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EDITORIAL

REDE

O melhor para os clientes,
na prática

A liderança é a
nossa meta

É

esse desejo que nos move e que nos faz evoluir, sem nunca deixar de lado a tradição, os
valores e a nossa identidade. Somos uma
marca acessível, sempre ao lado do produtor
rural. Estamos presentes em todo o território nacional há mais de 40 anos, com máquinas modernas e
soluções completas, mas ainda vemos muito espaço
para crescer.
Para ser líder é necessário ir além, investir de
forma permanente em tecnologia, pesquisa e inovação, no capital humano e em nossos braços de
venda, os concessionários. Por isso, os treinamentos
oferecidos a toda equipe técnica e à rede seguem
ativos esse ano, pois são fundamentais dentro dos
nossos objetivos. Treinar as pessoas é essencial.
Para que houvesse mais autonomia em cada região, realizamos nesse ano uma grande mudança na
estrutura interna da fábrica. Os concessionários passaram a ser assistidos por um time multidisciplinar
e com maior independência, gerando mais unidade
e agilidade. Com isso, nosso cliente terá um concessionário ainda mais preparado para atendê-lo.
Sobre essa edição da Em Campo, quero chamar
atenção para a nossa matéria de capa, que aborda
a experiência da família Tozetto, nossos clientes do
Paraná, que utilizam a PL5000. Essa máquina é uma
das grandes apostas da New Holland para o ano. A
plantadeira, em conjunto com os tratores da linha
T7, conta com tecnologias que reduzem o custo do
produtor, auxiliando-o assim a aumentar sua rentabilidade.
O plantio é a mais fundamental das operações
agrícolas, é o momento de definição do potencial
produtivo. Trata-se também do maior gasto do produtor: representa 70% do total de custos com insumos e cerca de 60% do custo total da produção. Por
isso recomendo a leitura.
Outra dica é a matéria sobre o nosso time de ex-

Ações realizadas por concessionárias aproximam
a marca do produtor rural
por Ana Paula Scorsin
portações. Você sabia que as máquinas produzidas
em nossa fábrica no Brasil são exportadas para diferentes países? A tecnologia, a qualidade e a eficiência dos nossos produtos são desejados mundo afora.
Tenho muito orgulho em fazer parte da equipe New Holland. Especialmente nos momentos de
turbulência, quando precisamos usar toda a nossa
criatividade e profissionalismo para fazer a diferença. Sei que estamos no caminho certo. Ainda nessa
edição, você vai compartilhar dessa certeza. Temos
uma entrevista com nosso time de engenharia de
produto, depoimentos de clientes, matéria sobre
tecnologia e um resumo das principais atividades da
marca até aqui.
Nos últimos 40 anos a New Holland revolucionou o agronegócio brasileiro e nos próximos anos
continuará surpreendendo. Somos uma das maiores e mais respeitadas fabricantes de equipamentos
agrícolas do mundo e, em breve, seremos líderes no
Brasil.
Boa leitura!

Alessandro Maritano,
Vice-Presidente para a América Latina

APROVAÇÃO ÁGIL

Facilitar e acelerar a aprovação das operações, minimizando o prazo de entrega do
produto. Essa é a ação realizada pela Agrofel que, em parceria com o Banco CNH Industrial, já obteve aprovações de financiamento em oito dias. A transação em outros
bancos pode durar mais de 60 dias.

TOP SERVICE 0800 111 1111
Escreva para a
New Holland Em Campo
A/C Página 1
Rua Simão Bolívar, 1.653
CEP.: 80040-140
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3018-3377
e-mail: pg1@pg1com.com
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PRECISÃO

Na lavoura, na concessionária
e na administração dos
negócios

Máquinas brasileiras
conquistam o mundo

E

streitar o relacionamento com o
cliente e entender quais as necessidades dele no campo são ações diárias nas concessionárias New Holland. E
possibilitar a interação entre os integrantes da rede é importante para aperfeiçoar
ainda mais esse atendimento.
Para isso, a marca promove anualmente o Encontro de Gerentes Comerciais. Na
ocasião, os profissionais trocam experiências de mercado, ações e práticas internas
que impulsionam os negócios.
Na última edição do encontro, as dez
melhores práticas da rede foram apresentadas aos gerentes, que escolheram quais
mereciam ser premiadas. A concessionária Fortral, com o projeto DM e NH Mobile
Integrados, de mapeamento de clientes,
teve a maior pontuação e a Supertratores, com a prática Superviagem à Itália, a
maior média.
Outras ações como agilizar a aprovação do financiamento, melhoria no atendimento de pós-venda, demonstrações de
campo e incentivo à utilização de consórcio também foram destaque.

A criação da melhor
colheitadeira do país

Tecnologia permite mais
linhas no plantio da cana

“O Banco CNH Industrial é um parceiro
fundamental para as negociações. A agilidade na aprovação faz com que o produtor coloque o equipamento em campo em
um prazo de tempo menor que o habitual”,
afirma Fábio Ribas, gerente de Vendas da
concessionária.
Essa agilidade na aprovação foi decisiva para Alcenio Rodrigues dos Santos, de
Capão do Cipó (RS), que adquiriu um pulverizador SP 2500 Premium. “A rapidez
contou muito para fechar o negócio, e em
10 dias a máquina havia sido entregue”,
comenta. “Chegou à propriedade na hora
que eu mais precisava”.

PRECISÃO NOS NEGÓCIOS

A Tratowel, de Santa Catarina, levou o PLM
(Precision Land Management), pacote de
soluções de agricultura de precisão, para
produtores de pequeno e médio porte.
“Oferecemos aos clientes a possibilidade
de utilizarem o PLM em sua máquina e
instalamos o equipamento sem compromisso”, explica o gerente de Vendas Luciano Pereira Lima.
A maioria dos clientes (92%) atendidos pelo “Plano Demonstração” adquiriram o equipamento. Lucinei Piassoli, de
Ermo (SC), escolheu um EZ-Guide 250. “A
visita do especialista com o teste do equipamento em campo mostrou na prática os
benefícios que eu conseguiria no dia a dia”,
comenta. “Utilizo a tecnologia no processo
de pulverização e reduzi bastante os custos com insumo”.

Jair, Lucinei e Magiorino Piassoli,
de Ermo (SC): família teve contato
com a tecnologia e já levou o
equipamento para a lavoura

Nota 10

Mais de 30 concessionárias
encaminharam para marca as
práticas realizadas internamente
e externamente. Destas, 10 foram
escolhidas pela New Holland.
Confira a relação das 10 Melhores
Práticas realizadas durante 2015:
Agrodivel: New Holland mais perto
de você
Demonstração de produtos fora da
concessionária.
Agrofel: Valorização do cliente
Divulgação da aquisição dos
clientes em uma rádio local.
Agrofel: Parceria Banco CNHI
Minimizar o prazo de aprovação e
entrega dos equipamentos.
Agrowerner: Consórcio em foco
Fomentar a utilização do
consórcio.
Fortral: DM e NH Mobile Integrados
Mapeamento de clientes.
Marka: Programa de participação
nos resultados
Divisão de lucro com as equipes.
MS Equipamentos: QPV qualidade
no pós-Venda
Garantir a satisfação e fidelização
do cliente.
Supertratores: Superviagem à Itália
Levar clientes para conhecer a
origem e a importância da marca
no mundo.
Tratowel: Demonstração PLM
Visitar e demonstrar o PLM na
propriedade do cliente.
Unapel: Programa de Barter New
Holland
Troca de grãos, com entrega na
safra futura, por equipamentos.
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CAPA

Dupla
dinâmica
Trator e plantadeira a postos para superar a janela curta de plantio
por Mariele Felipak dos Passos

N

a lavoura de grãos no Brasil,
Segundo Marco Melo, gerente de
enquanto uma máquina passa Marketing de produto para plantio da
colhendo, atrás já se vê o trator New Holland, entre as várias técnicas
puxando a plantadeira. Isso se dá por para ampliar a produtividade estão a
uma das grandes preocupações dos preparação e a agilidade na hora do
produtores brasileiros, além da oscila- plantio com a utilização de máquinas e
ção do sistema climático: a curta janela equipamentos mais eficientes que conde plantio de grãos, o período de um tribuam em todo o processo. “Os proplantio para outro, que depende da cul- dutores rurais escolhem um conjunto
tura, do clima e de cada região do país.
de trator e plantadeira que garanta um
Diferentemenbom rendimen-te de outros pato, portanto, otiíses que têm apemizando tempo
nas uma safra no
para que, no final
ano, aqui, quando dia, consigam
do a colheita se
plantar mais hecestende ou acontares por hora,
tece o atraso na
aliado à precisão
chegada da chuda distribuição
va, por exemplo,
das sementes no
o período de um
solo e adubo na
plantio fica mais
dosagem correJuarez Furletti, produtor em
curto e os prota, com o número
Coromandel (MG)
dutores precisam
ideal de semencontar com técnicas de preparo do solo tes por metro”, explica.
e outros fatores para ter boa produtiA precisão do plantio e o tamavidade.
nho da caixa de sementes e de adubo
É o que vai acontecer em 2016, se- foram os pontos que o produtor rural
gundo especialistas, pois a janela de Eduardo Tozetto destacou da nova
plantio de milho será ainda mais curta plantadeira PL5000. “Teremos uma jaem decorrência do atraso da chuva, que nela de plantio apertada e por isso preretardou a colheita da soja em vários cisamos de máquinas grandes, planestados brasileiros.
tadeiras com autonomia maior e que

Mesmo andando
em uma velocidade
maior, a precisão do
plantio é excelente e o
diferencial da plantadeira
é que ela não para.”

SEGUE

»»

A PL5000 de Eduardo e
Eloir é puxada por um
trator da linha T7 na
propriedade em Ponta
Grossa (PR).
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Engraxar os pontos de
lubrificação da máquina
impede que algumas
peças se desgastem, como
buchas e rolamentos.
Diferente das máquinas já
existentes no mercado, a
PL5000 tem menos pontos
de lubrificação gerando
um ganho de tempo e
economia nas manutenções.
Apesar de simples, esse
processo merece atenção,
pois prolonga a vida útil da
máquina.
A verificação de
componentes, como disco
de sementes, engrenagem,
rolamentos e correntes,
também é imprescindível,
pois evita que o plantio seja
interrompido por causa
de peças danificadas. Para
o produtor que precisa
de mais rendimento em
menos tempo, a PL5000
tem fácil acesso aos pontos
de manutenção. O ideal é
que o produtor faça essa
averiguação durante a
entressafra, mas é importante
refazê-la algumas semanas
antes do período de entrada
da máquina no campo.
Outra etapa é a
calibração da plantadeira,
que é a definição do volume
necessário de semente e
adubo para as aplicações.
No caso de sementes, por
metro quadrado. Já para o
fertilizante, em quilos por
hectare. Isso pode ser feito
de modo mecânico ou
hidráulico, por meio da taxa
fixa ou variável.
Plantadeiras modernas
exigem um esforço menor
com manutenção preventiva
e menores custos. A PL5000
consegue consolidar os
principais pontos de ganho
para o produtor sendo uma
máquina de alta precisão, fácil
de operar e com excelente
desempenho e custobenefício.
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nos garantam bom rendimento na hora
do plantio, como a PL, que planta mais
hectares por hora se comparada com
outras máquinas do mercado”, destaca o
produtor rural. A máquina foi projetada
para operar em janelas apertadas, assegurando, no mínimo, um dia de trabalho
sem interrupções para abastecimento
de sementes.
Clientes desde 1990, Eduardo e o
pai Eloir têm colheitadeiras, tratores e
pulverizador operando na Fazenda São
José, em Ponta Grossa (PR), de mil hectares, onde cultivam soja, milho, feijão,
aveia e trigo. “Sempre fomos muito bem
atendidos na New Holland, principalmente com o suporte e a qualidade no
atendimento da concessionária Tratornew”, diz.
A família Tozetto é adepta do sistema
de plantio direto. Uma solução para conciliar eficiência na produção e sustentabilidade, em que a palha e outros restos
vegetais da safra anterior se tornam
alimento para o solo e, assim, é possível
evitar problemas de compactação, erosão, assoreamento e contaminação das
águas. “Nós trabalhamos com o plantio
direto para ter melhor qualidade do
solo, controlar as plantas daninhas por
meio do manejo integrado e também a
rotação de culturas”, complementa.
Juarez Furletti, Leonardo Rabelo e
Denio de Castro, sócios da Delleite Agronegócio, também apostam no rendimento da nova plantadeira PL5000 para ter
mais agilidade e tranquilidade durante a
janela de plantio. Primeira plantadeira produzida pela marca para os padrões brasileiros, a PL5000 opera em
350 hectares de soja no município de
Coromandel (770 km de Belo Horizonte). Além de soja, os três amigos cultivam milho para silagem.
Puxada por um trator T7, a plantadeira de 12 linhas se destaca no mercado, segundo Furletti, pela precisão de
plantio e o tamanho das caixas de adubo
e sementes. “Mesmo andando em uma
velocidade maior, a precisão do plantio
é excelente e o diferencial da plantadeira é que ela não para; para milho, abastecemos cedo e plantamos o dia inteiro
e, para soja e adubo, vamos até o meio
da tarde”, diz Furletti.
A caixa central de sementes da máquina, com capacidade para mais de
1000 quilos por chassi, e os reservatórios de fertilizantes, que armazenam
até seis toneladas de adubo, são os
maiores da categoria, superando em 10%
as outras máquinas do mesmo segmento.
Furletti também encontrou na plantadeira o baixo custo na manutenção, assim

Plantamos, por enquanto,
100 hectares de milho
safrinha e já vimos que
as sementes ficaram bem
distribuídas.”
Vanir Borghetti, produtor rural e cliente New
Holland em Campos Lindos (TO)

como nos outros equipamentos da marca. Eles são
atendidos pela concessionária Ditrasa, de Patos de
Minas (MG).
Com uma frota 90% New Holland, o produtor
Vanir Borghetti, cliente da concessionária Unapel, de Unaí (MG), está plantando soja com duas
PL5000 de 23 linhas cada, puxadas por um trator
da linha T8. “Plantamos, por enquanto, 100 hectares de milho safrinha e já vimos que as sementes ficaram bem distribuídas”, comenta. A máqui-

na está trabalhando na Fazenda Borghetti, de 2.300 hectares, de Campos
Lindos (TO), e deve plantar também na Fazenda Serra das Araras, de 2.600
hectares, de Chapada Gaúcha, norte do estado.
Natural de Passo Fundo (RS), Borghetti foi para Minas Gerais começar o
negócio no campo, assim como outros gaúchos, e lá dedicou 30 anos à presidência da cooperativa Cooapi. “Tivemos momentos difíceis, mas sempre
lutamos para o desenvolvimento da região por meio da cooperativa”, diz o
produtor responsável pelo desbravamento nas regiões de Chapada Gaúcha
e Campos Lindos, “um dos polos brasileiros de produção de grãos, com terra fértil e a qualidade do solo é excelente”, afirma Borghetti.

Teremos uma janela de plantio apertada
e por isso precisamos de plantadeiras com
maior autonomia e que plante mais hectares
por hora se comparada com outras máquinas do
mercado.”
Eduardo Tozetto, produtor rural de Ponta Grossa (PR)

T7.260 e sua plantadeira: parceria ideal
O trator T7.260 atende a demanda do mercado por tratores mais
potentes, projetados para puxar grandes implementos, como uma
plantadeira a partir de 22 linhas. Com potência nominal de 230cv, a mais
alta da linha T7, o T7.260 tem transmissão mais reforçada para suportar
a sua maior potência e possibilita até trocas automáticas de marchas. O
eixo frontal também foi adaptado ao peso maior.
O novo modelo atende à necessidade do plantio direto, cana-deaçúcar e feno e forragem, entre outros. O trator vem com os tradicionais
faróis cateyes, que potencializam a iluminação para o produtor estender
o trabalho pela noite com segurança. Além disso, a cabine dessa linha
possui o menor índice de ruído da categoria e visibilidade de 360 graus.

Vanir Borghetti está
plantando soja e milho
com a nova plantadeira
PL5000
NEW HOLLAND EM CAMPO
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Tudo para fechar negócio

De igual
para igual
Mulheres demarcam território no agronegócio:
na lavoura, na prestação de serviços e na administração
por Cristina Cassiano

Linhas exclusivas de financiamento, barter e consórcio são as
opções para adquirir máquinas da New Holland
por Cristina Cassiano

A

ssim como oferece uma grande variedade de opções para
suas máquinas e implementos, a New Holland também disponibiliza ao produtor agrícola diversas formas de realizar
sua próxima aquisição. Linhas de financiamento próprias do banco da montadora, Consórcio e o exclusivo Barter permitem adaptar o valor da máquina a qualquer orçamento.
O Banco CNH Industrial passou a oferecer, neste ano, o financiamento via Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor
Rural (Pronamp), voltado para pequenos e médios proprietários.
O Pronamp financia 90% do valor total da máquina ou do equipamento para clientes com renda anual de até R$ 1,6 milhão, taxa de
juros de 7,5% ao ano e em até 8 anos, com pagamentos semestrais
ou anuais. O programa também está disponível para compra de
máquinas de construção (com uso exclusivo para a agricultura)
com valor de até R$ 385 mil.
“Sempre tivemos o pequeno agricultor como um cliente muito
importante, e agora, com a mudança do cenário de financiamento
agrícola, e ‘ouvindo’ o mercado, tomamos a decisão de facilitar
ainda mais o financiamento por meio desta linha específica”, comenta o gerente do segmento Agrícola do Banco CNH Industrial,
Marcio Contreras.
Já o Moderfrota cobra 7,5% ao ano para pequenos e médios
produtores e 9% para produtores com faturamento superior a R$
90 milhões. Os prazos de reembolso permanecem em até 8 anos,
com pagamentos anuais ou semestrais e prazos de carência entre
3 e 18 meses. Pronamp e Moderfrota estão em vigor até 30 de
junho.
Além disso o Banco CNH Industrial oferece taxas diferenciadas na modalidade CDC, para todos os portes de cliente, custeando até 90% do valor do equipamento/máquina, em até 60 meses,
com pagamentos anuais e prazos de carência de 2 a 24 meses.

8

TROCA COM BARTER
O Barter pode ser considerado o mais antigo dos financiamentos
da humanidade: a troca de produtos de interesse de cada um dos
lados do balcão.
A New Holland foi pioneira no mercado de máquinas a aceitar
sacas de soja na comercialização de máquinas, inclusive as importadas, e implementos agrícolas. O negócio é feito via triangulação
entre a marca, as tradings (empresas comercializadoras de commodities) e o produtor. A trading repassa o valor referente ao BarNEW HOLLAND EM CAMPO

ter à New Holland, que entrega o produto ao agricultor. Este, por
sua vez, quita o pagamento direto com a empresa, após a colheita.
Essa modalidade aceita dois produtos: soja e café. “A marca
está desenvolvendo um modelo de negócios similar com a Agrofel Grãos e Insumos, para atender algumas regiões do Rio Grande
do Sul, num projeto-piloto que deve ampliar ainda mais o sucesso desse tipo de operação”, avisa o gerente de Marketing da New
Holland, Jefferson Kohler.
SINERGIA
O cliente não precisa pagar todo o valor do maquinário com o barter. Todas as formas de financiamento podem ser utilizadas para
facilitar a compra: pagamento integral, ou de parte do valor total
do produto, com o restante sendo financiado pelo Banco CNH Industrial ou ainda pelo Consórcio New Holland, com pagamento
do lance para contemplação da carta de crédito com sacas da soja.
“A New Holland não deixa o produtor sem uma opção vantajosa
para fazer negócio”, conclui Kohler.

Consórcio com garantia

A partir de abril têm início as assembleias itinerantes do
Consórcio New Holland, que vão percorrer todo o país
durante o ano. “Conseguimos bater nossas metas em
2015 porque o cliente já sabe que, em tempo de crédito
mais limitado, o consórcio é uma ótima fonte alternativa,
com menos exigências e processo mais simples”, comenta
Humberto Ferri, gerente de Operações do Consórcio New
Holland.
Segundo Ferri, o diferencial do consórcio está
na garantia da fábrica para todas as máquinas e
equipamentos. Mas as facilidades são muito atrativas.
Sem juros, sem hipoteca, sem taxa de adesão, sem taxa
de expediente e, só com a primeira parcela, o cliente já
participa do grupo. Mensalmente, são contemplados
um consorciado por sorteio e, por lance, tantos quantos
o saldo do grupo permitir. E nem é preciso ir até a
assembleia, porque todas são transmitidas pela internet.

L

isandra Rocha acorda cedo, toma café da dora de máquinas e equipamentos Recolhe, em
manhã com o marido, ambos se revezam Luis Eduardo Magalhães (BA), concorda com
para dar aquela ajeitada nas coisas e em Lisandra. Ela foi a primeira mulher a participar
seguida saem para o trabalho, um para cada de um curso de operador de colheitadeira, no
lado. Mas bem pertinho: ela no caminhão e ele, fim do ano passado, com dois objetivos: acomna colheitadeira.
panhar o filho que, com apenas 13 anos, já sabe
A produtora rural de Santa Flora (RS) divi- operar algumas máquinas agrícolas e, princide há dez anos o plantio de soja em 500 hecta- palmente, para ampliar seu próprio conhecires com o marido. Então
mento e estar apta a dar
recém-casados, arrensuporte na empresa.
daram parte das terras
“Uma mulher é cada família, pecuarista.
paz de fazer tudo o que
“Começamos com um
um homem faz, e um
trator e uma plantadeihomem pode fazer tudo
ra. Sempre trabalhamos
que uma mulher faz.
de igual pra igual”, conta
Só precisa ter força de
Lisandra.
vontade”, declara NeuDificuldade ela só
za. Sempre que é época
encontrava no comede plantio ou colheita
Ana Maria Buss, estudante e produtora rural
ço, quando o trabalho
seu marido e sócio, que
ainda exigia alguma
atende a área operacioforça e podia ser considerado pesado. “Mas nal da empresa, passa muito tempo nas fazenhoje as máquinas têm tudo para tornar o tra- das. “Então, para nossos funcionários e opebalho acessível. Antigamente um problema radores, o ponto de referência sou eu”, conta.
era o peso dos sacos de adubo; hoje as plan- Assim, Neuza passou a ter mais intimidade com
tadeiras têm big bag de 800 a 1000 quilos”, as peças e o funcionamento do maquinário.
exemplifica.
O aprendizado entre homens também não
Neuza Brezolin, diretora financeira da loca- foi problema para Julieta Maria de Azevedo,

Gosto de ver a
produtividade, ir para
o sol, para a lavoura. Nasci,
me criei na fazenda, é o que
eu quero pra vida inteira.”

SEGUE

»»

Máquinas modernas
facilitaram a inclusão do
trabalho feminino; o T7 é o
"xodó" de Lisandra Rocha

NEW HOLLAND EM CAMPO
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proprietária da Fazenda Panambi, em Buritis (MG). Filha de advogados, moradora de Brasília (DF), o encontro de Julieta com o
mundo rural é uma história atípica, como ela mesma classifica.
“Eu trabalhava com tudo que há de mais supérfluo”, conta, referindo-se à sua clínica de cosmética e a um programa numa emissora
de TV, funções que tinha 30 anos atrás, até se casar e se mudar
para a fazenda com o marido.
Julieta sempre se considerou uma pessoa de tino comercial
afiado e assumiu o negócio com voracidade. “Eu me dei ao direito de fazer todas as perguntas mais necessárias e as mais bobas.
Falava que precisavam me ensinar porque não sou agrônoma, sou
mulher e loira!”, brinca.
Ao contrário de Lisandra e de Neuza, Julieta só vai ao campo
para passear, apesar de ter toda a administração interna na sede
da fazenda. Mas ela prefere manejar as planilhas geradas pela tecnologia da agricultura de precisão que o pessoal de campo obtém
com os equipamentos New Holland.

ENGENHARIA

A criação da CR8090

Conquista suave
A considerar as mulheres entrevistadas pela New Holland
em Campo, não há estranhamento com o trabalho
feminino. “É preciso buscar conhecimento, não tentar
parecer o que não é”, ensina Julieta.
Lisandra também não enfrentou machismo em sua
carreira. “Sempre fui tratada como uma parceira New
Holland, desde que meus pais compravam máquinas ainda
da Ford”, conta a produtora, que hoje é frotista da marca.
Se há diferença entre homens e mulheres, está no trato
com as máquinas, garante. “A mulher é mais detalhista,
cuida mais dos equipamentos.” Não à toa, o trator que
opera é a máquina que gasta menos com reposição de
peças. “Meu xodó é meu T7.”

Por Lívia Pulchério

A

lta tecnologia é essencial para construir grandes máquinas
agrícolas. Porém, mais importante do que isso são as pessoas por trás dessa construção, que conseguem captar de
que maneira a tecnologia pode atender da melhor forma o que o
campo pede. Para o projeto da CR8090, lançada em 2015, a Engenharia e o Marketing se uniram para compor o conjunto mais
completo de soluções para a colheita de grandes áreas.

Luiz Miotto, Gerente de Marketing dos Produtos NH

De que forma o setor de Marketing se posicionou na criação da
CR8090?
Olhamos para a necessidade dos clientes, com base em pesquisa de
mercado e conversas com produtores rurais. Os clientes estão migrando para máquinas cada vez maiores. A CR8090 chegou ao mercado com o objetivo de ser a melhor colheitadeira do segmento no
Brasil.

Fernando Teixeira, Gerente de Projetos para
colheitadeiras NH
Qual foi o ponto de partida do projeto da CR8090?
Nós importávamos a colheitadeira classe 8 da Bélgica, principalmente para o cerrado brasileiro. Em 2013, vimos que era o
momento de produzir essa máquina no Brasil, para o produtor
adquiri-la com as linhas de financiamento governamentais. Naquele ano iniciamos a nacionalização da classe, com algumas
modificações no projeto para melhor atender as necessidades do
mercado local.

Direto na lavoura, na prestação de serviços ou comandando
propriedades, é inegável o aumento da participação das mulheres
no campo nas últimas décadas. E com as novas gerações a tendência é de aumentar cada vez mais. A diferença é que agora elas passam pelas salas de aula dos cursos ligados ao agronegócio, como
Ana Maria Buss, 20 anos, que está no 7º período de Agronomia
em Luis Eduardo Magalhães (BA) e aprendeu a colher soja ainda
menor, com o irmão.
Hoje ela se divide entre as aulas e o trabalho sobre o trator, que
considera “emocionante”. “Gosto de ver a produtividade, ir para o
sol, para a lavoura. Nasci, me criei na fazenda, é o que eu quero pra
vida inteira”, diz.

Quais modificações?
Os rotores da máquina importada da Bélgica têm três hélices de
alimentação. Para aumentar a capacidade de colheita da máquina, devido à nossa janela curta e condições extremas de colheita,
migramos para a tecnologia Twin Pitch, seguindo o modelo dos
EUA, com duas hélices de alimentação. Outra foi a introdução do
exclusivo Opti-Spread™, em uma versão dedicada ao Brasil, que
consiste em um sistema de discos acionados por motores hidráulicos, localizado logo após a saída do picador, e que distribui a
palha com perfeição por até 45 pés, auxiliando as atividades de
plantio direto e garantindo a cobertura total do solo.

Quais foram as etapas do projeto?
Foram várias fases em dois anos e meio, desde a aprovação do
conceito e da verba, testes em campo, implementação na linha
de produção e lançamento. Passamos por duas safras completas
para validar os testes e por diversos locais.

Neuza Brezolin é a referência
de conhecimento ténico para
o time da empresa
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O Brasil possui características únicas que devem ser consideradas em novos projetos. Quais são elas?
As janelas de plantio e colheita são muito curtas, os diferentes
tipos de lavouras. No cerrado, por exemplo, os terrenos são mais
planos e permitem grandes tiros, exigindo máquinas que trabalhem por períodos longos. Já ao Sul, os terrenos são montanhosos e inclinados e com tiros mais curtos, exigindo máquinas menores. Além disso, o solo é bastante ácido, com níveis elevados de
Fe e de Mn, exigindo a correção do PH pela calagem (aplicação de
calcário). Assim, precisamos testar os componentes das máquinas com mais rigor.

Como foram feitos os testes com a nova máquina?
Buscamos realizar os testes em condições reais de colheita, em
propriedades rurais de clientes parceiros. Colhemos com a máquina em diversos locais do Brasil. Trabalhamos nas condições
mais adversas possíveis, com umidade alta e baixa, com a planta
mais verde e mais seca, por exemplo. Colocamos a máquina em
uma situação limite de stress para construir componentes mais
robustos, entendendo que nem sempre o cliente pode se dar ao
luxo de colher no momento perfeito, e por isso precisa de uma
colheitadeira apta a condições extremas.
Quais os diferenciais da CR 8090?
Além do duplo rotor da New Holland e do sistema Opti Spreader ™,
conta com um sistema de armazenamento de grãos desenhado
para colheitadeiras de alta performance e com um tubo de descarga de até 8,9 metros, que não exige a interrupção da colheita
para a descarga, mesmo com 45 pés. Outro diferencial é capacidade de tanque graneleiro com 14.500 litros, e todo esse volume
pode ser descarregado em aproximadamente dois minutos, a uma
taxa de 142 lts/s, ambas as maiores capacidades do mercado. O
sistema IntelliCruise, outra exclusividade da New Holland, analisa
a carga de alimentação do material colhido, e com base nessa carga, regula automaticamente a velocidade para que o motor trabalhe no regime ideial de carga. Ele funciona também com base no
índice de perda de grão, mantendo a velocidade ideal de trabalho
para entregar a menor perda de grão possível. O grande benefício
do IntelliCruise é minimizar a fadiga do operador por não precisar realizar ajustes constantes de velocidade.
CR8090 tem tanque
graneleiro com capacidade
para 14.500 litros

NEW HOLLAND EM CAMPO
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Além das
fronteiras
brasileiras

1

MÉXICO

2
CARIBE

NICARÁGUA
PANAMÁ

Máquinas produzidas no país possuem a
qualidade que o mercado mundial exige

COLÔMBIA
EQUADOR

QUÊNIA

Brasil deve ter um aumento nas exportações
de máquinas agrícolas de 8,1%
por Elaine Bento

BOLÍVIA
PARAGUAI

URUGUAI

O
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produtor brasileiro é muito exigente, por isso os testes com as máquinas que são exportadas são realizados aqui mesmo, em solo brasileiro. Isso garante sua máxima qualidade e eficiência: um produto
apto para a colheita no Brasil irá colher bem no Paraguai,Uruguai, Bolívia,
Argentina e em outros lugares do mundo. Tratores e colheitadeiras New
Holland, produzidos para exportação, são reconhecidos por sua tecnologia
de ponta, eficácia e facilidade de operação.
No atual cenário político e econômico e com a retração do mercado interno, a exigência em ampliar as vendas para o exterior aumenta. Isso se
deve porque além de ser um negócio rentável, é também uma necessidade
dos clientes mais perfeccionistas, que mesmo fora do Brasil, querem trabalhar com máquinas simples de operar, com tecnologia de ponta.
Nesse momento, o mercado externo torna-se essencial para fabricantes
de máquinas e equipamentos. Desde novembro do ano passado, fabricantes de bens de capital mecânicos têm visto um aumento nas exportações.
Dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) mostram que, em novembro, o crescimento foi de
5,2% na comparação anual, para US$ 749 milhões. Em dezembro, as vendas
para o exterior somaram US$ 855 milhões, uma alta de 8%. E a expectativa
é que siga em crescimento durante o ano de 2016.
De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o Brasil deve ter um aumento nas exportações de máquinas agrícolas em 2016. A projeção é de elevação de 8,1%. Para Eduardo
Kerbauy de Freitas Luís, diretor comercial de exportações da New Holland,
essa evolução se deve principalmente pelo esforço das empresas em expandir os negócios externos em um momento cambial oportuno. Além disso,
haverá também certa estabilidade no contexto macroeconômico. Kerbauy
cita a Argentina como um mercado potencial para esse ano. "Está claro que
a Argentina terá uma política econômica voltada para o produtor rural, que
o novo governo deseja mudar o cenário e facilitar a aquisição de máquinas
brasileiras, que são necessárias para o produtor local", afirma.
A Argentina é um mercado dependente de máquinas importadas e um grande parceiro comercial do Brasil. Ainda de acordo com a Anfavea, 80% das vendas
do país vizinho são de máquinas importadas. O atual governo argentino tende a
beneficiar e melhorar ainda mais a relação comercial já existente entre os dois
países.
NEW HOLLAND EM CAMPO

* Tratores e colheitadeiras
fabricados no Brasil e vendidos
para outros países em 2015

Exportações
New Holland
O Programa Mais Alimentos Internacional tem
dois objetivos: estabelecer uma linha de crédito
concessional, para o financiamento de exportações
brasileiras de máquinas e equipamentos
destinados à agricultura familiar, e fornecer apoio
a projetos de desenvolvimento rural, para o
fortalecimento da produção da agricultura familiar,
por meio da cooperação técnica e do intercâmbio
de políticas públicas. Coordenado pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA), o programa
tem a participação de mais de 100 empresas
brasileiras, que exportam, atualmente, para
Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana e
Quênia.

PAÍS
TOTAL GERAL

Caribe
400

Venezuela
160

Paraguai
126

Bolívia
183

Argentina
151

Colômbia
74

Uruguai
52

PAÍS
TOTAL GERAL

Chile
97

Equador
97

Indonésia
6

Costa Rica
32

Nicarágua
13

Panamá
8

Peru
14

PAÍS
TOTAL GERAL

Honduras
24

México
14

Myanmar
2

Quênia
10

Guatemala
3

Jamaica
3

Total Geral
1428

Os países que mais importaram máquinas brasileiras em 2015 foram:
Argélia, México, Senegal e Venezuela, regiões importantes para a marca.
Além dos países do Mercosul, a fábrica da New Holland no Brasil também
exporta máquinas para a África, Caribe e outros países.
Para Vítor Santos, gerente comercial de exportações da New Holland, é
gratificante trabalhar nessa área e poder atender diferentes culturas, além
da diversidade no plantio e necessidades dos produtores de diferentes países. "A New Holland tem um histórico de participação forte e atuante em
outros mercados, só no Caribe atendemos desde 1980 e na Nicarágua, por
exemplo, atendemos desde 1989."
Santos explica de que forma ocorre o serviço de pós-venda para as máquinas exportadas. "Os países que recebem máquinas New Holland possuem uma rede de atendimento local, bem como a que temos no Brasil,

O modelo mais vendido para a o Caribe é o
TT4030 fabricado na planta de Curitiba (PR). Com
75 cavalos, esse trator é econômico e ágil, ideal
para o pequeno e o médio produtor pela sua
força e principalmente pelo baixo consumo de
combustível. Essas características fazem do modelo
TT4030 um trator de excelente custo-benefício.

SEGUE
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porém com outras representações compartilhadas na mesma
estrutura de negócios, desde que não conflite com o negócio
da marca, e são chamadas importadores." Entre outras atividades, são eles os responsáveis pelo fornecimento de peças
de reposição, prestação de serviços em sua própria oficina ou
na fazenda dos produtores e treinamentos técnicos em campo. Da mesma forma que no Brasil, esses distribuidores estão
preparados para atender o cliente da melhor forma possível.
Cada um dos profissionais passa por amplo treinamento, seja
diretamente no Centro de Treinamento da New Holland ou
através dos vários cursos ministrados pela empresa durante
todo o ano. É por isso que eles podem garantir um padrão de
serviços ágil, mesmo fora do Brasil. Sem contar que, por trás
de todo distribuidor New Holland o cliente conta com todo o
suporte da fábrica. "Só na América Latina já contamos com 31
distribuidores da marca", completa Vítor Santos.
Para a New Holland é muito importante fazer parte dos
programas que atendem os países estrangeiros e também
manter o bom relacionamento comercial para continuar garantindo as exportações das máquinas produzidas aqui. Se
por um lado a projeção da Anfavea para 2016 é de elevação de
8,1% nas vendas de máquinas agrícolas, a marca espera que
seja um volume ainda maior do que o projetado. Embora ainda
existam algumas indefinições no cenário econômico mundial,
a New Holland tem como objetivo um aumento de até 15%
na exportação de máquinas agrícolas, de origem Brasil, com
relação ao ano anterior.
Em 2016 uma das metas é aumentar as exportações de tra1
tores, especialmente
para o Quênia e Gana. Já na América do

2

TECNOLOGIA
Sul, a marca espera maior crescimento no Chile, Peru e Uruguai. Para colheitadeiras, o foco esse ano será a Colômbia.
De acordo com o Vice-Presidente da marca para a América Latina, Alessandro Maritano, a realidade do agronegócio
não é de crise (de produção), mas uma crise de confiança nos
sistemas políticos e econômicos do país e, nesse sentido, a exportação de máquinas será uma das saídas para aumentar a
receita da marca. De acordo com o executivo, 60% do que é
comercializado na América Latina vem do Brasil. Há três anos
esse percentual era 40%, ou seja, o trabalho da equipe de exportações é essencial para o crescimento e fortalecimento da
marca em toda a América Latina.

A New Holland tem um histórico
de participação forte e atuante em
outros mercados. Só no Caribe atendemos
desde 1980 e na Nicarágua, por exemplo,
atendemos desde 1989.”
Vitor Santos, gerente comercial de exportações da NH

Plantar é preciso

Para o produtor de cana Fernando Tavares,
investimento em PLM se paga em curto prazo

Usinas de cana ampliam número de linhas e de rendimento na
lavoura com o uso da agricultura de precisão
por Lívia Pulchério

O

Vítor Santos, gerente comercial
de Exportações da New Holland
e Eduardo Kerbauy de Freitas
Luís, diretor comercial de
Exportações: hora de expansão
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produtor brasileiro presencia um
momento único e de importante transformação no campo, que
pode ser comparado ao da mecanização
agrícola das últimas décadas. Porém, o
foco hoje está no rendimento operacional, com a integração de equipamentos
de agricultura de precisão às máquinas
tradicionais.
Fernando Tavares, produtor de cana
na usina da Pedra, região de Ribeirão
Preto (SP), e Usina Iacanga, próxima a
Bauru (SP), vive esse avanço. Desde 2010
ele utiliza o sistema PLM (Precision Land
Management), como é denominado o
portfólio de agricultura de precisão da
New Holland, nas operações de plantio e
colheita de cana-de-açúcar.
O produtor é associado à Coopercitrus, cooperativa que possui quatro concessionárias da New Holland. Tavares já
adquiriu sete equipamentos FM-1000
com receptores de GPS, piloto automático,
tela com mapeamento de cobertura, e os

utiliza no suporte de atividades como preparo do solo, sulcação e calinização. Além
disso, tem seis tratores New Holland.
"Com o apoio do FM-1000, consigo a
precisão de 1,5 m de espaçamento entre
as linhas de plantio, resultando em até 7%
a mais no número de linhas plantadas, já
que antes espaçamento em geral passava
dessa medida", explica. "Somente com o
aumento da produtividade e do lucro com
o sistema PLM, consigo pagar o investimento entre dois e três anos."
Outra vantagem apontada pelo produtor, é que o mapeamento da cobertura
evita a compactação da área plantada, aumentando a produtividade e longevidade
do canavial.
Seus funcionários foram treinados
para trabalhar com esses equipamentos.
A New Holland oferece treinamentos sobre PLM para toda a rede de concessionários e trabalha na formação dos operadores com treinamentos específicos para
cada produto.

Maior cooperativa de
São Paulo e New Holland
selam parceria
A Coopercitrus, maior cooperativa de São
Paulo na comercialização de insumos,
máquinas e implementos agrícolas, é a
mais nova concessionária New Holland.
São quatro lojas em Ribeirão Preto,
Andradina, Catanduva e São José do Rio
Preto, no interior de São Paulo, que vão
atender 157 municípios da região.
Essa parceria, segundo o presidente
da cooperativa, José Vicente da Silva,
complementa a atuação no interior paulista. “Damos opção aos cooperados para
a escolha de mais uma importante marca
de máquinas e equipamentos agrícolas
com condições comerciais privilegiadas e
um pós-venda padrão Coopercitrus".

NEW HOLLAND EM CAMPO
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Cogeração,
uma decisão
estratégica

Tudo azul nos campos do Sul
As revendas da New Holland no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul promoveram, em parceria com a fábrica, a Semana Azul, ação especial
de vendas de máquinas e equipamentos agrícolas. As lojas receberam os
produtores com condições especiais de negócios, entre os dias 25 de janeiro
e 05 de fevereiro no Paraná, e entre os dias 29 de fevereiro a 06 de março em
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Os clientes que fecharam negócio nestes períodos tiveram preços de
tratores e colheitadeiras diferenciados e bônus de R$ 3 mil e R$ 5 mil, além da
oferta de um ano de seguro grátis.
Na foto, feita em Assis Chateaubriand/PR, na concessionária Dall’Oglio,
o proprietário Maurício Dall’Oglio, a gerente comercial Maristela Boscaioli e
Tiago Bortolini, Marketing da New Holland, o gerente da concessionária Nilton
Quirolli e Eduardo Tremea, Comercial da New Holland, comemoram os bons
negócios fechados com os agricultores paranaenses.

Cocamar investe em energia
própria e reduz custos

Um dos polos brasileiros da produção de grãos,
Campos Lindos, no Tocantins, foi o cenário da primeira
edição do ano do NH em Ação Colheita Perfeita, no
dia 22 de fevereiro. O objetivo da marca em promover
este evento, em parceria com a concessionária
Metropolitana, é reunir os produtores para conhecerem
a tecnologia em campo da colheitadeira CR8090 com a
plataforma Draper de 45 pés e do trator T7.260 puxando
a plantadeira SOLTT. Para melhor atender os produtores
desta região que desbravaram essas terras com as
máquinas azuis e amarelas há mais de 30 anos, a fábrica
e a concessionária têm projeto de expansão e em breve
abrirão uma loja em Campos Lindos.

Divanir Higino da Silva , presidente da Cocamar Cooperativa Agroindustrial:
opção pela energia limpa e renovável

P

ioneira em diversas realizações que
contribuíram para fortalecer a economia de regiões onde atua, a Cocamar Cooperativa Agroindustrial, sediada
em Maringá (PR), é reconhecida também
por uma importante iniciativa: a cogeração de energia elétrica.
Em 2008, diante das preocupações
com o quadro de sobrecarga do sistema
elétrico nacional e na iminência de apagões, a cooperativa decidiu investir em
uma unidade própria de cogeração para
suprir seu parque industrial.
O empreendimento se justificaria porque, dessa forma, a organização estaria
protegida de eventuais interrupções no
fornecimento, que representariam enormes prejuízos às suas atividades industriais.

Esse modelo de cogeração, comum em
usinas sucroenergéticas, ainda não tinha
paralelo na indústria paranaense, o que
colocou a Cocamar, mais uma vez, em posição de vanguarda. Os investimentos, orçados em R$ 35 milhões, foram financiados
em parte por instituições oficiais.
A unidade, projetada para operar com
capacidade de até 13 Megawatts, o suficiente para atender todo o parque industrial e setores de apoio, foi concluída no
ano seguinte, quando se deu início à sua
operação.
A partir de então, a Cocamar desenvolveu suas atividades industriais com maior
tranquilidade e segurança, lembrando que,
ao longo desse período, a cooperativa não
deixou de adquirir energia, aproveitando
oportunidades oferecidas pelo mercado,

mas sem perder de vista a importância estratégica de sua estrutura.
Por fim, em 2014 e 2015, a cooperativa
conseguiu beneficiar-se amplamente de
sua unidade de cogeração, ao reduzir de
maneira significativa os custos com energia. E, de alguns anos para cá, em vez apenas de bagaço de cana, a demanda passou
a ser, também, pelo consumo de outro tipo
de combustível, o eucalipto, fomentando
o cultivo entre os produtores associados
que, dessa forma, passaram a ter uma
nova fonte de renda.
Importante destacar que, ao priorizar
desde o início o consumo de biomassa, a
cooperativa fez sua opção por uma energia limpa e renovável que, além de atender
suas expectativas, preserva a qualidade do
meio ambiente.

Investimentos de R$ 35
milhões viabilizaram
projeto pioneiro de
geração própria de energia
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NH em Ação Colheita Perfeita chega no
Tocantins

Máquinas abrem a colheita do arroz no
Rio Grande do Sul
Frotista 100% New Holland visita fábrica
De portas abertas para os produtores rurais, a fábrica da New Holland,
em Curitiba, recebe visitantes com bastante frequência. Entre eles, o casal
Silvio e Silvia Nishikawa, de São Gotardo (MG), que conheceu de perto a
produção das máquinas. “Meu marido tem um amor pela New Holland
e, por isso, sempre tive muita curiosidade em conhecer a fábrica. Fiquei
impressionada com a gestão e toda a organização”, diz Silvia, responsável
pela administração dos negócios da família.
Eles plantam diversas culturas em mil hectares, são pioneiros no plantio
de batata numa terra árida e no uso de agricultura de precisão na região.
Desde 1978, o casal Nishikawa conta com as máquinas azuis e amarelas.
Hoje tem uma frota de 25 tratores. “As máquinas têm mais estabilidade para
os trabalhos no campo e nós padronizamos New Holland”, conta o agricultor,
que também ressalva a parceria com a concessionária Unapel. “A atenção da
revenda com a gente fortalece a nossa fidelidade à marca”, conclui.

De 18 a 20 de fevereiro aconteceu a 26ª Abertura
Oficial da Colheita do Arroz no Rio Grande do Sul, no
município de Alegrete. Considerado o maior evento da
América Latina no setor arrozeiro, esta edição reuniu
produtores e autoridades e mostrou a grandeza da
lavoura arrozeira do estado, bem como a qualidade da
produção gaúcha, que vem conquistando mercados e
ganhando terreno no cenário nacional e internacional.
A concessionária Super Tratores, junto com a fábrica,
apresentou aos participantes tecnologia e eficiência
em máquinas para gerar produtividade e qualidade aos
rizicultores. A colheitadeira CS6090 deu a largada na
solenidade da Abertura Oficial, que foi organizada pela
Federarroz e Associação dos Arrozeiros de Alegrete, com
o apoio do Sindicato Rural de Alegrete.

NEW HOLLAND EM CAMPO
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Produtores belgas visitam a fábrica e lavoura de
produtor holandês no Paraná

Grupo de produtores belgas na
propriedade em Castro (PR)

Um grupo de 34 produtores rurais, concessionário e funcionário
da fábrica da Bélgica estiveram no Paraná para uma visita à fábrica
em Curitiba e também foram recebidos pelo produtor Roelof Kiers
cliente da Tratornew, em Castro, nos dia 18 e 19 de fevereiro. Em
um tour pela região, Kiers contextualizou o grupo sobre a lavoura
no estado e a chegada dos holandeses no Brasil. “Na Bélgica
colhemos o milho com 35% de umidade, já no Brasil com 25%. Nós
precisamos colher antes do inverno, por isso mais úmido, e o nosso
milho é para ração animal”, comenta o produtor belga Cappelle
Kris sobre as diferenças da lavoura brasileira com da Europa.

Cappelle Kris conheceu a CR na
colheita de milho

Em visita à linha de produção da planta de Curitiba

Show na Expodireto Cotrijal
Seguindo o seu conceito de proximidade
com o produtor rural, a New Holland promoveu
durante a Expodireto Cotrijal o test-drive e uma
pequena versão do Programa NH Em Campo
com dois shows de máquinas por dia. A feira
aconteceu em Não-Me-Toque (RS), entre os
dias 07 e 11 de março, com a forte presença
dos concessionários do Sul e reuniu produtores
da região. A colheitadeira classe 5, CR5.85, a
plantadeira PL5000 e os três modelos de tratores
da linha T6 foram os destaques em produtos.
Além de expor grande parte das máquinas que
compõem o portfólio, a marca esteve presente
com o patrocínio da tradicional festa da cidade, a
Cuca com Linguiça.
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Prêmio de Fotojornalismo abre inscrições
As inscrições da 12ª edição do Prêmio New Holland de Fotojornalimo serão
abertas para fotógrafos profissionais e aficionados da América do Sul a partir
de maio. As imagens que representam as várias atividades no campo serão
premiadas pela sua originalidade, enquadramento, relevância e contextualização.
Além das fotografias vencedoras, uma comissão formada por fotógrafos
experientes e reconhecidos profissionalmente e especialistas da agricultura
dos países participantes selecionará outras imagens inscritas para compor uma
exposição itinerante. As inscrições podem ser realizadas pelo site
www.premionewholland.com, onde também se encontra o regulamento.
Mais informações pelo e-mail info@manoamanoprojetos.com.

NEW HOLLAND EM CAMPO
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