante total segurança no trabalho de descarga em movimento, não precisando
parar mesmo com plataformas de até 45 pés. Além
disso, o sistema IntelliCruise analisa a carga com que
o motor está operando e regula automaticamente a
velocidade para o melhor rendimento da máquina,
proporcionando muito mais economia na operação.
O lançamento já vem equipado com o sistema
completo de agricultura de precisão (PLM), que
inclui GPS e piloto automático, além de um monitor que indica o rendimento e a umidade do grão
colhido em tempo real.

O maior tanque
graneleiro do
mercado, com
capacidade para
14.500 litros. Todo
esse volume pode
ser descarregado
em menos de
dois minutos, a
uma taxa de 142
lts/s. A operação é
facilmente realizada
com o acionamento
de poucas teclas na
alavanca multi-função
dentro da cabine.

SUSTENTABILIDADE

New Holland lidera
a revolução da
energia limpa
Marca está à frente da busca por soluções em
biomassa, biocombustível e projetos sustentáveis
por Lívia Pulchério

C

onstruir um presente próspero,
mas sempre com a preocupação
de um futuro sustentável para as
próximas gerações é uma das prioridades na New Holland, que deu origem ao
selo Líder em Energia Limpa em 2006.
A diretriz, que pauta os projetos desenvolvidos no mundo todo, é dividida em
quatro pilares: o aumento da produtividade nas áreas já plantadas; a geração
de energia pela própria propriedade
rural por meio do aproveitamento de resíduos agropecuários, certificações verdes dentro das fábricas e pesquisas para
investimento em máquinas movidas a
combustíveis alternativos aos fósseis.
"Acreditamos que a tecnologia pode
ajudar o agricultor a gerir o seu negócio, preservando os recursos naturais,
e é por isso que a New Holland está na
vanguarda da agricultura sustentável",
explica Alessandro Maritano, vice-presidente do grupo para a América Latina.
Na Índia, América do Norte e
América Latina, a New Holland está

envolvida ativamente na promoção
do etanol e biomassa para geração de
energia. No Brasil, foram realizados
dois projetos inéditos. Um deles, desenvolvido em parceria com o Centro
de Tecnologia Canavieira (CTC), em Piracicaba (SP), com utilização da palha
da cana gerada na colheita mecanizada, resultando em uma linha completa
e exclusiva no mercado de máquinas
para a produção de biomassa no setor
sucroenergético. O outro, no segmento
florestal, com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu (SP),
para a produção de bioenergia utilizando os cavacos de madeira resultantes da colheita com as forrageiras FR.
A participação no programa governamental Agricultura de Baixo Carbono
(ABC), que utiliza técnicas sustentáveis
para contribuir na redução de gases
que promovem o efeito estufa, também
é uma das estratégias vinculadas ao
selo Líder em Energia Limpa.
Na Itália, a New Holland mantém

o seu maior centro de pesquisa mundial em energia
limpa, a fazenda La Bellotta. Lá está sendo desenvolvido e testado o trator T6 movido a metano, alimentado
100% pelo gás, com uma autonomia de até seis horas
de trabalho ininterrupto. O biometano pode ser produzido dentro da propriedade rural a partir dos resíduos biológicos, como dejetos de porcos. No Brasil,
a produção do gás já é realidade em muitas fazendas,
para a produção de eletricidade e aquecimento. Comparado a um trator movido a diesel, emite 80% menos
CO² e pode gerar uma economia de até 50% nos gastos com combustível. A novidade deve ser lançada no
mercado brasileiro em até cinco anos.
Mario Sossela Filho, de Céu Azul (PR), produz 17
mil litros de leite ao dia na propriedade da família, com
530 vacas holandesas. 70% da energia elétrica utilizada nessa produção provém da gás biometano produzido dentro da própria fazenda. O líquido do esterco do
animal é conduzido para dois biodigestores, que transformam o material em 1200 quilos de metano por dia,
transformado por um gerador em 220 Kwa por hora.
O resíduo dessa operação é usado na fertirrigação da
sua lavoura. Para ele, a região tem grande potencial
para produzir o gás. "Aqui a avicultura, suinocultura e
bovinocultura são fortes, e é de onde se pode retirar o
biocombustível". Para o trato das vacas, são utilizados
dois tratores New Holland, 7630 e 6.610.
A New Holland é a única fabricante de
máquinas agrícolas a participar com um
pavilhão próprio da Expo Milano 2015, de
1º de maio a 31 de outubro, edição italiana
da feira universal, que traz o tema “Nutrir o
Planeta, Energia para a Vida”. Foi construído
um espaço sustentável, com painéis solares,
reaproveitamento da água da chuva e um
projeto de fazenda sustentável, inspirados
no selo Líder em Energia Limpa. O T6 Metano
foi um dos destaques do pavilhão, que
recebeu a visita de mais de 80 clientes da
concessionária Super Tratores (RS). Clientes
das concessionárias Matra (MS), Kesoja (RS)
e Tratornew (PR) também conheceram os
projetos sustentáveis da New Holland na
Expo Milano 2015.
Acesse no
YouTube

new holland em campo
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Novos desafios
para o ciclo da soja
Por Dirceu Gassen, consultor externo

Siegfrid Baumann, gerente
Bayer SeedGrowth

A

agricultura continua sendo a atividade econômica que mantém o balanço
positivo. O ciclo da soja, iniciado em
1970, representa o período de maior riqueza para o Brasil, ultrapassando de longe os
ciclos da madeira, da pecuária, da borracha,
do café e outros, ocorridos no passado.
A expansão e a evolução da agricultura
seguiram os rastros da cultura da soja iniciada no Rio Grande do Sul, depois foi para
o Paraná, o Centro Oeste, e agora em todas
as regiões do Brasil.
Depois da fase de expansão veio o plantio direto, que passou de 4% da área cultivada para 80% na década de 1990, no Sul
do Brasil, e ao mesmo tempo crescendo em
outras regiões. O plantio direto determinou
nova dinâmica de uso de máquinas, com
ênfase na importância da semeadora e do
manejo da fertilidade do solo. Também determinou mudanças na dinâmica de uso de
agroquímicos, especialmente herbicidas.
Na década de 2000 ocorreu a revolução da biotecnologia, com a adoção da
soja RR, para solucionar as grandes dificuldades no controle de plantas daninhas
resistentes aos herbicidas convencionais,
usados nas décadas de 1980 e 1990. Essa
tecnologia só foi legalizada em 2007, depois da adoção generalizada pelos agricultores. A partir daí, novos eventos foram
incorporados em soja, milho e algodão. A
biotecnologia facilitou o manejo de plantas daninhas e o controle de lagartas, mas
trouxe junto algumas mudanças e práticas
que deveriam ser seguidas, como a rotação
e o refúgio. A adoção continuada de soja
RR na mesma área determinou a seleção
de populações resistentes de plantas daninhas. Anão adoção de refúgio para a tecnologia Bt resultou na seleção de populações
de lagartas resistentes. Com isso, surgiu a
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necessidade de repensar e planejar estratégias que mantenham os benefícios que
a biotecnologia trouxe para o agricultor,
para o ambiente e para a sociedade.
O período de 2000 a 2015 trouxe a agricultura de precisão, máquinas com piloto
automático e controles automatizados, exigindo mais conhecimento na forma como
as plantas e os recursos naturais devem
ser manejados. O Mato Grosso assumiu a
liderança da soja brasileira com 29% da
produção. Entretanto, os rendimentos médios, nesse período, se estabilizaram em
torno de três toneladas por hectare, no
Centro-oeste, ou cresceram muito pouco,
em torno de 14 quilos por hectare todo o

O potencial de
produção da
lavoura se define
até o momento
da semeadura"

ano. Os custos de insumos, a necessidade
de reposição de máquinas e a incorporação
de novas tecnologias levam à necessidade
de mudanças no modelo de condução das
lavouras, da gestão financeira e de planejamento de sistemas de produção.
O milho de segunda safra, semeado
depois da soja, assumiu em 2012 produção maior do que a primeira safra. Essa
sucessão de culturas apresenta vantagens
nos aspectos relacionados a raízes, palha e
sucessão de culturas. Entretanto, a adubação de manutenção em soja é insuficiente
para chegar na média de 3 toneladas/ha.
A adoção do milho em sucessão, na maior
parte da área sem fertilizantes, acaba inviabilizando o sistema de produção.
As empresas tradicionais de agroquímicos assumiram novas estratégias, incorporando sementes, melhoramento genético e a biotecnologia como estratégia de

manejo de pragas, plantas daninhas e patógenos. Também, atividades relacionadas
com o controle biológico, microrganismos
fixadores de nutrientes, estimuladores
de crescimento e indutores de defesa das
plantas contra pragas e doenças.
A combinação de agroquímicos com
tecnologias embarcadas em sementes, supressão de pragas e nutrição de plantas para
altos rendimentos determinou novas demandas para recursos humanos. O conhecimento e o manejo integrado de culturas, em
sistemas de produção, exigem planejamento
e pessoas com conhecimento holístico.
A semente assume a liderança no planejamento do potencial de produção e da rentabilidade do sistema de produção. A escolha do
cultivar e o resultado da genética dependem
da qualidade no processo de semeadura e
da qualidade da proteção da semente contra
pragas e patógenos iniciais, na lavoura.
Todos os indicativos direcionam para
a necessidade de estabelecer metas de aumento na produção por hectare combinado com a gestão financeira. O manejo das
plantas, as práticas de adubação e o uso
de máquinas do passado são insuficientes
para determinar novos patamares na produção de soja e de grãos.
O ciclo da soja reduziu um mês e viabilizou a segunda safra de milho, na mesma área. As estimativas de aumento na
produção os próximos 10 anos indicam a
necessidade de aumentar 120 kg/ha todo
ano. Isso equivale a adicionar um legume
por planta, todo o ano, o que exige ajustes
combinados de qualidade na semeadura,
qualidade de semente e proteção inicial.
Pode-se afirmar que o potencial de
produção da lavoura se define até o momento da semeadura, envolvendo a semente, a semeadora e a proteção contra
pragas e doenças iniciais.
Depois da semeadura, as práticas de
manejo são direcionadas para a proteção,
que garante o potencial da lavoura, estabelecido até a semeadura com base planejamento de rotação e sucessão de culturas.

lançamento

Primeira plantadeira
trabalha mais e melhor
Tecnologia nacional proporciona 33% a mais
de eficiência no plantio do que a concorrência
por Ana Paula Scorsin

U

A PL 5000 tem um grande
diferencial de tecnologia agregada,
que vai nos trazer benefícios na produção”
Rogério Francisco Baruffi, Produtor em Primavera do Leste

m plantio de qualidade é fundamental para
uma boa produção e para a colheita. Essa
etapa merece atenção e investimento, já que
representa o maior gasto do produtor, sendo aproximadamente 70% do total de custos dos insumos e
60% do custo total. A PL5000, a primeira plantadeira
produzida pela marca em todo o mundo, desenvolvida em Piracicaba (SP), chega ao mercado com tecnologia para plantar mais e melhor em qualquer lavoura, com capacidade 33% maior que a concorrência.
A agricultura nacional tem como característica
mais de uma safra por ano, por isso “os produtores
precisam de máquinas produtivas, capazes de plantar a crescente área agrícola do país, dentro de uma
janela mais apertada”, explica Adriana Turqueti, especialista de Marketing da New Holland.
Projetada para plantar a maior área possível, A
PL5000 proporciona um menor número de paradas, sendo a mais autônoma do segmento. A caixa
central de sementes, com capacidade para 1090
quilos por chassi (um big bag), e os reservatórios de
fertilizantes, com 250 kg de adubo/linha, resultam
em capacidade 25% superior em comparação com
o principal concorrente. Assim, a plantadeira exige
menos abastecimento de insumo, o que significa ganho de produtividade.
segue »»
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Aceitação imediata

Durante o evento Colheita Perfeita, realizado em
Primavera do Leste (MT), 90 produtores tiveram a
oportunidade de ver de perto os benefícios da máquina. Rogério Francisco Baruffi, produtor de soja e
milho da região, já adquiriu duas PL 5000 que vão
estrear no próximo plantio, em outubro.
Frotista New Holland desde os anos 1970,
quando seu pai adquiriu um trator 1530, Baruffi fez
questão de garantir mais esse equipamento para
sua lavoura. “A PL 5000 tem um grande diferencial
de tecnologia agregada, que vai nos trazer benefícios na produção, porque permite operações de
curto prazo”, diz.
Outra vantagem destacada pelo produtor está
no tamanho do modelo. “A máquina de grande porte atende muito bem nossa região que tem janelas curtas para o plantio, acabamos ganhando em
tempo e plantabilidade.” A expectativa do produtor
é plantar cerca de 100 hectares por dia com duas
plantadeiras de stands de 11 linhas.

Inovação em todos os detalhes

O tempo gasto com manutenção foi pensado pela
equipe da marca, que conseguiu reduzir a quantidade de pontos de lubrificação, diminuindo o tempo
de ajuste diário da máquina e o gasto com lubrificante. A plantadeira PL5000 possui apenas nove

Discos de corte
A plantadeira possui
disco duplo ou
haste com suporte
pantográfico. O
posicionamento
dos discos duplos,
desencontrados,
reduz o revolvimento
do solo.
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Caixa de adubo
Possui um design
único com ângulo
acentuado
que melhora o
aproveitamento do
adubo e diminui
o volume morto.
Conta também com
o sistema Fertisystem
Auto-lob, dosador
com grande precisão
que dispensa
manutenção.

pontos em cada linha de plantio, quando a principal concorrente tem 14. Levando isso à prática, enquanto o operador da New Holland pode lubrificar
uma plantadeira de 20 linhas, a concorrente executará o mesmo trabalho em uma de 13 linhas.
A economia de combustível foi outro quesito
que ganhou atenção no projeto. A plantadeira tem
o menor peso por linha do setor. A performance em
área plantada pode ser percebida já na escolha do
trator, permitindo que modelos mais leves e econômicos façam o trabalho com tranquilidade.
A precisão do plantio, proporcionada por um
avançado sistema a vácuo e pelo dosador, resulta
em um excelente stand de plantas – com espaçamento e profundidade uniformes.
“Na prática, ocorre abastecimento apenas na saída do plantio, enquanto a concorrência tem de realizar reabastecimento ao menos uma vez durante a
jornada de trabalho”, explica Turqueti.
Com as opções de 11 a 24 linhas, a PL5000 já
sai de fábrica com todos os benefícios do serviço de
pós-venda da marca, conhecido pela alta disponibilidade. Para atender as demandas de forma rápida e eficaz, a New Holland conta com uma política
forte de estoque e com o programa Rota Expressa,
que foca no dinamismo da entrega de peças para as
grandes regiões produtoras de grãos e cana-de-açúcar. Atualmente, são 14 rotas em todo o país.

Linha de semente
As rodas
compactadas
cobrem o sulco
de sementes, o
que otimiza o
contato com o
solo. Além disso, a
disponibilidade dos
discos proporciona
regulagem de alta
precisão.

Sistema a vácuo
Auxilia a alta precisão
da distribuição de
sementes, fazendo
um plantio uniforme
e de perfeita
instalação da
semente.

O sistema a vácuo
é o mais preciso
do mercado. A
distribuição das
sementes é acionada
por cabo de aço
HD (Heavy Duty),
o mais robusto do
mercado, garantindo
maior durabilidade
e segurança na
atividade executada.

Sistema Bulk Fill
Maior capacidade
de sementes do
mercado, 1090 kg
por chassis (um big
bag) e reservatório
com melhor
estrutura, evitando
deformação e
rupturas.

MERCADO

Soja vira moeda
com operação
de barter

dar crédito e, dentre as opções do mercado, o barter
é uma das mais seguras, pois ele conhece exatamente a parcela de sua produção necessária para pagar
o empréstimo". É a primeira vez que a trading realiza operações desse gênero com o setor de maquinário agrícola no Brasil, afirma Magni.
Todo o portfólio de máquinas, implementos e
agricultura de precisão da New Holland está disponível para ser negociado por barter. O cliente pode
pagar o valor integral da máquina ou uma parte e o
restante, financiar de outra maneira. Há também as
possibilidades de o preço ser tratado com a trading
no ato da negociação ou ficar em aberto.

New Holland e Cargill se unem
para viabilizar comercialização
de máquinas em troca de sacas do produto

Tecnologia estrangeira

por Lívia Pulchério

A

New Holland mais uma vez inova na busca por soluções para
seu cliente e é a primeira e única
marca no mercado a aceitar sacas de
soja na comercialização de máquinas
agrícolas. A modalidade, conhecida
como barter, é bastante comum entre
os produtores rurais para a aquisição
de insumos agrícolas e foi desenhada
nos mesmos moldes. Portanto, não
tem segredos para quem está acostumado a esse tipo de transação.
O gerente de Marketing, Jefferson
Kohler, conta que a operação foi criada
para facilitar a aquisição de produtos
novos. "O produtor rural continua interessado em investir, comprar equipamentos, aumentar a produtividade, e a
proposta dessa ferramenta é disponibilizar mais uma alternativa para o produtor comprar nossos produtos."

Edson Mani, produtor de uma
área de 2200 hectares em Bonfinópolis de Minas (MG), investiu
em uma colheitadeira CR9060 Premium. Do total do valor da máquina,
40% foram negociados em sacas de
soja. "Comprometi apenas 5% da
minha safra para o pagamento da
modalidade", explica Mani, confiante de que o risco é mínimo.
A operação acontece por meio de
uma triangulação envolvendo a Cargill,
New Holland e cliente. A multinacional
repassa o valor referente ao barter à
New Holland, que entrega o produto ao
agricultor. Este, por sua vez, quita a conta
ao entregar as sacas da oleaginosa à trading, após a colheita da safra 2015/16.
Segundo Renato Magni, coordenador de barter da divisão de grãos da
Cargill, "o produtor voltou a deman-

O barter também inclui as máquinas importadas da
New Holland, que não são financiadas pelo governo.
Os produtores podem, por exemplo, dar a entrada
em sacas de soja e pagar ou financiar o restante com
outra linha de crédito do Banco CNH Industrial.

Consórcio New Holland

Outra opção é o pagamento do lance para contemplação da carta de crédito do Consórcio New
Holland com sacas da soja. Nesse caso, o produtor
já recebe a nova máquina e só terá o desembolso
financeiro em 2016.
Hugo Cunha e o irmão Hiago Ribeiro, proprietários da Fazenda Tomazes, na região de Catalão
(GO), contemplaram 50% da carta de crédito do
consórcio com sacas da colheita de soja 2015/16,
que vão entregar entre abril e maio, e adquiriram
um pulverizador SP2500. "Fizemos uma pesquisa
de mercado e o barter da New Holland chamou a
atenção, pela facilidade de negociação e também
por já estarmos acostumados com a operação",
conta Ribeiro. Os irmãos plantam soja, milho e
sorgo em 1000 hectares e pretendem adquirir
nos próximos meses outros tratores da marca por
meio do barter. A New Holland também aceita sacas de café. Veja na página seguinte.

Edson Mani, de Bonfinópolis (MG):
40% da máquina negociados em
soja. No detalhe, os irmãos
Hugo Cunha e Hiago Ribeiro
new holland em campo
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Toda a energia
do café
A Braud 9090X Coffee colhe,
pulveriza, poda e revoluciona
as lavouras do fruto
por Lívia Pulchério

U

ma máquina projetada para trabalhar durante os doze
meses do ano na colheita, pulverização e poda das lavouras de café arábica. A versatilidade pioneira da Braud
9090X Coffee revolucionou o processo produtivo nas lavouras
de cafés, tornando o trabalho no campo mais prático e econômico. A troca de implementos para as diferentes atividades pode
ser realizada de forma rápida por apenas uma pessoa.
A Braud 9090X Coffee possui a maior velocidade de colheita
do mercado, de até 4 km/h, dependendo da lavoura e declividade.
"O produtor sente no bolso a economia graças ao maior rendimento operacional, já que as outras máquinas do segmento trabalham a até 2km/h, sendo muito comuns velocidades inferiores
a 1 km/h", explica Luiz Miotto, gerente de Produto do grupo.
Carlos Piccin, diretor Operacional da AC Café S/A, em Perdizes e Araxá, Minas Gerais, adquiriu três colhedoras em 2014
e duas em 2015. As máquinas colhem 3 mil hectares e mais
mil hectares vão entrar em produção nos próximos anos. O
grupo pretende ampliar a sua frota daBraud 9090X Coffee.

Um mês a menos
de trabalho na
A/C Café, relata o
diretor Carlos Piccin

"A colhedora diminuiu o tempo
de trabalho em 30 dias e reduziu
o número de máquinas de apoio,
como tratores para o depósito do
grão", explica o diretor.
A superioridade da colhedora
também passa por seus dois reservatórios com 4 mil litros de capacidade total, a mais alta do mercado.
O sistema de reservatório basculante consegue descarregar diretamente no caçambão. "Devido à agilidade nessa operação, juntamente
com a velocidade de deslocamento
da máquina, eliminam-se os tratores que obrigatoriamente são
necessários na colheita convencional”, explica Miotto.
Redução da perda de grãos
na colheita também faz parte das
vantagens da máquina. Apenas
5% do café fica no chão, devido
ao seu sistema de cestos recolhedores em poliuretano flexível,
que envolve a planta sem provocar danos no tronco, relata Piccin.
A colhedora conta com um sistema de bastões horizontais que
sacode a planta e separa os frutos,
permitindo calibrar a intensidade da vibração, o que proporciona uma colheita seletiva ou total.

Além disso, pode ser rapidamente
configurada para trabalhar em diferentes espaçamentos, alturas e
largura das copas das plantas.
A Braud 9090X Coffee é a
única máquina multifuncional
que consegue colher em terrenos com até 25% de declividade.
A colhedora ainda possui cabine
com ar-condicionado, sistema de
nivelamento automático, sistema
de selamento do solo por cestos,
motorização eletrônica com potência de 175cv, seis cilindros,
sistema de injeção CommomRail,
com gerenciamento computadorizado que possibilita economia
de combustível de até 35% em
comparação com motores mecânicos de mesmo porte.

Café Conilon

Testes estão sendo feitos com a colhedora em lavouras de café Conilon. Há três safras a New Holland
está trabalhando com a máquina
nessa espécie e os resultados
estão cada vez mais satisfatórios, conta o gerente. “Em breve,
mais produtores poderão contar
com a polivalência da máquina",
revela Miotto.

Barter

A New Holland firmou
parceria com a LDC – Louis
Dreyfus Commodities para a comercialização de
maquinários agrícolas por
meio de sacas de café. Os
clientes podem negociar o
valor integral da máquina
ou parte dele e entregar o
produto no final da safra
2016/17. O barter inclui
produtos importados,
como a Braud 9090X
Coffee, e contemplação
do Consórcio New Holland
através de lance pago em
sacas de café.

Acesse no
YouTube
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Ciranda de
culturas

Pai e filho,
Gedeão Pereira e
Gedeão Avancini
Pereira: produção
intensa e variada

Integração lavoura-pecuária permite o máximo de exploração
do solo e, ao mesmo tempo, garante sua proteção
por Cristina Cassiano

N

ão se engane com a paisagem bucólica dos
campos de soja e das vacas pastando à beira
da estrada, quando estiver passando pelo Rio
Grande do Sul, em direção ao Uruguai. Esse é o cenário
da rotina frenética de uma região que vem adotando
o sistema de integração lavoura-pecuária. A Estância
Santa Maria, propriedade de 13 mil hectares em Bagé,
adiantou-se nessa tendência e investe em agricultura
de precisão para otimizar todas as suas atividades, rotacionando culturas de soja, arroz, sorgo, milho com
florestamento e pecuária de corte.
Originalmente criadora de gado da raça britânica Hereford e produtora de rizicultura irrigada, a
Santa Maria iniciou o plantio de soja há cinco anos.
Pioneira em iniciativas como a redução da idade de
abate e do cruzamento (24 e 14 meses, respectivamente), a Estância chegou ao que um de seus proprietários, Gedeão Pereira, chama de “limite fisioló-

gico da pecuária”. Assim, a integração de atividades
permite que agricultura e pecuária se banquem e
se complementem. “Com o preço da terra hoje,não
podemos conceber que um hectare produza pouco
ou não produza”, comenta. “Obter o máximo de produção significa que tem que tirar o grão, introduzir
o pasto e colocar a pecuária.”
O país tem entre 1,6 a 2 milhões de hectares que
utilizam os diferentes formatos de integração lavoura-pecuária, e a estimativa da Embrapa é de que,
para os próximos vinte anos, esse número chegue a
20 milhões de hectares. Adotar o sistema é decisão
ousada e exige mão de obra e tecnologia. “Quando
sabemos as respostas, mudam as perguntas – foi o
que aconteceu conosco”, conta Pereira.
A Santa Maria utiliza, para todas as culturas e
atividades, somente máquinas New Holland – são
28 tratores, cinco colheitadeiras, dois pulveriza-

segue
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dores e duas enfardadeiras. Atraídos
inicialmente pela relação custo-benefício, seus diretores passaram a buscar
equipamentos com menor consumo de
combustível, de mão de obra, de estrutura mecânica. Uma das vantagens do
sistema está na otimização do uso de
máquinas, equipamentos e insumos,
isto é, as máquinas, que no período da
safra estão na lavoura, na entressafra
vão para a pecuária.
“Cada vez que tivemos uma demanda, a New Holland tinha o produto que
nos servia”, conta Gedeão Avancini Pereira, diretor administrativo e terceira
geração de proprietários. Hoje há uma
relação estreita de confiança com a marca e a concessionária Super Tratores,
que faz o atendimento. Outro diferencial da marca está na assistência técnica.
“Não existe possibilidade de uma máquina não quebrar nunca, e ela nunca
para quando está debaixo do galpão, e
sim quando está trabalhando no auge”,
afirma. “O diferencial é que a gente tem
a solução rápida da assistência técnica, e
isso a Super Tratores nos garante”.

Fôlego

“A Santa Maria tornou-se um polo dinâmico onde se tem, no outono, a colheita,
o preparo das pastagens; no inverno,
o manejo intensivo com a pecuária; na
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primavera, a colheita das forrageiras,
passando a plantar lavoura de soja, de
arroz, sorgo, milho, até que finalmente
entramos no verão, quando temos toda
a manutenção dessas áreas com o uso
de defensivos, controle de pragas, de invasoras, manejo da aguação do arroz, e
a pecuária não parapor aí porque também está num processo de cria, recria
e engorda”, enumera o diretor. A pecuária de corte também exige dedicação
intensa nas fases de cria, recria, terminação, engorda do gado comprado (que
se chama invernada), além da manipulação genética. A Estância tem ainda
florestamento de eucalipto e celulose
e beneficiamento de sementes. “Aos 70
anos, nos tornamos um grupo muito diversificado”, afirma Pereira.
E a diversificação garante estabilidade
de renda, pois o produtor não fica dependente das condições favoráveis de mercado ou sujeito a problemas climáticos de
apenas um produto, além de possibilitar
receitas em diferentes épocas do ano.
A integração lavoura-pecuária ainda
viabiliza o potencial produtivo de áreas
já desmatadas, principalmente pastagens degradadas, e reduz a incidência
de pragas, doenças e plantas daninhas
nas lavouras em função da rotação de
culturas, baixando os custos de defensivos agrícolas e de aplicação.

Agricultura
de Precisão

N

ão basta trabalhar 365 dias no
ano, é preciso garantir eficiência
24 horas por dia para aproveitar
cada hectare ao máximo. Para isso,
a New Holland levou à Estância
Santa Maria a solução da base
RTK em agricultura de precisão.
O sistema Field Level para gestão
de águas faz um mapeamento e
levantamento planialtimétrico da
área que define os níveis e desníveis
para implantação de taipas,por
meio de um software que recebe as
informações no escritório da fazenda,
tecnologia que reduz a menos de
três centímetros os desvios na área
plantada. Isso resulta em economia e
eficiência de produção.
A cultura de arroz é uma
cultura que exige muita água, e
toda economia feita nesse recurso
resulta em incremento positivo
tanto na qualidade quanto na área.
O RTK permite a redução de taipas,
consumo menor de combustível,
de mão de obra e desgaste de
equipamento, além de oferecer
um conhecimento real do caminho
da água. “Se podemos aproveitar
as 24 horas do dia pra poder
plantar, adubar, colher, e usar todo
esse conhecimento por meiodos
mapas de produção, para chegar
àagricultura de precisão real com
resultado, o RTK é um caminho
sem volta”, conclui Pereira. “Por isso
a New Holland vem se tornando
uma parceira muito forte do nosso
negócio.”

PELA REDE
New Holland e Super Tratores levam clientes à Expo Milano 2015
A concessionária Super Tratores, representante New Holland para a região centrosul do Rio Grande do Sul, levou para a Expo Milano cerca de 80 clientes, que tiveram a
oportunidade de viajar à Itália para conhecer as novidades da feira.
O tema do evento este ano foi “Alimentando o Planeta, Energia para a vida”, e o Brasil
montou um pavilhão de 4 mil metros quadrados intitulado “Alimentando o Mundo
com Soluções”. No espaço,foi divulgada a capacidade brasileira de ampliar a produção
com tecnologias inovadoras e de forma saudável, sustentável e capaz de atender às
demandas mundiais.
Acesse no
A New Holland foi a única marca de máquinas agrícolas com um pavilhão na
YouTube
Expo Milano, onde apresentou o conceito de empresa líder em Energia Limpa. Os
clientes visitaram algumas fazendas da região e a fábrica da Ferrari, em Maranello.

Aplicativo que
calcula o Índice de
Antecipação de Pneus
Você sabia que pneus
com Índice de Antecipação
corretoresultam em
melhor desempenho do
equipamento? Quando
regulados corretamente,
reduzem o elevado gasto
com combustível e o
desgaste prematuro. A marca
disponibiliza um aplicativo
que ajuda a calcular a
antecipação dos pneus. Se
você ainda não baixou, não
perca tempo! Basta procurar
por “IAP Newholland” no
Google Play. O aplicativo é
gratuito e totalmente em
português.

Show de máquinas New Holland Em Campo 2015
Com um roteiro focado na família e na
tradição da New Holland, o show de máquinas
da New Holland Agriculture e da New Holland
Construction realiza um espetáculo que
mistura manobras radicais e tecnologia.
Este ano, o evento conta com a presença
de equipamentos como
o pulverizador SP2500
Premium e a colheitadeira
CR 6080 nas apresentações
e um espaço de minifeira,
criado para que os
visitantes tenham mais
tempo para conhecer
as máquinas, as marcas
parceiras e as atrações

escolhidas para cada região.
Novas edições do New Holland Em
Campo acontecerão ao longo do ano em
diferentes cidades. Acompanhe pelo site
www.newhollandemcampo.com.br todas as
novidades desse evento incrível!

Leia o
QR Code
com seu
celular
para baixar
o app

Nova colheitadeira CR8090 chama a atenção dos visitantes da Agrishow
A simplicidade e a força do produtor rural são
as inspirações para os novos projetos da New
Holland Agriculture. Na 22ª Agrishow, a marca
lançou a CR8090, que dispensa a interrupção
da colheita para a descarga, pois seu exclusivo
tubo mede até 8,9 metros e possibilita o uso de
plataformas de até 45 pés, descarregando a uma
velocidade de até 142 lts/s. Outra novidade foi
a CR5.85, com potência nominal de 265 hp e
potência máxima de 312 hp. O equipamento faz
parte da classe 5, a que mais cresceu nos últimos
anos em vendas no mercado de rotor, passando
de 14% em 2011 para 35,8% em 2014.
Além disso, a primeira plantadeira produzida
pela New Holland Agriculture em toda a América

Latina é brasileira. A PL5000, também lançada
durante a última Agrishow, é produzida na
fábrica de Piracicaba (SP) e apresenta a maior
autonomia do segmento, pois assegura, no
mínimo, um dia de trabalho sem interrupções
para abastecimento de sementes. Conheça mais
detalhes sobre esse produto na página 11.
A Agrishow é considerada uma das maiores e
mais completas feiras de tecnologia agrícola do
mundo. Durante sua última realização, realizada
entre os dias 27 de abril e 1º de maio, mais de
160 mil visitantes estiveram presentes durante
os cinco dias de evento, gerando um volume
aproximado de R$ 1,9 bilhão em negócios.
new holland em campo
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Peças genuínas garantidas por 1 ano
O setor de pós-venda da New Holland lançou a garantia de 1 ano para todas as peças genuínas
vendidas e instaladas nas concessionárias. “Dentro de uma concessionária o cliente encontra o melhor
serviço especializado e tudo o que ele precisa para que a máquina tenha a maior produtividade no
campo”, diz o diretor de Peças da New Holland, Fernando Gaya.
A garantia para as peças genuínas compradas no balcão e instaladas fora das concessionárias
continuará sendo de 3 meses. Isso acontece porque a equipe de mecânicos possui treinamento
exclusivo da New Holland, e o trabalho desenvolvido está focado em garantir a aplicação correta das
peças, o que reflete diretamente na segurança e bom desempenho da máquina.
Promosolo | Até o final de setembro os clientes New Holland terão vantagens comerciais ao
comprar peças genuínas. Neste período a fábrica oferece descontos de até 70% em mais de 100 itens.
“O produtor sabe que o lucro da safra começa com um bom planejamento. Ao preparar a máquina
com peças genuínas e preços mais competitivos, o resultado final será uma maior produtividade e
segurança na lavoura”, afirma Regina Barbosa, gerente de marketing de peças da New Holland.

New Holland na maior
feira do Norte e Nordeste

Técnicos fazem prova de capacitação para Sprayer 2500
Acesse no
YouTube

Em parceria com as
concessionárias Jaraguá Bahia
e Justi Tratores, a New Holland
participou da 11ª Bahia Farm Show.
Durante a feira, o público conheceu uma série
de produtos e lançamentos, entre eles uma linha
completa de tratores, a nova plantadeira PL 5000
e a colheitadeira CR 8090 (lançamento da marca).
“Ela é hoje a principal feira da nossa região, nosso
clientes vêm para cá e fechamos ótimos negócios”,
comenta Claudimir Justi, diretor da Justi Tratores.
Aspas que acrescentam pouco, mas tudo bem.

Exposição de fotos
retrata a vida no campo

A New Holland realizou uma prova
de conhecimentos técnicos sobre o
pulverizador Sprayer 2500, envolvendo
34 distribuidores e 74 profissionais
encarregados do suporte a esta
máquina. A prova, que teve o papel de
pesquisa para avaliar eventuais dúvidas
e questionamentos, a fim de elaborar
um programa de capacitação, foi feita
à distância, abrangendo características
do pulverizador e também da aplicação
de produtos defensivos. Os resultados
foram encaminhados para o Centro de
Treinamento. Como prêmio de incentivo
à participação na pesquisa, a Abraforte,
O técnico Felipe Mathuchenko da
Tratornew de Ponta Grossa (PR)
associação da rede, doou uma camiseta
também mereceu uma camiseta
identificada com o produto (foto).
Os técnicos que tiveram os melhores
resultados foram Cristiano de Lima Freire, da revenda Metropolitana Tratores,
de Cascavel (PR) e Jonair Silva Souza, da revenda Reimac, de Redenção (PA).
Acesse no
YouTube

Pecuária em destaque
A marca apresentou na ExpoZebu, em Uberaba (MG),
as melhores soluções para o setor pecuário. Durante
a feira, demonstrações da Forrageira autopropelida
impressionaram o público pelo alto rendimento e performance.
João Gilberto Bento, coordenador da ExpoZebuDinâmica, destaca:“A
pecuária está mudando muito rápido, as empresas estão conseguindo
acompanhar esse processo e a New Holland é certamente uma das
pioneiras do setor”.
A exposição fotográfica da 10ª edição do Prêmio
New Holland de Fotojornalismo, um dos principais e
mais tradicionais concursos fotográficos do continente,
já começou seu itinerário. A primeira aconteceu em
Curitiba, no Museu da Fotografia, e proporcionou
aos visitantes conhecer um pouco mais da cultura do
campo de países da América do Sul por meio de 30
imagens selecionadas.
Os jurados, profissionais da fotografia e da
agricultura, avaliaram 4.500 imagens inscritas, de 1.084
profissionais e amadores. Além da representatividade
da agricultura, eles analisaram beleza, enquadramento e
técnica. A mostra percorrerá outros países do continente.,
confira no www.premionewholland.com.
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Demonstração de produtos aproxima
marca de clientes em Ponta Grossa
O 3ª Dia Tratornew, marca da concessionária de Ponta Grossa, atraiu mais
de dois mil clientes da região, que tiveram a oportunidade de conferir a alta
tecnologia das máquinas e as soluções PLM.
Acesse no
“Além das máquinas paradas, a gente montou uma
YouTube
pista de testes para que os clientes pudessem ver o trator
trabalhando, simulando uma situação real do que ele vivencia
no dia a dia na propriedade”, comenta Fábio Castro, diretor
Comercial da Tratornew.
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TE R O TRATOR MAIS COM P L E TO
DA CATEGO RIA É BOM PA R A
VOC Ê E BO M PARA O S E U B OL S O.

D E 1 4 0 A 2 4 5 C V.
M A IS D E SE M P E N H O
E P OT Ê N C I A .

GERENCI A M ENTO EL ET RÔ NI CO
DA P OT ÊNCI A DO M OTO R.
M AI S I NT E L I GÊ NCI A NO
C O NSUMO D E CO MB UST Í V E L .

www.newholland.com.br

ALTA
T ECNO LOGIA
CO m fáC IL
O p ErAçãO .

SEMPRE COM VOCÊ

