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Prof. Dr. Leonardo de Almeida Monteiro
Professor de Mecanização Agrícola da Universidade 
Federal do Ceará e Coordenador do Laboratório de 

Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas.

EMPLACAMENTO DE TRATORES, 
EIS A QUESTÃO!!!

Desde 1997 de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB - Lei 
9.503/97), os únicos veículos dispensados de emplacamento eram os 
veículos bélicos, para todos os demais havia a obrigatoriedade do em-

placamento, ou seja, desde essa época todas as máquinas agrícolas já deve-
riam ser emplacadas, mas isso não ocorreu na prática, pois até o fi nal do ano 
de 1998 de acordo com o DENATRAN apenas 6.467 tratores foram emplaca-
dos no país inteiro. Desde então os produtores rurais vêm enfrentando uma 
batalha contra o emplacamento de máquinas agrícolas.

Acredita-se que o emplacamento acarretará elevadas despesas com co-
branças como IPVA entre outros impostos, elevando o custo de produção, 
onerando ainda mais o agricultor. Essa medida é puramente arrecadatória, 
quem se lembra num passado não distante onde os motoristas foram obriga-
dos a ter em seus veículos os Kits de primeiros socorros? O emplacamento de 
tratores em nada mudara a realidade que vivemos, principalmente com rela-
ção à prevenção de acidentes. Precisamos é criar mecanismos onde as má-
quinas possam circular para realizar seu trabalho de forma menos insegura, 
através de rotas alternativas, construção de vias secundárias às rodovias, si-
nalizações nas vias onde há intensidade de tráfego de máquinas, melhorias 
nos mecanismos de segurança presentes em nossos tratores, principalmen-
te com relação aos mecanismos sinalizadores. Quando teremos em nossas 
máquinas sistemas de frenagem com ABS? Sistemas de Amortecimento? Que 
hoje são comuns em países desenvolvidos. Até lá, EIS A QUESTÃO!! Espera-
mos os próximos capítulos.

-Editorial Leonardo.indd   5 26/02/15   12:09
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OO importante é a Agricultura

Depois das últimas eleições, a impressão que se tem é de que o partido ganhador é o do 
pessimismo, é como se houvesse destapado uma caixa de desilusões, e de repente tudo 
se tornasse escuro e negativo, como uma espécie de eclipse total… mas, o certo é que 

nem os números das vendas, nem as previsões servem para se criar este estado de crispação ne-
gativa que se instalou em todo o país.
A demagogia na política é uma das armas que alguns usam para desqualifi car ao oponente, nem 
a Presidenta é um desastre, nem seu opositor seria a salvação. Na Democracia, as urnas mandam, 
e apesar de discordarmos, temos que aceitar. A grandeza de um país se baseia nas suas institui-
ções e o país as tem como ferramentas para buscar as soluções.
Embora, nenhum governo tenha o poder para fazer com que chova, pode prevenir a falta de água, 
e que em um país como o nosso, que tem uma das maiores reservas hídricas do mundo, quan-
do há seca e falta de água é somente produto da incompetência, da falta de objetivos e de plane-
jamento, onde se transferem recursos económicos a fracassos por muito que se queiram enfeitar 
pelo que representam, como a COPA ou as OLIMPÍADAS.
O campo e nossa agricultura são prioritários, como a principal indústria nacional, muito mais que 
a indústria automobilística e outras que são em sua grande maioria multinacionais de grandes gru-
pos, podemos presumir de sermos líderes em produção vegetal e de carne de primeira qualidade, 
com um solo, um clima e um país abençoado por Deus… e apesar disso, estamos mais preocu-
pados com os desfalques da Petrobrás, do que em ver o que pode-
mos fazer para que nossos produtos possam escoar, e que os meios 
de transporte sejam prioritários, rápidos e econômicos.
O Brasil tem orgulho de liderar produções que são invejadas em 
todo o mundo agropecuário, e apesar disso, estamos numa espécie 
de catarse negativa. Aceito que a subida dos preços dos combus-
tíveis, o aumento da infl ação e dos juros bancários possa desani-
mar, mas em outras partes do mundo isso já aconteceu e não hou-
ve um desânimo total.  Eu, pessoalmente, já estou há sete anos em 
uma crise grave, e isso está me servindo para ajustar meu cérebro, 
para que eu possa procurar novas fórmulas e objetivos, trabalhan-
do duro e com metas claras, fazendo com que eu me amolde às 
circunstâncias, comprando à vista e não parcelado, vivendo a rea-
lidade e o momento… e, sobretudo, pensando que a agricultura e o 
AGRONEGÓCIO são a essência do futuro. Podemos ir à Lua, a Mar-
te… mas se não tivermos alimentos, difi cilmente conseguiremos. 
Em poucos dias teremos os fi nalistas do Prêmio TRATOR DO ANO 
BRASIL 2015, um projeto realizado com a ilusão de um grupo de 
profi ssionais e agricultores, que são os que dão forma a uma ideia… 
isso é o que importa… e, sobretudo, trabalhar mais e chorar menos, 
porque as lágrimas somente são válidas pela ilusão e pela alegria.

   Julián Mendieta
 julian.mendieta@hb-ediciones.com

-Opinion Julian.indd   7 26/02/15   12:20
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A Agco
Anuncia parceria com Appareo Systems “que revolucionará a 
agricultura”
AGCO Corporation e Appareo Systems 
anunciaram hoje acordo para realizar iniciativa 
conjunta para ampliar a estrutura de negócios de 
IAS (Soluções agrícolas inteligentes) e possibilitar 
uma inovação revolucionária na agricultura. Essa 
colaboração terá como foco a necessidade de 
tecnologia eletrônica mais avançada centralizada 
em torno de coleta de dados, comunicação 
sem fi o, sensores avançados e controle 
inteligente de máquinas. A parceria ampliará 
o impulso da Fuse Technologies, a abordagem 
de próxima geração da AGCO para agricultura 
e gerenciamento de máquinas de precisão. A 
Appareo contribuirá para a iniciativa por meio 
de pesquisa e desenvolvimento, geração de 
propriedade intelectual (PI) e desenvolvimento do conceito de tecnologia avançada, que 
será implantado por meio das soluções da AGCO.
A parceria desenvolverá tecnologia para sistemas de controle avançado de máquinas, 
subsistemas automatizados, prognósticos de máquinas e monitoramento de integridade de 
máquinas, sistemas de controle de proteínas e grãos específi cos, além de desenvolvimento 
de dispositivos e sistemas eletromecânicos inovadores. A aliança proporcionará à AGCO e à 
Appareo Systems um veículo fundamental para oferecer soluções avançadas de tecnologia 
e gerenciamento de equipamentos, com suporte para uma variedade de tipos de cultivo e 
mercados globalmente.
“A agricultura global está passando por um período de mudança revolucionária. A 
necessidade de tecnologia eletrônica mais avançada concentrada em coleta de dados, 
comunicação sem fi o, fusão avançada de sensores, e controle inteligente de máquinas 
cresceu exponencialmente. À medida que continuarmos a ampliar a estratégia Fuse da AGCO, 
pretendemos potencializar a nova parceria com a Appareo como uma determinante chave 
na criação do sistema de dados o mais competente e disponível para a indústria”, afi rmou 
Eric Hansotia, vice-presidente sênior, Global Harvesting, Advanced Technology Solutions 
(ATS). “Conforme a indústria agrícola muda, existe uma necessidade maior de tecnologia 
mais avançada e nós prevemos que esta parceria proporcionará uma inovação revolucionária, 
tornando nossos clientes mais lucrativos e respaldando, ao mesmo tempo, suas operações de 
frota mista.”
“A Appareo está muito empolgada com a formação desta nova e estimulante parceria com 
a AGCO, o maior fabricante mundial com foco estritamente em equipamento agrícola”, 
declarou Barry Batcheller, presidente e CEO da Appareo. “As contribuições exclusivas que 
cada parceiro traz para este negócio permitirão a infusão inédita de tecnologias novas no 
mundo na agricultura de produção.”
www.agcotechnologies.com 
www.appareo.com

Barry Batcheller, CEO de Appareo Systems, y Eric Hansotia, 
SVP ATS & Harvesting de AGCO.

-AW 19 Noticias brasil.indd   8 02/03/15   09:52
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Robert Crain assume a liderança da AGCO 
América do Sul
A AGCO anunciou que a partir de 1º de janeiro de 2015, Robert Crain, 
é Vice-presidente Sênior e Gerente Geral da AGCO América do Norte. 
Assumirá as responsabilidades da AGCO América do Sul, região até 
então liderada por André Carioba, Vice-presidente Sênior e Gerente 
Geral da AGCO América do Sul.
No dia 31 de dezembro de 2014, André Carioba, deixou o cargo que 
ocupa desde 2006. Neste período, o executivo foi fundamental para a 

implantação de estratégias de negócios para a América do Sul, incluindo vendas e marketing, 
fi nanças e administração, fabricação, gerenciamento de produção, compras, engenharia e 
negócios para todas as marcas.
“Agradecemos ao André Carioba por sua liderança, comprometimento e resultados durante 
todos esses anos. Ele tem muito valor para a organização”, destaca Mr. Martin Richenhagen, 
Presidente e CEO do grupo AGCO.
Robert Crain assumirá como Vice-presidente Sênior e Gerente Geral da AGCO América do 
Norte e América do Sul, sendo responsável pela liderança da AGCO na América do Norte e 
regiões. Desde 2006, Crain está à frente das operações da AGCO nos Estados Unidos, Canadá 
e México como Vice-presidente Sênior e Gerente Geral da AGCO América do Norte.

Expansão de aplicativo móvel para peças cria ferramenta mais 
robusta
A AGCO anunciou que seu programa de aplicativo móvel AGCO Parts Books to Go expandiu 
de maneira signifi cativa as funcionalidades de app para peças da AGCO. Há um ano, o 
aplicativo móvel AGCO Parts Books to Go já havia sido lançado com êxito, em 35 países, na 
plataforma iOS da Apple por meio da Apple Store. Agora, ainda mais robusto, o aplicativo 
representa grandes avanços ao fornecer acesso a informações sobre peças de reposição dos 
produtos da AGCO a qualquer hora e em qualquer lugar.
Já estabelecido no espaço móvel, o aplicativo AGCO Parts Books to Go está disponível 
também para as plataformas Android e iOS da Apple, sendo que a nova versão Android 
do aplicativo encontra-se na Google Play Store. Suas funcionalidades incluem o recurso de 
Catálogo Interativo de Peças semelhante à versão para iOS, com as facilidades de navegação 
do Android. O novo aplicativo para Android ainda conta com desenhos interativos, recursos 
como zoom, visão panorâmica e destaques, listas de peças, buscas semelhantes às do Google, 
capacidade para trabalhar off-line e suporte em diversos idiomas. As versões para Apple e 
Android já estão disponíveis aos clientes e concessionários/distribuidores AGCO.
A AGCO tem o compromisso de oferecer suporte à manutenção de suas peças durante toda 
a vida útil de suas máquinas. Por isso, além das marcas Challenger, Fendt, Massey Ferguson e 
Valtra, o conteúdo do aplicativo para Apple e Android foi expandido para incluir informações 
de catálogos de peças de muitas outras marcas da AGCO, como Gleaner, Fella, Laverda, 
Hesston, Ag-Chem, Spra-Coupe, entre outras. Inicialmente lançado em inglês, espanhol, 
português, francês, alemão, fi nlandês e italiano, o suporte foi ampliado e agora também 
contempla os idiomas mandarim, turco, polonês e russo, além dos idiomas escandinavos.
www.agcocorp.com

-AW 19 Noticias brasil.indd   9 02/03/15   09:52
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A Ipacol
Amplia seu portfólio de produtos
Quatro novos produtos estão disponíveis para os produtores rurais, 
principalmente os que atuam em pecuária, nicho de mercado onde a 
Ipacol Máquinas Agrícolas, de Veranópolis, RS, tem forte atuação. Para 
atender à demanda da agricultura familiar que trabalha com tambor de 
leite, a empresa lançou um novo Minimix na versão rebocado capacidade 
2.2 m³. Este novo modelo pode processar até 600 kg de ração/carga.
Outro produto que está em linha com este mercado é o Tratomix vertical 
de 9 m³ para 180 animais. Este mix possui descarga somente para um lado e 
pode ser adaptado para até 11 m³ de alimento. Operado pelo comando hidráulico do trator, 
a máquina está dimensionada para um trabalho com fardos e com efi ciente tecnologia de 
processamento, ainda não encontrada no mercado brasileiro. “É a única que não compacta 
o fardo”. Já o vagão forrageiro traz como novidade o fato de ter múltiplas confi gurações 
de eixos com rodado traseiro em tandem. O chassi também possui várias confi gurações. “É 
um produto coringa, para adequar às necessidades de cada cliente”, ressalta o diretor de 
desenvolvimento de produto, Carlos A. Antoniolli, acrescentando que o último produto desta 
fornada é um guincho hidráulico para trabalhar nos vagões forrageiros e na linha Tratomix 
Due podendo levantar bags de adubos e fertilizantes e/ou fardos para alimentação animal. 
www.ipacol.com.br
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A Valtra
É eleita a melhor na categoria 
“Tratores de Pneu” do Prêmio 
Visão Agro Brasil
A 12ª edição do Prêmio Visão Agro Brasil, 
realizada em Ribeirão Preto (SP), elegeu a Valtra 
como uma das empresas que mais se destacaram 
em áreas de transformação e produção no setor 
sucroenergético de todo o país. A Valtra ganhou 
na categoria de “tratores de pneus”. Já a Santal, 
marca do Grupo AGCO, que também é referência 
no setor, conquistou o título na categoria 
“Plantadora de Cana”.
Criado em 2003, o Prêmio VisãoAgro homenageia 
anualmente empresas de toda cadeia agro 
energética que têm ações importantes para 
o setor. A pesquisa é feita com o intuito de 
reconhecer o trabalho de empresas fornecedoras 
de produtos e serviços do Estado de São Paulo, 
bem como empreendedores visionários que se destacaram em áreas de transformação e 
produção no agronegócio canavieiro de todo o país.

-AW 19 Noticias brasil.indd   10 02/03/15   09:52
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Biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz 
energética do Brasil
A biomassa já responde por quase 10% da matriz energética brasileira e hoje é uma das 
principais linhas de pesquisa no país. Inclusive, já tem empresa produzindo a própria energia 
a partir da casca de arroz e de aveia. A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é 
biomassa, mas ela está pertinho da gente, todo santo dia.
“Biomassa é toda matéria de origem vegetal ou animal que inclui resíduos, inclui 
plantações energéticas, inclui plantações de árvores, que podem ser também aproveitadas 
energeticamente e, até mesmo, resíduos sólidos urbanos, como, por exemplo, o lixo das 
cidades, resíduos rurais e resíduos de animais”, explica Suani Coelho, coordenadora do 
Centro Nacional de Referência em Biomassa da USP (Universidade de São Paulo).
É difícil imaginar um país com mais biomassa que o Brasil e com tanto potencial. A biomassa 
responde por 9,53% da matriz energética brasileira. Destaque para o bagaço de cana, 
resíduos fl orestais, lichivia, que é um subproduto da indústria papeleira, biogás do lixo e 
de resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras fontes. Mas, segundo os cientistas, 
o potencial de exploração energética da biomassa do nosso país equivaleria em uma conta 
conservadora a pelo menos quatro hidrelétricas de Itaipu.
Apenas a queima do bagaço de cana gera 10 mil megawatts. “Metade disso é para consumo 
próprio das usinas, mais ou menos metade é usada para ser exportada para a rede. Mas nós 
temos um potencial para dobrar essa exportação para a rede, portanto podemos ter mais de 
uma Itaipu sendo produzida e sendo injetada na rede”, aponta Suani Coelho. É recente no 
país a exploração do gás do lixo, como já existe nos dois principais aterros de São Paulo. O 
Bandeirantes e o São João já foram desativados, mas continuam gerando aproximadamente 
3% de toda a energia elétrica consumida na maior cidade do país.

A Marini
Inauguração de nova unidade – Fábrica de Rodas
O ano iniciou com novidades para a Marini. Em janeiro, o projeto de expansão da nova 
unidade para a fábrica de rodas teve a sua primeira fase concluída. Tal investimento faz 
parte do plano estratégico da empresa e aumenta consideravelmente a capacidade instalada, 
abrindo oportunidades para atender a demanda dos clientes OEM, além dos demais clientes 
da cadeia comercial da Marini.
www.marini.agr.br

-AW 19 Noticias brasil.indd   11 02/03/15   09:52
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A Claas
Novo centro regional na América Latina
A Claas continua a expandir seus negócios na América 
Latina. Em Porto Alegre, sul do Brasil, foi inaugurado 
com muita alegria no dia 1º de Novembro de 2014 o 
novo centro regional Claas América Latina. Com mais 
uma equipe de vendas e serviço, os importadores da 
América Latina e os novos parceiros no Brasil terão 
suporte local. Além da subsidiaria Claas na Argentina, 
que é responsável também por Uruguai e Paraguai, 
o centro regional vai tratar de todos os outros países 
do continente. A proximidade com o aeroporto 
internacional em Porto Alegre também será de 
grande utilidade para isso.
Entre os convidados da cerimônia estavam o Cônsul 
Geral da Alemanha Dr. Stefan Traumann em Porto 
Alegre e o Adido Agrícola da Embaixada Alemã, o Sr. 
Martin Nissen.
Por parte da Claas, inauguraram o novo centro 
o presidente regional para as Américas, Sr. Leif J. 
Magnusson e o diretor do novo centro, Sr. Leandro J. 
Henz.
Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do 
Sul e possui 1,4 milhões de habitantes. No Estado 
do Rio Grande do Sul são produzidas 46% de todas 
as máquinas agrícolas do país. Além disso, possui 
grande importância na produção de leite.
O endereço do novo centro regional é:
CLAAS América Latina Ltda.
Rua Dom Pedro II, 478. Bairro São João 
CEP 90550-140 Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Leif Magnusson entregou pessoalmente uma Jaguar 860 
ao primeiro cliente da Languiru, Sr. Arno Kopereck,
parceira da Claas no Rio Grande do Sul.

Konrad Siegers, executivo de Serviços e Peças Claas; 
Leif J. Magnusson, presidente regional para as Américas; 
Dr. Stefan Traumann, Cônsul Geral da Alemanha; Martin 
Nissen, Adido Agrícola da Embaixada Alemã; e Leandro J. 
Henz, diretor do novo centro.

A Pla
Projetos recebem prêmios na Argentina 
A Pla foi protagonista na entrega dos prêmios do Centro Internacional de Inovação em 
Tecnologia Agropecuária (CITA) de 2014, realizado na Argentina. Quatro projetos da Pla 
foram agraciados. A “Plantadeira e Fetilizadora MAF 6000 Pneumática” e o “Sitema de 
Dose Variável com PWM” obtiveram o Cita Prata. O “Medidor de vazão de pico a pico” e 
“Segurança pessoal e ambiental” receberam uma menção especial. A cerimônia foi realizada 
na Exposição Rural de Palermo. 
O MAF 6000 é um dos produtos recentemente lançados no mercado, desenvolvido em conjunto 
com a marca Altina (de fertilizantes). Cabe destacar que há quatro MAF 6000 trabalhando nas 
mãos de clientes entre Argentina e Uruguai, realizando preparo do solo, fertilização e semeadura.
www.pla.com.ar
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A Maxter
Novos tipos de máquinas compactas
A Maxter traz para o Brasil novos tipos de máquinas para trabalhar em construção, desde 
reparos de redes de saneamento, túneis de metrô, fundação, construção e manutenção de 
rodovias, restauração de construções antigas, até abertura de piscinas, obras civis leves, até 
no agronegócio, entre outras.
Entre as novidades, destacam-se modelos da WackerNeuson, como a escavadeira compacta 
com capacidade que varia de1ta 2t. A esteira de borracha dessa máquina abre e fecha em 
passagens estreitas e o chassi VDS tem nivelação para trabalhar em terrenos com aclives e 
declives, graças ao pistão acionado hidraulicamente pelo operador.
Outro produto WackerNeuson lançado recentemente no Brasil pela Maxter é o manipulador 
telescópico de pequeno porte, modelos 1245 e 2506, que operam em qualquer tipo de 
terreno e substituem com efi ciência uma empilhadeira todo terreno e uma pá carregadeira, 
dispondo da versatilidade dos manipuladores. São especialmente indicados para operações 
em áreas confi nadas e com pouco espaço para movimentação de cargas.
Com capacidade de carga de 1200 kg e 2500, respectivamente, a lança atinge uma altura 
total de 4,5 m e 6,5 m, podendo trabalhar em galpões e subsolos que tenham limitações 
de altura, pois ambos possuem somente 2,0 m de altura do solo, além de atenderem a uma 
grande variedade de aplicações.
www.maxtermaquinas.com.br
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A JCB 
Lança produtos para manutenção das máquinas
A empresa inglesa líder mundial em vendas de retroescavadeiras e manipuladores 
telescópicos, JCB, lança no Brasil sua linha para manutenção de suas máquinas. Ao todo são 
22 produtos disponíveis no mercado brasileiro, tais como graxa líquida, desengripantes e 
silicone spray. O lançamento faz parte da estratégia de investimento em pós-vendas feito 
pela companhia neste ano que, ao todo, recebeu o aporte de R$ 1 milhão. Rene Witzke, 
gerente de peças da JCB, comenta que a novidade colabora para aumentar a durabilidade 
das máquinas em campo, trazendo 
economia para os clientes. “Esses produtos 
são os mesmos utilizados nas fábricas da 
JCB em todo o mundo. São testados e 
homologados pela equipe de engenharia 
como os mais adequados para as nossas 
máquinas, para aumentar a durabilidade e 
produtividade da operação”, diz.
Os produtos estão disponíveis em toda 
rede de distribuidores da JCB que conta 
com 16 parceiros em mais de 40 pontos 
de atendimento em todas as regiões do 
país.

Tem novo distribuidor no estado do Espírito Santo
A JCB, líder mundial em vendas de retroescavadeiras e manipuladores telescópicos, consolida 
sua presença no estado do Espírito Santo por meio da parceria com o GHT, grupo que já 
tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Com a parceria, foi criada a unidade GHT 
Máquinas para representar a JCB na região. O investimento inicial foi de R$ 5 milhões e a 
fi lial terá seu coquetel de inauguração nesta quinta-feira (23/10).
A planta da empresa – onde será realizado o evento – tem área total de 4 mil m², com 
estrutura completa no padrão global JCB para venda, pós-venda, Show Room, equipe de 
atendimento, ofi cina para reforma de máquinas e componentes e estoque com mais de 15 
mil itens.
Como novo dealer do estado, o GHT quer ampliar a presença da marca inglesa na região, 
ocupando e ganhando mercado. Silvio Iwasawa, diretor comercial do GHT, assinala a parceria 
como uma possibilidade de diversifi cação e crescimento no mercado. “Além da área da 
construção, no qual a JCB já é muito bem reconhecida, pretendemos explorar o segmento 
fl orestal e o de mineração. Nosso foco é dar o suporte do produto, disponibilizar peças para 
reposição e oferecer qualidade no atendimento de pós-venda”, completa Iwasawa. 
Para Nei Hamilton, diretor comercial da JCB, a nova parceria é estratégica. “Estamos 
otimistas com o GHT. Acreditamos que a experiência da empresa no mercado local em 
conjunto com a excelência no atendimento e qualidade das máquinas JCB irão ampliar e 
diversifi car as vendas no estado, proporcionando a satisfação dos clientes e colaborando no 
desenvolvimento das obras de todo o estado”, comenta o diretor.
www.jcb.com
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A Abimci
Lança guia orientativo sobre uso do compensado plastifi cado 
A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci) acaba 
de lançar o Guia Orientativo para classifi cação e uso de chapas de compensado plastifi cado. 
O documento, elaborado pelo Comitê de Compensado Plastifi cado da entidade, apresenta 
informações técnicas e sugestão de parâmetros mínimos para produção do item. O principal 
objetivo é informar o consumidor sobre estas características e estimular a padronização e 
consequente qualidade do produto. 
O material é uma demanda do próprio mercado por padronização de nomenclaturas e 
orientações técnicas e conta com o apoio das indústrias fabricantes associadas da Abimci. 
O guia, que possibilita a consulta rápida e compreensão simplifi cada, será enviado a 
construtoras, revendas de materiais de construção e sindicatos das indústrias da construção 
civil. No guia é possível encontrar, além das características técnicas de cada classe de 
produtos, informações sobre a quantidade mínima de reutilizações das chapas, dimensões 
usuais e tolerâncias nas espessuras. Há também recomendações quanto à armazenagem, 
corte e preparo das chapas, concretagem, limpeza, desmontagem e desforma.
De acordo com o coordenador do Comitê, Walter Reichert, entre os principais problemas 
enfrentados pelo segmento estão o desnivelamento técnico, a falta de padronização, a 
desagregação da cadeia produtiva e o isolamento das empresas. Pelo levantamento feito pela 
Abimci, atualmente estão em atuação 40 indústrias de compensado plastifi cado que juntas 
produzem 36 mil m³ mensais. “O setor produtivo precisa fornecer ao mercado consumidor uma 
padronização de seus produtos e informações técnicas mais detalhadas”, afi rma Reichert.
O objetivo da Associação – que também é a entidade nacional gestora do CB-31 (Comitê 
Brasileiro de Madeira da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas) - é que o 
comprometimento com a melhoria da qualidade gere mais competitividade, oriente os 
consumidores, abra novos mercados, estabeleça uma concorrência justa e agregue valor às 
marcas.
www.abimci.com.br

A Fliegl
Caçamba ASW 361 
utilizada para silagem
A caçamba ASW 361 Fliegl 
utilizada para silagem, 
proporciona maior segurança no 
descarregamento. A empresa está 
em operação em parceria com o 
grupo Bouwman de Castro PR.
Para esta aplicação em silagem o produto é utilizado largamente na Europa. A empresa está 
com mais projetos para entregar neste próximo mês produtos para a aplicação na silagem de 
cana e transporte de bagaço com capacidades de 30 ate 100 m3.
www.fl iegl.com.br
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A CNH Industrial Parts & Service
Venda de peças aumentou 10% no último ano
As empresas que investiram em tecnologia, treinamento e colaboração estratégica, fecharam 
o ano de 2014 com um bom resultado nas vendas. No caso da CNH Industrial Parts & Service 
o aumento foi signifi cativo e é resultado da sinergia das marcas do grupo.
Embora dados do Sindipeças (Sindicato nacional da indústria de componentes para veículos 
automotores) apresente redução nas vendas, a CNH Industrial Parts & Service, que fornece 
peças para caminhões e máquinas pesadas, registrou crescimento de 10% nas vendas em 
2014. A unidade de negócios é a responsável pela distribuição de peças genuínas para as 
marcas Case IH, Case Construction, New Holland Construction, New Holland Agriculture e 
Iveco. Atualmente ela atende mais de 560 concessionárias e pontos de vendas espalhados 
pelo país.
O bom resultado é refl exo da sinergia estabelecida entre as cinco marcas do grupo atendidas 
pela unidade de negócios. A colaboração estratégica e dinamismo para resolver os desafi os 
do mercado se tornaram peça chave para ampliar a relação de sucesso com o cliente.
“Sinergia signifi ca colaboração estratégica e operacional. Isso é muito importante com o 
mercado em baixa. Quando conseguimos estabelecer esta colaboração mútua, aumentamos 
nossa efi ciência logística melhorando rotas de entrega e elaborando novos modos de prestar 
o serviço. Estamos utilizando as melhores práticas de cada marca para avançar em todos 
os aspectos com foco constante na satisfação do cliente”, explica o vice-presidente para 
América Latina da CNH Industrial Parts & Service Maurício Gouveia.
Além de suporte estratégico também foi necessário realizar investimento pesado em 
tecnologia. Há pouco mais de quatro anos, o grupo investiu na construção do mais moderno 
centro logístico de distribuição de peças da América Latina em Sorocaba. O local está 
interligado com outros 57 Centros de Distribuição da CNH Industrial no mundo, através de 
uma sofi sticada plataforma logística capaz de monitorar a movimentação de peças genuínas 
em todas as partes do planeta.
Em Sorocaba, o galpão possui 66 mil m² - 16 campos de futebol - e tem capacidade para 
estocar mais de 20 milhões de peças, que vão de parafusos, motores a cabines. O trabalho 
é totalmente informatizado, desde o recebimento das peças (in-bound) até sua saída (out-
bound). Ao chegar, a peça tem seu código de barras lido por pistolas de radiofrequência, e o 
destino dela traçado automaticamente. Também foram adquiridos veículos automáticos para 
transporte de peças, e um sistema de separação vertical (Carrossel), que garante rapidez e 
precisão ao trabalho desenvolvido pelos colaboradores.
A mão de obra também foi totalmente internalizada, gerando mais 500 postos de trabalho 
e melhorando signifi cativamente a qualidade do serviço oferecido ao mercado. Desta forma, 
a empresa conseguiu diminuir a rotatividade de trabalhadores e oferecer treinamento 
adequado às equipes. Nessa esfera, destaca-se o programa de sugestões internas, onde cada 
trabalhador pode e deve infl uenciar positivamente nas rotinas de trabalho. Um refl exo 
disso foi a redução na quantidade anual de passos realizados por um funcionário. Em 2013, 
um colaborador percorria cerca de 480 km por ano dentro do depósito. Com a utilização 
das sugestões internas, o percurso anual diminuiu para 95 km. A melhoria se baseou na 
sistematização adequada dos locais de equipamentos, de acordo onde cada funcionário 
realiza a rotina de trabalho. Além do benefício interno, a ação refl etiu diretamente na 
efi cácia do serviço prestado a cada cliente, permitindo que a separação de cada pedido fosse 
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O Banco CNH Industrial
Fecha 2014 com expansão 
e reestruturação
O Banco CNH Industrial acaba de concluir 
sua reestruturação, iniciada ao incorporar a 
carteira Iveco Capital. Com isso a instituição 
unifi cou o fi nanciamento de máquinas 
e equipamentos de todas as marcas CNH 
Industrial, incluindo as marcas Case e 
New Holland, nos setores agrícola e de 
construção e Iveco, nos veículos comerciais.
Jucivaldo Feitosa, executivo com 25 
anos de experiência no setor fi nanceiro, 
assumiu a direção Comercial, de 
Marketing e de Seguros do Banco CNHI, 
que também passa a contar com novos 
Gerentes de Segmentos: Marcio Contreras 
para o setor Agrícola, Carlos De Angelis 
para máquinas de Construção e Rubens 
Aquino para o segmento de Veículos 
Comerciais.
A sinergia das marcas garantiu em 2014 um desempenho similar ao do ano anterior, quando 
o mercado estava em alta. “O Banco CNHI foi benefi ciado por essa unifi cação”, afi rma 
Feitosa. “O papel do banco de montadora é o de assegurar o crédito e dar suporte à rede”, 
conclui. No acumulado até novembro, 45% dos fi nanciamentos Iveco foram feitos pelo Banco 
CNHI. Além disso, cerca de 50% das máquinas das duas marcas agrícolas da CNH Industrial 
são fi nanciadas pelo Banco CNHI, mesmo resultado obtido no setor de construções.

One Stop Shop
A expansão do Banco CNH Industrial se deve a dois diferenciais: a agilidade na aprovação 
e liberação de recursos – por se tratar de um banco com atuação totalmente focada e 
alinhada com toda a cadeia de negócios, passando pelo cliente, concessionário e fábrica, 
fi nalizando no BNDES, e o conceito one stop shop, que assegura ao cliente a possibilidade de 
conhecer, comprar, fi nanciar e fazer o seguro de máquinas e equipamentos em um só lugar, a 
concessionária da marca.
Feitosa ainda aponta como vantagens a entrega mais rápida do equipamento e a 
simplicidade em operar com um banco que não exige outras reciprocidades, como a compra 
de produtos— poupança, consórcio, título de capitalização etc. “Somos especialistas no 
segmento agrícola, conhecemos nosso cliente e suas necessidades”, comenta o executivo. 
“Agora unimos a nossa experiência para atender com excelência os clientes de construção 
e de transportes, que já contam com todos os benefícios que o banco da fábrica pode 
oferecer”.
O Banco CNH Industrial atua há 40 anos em todo o mundo e há 15 anos no Brasil. Neste 
período tornou-se um dos maiores repassadores do Finame Agrícola do país e foi o único a 
oferecer o Finame PSI Agrícola exclusivo para Caminhões da marca Iveco.

Jucivaldo Feitosa, diretor Comercial, de Marketing e de Seguros do Banco 
CNHI.
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A Case IH
Ciclo de palestras discute o futuro do agronegócio nacional 
Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) e Senar-MT, com 
o patrocínio da Case IH, realizou o maior evento pré-safra do país: o 9º Circuito Aprosoja. 
O circuito passou por cidades, reunindo produtores, trabalhadores rurais e a sociedade na 
discussão de temas importantes para o setor.Para Giovani Polastro, especialista de Marketing 
de Produto Case IH, o Circuito Aprosoja é um evento tradicional e muito importante para o 
Mato Grosso, referência na obtenção de resultados por meio do investimento em tecnologias.
“O Mato Grosso é líder na produção de grãos no país e tem produtores que sempre estão em 
busca de alternativas mais rentáveis. Sendo assim, entendemos que a maratona de palestras 
da Aprosoja é importante, uma vez que apresenta novidades e estimula o compartilhamento 
de informações ao produtor rural.” Com o objetivo de levar análises estratégicas ao produtor, 
auxiliá-lo no planejamento da próxima safra e defi nir as principais tendências para 2015, 
a Case IH participou do circuito, em setembro, nas cidades de Campo Novo do Parecis 
(03) e Rondonópolis (10).“Para nós da Case IH, é sempre bom estar próximo do produtor, 
acompanhar as expectativas e as necessidades do mercado. Com isso, podemos prever as 
tendências e apresentar a solução certa quando necessário”, ressalta Polastro.
O percurso do Aprosoja teve início em 31 de julho e foi realizado até o dia 12 de setembro. 
http://circuitoaprosoja.wordpress.com/evento-de-lancamento/

Marca inicia plantio de soja no Cerrado com soluções 
efi cientes
O ministro da Agricultura, Neri Geller, fez a abertura ofi cial do plantio de soja em Mato 
Grosso, na Fazenda Anastácia, localizada em Sorriso, na região do médio-norte do Estado. 
O pronunciamento foi realizado sobre o caminhão Evolução em Campo, usado no projeto 
itinerante da Case IH de qualifi cação de mão de obra. Para o início do plantio de soja, a 
marca levou soluções econômicas e efi cientes para o Cerrado com o Effi cient Power.O Estado, 

considerado um dos pioneiros em tecnologia no campo e o 
principal produtor de soja do Brasil, terá, segundo o Instituto 
Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), uma área 
semeada com a oleaginosa de 8,7 milhões de hectares na safra 
2014/15, representando uma elevação de 4% em relação àúltima 
estimativa da safra 2013/14.
“Mato Grosso tem grande importância para o agronegócio 
nacional e fazer com que o produtor consiga os melhores 
resultados em todos os processos é missão da Case IH. Do 
plantio à colheita, a marca tem as melhores soluções com alta 

tecnologia, possibilitando ao produtor efi ciência e economia”, afi rma Rafael Miotto, diretor 
de Marketing da Case IH para América Latina.
Durante a abertura ofi cial do plantio de soja em Mato Grosso, a Case IH mostrou o Effi cient 
Power ou Potência Efi ciente, um conjunto de soluções tecnológicas desenvolvidas para o 
produtor rural obter o melhor aproveitamento energético e produtivo dos equipamentos do 
plantio à colheita.
www.caseih.com.br
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Ano Internacional do Solo terá eventos e debates com o 
tema
Em dezembro de 2013, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou o dia 5 
de dezembro como o “Dia Mundial dos Solos” e instituiu que 2015 será o “Ano 
Internacional do Solo”. O lançamento mundial da campanha foi lembrado em mais de 
50 países.
A medida foi avaliada a partir de resoluções propostas pela Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura (FAO). Durante o lançamento, o diretor geral da FAO, 
Graziano da Silva, destacou a importância da data para o planeta. “Hoje, mais de 805 
milhões de pessoas passam fome e estão em desnutrição. O crescimento populacional vai 
exigir um aumento de cerca de 60 por cento na produção de alimentos. Como muito da 
nossa alimentação depende de solos, é fácil entender o quanto é importante mantê-los 
saudáveis e produtivos”, disse o dirigente da entidade, acrescentando que 33% dos recursos 
globais do solo estão em degradação.
No Brasil, durante o ano de 2015, o Ministério da Agricultura e a FAO irão promover uma 
série de eventos e debates voltados aos solos, que abordam temas com aspectos técnicos e a 
importância da sua conservação.
De acordo com o Mapa, hoje, o país possui entre 20 e 40 milhões de hectares de 
áreas de pastagens em algum estágio de degradação e com baixa produtividade 
agropecuária.
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A Tuzzi
Sistema de alto desempenho para acoplamento de tratores 
aumenta rendimento em campo
Projetado para aumentar a execução do trabalho produtivo, é bem verdade que a utilidade 
de um trator está diretamente ligada aos diferentes tipos de implementos existentes e sua 
vasta gama de aplicações, gerando economia de tempo e maior rentabilidade em campo. Por 
isso, fatores como modelo, potência ou capacidade, que sempre foram fundamentais para o 
agricultor na hora de decidir em qual equipamento investir, agora ganham um novo ponto 
que também passa a ser levado em consideração na hora da escolha da máquina: um sistema 
forte e resistente para acoplar diferentes implementos agrícolas.
Para suportar o esforço do trabalho em campo, “é indispensável contar com um sistema de alto 
desempenho para acoplamento de tratores adequado também ao solo de cada área agrícola”, 
afi rma César Bonacini, gerente comercial da Tuzzi. Ele garante que tanto o Sistema de Terceiro 
Ponto quanto o de Tração já se tornaram itens de seleção na hora da escolha do trator. 

De acordo com Bonacini, uma demanda por 
sistemas mais resistentes para acoplamento 
de tratores, sobretudo no Brasil, surgiu nos 
últimos anos, o que levou a Tuzzi, fabricante 
de peças e componentes agrícolas, a 
desenvolver produtos até 30% mais 
robustos do que os projetos internacionais. 
“Diferentemente de regiões onde o índice 
de mecanização é elevado, como é o caso 
da Europa e EUA, fatores como topografi a, 
solo e utilização do equipamento acabam 
sendo pouco favoráveis no Brasil, exigindo 
projetos diferenciados e de alta resistência”, 
explicou. 

Falhas neste elo de ligação podem acarretar perdas na produção horária da máquina e, 
consequentemente, prejuízos em campo, levando o agricultor a buscar por sistemas com 
maior resistência em campo, assegura Bonacini. Segundo o gerente comercial, hoje, a 
informação sobre o custo-hora máquina e o quanto isso infl uencia no dimensionamento 
dos custos de produção já é uma realidade ao alcance do produtor. Algumas tabelas 
disponibilizadas pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Agropecuária) e CONAB (Companhia 
Nacional de Abastecimento) conseguem estimar a vida útil de diversos implementos, 
máquinas, instalações e os ajudam nesses cálculos.
De fato, máquina parada gera perda de produtividade e prejuízo, ainda mais quando 
a causa poderia ser evitada com a escolha de um sistema de acoplamento para tratores 
mais adequado à realidade de cada campo, submetido a rigorosos testes e, portanto, mais 
confi ável. “Os Sistemas fabricados pela Tuzzi, por exemplo, são desenvolvidos em um 
moderno Centro Tecnológico de padrão mundial e passam por testes de carga e resistência 
que comprovam maior robustez para suportar as agressões severas do campo. É por isso que 
são aprovados e estão presentes nas máquinas das montadoras de tratores mais exigentes, 
oferecendo um rendimento muito superior”, fi nalizou.
www.tuzzi.com.br

-AW 19 Noticias brasil.indd   20 02/03/15   09:52



AGRIWORLD 21

A Kepler Weber
Linha exclusiva de 
silos traz inovação ao 
segmento
A Kepler Weber, empresa líder 
no segmento de armazenagem 
na América Latina, inova sua 
linha exclusiva de silos, trazendo 
diferenciais na concepção 
estrutural, que permitem ganhos 
de qualidade no grão, e nos 
padrões construtivos, que atendem 
à legislação vigente e garantem a 
segurança operacional.
A linha possui modelos que atendem de 24 a 156 pés de diâmetro, ampliações verticais por 
meio do aumento do número de anéis no corpo, otimizando o espaço físico, e aumento da 
resistência a ventos, passando para 144 km/h de velocidade. 
O revestimento das chapas é constituído de uma liga metálica que proporciona maior vida 
útil do telhado e do corpo. Já os silos a partir do modelo SL -42 possuem três montantes por 
chapa, permitindo uma melhor confi guração da distribuição das cargas, maior segurança 
estrutural e agilidade no recebimento e expedição. Além disso, há aumento do fl uxo de 
carga e descarga devido ao reforço estrutural do corpo e da nova estrutura do telhado. 
O sistema de segurança garante que todas as escadas externas e do telhado tenham um 
corrimão superior, inferior e de rodapés, plataformas de descanso e cabo de vida, interno e 
externo. 
Com relação à qualidade da armazenagem, a nova distribuição de respiros permite, por meio 
do efeito termossifão ou efeito chaminé, um diferencial de temperatura existente entre o 
bolsão de ar interno e a temperatura do ar externo. Além disso, o sistema de termometria 
dos silos Kepler Weber possui sensores de temperatura que fi cam mergulhados na massa 
de grãos, gerando dados de medições de temperatura em diferentes níveis e posições. 
Adicionalmente, o sistema de aeração, que pode ser acionado automaticamente, mantem 
as condições ideais de temperatura e de umidade, garantindo que o produto armazenado 
tenha uma qualidade superior.
A vedação dos silos, item essencial na boa armazenagem, apresenta aplicação de três 
fi letes de borracha calafetadora, que são intercaladas entre todas as costuras verticais das 
chapas laterais, e contém fi xadores com dupla vedação interna e externa. Esses diferenciais 
proporcionam maior vedação no corpo do silo, bem como melhor limpeza, já que os 
parafusos são montados de dentro para fora.
Para a Kepler Weber, a experiência aliada à inovação faz com que a empresa continue 
oferecendo as melhores soluções em armazenagem de grãos, o que representa um avanço 
para o segmento. “Essas inovações propiciam melhoras signifi cativas em termos de qualidade 
fi nal do produto, trazendo consideráveis ganhos econômicos para nossos clientes em todas as 
escalas”, afi rma o gerente de marketing, Felipe Maciel.
www.kepler.com.br
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 O Sebrae-SP
Cafeicultor de Pedregulho 
implanta tecnologia
Com 13 hectares de plantação de café no “Sítio 
Ressaca”, localizado no Alto Lageado, região 
do município de Pedregulho (SP), cidade de 
abrangência do Escritório Regional (ER) do 
Sebrae-SP em Franca, o casal Orlando Beloti, 
59, e Maria Abadia dos Santos Beloti, 54, a cada 
dia vem se destacando entre os cafeicultores 
do nosso País. Nascido no sítio, Orlando Beloti 
herdou do pai o gosto pelo cultivo do café e 
aprendeu algumas técnicas. Com 45 anos de 
experiência na área o produtor rural acumulou 
muita sabedoria na cultura, mas sempre quis 
aprender mais e por isso nunca deixou de ir atrás de novos conhecimentos para melhorar 
ainda mais o seu produto. E, há dois anos, conta com a parceria do Sebrae-SP, por meio do 
SebraeTec, para impulsionar ainda mais os seus negócios.
Simone Goldman Batistic Ribeiro, consultora do Agronegócio do ER de Franca, explicou 
que com as orientações dos profi ssionais especializados do Sebrae-SP o casal promoveu 
uma enorme mudança em sua produção, indo da administração do negócio à compra de 
máquinas, o que possibilitou que todo o processo, desde a colheita até o ensacamento fosse 
feito no próprio Sítio. “Apesar de ter crescido vendo meu pai trabalhar na lavoura eu não 
sabia nada, não tinha noção de nada, era tudo muito simples. O Sebrae-SP tem nos ajudado 
muito, podemos falar que agora somos empreendedores do café”, comentou Orlando 
ressaltando que a principal mudança refl etiu na exportação do seu produto, pois agora o 
casal produz também o café especial. “Antes não separávamos os grãos e vendíamos tudo na 
mesma saca. Graças ao Sebrae-SP, agora, fazemos o processo separadamente e conseguimos 
vender separado também. Os melhores cafés estão sendo exportados para a Alemanha e 
Noruega”, conta orgulhoso o cafeicultor que mantém vendas também no mercado interno 
em parcerias com associações regionais. 
Com todas as mudanças e investimentos feitos na plantação o resultado não poderia 
ser melhor: a saca do café produzido no sítio dos Beloti é muito valorizada e tem venda 
garantida, tanto que a colheita de 2014 já está toda comercializada para a exportação. “O 
Sebrae-SP nos ajuda demais, nos dá todo o suporte necessário para podermos cultivar melhor 
o nosso café e com isso ter a venda garantida”, conta o produtor rural que faz questão de 
ressaltar que sempre está em busca de novos conhecimentos para melhorar ainda mais a sua 
produção que é formada por 38 mil pés de cafés e que por ano produz entre 450 e 480 sacas.
Graças a visão empreendedora do casal e o auxílio do Sebrae-SP o nome de Pedregulho vem 
aparecendo no cenário internacional. Recentemente amostras do café produzido no “Sítio 
Ressaca” participaram de uma feira internacional de cafés na Noruega e o resultado foi 
muito positivo. Com um café cereja descascado, classifi cado em 88 pontos, o que corresponde 
a um dos melhores índices que um grão pode alcançar, Orlando Beloti foca na melhoria 
contínua e na constante busca de conhecimento para aplicar em sua lavoura. 
www.sebraesp.com.br

 Simone Ribeiro, consultora do Agronegócio do ER de Franca 
e Orlando e Maria Beloti: dicas do Sebrae-SP refl etiram em 
mudanças que proporcionaram exportação do seu produto. 
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A BMC-Hyundai
Toma a cena no Canal do Boi
Com retroescavadeira, carregadeira, empilhadeiras e mini 
escavadeira, a BMC-Hyundai tomou o lugar de cavalos 
manga-larga, bois angus ou nelore e de outros animais de 
raça no Canal do Boi. A iniciativa começou em dezembro 
e desde então já foram três participações, que renderam 
centenas de consultas para compras, confi rmando que a 
parceria foi acertada e soma à estratégia da empresa de 
expandir a venda de equipamentos da linha amarela para 
operações rurais. “Os resultados foram surpreendentes: participamos de três eventos até o 
momento e, após cada um deles, recebemos centena de ligações de clientes agropecuários 
interessados nos equipamentos”, confi rma Felipe Cavalieri, Presidente da BMC-Hyundai.
O Canal do Boi destina a sua programação aos setores agrícola e pecuário, unindo conteúdo 
jornalístico e leilões de animais e agora, eventos de máquinas, e a BMC-Hyundai aproveitou 
essa expertise para destacar a versatilidade da retroescavadeira H940C, de tração 4x4. 
Aproximar a marca Hyundai das grandes fazendas e propriedades agrícolas é uma estratégia 
importante para a companhia, especialmente para o fortalecimento da marca no setor.
www.brasilmaquinas.com
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O Magnum 380 CVX da Case IH, Tractor of the Year® 2015 
na Europa
O Tractor of the Year 2015 na Europa é o Magnum 380 CVX. A Case IH ganha outra vez 
um prêmio que havia conquistado nas duas primeiras edições deste século. Seu triunfo é o 
resultado da votação realizada por um qualifi cado júri formado por 23 prestigiosas revistas 
europeias de maquinaria agrícola, cuja representante espanhola é a AGROTÉCNICA.
Os ganhadores foram divulgados durante a jornada de abertura da Exposição Internacional 
de Maquinaria Agrícola, de Bolonha, num ato que lotou a sala de reuniões preparada 
para a ocasião. Entre as breves exposições realizadas antes de se conhecer os vencedores 
se manifestou Paolo Pompei, Responsável pela Unidade de Negócio Agrícola e Florestal da 
Trelleborg Wheel Systems, empresa patrocinadora dos Prêmios.
A equipe da Case IH explodiu de alegria ao saber que o Magnum CVX 380 é o Tractor of the 
Year 2015. “Estou muito orgulhoso de representar, hoje, a Case IH e de receber em seu nome 
o prêmio Trator do Ano 2015 pelo Magnum 380 CVX”, disse Matthew Foster, Vice-presidente 
da Case IH Europa e responsável pela Europa, África e Oriente Médio, durante a cerimônia de 
entrega de prêmios.
O Deutz-Fahr 9340 TTV foi o ganhador na categoria de Melhor Projeto (Golden Tractor). A 
mão do grupo industrial Giugiaro Design, aplicada nos tratores do Grupo Same Deutz-Fahr, 
volta a ver reconhecida sua capacidade, neste caso com um poderoso modelo de 340 CV e 
transmissão contínua.
Na categoria de ‘especiais’ (Best of specialized) o ganhador foi o T3F da New Holland 
Agriculture, pertencente a uma série de tratores projetada para satisfazer as necessidades 
dos fruticultores profi ssionais e daqueles que trabalham em propriedades pequenas e 
médias de horticultura e viticultura, que necessitam máquinas potentes, mas compactas, com 
grande versatilidade e muitos benefícios no segmento de 50 a 72 cv.  “Este prêmio é pelo 
esforço e dedicação daqueles que participaram no desenvolvimento do T3F. É um grande 
reconhecimento da posição de liderança da New Holland no segmento de máquinas especiais. 
www.tractoroftheyear.com
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A CNH Industrial 
Fecha o ano de2014 com uma receita de 32,60 bilhões de 
dólares e um lucro líquido de 708 milhões de dólares
A receita do grupo CNH Industrial, que engloba marcas como New Holland, Case IH, Iveco ou 
FPT, ascenderam a 8,4 bilhões de dólares no quarto trimestre e a 32,60 bilhões no conjunto 
do ano de 2014 (9,30 bilhões e 33,80 bilhões de dólares nos mesmos períodos em 2013). As 
vendas líquidas das atividades industriais ascenderam a 8 bilhões no trimestre e a 31,2 bilhões 
em todo o ano (9 bilhões e 32,7 bilhões de dólares nos mesmos períodos em 2013), o que 
representa uma queda de 5,9% e 2,8%, respectivamente, sobre um tipo de câmbio de moeda 
constante. 
O lucro de exploração das atividades industriais foi de 376 milhões de dólares no trimestre 
(389 milhões no quarto trimestre de 2013), com uma margem operacional de 4,7% (+0,4 
pontos percentuais). Para o conjunto de todo o ano, o lucro de exploração das atividades 
industriais foi de 1,98 bilhões de dólares (2,095 bilhões em 2013). A margem de exploração se 
situou em 6,4%, sem mudanças em relação ao ano anterior.  
www.cnhindustrial.com

A Michelin 
Inaugura uma fábrica nos EUA para 
produzir um pneu sem ar
Pode ser um produto que revolucione o mercado nos próximos 
anos. O pneu radial sem ar é um projeto no qual a Michelin 
está trabalhando há vários anos, e que agora decidiu começar 
a produzi-lo na nova fábrica de Piedmont, na Carolina do Sul 
(Estados Unidos).
A Michelin inaugura estas instalações motivada com o lançamento 
comercial do Michelin X Tweel, uma inovação desenvolvida por suas equipes de pesquisa 
nos Estados Unidos. É um modelo de pneu sem ar que supera a concepção tradicional, já 
que reúne o pneu propriamente dito e a roda em uma única e sólida unidade. O Michelin X 
Tweel está composto por um cubo rígido conectado à banda de rodagem por meio de raios 
deformáveis de poliuretano, funcionando tudo como um conjunto.
Ao contrário dos pneus convencionais, o Michelin X Tweel é um pneu ‘aberto’ que funciona 
sem ar, o que permite oferecer uma resposta defi nitiva aos riscos de “furos” durante as 
atividades, em pedreiras, atividades agrícolas, de construção e de gestão de resíduos.
“O Tweel é um novo exemplo da capacidade da Michelin para colocar em funcionamento 
inovações que rompem com o que já existe”, destaca Pete Selleck, presidente da Michelin 
América do Norte. “O conceito do Tweel nasceu no nosso Centro de Pesquisa de Greenville, 
na Carolina do Sul, um dos três organismos do Centro de Tecnologia da Michelin. O pneu 
será fabricado na região de Greenville para satisfazer o interesse e a crescente demanda dos 
mercados”. O Michelin X Tweel SSL (Stir-Skid Loader, em suas siglas em inglês) é destinado 
a carregadoras compactas. Também começará a fabricação do novo pneu Michelin X Tweel 
TurfTM, que equipará, de série, a máquina de cortar grama John Deere ZTrakTM 900.
www.michelintweel.com
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A Claas encerrou o último exercício com 3,823 bilhões de euros em vendas, um nível similar 
ao anterior (3,824 bilhões em 2013). O valor dos impostos caiu para 155 milhões € (295 
milhões em 2013), com um rendimento sobre as vendas de 4,1% (7,7% em 2013) afetado pelo 
aumento dos custos devido à transição das novas normas de emissões nos motores, e pelos 
acontecimentos no leste da Europa.
O Porta-voz da Junta Executiva, Lothar Kriszun, realizou um balanço positivo destas cifras, 
“apesar das difíceis circunstâncias econômicas e geopolíticas”, já que puderam ampliar a 
quota de mercado “em produtos chave como colhedoras e tratores. Ao mesmo tempo, foi 
feito um grande avanço na internacionalização da Claas”. 
No resumo econômico do exercício, o grupo alemão assinalou o crescimento moderado 
na Europa ocidental. Na Europa do leste e os mercados latino-americanos os números se 
deterioraram no exercício de 2014 em consequência da situação incerta da economia e 
da política. Também baixaram os mercados da Ásia e América do Norte. Para difi cultar 
ainda mais, afi rma num comunicado, a situação se complicou com as quedas dos preços 
internacionais das matérias primas, o que reduziu notavelmente a boa disposição do 
setor agrícola para investir. Apesar disso, as vendas da Claas se mantiveram estáveis e 

A Trelleborg 
Estende a aplicação Tire Book 
para todos os dispositivos móveis
A Trelleborg estende a versão digital de seu 
catálogo técnico, para o uso em todos os 
dispositivos com sistema iOS ou Android. Trata-se 
da aplicação Tire Book que, desenvolvida em cinco idiomas, proporciona conselhos técnicos e 
informação sobre a série de pneu e soluções que a marca oferece. 
O app apresenta a série agrícola, agro industrial, reboque, aplicações leves e fl orestais da 
Trelleborg e informa sobre as possibilidades de uso em múltiplas aplicações. Proporciona 
informação da pressão de ar ideal de cada pneu, em relação a aplicações específi cas como 
carga e velocidade, e facilita também conselhos práticos sobre manutenção, armazenagem e 
uso dos pneus.
“A agricultura moderna exige que os profi ssionais da agricultura possam ter acesso às últimas 
aplicações e ferramentas para celulares. Portanto, investimos signifi cativamente na nossa 
oferta digital que inclui os apps Dealer Locator, Load Calculator, aTtraction, Tire Effi ciency e 
Tire iBrochure. Completando nossa série de apps para o setor agrícola, decidimos estender 
a disponibilidade do app Tire Book aos usuários de celulares e smartphones, tanto iOS 
como Android”, afi rma Roberto Angelucci, Digital Marketing Manager da Trelleborg Wheel 
Systems.
Segundo explica o diretor, a Trelleborg realiza constantemente provas para o desenvolvimento 
e melhoria de sua série de produtos, com a fi nalidade de aumentar a efi ciência e 
produtividade das operações de cultivo. “Os dados técnicos podem fi car obsoletos e requerem 
constante atualização”, enfatiza.

A Claas 
Encerrou o exercício econômico em níveis similares ao anterior
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os desenvolvimentos na Ásia e na América do Norte foram particularmente positivos. A 
multinacional alemã seguiu investindo no desenvolvimento de suas estruturas internacionais, 
e na ampliação da sua carteira de produtos, com a fi nalidade de desenvolver ainda mais 
sua presença no mercado. Uma das operações mais relevantes foi na China, onde tomou o 
controle de Shandong Jinyee Maquinaria Manufacturing Co. Ltd., com 1.200 empregados. 
Após esta aquisição, um de cada dez trabalhadores da empresa está agora na China. Em 30 
de setembro de 2014, o número de pessoas empregadas pela empresa em todo o mundo 
havia aumentado em 11,407 (9,697). Pela primeira vez, a Claas emprega mais pessoas fora da 
Alemanha (54,5%).
Diante do futuro, a Claas expressou sua intenção de seguir investindo para a expansão de seu 
negócio internacional. Sabem que a demanda de produtos agrícolas seguirá aumentando, 
como resultado do crescimento da população e da política energética, entre outros fatores. 
A Claas prognostica queda do mercado para o ano fi nanceiro de 2015. Em sua opinião, os 
efeitos das circunstâncias políticas e econômicas em países como Ucrânia, Rússia ou Argentina, 
e suas consequências para os mercados da Europa do leste e América Latina são difíceis de 
prever. Considera que a produção mundial de maquinaria agrícola não alcançará os níveis do 
ano anterior, portanto espera que suas vendas e seus lucros se mantenham em níveis similares.
www.claas.com

Novo pneu para pulverizadores auto propelidos
A Trelleborg lança a primeira medida da série de pneus TM150, dirigida a pulverizadores auto 
propelidos, desenvolvida segundo a tecnologia BlueTireTM. Em linha, com os padrões Very 
High Flexion, a nova medida VF 380/90R46 173D pode suportar até 6.500 kg a 65 km/h nos 
países onde a legislação assim admite. Ao longo de 2015 serão introduzidas novas medidas.
Segundo o fabricante, em comparação com os produtos standars, o novo TM150 suporta até 
40% mais de carga, com a mesma pressão, ou permite transportar a mesma carga com 40% 
menos de pressão de ar do pneu. “A necessidade de maior produtividade na indústria agrícola 
mundial está impulsionando e estendendo o uso profi ssional de modernos pulverizadores, 
especialmente na Europa e América”, assinala Emiliana Vesco, Product Manager Agricultural 
and Forestry Tires da Trelleborg Wheel Systems. “A nova série TM150 é a escolha perfeita para 
minimizar sulcos e diminuir a compactação do solo. O desenho avançado do TM150 garante 
uma superfície de contato de 5% a 8% mais larga que a série estandar, com um grande 
benefício para o rendimento dos cultivos”, acrescenta.
A banda de rodagem do TM150 foi projetada especifi camente para 
prevenir os danos produzidos pelos restos culturais e melhorar o 
rendimento na estrada, inclusive em altas velocidades. Além disso, o 
novo projeto se caracteriza por amplas agarradeiras que aumentam 
a rigidez do pneu quando a máquina está carregada, e um perfi l 
mais fi no para maximizar a aderência, enquanto que os longos 
e arredondados ombros do pneu, aumentam a estabilidade do 
pulverizador quando estiver com as barras abertas. O VF 380/90R46 
pode ser montado em diferentes medidas de rodas, proporcionando 
aos profi ssionais da agricultura uma importante economia em termos 
de tempo e dinheiro.
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A Krone
Inauguração ofi cial do Centro 
Tecnológico
O Ministro Presidente da Baixa Saxônia, Stephan 
Weil, inaugurou ofi cialmente o novo Centro 
Tecnológico da Krone em Spelle (Alemanha), em 
um ato que compareceram aproximadamente 
270 pessoas, incluindo o proprietário da empresa, 
Bernard Krone, que explicou o desenvolvimento do 
projeto. “A Krone investiu de maneira sistemática e em grande escala nas nossas instalações 
de Spelle, durante os últimos anos, com a fi nalidade de aumentar a efi ciência da produção 
e todos os processos associados à fábrica de maquinaria agrícola. A ampliação do centro 
logístico, a inauguração de nosso novo centro de formação, a nova linha de montagem para 
a picadora Big X e, agora, a construção de nosso novo Centro de Tecnologia, nos colocam em 
uma posição forte”.
Segundo o diretor, este programa de investimentos, que chega aos 50 milhões de euros, 
“deu uma base sólida para o crescimento futuro”. Em termos semelhantes se expressou 
Stephan Weil durante a entrega simbólica das chaves do novo Centro. “Com este pacote de 
investimentos a Krone consolidou sua posição como um inovador superior, ao mesmo tempo 
em que reforça seu compromisso com a região”.
O Centro Tecnológico previu um investimento de 14,5 milhões de € e conta com 500 
empregados distribuídos nos departamentos de I+D, Provas e Protótipos, Compras, Marketing 
Técnico, Gestão de Produto e Gestão de Projetos. Encontra-se num edifício de cinco andares 
com 8.000 m² para escritórios e 5.000 m² para a ofi cina de montagem de protótipos, com 
dimensões de 18 x 95 m e 20 m de altura.
www.krone.de

Os fabricantes alemães de maquinaria agrícola 
faturaram 8% menos em 2014
A indústria alemã de maquinaria agrícola faturou, no ano passado, no país 7,68 bilhões de 
euros. Isso representa 8% menos em relação à cifra recorde de 2013, e similar à registrada em 
2012.
“Observamos uma desaceleração da economia desde a primavera passada”, afi rma Bernd 
Scherer, Diretor Geral da Associação Alemã de Agricultura (VDMA), que não considera 
a situação crítica e acredita que se produza uma sólida demanda durante este ano. Com 
somente 5% menos que em 2014, a tendência atual de entrada de pedidos é um motivo para 
sermos moderadamente otimistas”, assinala Scherer.
Um segmento que mostra maior volatilidade é o dos tratores, que passou de um aumento de 
16% em 2013, a um retrocesso de 15%. Na Alemanha, a tendência continua sendo crescente 
na fabricação de modelos de alto padrão, capazes de oferecer elevados rendimentos. Os 
tratores de menos de 100 CV desempenham um papel marginal nas fábricas alemãs. Em 
defi nitivo, nas fábricas alemãs foram produzidas 51.500 unidades, 19% menos.
Segundo os dados da VDMA, o volume de negócio em equipamentos para a preparação 
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A John Deere 
Se consolida como uma das 100 empresas mais valiosas do 
mundo
A John Deere ocupa o posto número 79 no prestigioso ranking TOP 100 da consultora 
Interbrand, com uma valorização de US$ 5,124 bilhões, o que representa 5% mais que em 
2013. É o quarto ano consecutivo em que a multinacional norte-americana está presente, 
tendo entrado em 2011 no posto 97, e escala uma posição a mais em relação ao ano passado.
A Interbrand destacou a capacidade da John Deere de evoluir e se adaptar em tempos de 
mudanças, enquanto se manteve fi el a seus valores essenciais. Por outro lado, 2013 foi um ano 
recorde na introdução e na melhoria de seus produtos, entre eles o primeiro modelo híbrido-
elétrico para a área da construção. Também assinalou que muitos destes novos produtos 

contam com tecnologia 
avançada que reduz a emissão 
de gases, enquanto satisfaz as 
necessidades dos clientes.
“Impulsionado por um forte 
sentido de claridade interna, 
a John Deere busca assegurar 
sua relevância no futuro, 
oferecendo produtos e serviços 
que ajudem a satisfazer a 
crescente demanda mundial de 
mais alimentos, combustível, 
moradia e infraestrutura”, 
indicou o relatório.
www.johndeere.com.br

do solo, semeadura e adubação foi 5% abaixo que o ano passado. A tendência estável em 
colhedoras, picadoras de forragem e reboques auto carregadores permitiu manter níveis 
similares em maquinaria de colheita. No segmento de leite e tecnologias focadas na produção 
de alimentos houve um auge econômico, com criação de postos de trabalho na Alemanha e 
outros mercados importantes.
Aproximadamente 72% da produção nas fábricas alemãs de maquinaria agrícola se dirigem 
à exportação. A queda do mercado na França, seu destino mais importante, representou um 
retrocesso aproximado de 20%, embora as vendas voltassem a crescer nos Estados Unidos.  O 
terceiro maior mercado de exportação é a Grã Bretanha, com vendas estáveis para a indústria 
alemã alinhada com a tendência do mercado, enquanto que na Rússia se registrou uma queda 
também importante do faturamento realizado através de agentes comerciais.
Para este ano, a previsão da VDMA é que o faturamento no país retroceda 7% para fi car em 
torno dos 7,1 bilhões de euros. “Os desafi os que enfrenta nossa indústria se encontram com 
a debilidade que mostram nossos principais mercados de vendas, Estados Unidos e Rússia”, 
resume Scherer. No entanto, o diretor confi a numa resposta mais positiva dos mercados 
emergentes.
www.vdma.org

-NOTIS GLOBAIS.indd   29 02/03/15   09:58



NOTÍCIAS
 GLOBAIS

AGRIWORLD30

A New Holland 
Abre na Espanha sua primeira loja europeia de peças de 
reposição 
A New Holland lança um projeto europeu de lojas de livre serviço de peças de reposição 
e outros itens de consumo. O concessionário espanhol Martín e Hijos Maquinaria 2002, 
responsável pela província de Ávila e pela zona sul de Valladolid, foi o primeiro a abrir esta 
nova linha de negócio, que busca a satisfação e o melhor serviço para o cliente, e junto com 
ela abrirão outras 16 lojas no país, durante o ano de 2015. 
A inauguração aconteceu no dia 21 de novembro nas instalações da já citada concessão em 
Arévalo (Ávila), com a presença de mais de 700 clientes e amigos da empresa, assim como o 

prefeito da localidade, 
Vidal Galicia Jaramillo, 
o presidente da CNH 
Industrial Parts & Service 
para a Europa, África 
e Oriente Médio, Dino 
Maggioni, o Diretor Geral 
da New Holland Espanha, 
Riccardo Angelini, e o 
gerente do concessionário, 
Oscar Martín Vaquero. 
Todos coincidiram em 
destacar que o objetivo 
principal destas lojas é 
abrir uma nova linha 
de negócio para os 

concessionários New Holland, fi delizando o cliente através da melhora do serviço que se 
oferece para ele, e fomentando o uso de peças de reposição originais.  
Esta primeira loja de livre serviço da New Holland é fruto tanto da aposta da New Holland 
para melhorar o serviço ao cliente, como da renovação da divisão do grupo CNH Industrial 
dedicada às peças de reposição, acessórios e serviços, que lançou a CNH Industrial Genuine 
Parts, uma nova identidade e uma nova gestão das peças de reposição originais das 12 marcas 
da CNH Industrial. “Ao reorganizar nossa estrutura e logística, juntando as 12 marcas de peças 
de reposição originais da companhia, conseguimos a máxima efi ciência na hora de gerenciar 
os dois milhões de referências que temos neste setor, e de mandá-las aos concessionários 
através dos 57 centros de distribuição que temos no mundo. Somente uma rede de venda, com 
um único sistema informático e uma distribuição unifi cada nos permitem proporcionar um 
serviço verdadeiramente efi caz, e poder oferecer uma nova via de negócio ao concessionário 
através das peças de reposição”, detalhou Maggioni.
O diretor explicou que “este modelo de lojas é uma extensão do negócio do concessionário, 
melhorando o serviço ao cliente, que pode ter acesso a uma oferta muito ampla de peças 
e itens de consumo que necessite no seu dia a dia de trabalho, permitindo também que o 
concessionário possa movimentar seu estoque de peças de reposição”.
www.newholland.com.br
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A Landini 
Celebrou seus 130 anos de história
A Argo Tractors celebrou a iniciativa: ‘Landini 130 horas 
Endurance’ para comemorar o 130º aniversário da Landini, 
fundada em 1884 por Giovanni Landini, uma das marcas 
mais gloriosas da história dos tratores agrícolas e ponto de 
referência para a maquinaria agrícola internacional. Foi, 
de fato, a Landini quem projetou e construiu os famosos 
motores “hot-bombilla” que proporcionaram os trabalhos 
em ambientes fechados e noturnos realizados nas granjas em 
toda a Europa entre 1920 e 1950.
Durante o evento, que aconteceu em “Il Ciocco”, uma fazenda situada em Castelnuovo 
Garfagnana, na provincia de Lucca (Toscana), mais de 75 pessoas dirigiram o novo trator 
Landini, Série 7 de 6 cilindros com 212 cv por uma emocionante e severa pista off-road, 
(utilizada para suas provas por marcas reconhecidas de automação) onde não somente era 
importante o rendimento técnico do trator, mas também o fator benefi cente, já que a Argo 
Tractors doará um euro por cada quilômetro percorrido, com a fi nalidade de criar um fundo 
benefi cente para as escolas de Fabbrico (cidade natal da Landini) destruídas por um terremoto 
em maio de 2012.
www.argotractors.com
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Os fi nalistas do premio 
serão  divulgados du-
rante a Expodireto 

Cotrijal 2015, em Não-Me-
-Toque, RS e a entrega da pre-
miação durante o Agrishow 
2015, em Ribeirão Preto, SP.

O julgamento será coor-
denado por uma Comissão 
especial formada por téc-
nicos, profi ssionais da área 
de mecanização agrícola, 
que organizará o sistema de 
votação, o cadastro público 

votante e atribuirá pontua-
ção, além da midia especia-
lizada da maquinaria agrico-
la. Os votos do público se-
rão recebidos por meio da 
página web: www.tratordo
ano.com.br, durante o perí-
odo compreendido entre 18 
de dezembro a 06 de março 
de 2015.

O Selo Trator do Ano 
2015 será atribuído ao mo-
delo com maior votação en-
tre cinco categorias. O trator 

mais votado em cada uma 
será denominado Finalista 
Trator do Ano 2015 no seu 
grupo participante.

Os resultados do con-
curso serão divulgados na 
cerimônia de entrega da 
premiação que ocorrerá no 
Agrishow 2015, em Ribeirão 
Preto, SP, entre os dias 27 de 
Abril a 1º de Maio de 2015, 
em evento especialmente re-
alizado para este fi m e no site 
do Selo Trator do ano 2015.

Os concorrentes
O Selo Trator do Ano Brasil® é uma iniciativa da Trator do Ano Brasil Ltda, 
com a colaboração divulgativa do Programa Marcas e Máquinas e tem 
como patrocinador máster a Trelleborg Wheel Systems de Brasil e varias 
cotas de patrocinadores apoiadores.

AGRALE 575.4

O trator Agrale 575.4 possui características de robustez e 
baixo custo operacional, além de avançada tecnologia. O 
modelo é o único da categoria com transmissão sincronizada 
com inversor e super-redutor de série, itens que proporcionam 
versatilidade na operação, economia operacional e de 
combustível e conforto para o operador. É capaz de atingir 
velocidades extremamente reduzidas, chegando a até 0,24 km/h – muito menor do que a 
alcançada por outros tratores do mercado.

Potência 75 cv
Torque Max. 265 Nm
Cap. Combustivel 65 l
Vel. Máxima 33,45 km/h
Cap. Levante 2000 kg
Peso c/ Lastro 3940 kg

2ª edição do prêmio Trator do Ano
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LS TRACTOR U60 CABINADO

O trator U60 se destaca por sua força e versatilidade. Força porque tem um motor de 62 
cvs turbo que desempenha no mesmo nível de tratores de 75cv. Apresenta como itens 

de série o eixo blindado, que permite uma maior agilidade 
nas manobras com raio de giro de 55°, além de evitar a 
entrada de sujeira em seus componentes. Possui 3 velocidades 
na tomada de potência aliada à um câmbio de 32x16 
marchas (com creeper) e reversor, que proporcionam maior 
versatilidade nas operações agrícolas e, consequentemente muito mais economia na hora máquina.

Potência 62 cv
Torque Max. --
Cap. Combustivel 60 l
Vel. Máxima --
Cap. Levante 1850 kg
Peso c/ Lastro 2930 kg

JOHN DEERE 5078E

Possui motor agrícola com quatro cilindros e alta reserva de torque, que garante baixo 
consumo de combustível, maior durabilidade e alto desempenho. Sua manutenção de 

rotina é simples, resultando em maior disponibilidade e muito 
mais produtividade. A cabine original John Deere proporciona 
que as operações agrícolas sejam realizadas no momento ideal 
para o produtor, independente do clima, com total garantia de 
conforto e segurança. Sua fantástica versatilidade faz com que 
esse trator se torne o mais utilizado dentro de todo o sistema.

Potência 78 cv
Torque Max. 267 Nm
Cap. Combustivel 105 l
Vel. Máxima 28,8 km/h
Cap. Levante 1800 kg
Peso c/ Lastro 4500 kg

MAHINDRA 8000 4WD

Alta produtividade. Transmissão ergonômica sincronizada combina potência e alto 
TORQUE do motor NEF. Pedais de freio e embreagem suspensos, alavancas de marchas 

e grupos laterais, inversor de marchas no volante, plataforma 
ergonômica. Eixo dianteiro reforçado, embreagem dupla, 
sistema de 3 pontos, válvula de controle remoto, assento 
confortável e painel de fácil visualização. Aplicações: cultivo, 
pulverização, preparo de solo, transporte e tarefas do dia a dia.

Potência 81 cv
Torque Max. 292,4 Nm
Cap. Combustivel 100 l
Vel. Máxima 34,8 km/h
Cap. Levante 1800 kg
Peso c/ Lastro 4036 kg

MASSEY FERGUSON MF-4275 CABINADO

O novo design valoriza a tendência mundial da marca, com uma nova grade frontal e 
faróis que remetem a um visual mais moderno e agressivo. Os faróis em linha, na parte 

superior frontal do capô proporcionam uma maior profundidade 
e amplitude lateral, o que acarreta em melhoria na efi ciência 
do sistema, tornando a operação ainda mais confortável e 
segura durante os períodos noturnos. Não só ganham um 
redesenho, mas também incluem itens, antes opcionais.

Potência 75 cv
Torque Max. 275 Nm
Cap. Combustivel 95 l
Vel. Máxima 37 km/h
Cap. Levante 3200 kg
Peso c/ Lastro 4125 kg
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NEW HOLLAND TL75 POWER SHUTTLE

A Linha de tratores mais adorada e consagrada do Brasil, traz mais 
uma novidade para o produtor agrícola. O novo TL Power Shuttle 
equipado com reversor eletro hidráulico permite, entre outras 
coisas, manobras de frente e ré sem o uso da embreagem, o que 
signifi ca maior agilidades nas operações, redução na manutenção 
da embreagem e no consumo de combustível, além é claro de 
aumentar a produtividade e rendimento durante as operações do dia a dia com este trator.

VALTRA A750 CABINADO

Equipado com a melhor transmissão do mercado, com facilidade 
de manutenção e excelente escalonamento de velocidade. Sua 
plataforma de operação plana proporciona um ótimo conforto 
operacional, amplo espaço para o operador e facilidade para as 
manutenções. O acelerador manual está posicionado do lado direito 
do operador, garantindo uma boa ergonomia e facilidade nas 
operações.

AGRALE 5105.4

O trator Agrale 5105.4 é robusto e versátil, adequado aos mais 
diversos tipos de aplicações e culturas. Possui motorização turbo 
MWM de 105 cv de potência e transmissão 10x2 de série com 
opcionais 12x12 com inversor de marchas e 20x4 com super 
redutor. É equipado com direção escamoteável e telescópica, possui 
ampla e confortável plataforma de operação, além de sistema 
hidráulico de alta vazão com válvula de vazão contínua de série e conta como opcional, com cabine com 
sistema de ar-condicionado.

JOHN DEERE 6130J

Motor John Deere 6 cilindros garante ao conjunto alta durabilidade, 
alto torque com economia de combustível, ideal para serviços 
pesados e longas jornadas de trabalho, mantendo suas principais 
características: qualidade, alto desempenho, com baixo custo. Você 
pode escolher sua transmissão, eixos, cabine ou plataforma aberta, 
pneus, e outras opções para adequar o trator à sua atividade, seja 
grãos, pecuária, pequena ou grande propriedade. Equipamento fácil de operar, confi ável e muito efi ciente.

Potência 78 cv
Torque Max. 200 Nm
Cap. Combustivel 126 l
Vel. Máxima 25,5 km/h
Cap. Levante 3690 kg
Peso c/ Lastro  5500 kg

Potência 78 cv
Torque Max. 297 Nm
Cap. Combustivel 79 l
Vel. Máxima 36,2 km/h
Cap. Levante 3860 kg
Peso c/ Lastro 4368 kg

Potência 105 cv
Torque Max. 374 Nm
Cap. Combustivel 94 l
Vel. Máxima 32,89 km/h
Cap. Levante 3300 kg
Peso c/ Lastro 5609 kg

Potência 130 cv
Torque Max. 518 Nm
Cap. Combustivel 300 l
Vel. Máxima 27,4 km/h
Cap. Levante 2550 kg
Peso c/ Lastro 7000 kg
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LS TRACTOR PLUS 100 CABINADO

Oferece toda a confi ança que o produtor precisa num trator 
utilitário médio. Começando pelo motor MWM e a tração ZF 
que são reconhecidas e aprovadas por sua confi abilidade e 
fácil manutenção. Tem 3 velocidades na tomada de potência 
e um câmbio de 24x12 marchas com creeper que o tornam 
muito versátil para diversas operações agrícolas.

MAHINDRA 9200 4WD

Motor potente e econômico, curva de torque plana com níveis 
maximizados (máx. 326 Nm). Hidráulico de 3 pontos com 
braços de elevação. Estabilizadores com fácil ligação dos 
implementos. Válvula de controle remoto para diferentes 
implementos hidráulicos. Transmissão robusta e ergonômica, 
eixo dianteiro reforçado, embreagem dupla com acoplamentos 
suaves, assento confortável, painel de fácil visualização. 

MASSEY FEGUSON 6711R DYNA-4

Desenvolvido para trabalhos pesados, a série MF 6711R 
Dyna-4 apresenta a mais elevada capacidade de levante no 
sistema hidráulico da sua categoria. Para acionar o sistema, 
basta o operador pressionar uma tecla. Seu sistema de levante 
é da categoria III, traduzindo sua aptidão ao trabalho pesado. 
Já o eixo dianteiro foi desenvolvido para suportar condições 
extremas e utilização em várias aplicações como plantio, 
atividades de preparo de solo, pecuária e também em uso rodoviário.

NEW HOLLAND T6.120

Com motor de 4 cilindros Turboalimentado com Intercooler, 
apresenta a melhor capacidade de torque do mercado, o que 
signifi ca suportar até mesmo as atividades mais pesadas sem 
perder a força. Além de um motor forte e robusto, possui 
transmissão HI-LO 16x8 que proporciona mais torque ou 
redução da velocidade a cada troca de marcha com o simples 
toque de um botão.

STARA ST MAX 105

É o único trator da categoria equipado com piloto automático de 
série, o que permite maior precisão em operações na lavoura. 
Possui motor Perkins com 4 cilindros turbo e 105 cv. Seu 
reservatório de combustível tem capacidade para 120 litros. Sua 
transmissão é sincronizada de 12 velocidades (frente/ré) e seu 
câmbio é de quatro marchas e três gamas, seu eixo dianteiro é ZF.

Potência 105 cv
Torque Max. --
Cap. Combustivel 100 l
Vel. Máxima --
Cap. Levante 3400 kg
Peso c/ Lastro --

Potência 92 cv
Torque Max. 336 Nm
Cap. Combustivel 100 l
Vel. Máxima 34,8 km/h
Cap. Levante 1800 kg
Peso c/ Lastro 4036 kg

Potência 112 cv
Torque Max. 467 Nm
Cap. Combustivel 210 l
Vel. Máxima 41 km/h
Cap. Levante 4950 kg
Peso c/ Lastro 6050 kg

Potência 123 cv
Torque Max. 550 Nm
Cap. Combustivel 220 l
Vel. Máxima 33,8 km/h
Cap. Levante 3650 kg
Peso c/ Lastro 7200 kg

Potência 105 cv
Torque Max. 400 Nm
Cap. Combustivel 120 l
Vel. Máxima --
Cap. Levante --
Peso c/ Lastro 4580 kg
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VALTRA BM125I CABINADO

Ideal para o produtor que procura alto desempenho e baixo custo 
operacional em operações que exigem efi ciência e produtividade. 
Esta linha foi projetada para proporcionar o máximo de 
desempenho, efi ciência e o mais baixo custo operacional que um 
trator nessa faixa de potência pode oferecer. Essa performance é 
obtida pela adequada distribuição de peso nos eixos, de tal forma 
que as vantagens inerentes à tração dianteira sejam aproveitadas ao máximo.

MASSEY FERGUSON 7390 DYNA-6

Com 190 cv de potência, o modelo apresenta a perfeita integração 
entre modernidade, tecnologia e rentabilidade. O principal 
destaque fi ca por conta da transmissão inteligente Dyna-6, que 
permite programação prévia e troca automática de marchas para 
determinada faixa de rotação e velocidade, proporcionando alto 
desempenho aliado à economia de combustível. Este sistema 
também não exige acionamento de embreagem para a troca de marchas, aumentando a efi ciência 
operacional.

Potência 132 cv
Torque Max. 450 Nm
Cap. Combustivel 180 l
Vel. Máxima 38,51 km/h
Cap. Levante 4760 kg
Peso c/ Lastro 7392 kg

JOHN DEERE 7195J

Desenvolvido para proporcionar excelente performance, para que o 
agricultor consiga alcançar os melhores resultados de uma agricultura 
altamente produtiva e efi ciente. Comandos de fácil operação, 
que garantem o controle da máquina em suas mãos. O sistema 
FieldCruise™ garante ao conjunto versatilidade nas operações de 
baixa necessidade de potência, além do IMS que faz com que o 
operador acesse 5 comandos do trator em apenas um botão, e é o que garante grande produtividade ao 
conjunto, sistema Caster-action, faz com que esse trator tenha o menor raio de giro do mercado.

Potência 195 cv
Torque Max. 826 Nm
Cap. Combustivel 392 l
Vel. Máxima 29,25 km/h
Cap. Levante 6350 kg
Peso c/ Lastro 11500 kg

Potência 190 cv
Torque Max. 770 Nm
Cap. Combustivel 500 l
Vel. Máxima 44,64 km/h
Cap. Levante 8000 kg
Peso c/ Lastro 7282 kg

NEW HOLLAND T7.175 SPS

Genética de trator campeão. Integrante da linha de tratores T7, 
eleito o TRATOR DE ANO, o trator T7.175 apresenta transmissão 
semiautomática e reversor eletro-hidráulico, além de um motor 
eletrônico que gerencia a potência através do sistema @EPM, 
onde o próprio sistema se encarrega de fornecer adicional em 
transportes exigentes e nas aplicações hidráulicas e de tomada 
de força, retornando automaticamente para a potência nominal quando essas condições deixam de ser 
exigidas.

Potência 144 cv
Torque Max. 643 Nm
Cap. Combustivel 209 l
Vel. Máxima 37 km/h
Cap. Levante 6616 kg
Peso c/ Lastro 10500 kg
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VALTRA BH 180 GIII

Para atender os produtores que exigem equipamentos cada vez mais efi cientes no campo, 
a Valtra apresenta sua nova linha de tratores BH, a Geração III. 
Para ampliar as opções de potência, chega com exclusividade 
o modelo BH 180, de 189 cv, com motor AGCO Power de 6 
cilindros Turbo. O novo modelo, apresentado na Agrishow 2014, 
já está disponível ao mercado desde janeiro de 2014. Além deste 
modelo, completam a Geração III os novos tratores BH135i, de 
137 cv, BH 200, de 200 cv e o BH 210i, de 210 cv.

JOHN DEERE 6205J

Possui motor eletrônico com grande reserva de torque, seu chassi 
integral evita esforços de tração e torção no conjunto motor/
transmissão, garantindo uma durabilidade superior. A localização 
dos fi ltros e pontos de inspeção também foi projetada ao alcance 
do operador, o que facilita a manutenção de rotina. É ideal para 
serviços pesados e longas jornadas de trabalho, garantindo 
qualidade, alto desempenho com baixo custo, e economia de combustível.

MASSEY FERGUSON MF-8690

Apresentamos com exclusividade no Brasil os tratores de 
alta potência da Série MF 8600. Projetados para trabalhar 
em grandes áreas com baixo custo de operação, máximo 
desempenho e tecnologia, os tratores da série estão disponíveis 
nos modelos MF 8670 (320cv) e MF 8690 (370cv). A Massey 
Ferguson apresenta com exclusividade no Brasil os tratores de alta 
potência da Série MF 8600 Dyna-VT, máquinas já consagradas 
nos Estados Unidos, Europa e África do Sul.

NEW HOLLAND T8.385 FPS

Luxo e tecnologia ao alcance do produtor. O trator T8.385 
apresenta o que há de mais moderno no mercado. Com transmissão 
totalmente automática (Full PowerShift Ultra Command ™) é 
100% controlada através do joystick CommandGrip™ , além do 
freio de estacionamento elétrico integrado à transmissão. Possui 
ainda o modo automático AUTOSHIFT™, que permite ao T8 a 
melhor combinação entre rotação do motor e marcha em relação à 
velocidade de operação desejada, seja no campo ou no transporte.

Potência 189 cv
Torque Max. 663 Nm
Cap. Combustivel 400 l
Vel. Máxima 32,33 km/h
Cap. Levante 8000 kg
Peso c/ Lastro 10584 kg

Potência 205 cv
Torque Max. 878 Nm
Cap. Combustivel 372 l
Vel. Máxima 33,25 km/h
Cap. Levante 4800 kg
Peso c/ Lastro 11500 kg

Potência 372 cv
Torque Max. 1540 Nm
Cap. Combustivel 690 l
Vel. Máxima 38 km/h
Cap. Levante 12000 kg
Peso c/ Lastro --

Potência 340 cv
Torque Max. 1671 Nm
Cap. Combustivel 340 l
Vel. Máxima 38,7 km/h
Cap. Levante 8590 kg
Peso c/ Lastro 16260 kg
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CHALLENGER MT775E

Chegou ao mercado a solução para você que espera a melhor relação 
entre potência e desempenho no campo. O trator de esteira MT775, 
da Challenger, gira em torno do nosso sistema Mobil-trac, patenteado 
pela Challenger o tornando o único trator agrícola originalmente feito 
para utilizar esteiras de borrachas. As rodas centrais oscilantes mantêm 
o contato constante com o solo, proporcionando uma imbatível tração 
e uma qualidade ao operar para surpreender até o agricultor mais exigente.

AGRITECH 1155SE – CAFEEIRO

A Agritech lançou em agosto de 2005, o trator modelo 1155 de 55 
cv Super Estreito versão cafeeira. O desenvolvimento deste produto 
veio atender as reivindicações de nossos clientes que necessitavam 
de um trator estreito (118 mm) para uso em culturas adensadas, 
como o do café. Hoje para qualquer cultura, a produtividade é 
aliada a efi ciência da mecanização aplicada nas diversas etapas do 
processo. Baseado neste fato o trator 1155 SE, único nesta versão disponível no mercado, vem atender a 
este nicho de mercado cada vez mais crescente.

AGRALE 540.4

O novo trator Agrale 540.4 amplia a Linha 500 de tratores médios 
da marca. Suas dimensões reduzidas o tornam ideal para utilização 
em pequenas propriedades e também para operação em lavouras 
de café e fruticultura. Entre os seus diferenciais estão a motorização 
de quatro cilindros, que garante melhor desempenho e menor 
nível de ruído, a capacidade do levante hidráulico de 1.100 kg 
e, a transmissão 8x8, com inversor de marchas de série, único modelo nacional no segmento com esta 
característica.

BCS INVICTUS K400

O Trator BCS Invictus K400 cabinado é considerado um trator 
isométrico e que por sua vez tratores com esta concepção 
construtiva contam como principais características, as 4 rodas 
iguais, onde o eixos traseiro e dianteiro e motor estão no mesmo 
alinhamento, desta maneira, com o centro de gravidade mais 
baixo que os tratores convencionais, diminuindo assim o risco de 
acidentes em terrenos de declive acentuada, e proporcionando facilidade operacional em trabalhos com 
limitação de altura.

Potência 437 cv
Torque Max. 1921 Nm
Cap. Combustivel 659 l
Vel. Máxima --
Cap. Levante 12000 kg
Peso c/ Lastro 17690 kg

Potência 55 cv
Torque Max. 145,1 Nm
Cap. Combustivel 44,5 l
Vel. Máxima --
Cap. Levante 850 kg
Peso c/ Lastro 1500 kg

Potência 40 cv
Torque Max. 120 Nm
Cap. Combustivel 44 l
Vel. Máxima 29,3 km/h
Cap. Levante 1100 kg
Peso c/ Lastro 2230 kg

Potência 35,6 cv
Torque Max. 96,5 Nm
Cap. Combustivel 43 l
Vel. Máxima 30 km/h
Cap. Levante 1050 kg
Peso c/ Lastro 1450 kg
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JOHN DEERE 5075EF

Com até 1,3m de largura externa, consegue circular com 
facilidade pelos corredores das lavouras e em locais com difícil 
acesso, diminuindo o pisoteio e danos aos ramos e frutos. Seu 
motor John Deere de três cilindros turbo TDP-E (econômica) 
proporciona economia de até 15% por hectare e até 30% mais 
econômico que a TDP normal. O trator tem pequeno porte, mas é 
robusto, com baixa manutenção, espaço e comodidade.

Potência 75 cv
Torque Max. 264 Nm
Cap. Combustivel 70 l
Vel. Máxima 23,4 km/h
Cap. Levante 1500 kg
Peso c/ Lastro 3375 kg

LS TRACTOR R60

Ele possui todos os diferenciais que um trator LS Tractor pode 
ter. Cambio de 32x16 marchas com creeper, GSP, eixo blindado 
com raio de giro de 55°, reversor sincronizado, 3 velocidades na 
tomada de potência, motor turbinado. É perfeito para utilização 
em cafezais e parreiras devido ao seu tamanho compacto e seu 
consumo de combustível o torna numa opção com um excelente 
custo-benefício para o produtor.

NEW HOLLAND TL75 PÁ CARREGADORA FRONTAL

A New Holland apresenta mais um produto de alta tecnologia, 
especialmente desenvolvido para os tratores TL. As novas 
carregadoras frontais agrícolas New Holland foram projetadas 
para as mais diversas aplicações, apresentando um design único, 
um sistema de acoplamento totalmente diferenciado, onde em 
poucos minutos o conjunto é desacoplado do trator sem o uso de 
ferramentas especiais.

VALTRA A750F

O A750F tem como diferencial o design inovador, que privilegia a 
ergonomia e permite excelente desempenho, além da facilidade de 
manutenção. Todos estes itens foram desenvolvidos especialmente 
para a operação em culturas perenes, como cafeeiros e videiras. 
Com dimensões reduzidas, que são compatíveis com o espaçamento 
entre linhas desse tipo de cultura, o A750F, da Valtra, é fácil de 
manobrar e tem boa dirigibilidade.

Potência 60 cv
Torque Max. 47 Nm
Cap. Combustivel 32-36 l
Vel. Máxima 32 km/h
Cap. Levante 1252 kg
Peso c/ Lastro --

Potência 78 cv
Torque Max. 200 Nm
Cap. Combustivel 126 l
Vel. Máxima 25,5 km/h
Cap. Levante 3690 kg
Peso c/ Lastro 5500 kg

Potência 78 cv
Torque Max. 296 Nm
Cap. Combustivel 79 l
Vel. Máxima 26 km/h
Cap. Levante 3135 kg
Peso c/ Lastro 3378 kg

MASSEY FERGUSON MF-7180 AUTO-CARREGAVEL

A efi ciência e o baixo custo operacional do MF 7180 chegam ao 
setor fl orestal. O modelo possui proteções inferiores, laterais e no 
teto da cabine. Os vidros foram substituídos por lexan e o tanque 
de combustível é feito de aço, materiais bem mais resistentes. As 
robustezes do conjunto aliadas às proteções tornam esse trator 
perfeito para atender as demanda da silvicultura.

Potência 180 cv
Torque Max. 720 Nm
Cap. Combustivel 330 l
Vel. Máxima 30,5 km/h
Cap. Levante --
Peso c/ Lastro 9940 kg
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Expedição Antarctica2 
comemorou a conquis-
ta do Polo Sul. Após en-

frentar 17 dias de muito frio 
repleto de dificuldades, a 
equipe da aventureira Ma-
non Ossevoort, conhecida 
como “Garota Trator”, pode 
celebrar a conquista. Para 
alcançar o objetivo, a equi-
pe enfrentou temperaturas 
de até -56º C, fendas no gelo, 
subidas íngremes, irregulari-
dades extremas (ondulações 
na neve de até 1 metro de al-
tura) e neve muito fofa e ma-
cia. Outro ponto que difi cul-
tou a jornada foi as altas alti-
tudes que chegaram a 3.249 
metros.

“Conseguimos!! É um 
sentimento lindo e gratifi can-
te celebrarmos esta conquis-

ta tão importante para todos 
da equipe. Sou muito grata a 
Massey Ferguson por ter acre-
ditado no meu sonho, que 
deixou de ser impossível para 
se tornar realidade. Realizei o 
sonho de dirigir um trator até 

o ‘fi m do mundo’, estamos a 
90º Sul - e é o local mais ao 
sul que alguém pode chegar. 
As condições de condução fo-
ram extremas, dirigindo por 
mais de 23 horas ininterrup-
tas, parando apenas para um 

MISSÃO CUMPRIDA

Após enfrentar inúmeras di  culdades no trajeto, trator MF 5610 completa 
a incrível jornada de 2.500 quilômetros

A expedição Antarctica2 conquista o Polo Sul
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leve descanso e manutenção. 
Mas o trator MF 5610 foi mui-
to forte, seguro, estável e ro-
busto. Além disso, trabalhar 
com uma equipe altamente 
preparada e qualificada fez 
toda a diferença”, comemora 
Manon Osservoort.

O trator MF 5610 rodou 
2.500 quilômetros pratica-
mente sem parar desde que 
a expedição partiu no dia 
24 de novembro de Nova 
Base, na Antártida Oriental, 
rumo ao Polo Sul. Com a luz 
constante na Antártida nesta 

época do ano, durante os 17 
dias, a equipe criou sua pró-
pria rotina de 30 horas, diri-
gindo o MF 5610 por 23 ho-
ras seguidas, parando somen-
te para manutenção de rotina 
e rodizio de motoristas.

“Este é um momento de 
imenso orgulho para a Mas-
sey Ferguson e para todos os 
que utilizam os equipamen-
tos da marca. Como exem-
plo de confi abilidade, robus-
tez e qualidade, nosso tra-
tor tinha um trabalho a ser 
feito e o fez. Quando rece-

bemos o convite da Manon 
para acompanhá-la nesta ex-
pedição, estávamos confi an-
tes de que sairíamos vitorio-
sos. A Expedição Antarcti-
ca2 é uma mensagem para 
o mundo dos desafi os que a 
nova geração de agricultores 
irá enfrentar e da necessida-
de de equipamentos resisten-
tes e confi áveis para atender 
à crescente demanda mun-
dial por alimentos. Desafi os 
esses que a Massey Fergu-

son está comprometida em 
ajudá-los a superar”, afi rma 
Richard Markwell, Vice-Pre-
sidente e diretor da Massey 
Ferguson para Europa, África 
e Oriente Médio.

Depois de um dia de des-
canso, a equipe da expedi-
ção embarcará na mesma 
rota para a viagem de retor-
no, que deve ser mais rápido, 
já que eles irão seguir exata-
mente as mesmas rotas feitas 
na ida.  Com sorte, eles de-
verão chegar em casa antes 
do Natal.

Manon Ossevoort, conhecida 
como “Garota Trator”.
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determinado produto ou ser-
viço. 

A manutenção e a me-
lhoria da qualidade dos pro-
cessos são determinantes 
para o sucesso dos sistemas 
de produção. Portanto, no 
que diz respeito aos sistemas 
produtivos agrícolas, princi-
palmente no que se refere às 
operações agrícolas mecani-
zadas, a busca, o monitora-
mento e a melhoria da quali-
dade também devem fi gurar 
como objetivos a serem al-
cançados.

No cenário do agronegó-
cio brasileiro, cada vez mais 
empresas disputam o merca-
do, seja na produção de ali-
mentos ou de bioenergia e, 
com esta competitividade, 
as empresas tendem a bus-

car ferramentas que permi-
tam a redução de seus custos 
produtivos e a melhoria de 
seus produtos, gerando pos-
sibilidades de implantação 
do controle de qualidade. A 
gestão da qualidade aplicada 
à agricultura pode proporcio-
nar diversos benefícios, tais 
como aumento da produtivi-
dade e da qualidade dos pro-
dutos, bem como a redução 
de custos com efetivação do 
desenvolvimento sustentável 
e a melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores rurais. 
Assim, na análise de um pro-
cesso, a utilização de ferra-
mentas estatísticas de contro-
le da qualidade possibilita a 
detecção de variações ou os-
cilações indesejáveis peran-
te a determinados padrões 

CONTROLE DE QUALIDADE 
EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS 
MECANIZADAS

Um sistema de produ-
ção agrícola pode ser 
definido como uma 

forma de se organizar traba-
lho, recursos materiais e pro-
cessos para a obtenção de 
produtos ou bens de con-
sumo. Portanto, um sistema 
agrícola refere-se à organi-
zação regional dos diversos 
sistemas de produção vege-
tal ou animal, sendo compos-
to de diversos processos, que 
podem estar ou não interli-
gados entre si. Já um proces-
so, por defi nição, refere-se a 
combinações globais de pes-
soas (mão de obra), matérias-
-primas, metodologias, medi-
ções, máquinas e meio am-
biente, que interagem entre 
si e colaboram para que se 
possa atingir a qualidade de 

 Rouverson Pereira da Silva
PROF. DR. DEPARTAMENTO 

DE ENGENHARIA RURAL, 
LIVRE-DOCENTE EM 

MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO 
AGRÍCOLA, FCAV/UNESP – 

JABOTICABAL, SP

Murilo Aparecido Voltarelli 
DOUTORANDO EM AGRONOMIA 

(PRODUÇÃO VEGETAL), 
MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO 

AGRÍCOLA, FCAV/UNESP – 
JABOTICABAL, SP

A gestão da qualidade aplicada à agricultura 
pode proporcionar diversos benefícios 
e possibilita a detecção de variações ou 
oscilações indesejáveis perante a determinados 
padrões especi  cados.
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têm sua remoção de forma 
mais fácil, sem a necessida-
de de mudanças radicais do 
processo e podem ocorrer 
devido a fatores conhecidos 
como “6 M’s” (mão de obra, 
matéria-prima, método, me-
dição, máquina e meio am-
biente) cuja ocorrência pode 
ser explicada como demons-
trado na Tabela 1.

A divisão de um processo 
como sujeito à ação de cau-
sas comuns (ou aleatórias) e 
de causas especiais (ou assi-
naláveis) de variação foi pri-
meiramente apresentada por 
Shewhart no início do sécu-
lo XX, que por meio da “teo-
ria da variabilidade”, estabe-
leceu as bases para o Con-
trole Estatístico de Qualidade 
(CEQ).

De acordo com Wes-
tern Eletric (1956) o Contro-
le Estatístico de Qualidade 
– CEQ (Figura 1) é um méto-
do científi co para análise de 
dados, de modo a permitir a 
solução de problemas práti-
cos, podendo ser aplicado 
para qualquer variável que 

As causas comuns de va-
riação podem ser definidas 
como as fontes de variação 
que afetam todos os valores 
individuais do processo e são 
resultantes de diversas fon-
tes, sem que nenhuma tenha 
predominância sobre a ou-
tra. As causas comuns con-
sistem na variação natural 
do processo, aleatória e di-
fícil de ser controlada. Além 
disso, a redução destas cau-
sas pouco infl uencia na qua-
lidade do processo e, por-
tanto, para que essas causas 
possam ser removidas torna-
-se necessário uma profun-
da mudança no processo, o 
que pode ser oneroso e inviá-
vel. Já as causas especiais são 
aquelas que afetam o com-
portamento do processo de 
maneira não previsível, im-
possibilitando a obtenção de 
determinado valor-padrão. 
Desta forma, as causas espe-
ciais produzem resultados to-
talmente discrepantes e ines-
perados em relação aos de-
mais valores observados em 
um processo. Estas causas 

especifi cados. Desta forma, 
utilizando-se a detecção e a 
imediata solução dos proble-
mas, podem ser evitados des-
perdícios, alcançando-se ga-
nhos de produtividade.

A variabilidade ou varia-
ção de um processo, também 
denominada de dispersão, 
encontra-se presente em to-
dos os processos produtivos, 
inclusive nos agrícolas, po-
dendo ser medida por meio 
de variáveis ou atributos. 
Considerando-se que todo 
processo deve ter a qualida-
de como objetivo fi nal, uma 
defi nição bem aceita para o 
termo qualidade é a redução 
da variabilidade e, portanto, 
quanto menor a variabilida-
de, maior será a confi abili-
dade e aceitação do produ-
to ou serviço. A variabilidade 
é, portanto, dentro deste con-
ceito, sinônimo de desperdí-
cio de dinheiro, tempo e ser-
viço. Não obstante, todo pro-
cesso produtivo encontra-se 
sujeito à variabilidade decor-
rente da ação de causas co-
muns ou de causas especiais. 

 Fator Explicação

 Mão de obra Todas as pessoas são diferentes e os operadores podem não estar adequadamente preparados 
  para as mais diversas tarefas.

 Matéria-prima Cada item é único e, portanto, fonte de possíveis variações.

 Método Falta de padronização na metodologia utilizada no trabalho.

 Medição Amostras oriundas de determinadas áreas podem infl uenciar os resultados.

 Máquina O desgaste, uso inadequado ou falta de regulagem e manutenção podem ser fontes 
  importantes de variação.

 Meio ambiente O ambiente pode infl uenciar, dentre outras na sazonalidade da produção, por exemplo.

Tabela 1. Causas especiais atuantes em um processo e explicação 
para a sua ocorrência.

Fonte: Adaptado de TRINDADE et al. (2007).
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importantes para a tomada 
de decisão, inclusive para 
operações agrícolas meca-
nizadas. As chamadas Fer-
ramentas da Qualidade são 
técnicas que podem ser uti-
lizadas para defi nir, mensu-
rar, analisar, monitorar e pro-
por soluções para problemas 
eventualmente encontra-
dos e possam interferir no 
bom desempenho dos pro-
cessos de trabalho. São sete 
as ferramentas do CEQ, que 
já são amplamente empre-
gadas em processos indus-
triais, porém, apesar de seu 
grande potencial de aplica-
bilidade, em processos agrí-
colas o seu uso ainda é bas-
tante incipiente. No que diz 
respeito aos processos meca-
nizados agrícolas, a carta de 
controle é sem dúvida, a fer-
ramenta mais utilizada nos 
trabalhos de pesquisa brasi-
leiros (Santinato et al., 2014; 
Toledo et al., 2013; Volta-
relli et al., 2013, Cassia et al., 
2013; Silva, 2010; Milan & 
Fernandes, 2002 dentre ou-

pais características de um 
do processo. Uma vez que 
as causas especiais são de 
origem externa ao processo 
e com poder para provocar 
grande variabilidade, afetan-
do a qualidade, elas devem 
ser, portanto, o foco das fer-
ramentas de controle de qua-
lidade.

No CEQ existem diver-
sas técnicas e ferramentas 
de análise da variabilidade 
que podem ser utilizadas e 
que fornecem informações 

seja mensurável. Uma vez 
que a manutenção e a me-
lhoria da qualidade são de-
terminantes para o sucesso 
de qualquer sistema produ-
tivo agrícola, a aplicação de 
determinadas técnicas esta-
tísticas podem e devem ser 
utilizadas para descrever e 
interpretar a variabilidade 
de um processo, contribuin-
do assim para a redução da 
variabilidade. Neste aspec-
to, a análise descritiva pode 
ser utilizada na descrição e 
interpretação de um proces-
so, podendo ser fundamen-
tada pelas medidas de ten-
dência central (média arit-
mética, mediana e moda), 
medidas de dispersão (am-
plitude, desvio padrão e co-
efi ciente de variação), medi-
das de assimetria e de curto-
se, bem como por meio de 
gráficos como histogramas 
e diagramas de caixa (box-
-plots), dentre outros.

A hipótese principal do 
CEQ é de que a qualidade 
é assegurada com a redução 
da variabilidade das princi-

Controle: ato de dirigir um serviço
orientado-o do modo mais conveniente.

Estadísticas: conjunto de técnicas utilizadas para tomar 
decisões sobre um processo ou populaçao.CEQ

Qualidade: adequação ao uso.

Figura 1. Representação esquemática do 
Controle Estatístico de Qualidade.

Fonte: Adaptado de WESTERN ELETRIC (1956).
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tros). Não obstante a predo-
minância desta ferramenta 
nas pesquisas, a seguir apre-
sentaremos uma breve des-
crição de cada uma das fer-
ramentas de qualidade.

Folha de Veri  cação
Uma folha de verifica-

ção nada mais é do que uma 
tabela usada para facilitar a 
coleta e análise de dados, 
economizando tempo, pois, 
os dados coletados são pre-
enchidos de forma fácil e 
concisa, permitindo o regis-
tro dos itens a serem verifi -
cados, permitindo a rápida 
percepção da realidade e a 
imediata interpretação da si-
tuação, ajudando a minimi-
zar erros.

Histograma
O histograma é um gráfi -

co de representação de uma 
série de dados que tem como 
finalidade mostrar a distri-
buição dos dados por meio 
de um gráfi co de barras in-
dicando o número de unida-
des ou a frequência em cada 
categoria.

Fluxograma
O Fluxograma tem como 

fi nalidade identifi car o cami-
nho real e ideal para um pro-
duto ou serviço com o obje-
tivo de identifi car os desvios. 
Trata-se de uma ilustração se-
quencial de todas as etapas 
de um processo, e como elas 
estão relacionadas, utilizan-
do símbolos de fácil reconhe-
cimento para denotar os dife-
rentes tipos de operações em 
um processo.

Figura 2. Exemplo de folha de verifi cação.

Empresa: Folha de registo de defeitos
Tipo de placa: Data:
Teste: Inspector:
Dimençao da Turno:
amostra:
Lote:

Defeitos
Tipo de
defeito:
Fshas de
componentes:

Soldadura

Revestiemnto:
Outros:

Figura 3. Exemplo de um histograma.
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Figura 4. Exemplo de um fl uxograma.
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Diagrama de Pareto

O Diagrama de Pareto 
tem como finalidade mos-
trar a importância de todas 
as possíveis causas, com o 
propósito de escolher o pon-
to de partida para solução do 
problema, para possibilitar a 
identificação da(s) causa(s) 
básica(s) do problema e o 
monitoramento do processo.

Diagrama de Causa 
e Efeito (Diagrama 
Ishikawa):

O Diagrama de Causa 
e Efeito, também conheci-
do como Diagrama Espinha-
-de-Peixe tem como fi nalida-
de explorar e indicar todas as 
causas possíveis de um pro-
blema específi co. O Diagra-
ma de Causa e Efeito foi de-
senvolvido por Kaoru Ishi-
kawa, da Universidade de 
Tóquio, em 1943 para repre-
sentar a relação entre o efei-
to e todas as possibilidades 
de causa que podem contri-
buir para esse efeito.

Diagrama de dispersão

O Diagrama de disper-
são mostra o comportamento 
de uma variável em relação a 
outra, sendo muito utilizado 
para testar possíveis relações 
de causa e efeito.

Cartas de Controle
A Carta de Controle, 

ferramenta precursora do 

CEQ, apresentada por Wal-
ter Shewhart em 1924 é a 
ferramenta estatística mais 
importante dos sistemas de 
controle e melhoria da qua-
lidade. O conceito das cartas 
de Shewhart é simples: se o 
processo é monitorado regu-
larmente, seu comportamen-
to será conhecido, tornan-
do-se fácil identifi car quan-
do não está estável. Partindo 
desta premissa, Shewhart 
propôs então o uso das car-
tas de controle para identi-
ficar a instabilidade de um 
processo.

Os fundamentos do Con-
trole Estatístico de Processo 
(CEP) foram publicados por 
Shewhart, através da elabo-
ração de cartas de contro-
le, que apresentavam limites 
dentro dos quais poderiam 
ocorrer variações aleatórias. 
Desta forma, pontos que se 
apresentassem fora destes li-
mites indicariam a possibili-
dade de existência de cau-

Figura 5. Exemplo de um diagrama de Pareto.

Figura 6. Exemplo de um diagrama de causa 
e efeito.
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sas especiais, interferindo no 
processo de produção. As-
sim, a grande percepção de 
Shewhart foi de que qualida-
de e variabilidade são con-
ceitos totalmente antagôni-
cos, ou seja, quando se tem 
muito de qualidade a varia-
bilidade será pequena e vi-
ce-versa. 

Estas ferramentas apre-
sentam um enorme potencial 

para aplicação em operações 
agrícolas, podendo vir a pos-
sibilitar uma gestão mais efi -
ciente dos processos produ-
tivos, minimizando perdas, 
reduzindo custos e, conse-
quentemente, aumento a lu-
cratividade dos produtores 
rurais.

Aos interessados em apli-
car ferramentas da qualidade 
no sistema produtivo agríco-

la há que se considerar que 
quem deseja melhorar a qua-
lidade dos processos deve 
pensar primeiramente em re-
duzir a variabilidade das va-
riáveis mensuráveis e bus-
car a defi nição de quais va-
riáveis podem ser utilizadas 
como bons indicadores de 
qualidade. Nas pesquisas re-
centes realizadas no Brasil 
encontram-se diversas apli-
cações do uso das ferramen-
tas de qualidade em opera-
ções agrícolas mecanizadas, 
porém, o maior enfoque tem 
sido dado à utilização das 
cartas de controle.

Dentro do contexto de 
aplicações das cartas de 
controle em operações agrí-
colas mecanizadas, a equi-
pe do Laboratório de Máqui-
nas e Mecanização Agrícola 
(Lamma) da UNESP de Ja-
boticabal – SP, desenvolveu 
uma avalição do plantio me-
canizado de cana-de-açú-
car nos turnos diurno e no-
turno de operação, em área 
agrícola do município de 
Monte Alto, SP, com o intui-
to de determinar o nível de 
qualidade no qual esta ope-
ração foi realizada (Figura 
9a). Dentre as variáveis ava-
liadas, toma-se como exem-
plo dois indicadores de qua-
lidade (variáveis), retratando 
o desempenho do conjunto 
mecanizado trator-plantado-
ra e a qualidade da opera-
ção pós-plantio, sendo uti-
lizados o consumo horário 
de combustível (L h-1) e a 
porcentagem de gemas vi-
áveis (Figura 9b), respecti-
vamente.

Figura 7. Exemplo de um diagrama de 
dispersão.
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Nesta avaliação o indi-
cador de qualidade consumo 
horário de combustível (Figu-
ra 10A) apresentou os limites 
de controle distantes da mé-
dia por meio das cartas de va-
lores individuais (Figura 10A 
– 10a) em função do eleva-
do desvio padrão, sendo esta 
elevada variabilidade do pro-
cesso observada também nas 
cartas de amplitudes móveis 
(Figura 10a e 10b).

Sob a óptica deste indi-
cador, o processo foi consi-
derado como instável tanto 
para o turno diurno quanto 

para o noturno (observações 
n° 32 e 46, respectivamen-
te). A instabilidade do pro-
cesso em decorrência destas 
causas especiais, verifica-
da durante o período diur-
no, pode ser explicada pelo 
momento em que o trans-
bordo carrega a plantadora 
com os rebolos, podendo ter 
sido submetida a uma carga 
maior que a suportável, im-
plicando em maior consu-
mo horário de combustível 
até que a rotação do motor 
se estabilizasse e a opera-
ção voltasse ao normal. Por 

outro lado, a operação no-
turna apresentou um pon-
to abaixo do LIC, que pode 
ser explicado pela menor 
quantidade de mudas den-
tro da plantadora, refletin-
do em menor força de tra-
ção pelo conjunto mecani-
zado e, consequentemente, 
em menor consumo horário 
de combustível.

Para a porcentagem de 
gemas viáveis não foi de-
tectado a presença de cau-
sas especiais extrínsecas ao 
processo, devido à variabi-
lidade comum intrínseca ao 
mesmo, sendo evidenciada 
pelas cartas de valores indi-
viduais e de amplitudes mó-
veis (Figura 11a e 11b, res-
pectivamente). A variabili-
dade comum apresentada 
por este indicador de qua-

Figura 9. a) Plantio mecanizado de cana-de-
açúcar; b) Gemas viáveis e inviáveis.

a) b)

Figura 10. Cartas de controle para o 
consumo horário de combustível no plantio 
mecanizado de cana-de-açúcar.
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Muitos são os fatores 
que afetam a qualidade do 
plantio mecanizado, tais 
como a má sistematização, 
falta de qualidade no pre-
paro e correção do solo, es-
colha inadequada da culti-
var de cana sem considerar 
o ambiente de produção, 
colhedoras de cana não 
adaptadas. Assim, o setor 
de qualidade agrícola exer-
ce papel fundamental para 
avaliar e orientar esta nova 
situação, com equipes bem 
treinadas, com o desenvol-
vimento de metodologias 
que melhor avaliem as ope-
rações agrícolas, gerando 
dados confiáveis e repre-
sentativos para a tomada 
de decisão, promovendo a 
melhoria contínua do siste-
ma. A variabilidade do pro-
cesso de plantio mecaniza-
do de cana-de-açúcar fica 
evidente quando se ana-
lisam individualmente ou 
em conjunto seus indica-
dores de qualidade. Sendo 
assim, a aplicação do con-
trole estatístico de processo 
mostra-se uma ferramenta 
capaz de verificar a quali-
dade destes processos pro-
dutivos, permitindo o mo-
nitoramento do processo ao 
longo do tempo, detectan-
do a presença de causas es-
peciais, se estas ocorrerem, 
e criando planos de melho-
rias para corrigi-las, visan-
do manter ou aumentar os 
níveis de qualidade da ope-
ração, dentro dos limites es-
pecificados pelas unidades 
produtoras para cada indi-
cador de qualidade.

afastamento dos limites su-
perior e inferior de contro-
le da carta de valores indi-
viduais em relação à mé-
dia geral.

lidade foi maior para o pe-
ríodo diurno em relação ao 
noturno, indicando nesta si-
tuação, maior dispersão dos 
valores, refletindo então no 

Figura 11. Cartas de controle para a 
porcentagem de gemas viáveis no plantio 
mecanizado de cana-de-açúcar.
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SEGURANÇA
É uma pedra angular para o desenvolvi-

mento de seus produtos. Desde os anos 90, o 
Grupo Merlo oferece sistemas que garantem 
a segurança na parte frontal das máquinas, 
que prevê o bloqueio diante de movimentos 
perigosos.

Para continuar com o desenvolvimento de 
novos conteúdos e patentes, o Grupo investe 
cada ano ao redor de 8% de seu faturamento 
em I+D. Dentro destes investimentos, a par-
te dedicada aos dispositivos inovadores no 
campo da segurança aumenta constantemente, 
para oferecer sistemas cada vez mais evoluídos.

Atualmente, a tecnologia mais avançada no 
campo da segurança é o Controle Dinâmico da Car-
ga (Merlo CDC), que vai mais além do exigido pela 
normativa EN15000 e que assegura a

estabilidade dos carregadores telescópicos du-
rante a manipulação de cargas, tanto em situações 
estáticas como dinâmicas.

O sistema analisa o tipo de dispositivo que se 
utiliza, o peso e a posição da carga levantada. Ba-
seado nesta informação, se cria um diagrama de 
carga em tempo real que se atualiza conforme o 
trabalho evolui. Desta maneira, o sistema pode gerir 
a proximidade do limite de segurança, informando 
visual e acusticamente o operador, assim ele pode se 
concentrar em seu trabalho, enquanto que o sistema 
se ocupa dos parâmetros de segurança e, ao mesmo 
tempo, assegura altos níveis de rendimento.

CONFORTO
A segunda chave do desenvolvimento dos 

produtos Merlo é elevar o nível de conforto do 
operador, sem menosprezar a produtividade, e 
como forma de prevenção de doenças que sur-
gem pela atividade pro  ssional. Por esta razão, o 
Grupo desenvolveu a maior cabina da categoria, 
que já está disponível com novo sistema de cli-
matização.

Merlo é o único fabricante mundial de carrega-
doras telescópicas que oferece a cabina com suspen-

O Grupo Merlo inicia 2015 com o objetivo de aumentar ainda mais o nível 
de conteúdo tecnológico e o rendimento. A nova linha reforça os valores 
fundamentais de seus produtos: segurança, comodidade e economia de 
combustível.

1. Implemento em uso
2. Área de trabalho
3. Posição da carga
4. Menu de pesagem (manual/automático)
5. Parâmetros operacionais
6. Informação de trabalho
7. Índice de estabilidade
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são hidro pneumática, graças ao inovador sistema 
CS (Cab Suspension), que permite absorver todas as 
oscilações e vibrações transmitidas pelas irregulari-
dades do terreno ao habitáculo. Além de que, pode 
acrescentar um sistema de controle de estabilidade 
longitudinal que garante automaticamente o blo-
queio dos movimentos do braço telescópico quando 
se aproxima a uma condição operacional que está no 
limite da estabilidade da máquina, permitindo efe-
tuar exclusivamente aquelas operações necessárias 
para restabelecer as condições de segurança.

CONSUMO
Com a  nalidade de alcançar os maiores níveis 

de e  ciência, o Grupo Merlo oferece uma completa 
linha de produtos focados ao setor agrícola com 
motores Tier 3B - 4 Interim, que junto ao sistema de 
Eco Power Drive (EPD) permite o controle eletrôni-
co do motor térmico, o que faz com que aumentem 
o rendimento e reduza o consumo de combustível, 
e, portanto as emissões de CO

2
, em 18%. O siste-

ma EPD integra a gestão da transmissão hidrostá-
tica com o regime do motor diesel e com os dados 
operacionais se calcula a potência requerida para 
satisfazer em um dado momento, a solicitação do 
operador de velocidade ou de torque.
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EPD Automático vs Automotivo

A cabina mais ampla da 
categoria
1. Controle Dinâmico da Carga (Merlo CDC)
2. Nova alavanca para inversor
3. Novo painel de informação
4. Pedal para regular a velocidade de forma 

independente do regime do motor
5. Para-brisa curvo
6. Bloqueio do diferencial

O sistema EPD inclui a função Speed Control que regula a velocidade, 
a função Eco que limita o regime máximo do motor e a alavanca 
eletrônica para controlar diferentes funções.
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27º Show Rural Coopavel 2015 (02 a 06 de fevereiro)

UMA PERSPECTIVA PARA O ANO
A primeira grande feira do calendário agrícola, o Show Rural Coopavel, 
foi realizada entre os dias 02 e 06 de fevereiro em Cascavel, no Paraná, 
com 480 expositores, 5.050 demonstrações e experimentos, 4.120 
pesquisadores e pro  ssionais, e 230 mil 904 visitantes.

 Clarissa Mombelli
CASCAVEL

A primeira grande feira do calendário 
agrícola, o Show Rural Coopavel, foi 
realizada entre os dias 02 e 06 de fe-

vereiro em Cascavel, no Paraná, com 480 
expositores, 5.050 demonstrações e experi-
mentos, 4.120 pesquisadores e profi ssionais, 
e 230 mil 904 visitantes.

A edição 2015 do Show Rural Coopavel, 
superou a expectativa de volume de negócios 
que era de manter resultados semelhantes aos 
de 2014. O aumento foi de 15 a 20%, com 

destaque em tratores e colheitadeiras. Outra 
surpresa foi o lançamento para 2015, o pul-
verizador da linha SP, que ultrapassou a meta 
da marca em 15%.

A New Holland iniciou o ano com solu-
ções e inovações em tecnologia voltadas para 
o aumento de produtividade com menos cus-
tos. Entre elas, a carregadeira agrícola mon-
tada no trator TL plataformado.

O implemento exige menor esforço do 
trator, pois possui uma estrutura mais leve.  
Além disso, pode chegar a uma altura de 3,85 
metros e suporta até 1.900 quilos. O novo sis-
tema de engate se diferencia pela facilidade 
de uso dos produtos do mercado. O agricul-
tor pode desconectar a carregadeira do tra-
tor em menos de um minuto e utilizá-lo em 
outras atividades. Sua versatilidade permite 
o trabalho em diferentes aplicações e cultu-
ras como soja, milho, arroz, pecuária e nas 
usinas de cana. Outras atrações foram o test 
drive do trator T6 e a premiada colheitadei-
ra CR6080.

 NEW HOLLAND
REGISTRA AUMENTO DO VOLUME DE NEGÓCIOS EM ATÉ 20%
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A temática “Solos: a pele da terra”, acom-
panhada por um trabalho educacional com os 
poemas de origem japonesa – os  Haikai – são 
o eixo condutor das ações de comunicação da 
empresa durante o ano, seguindo o calendário 
da ONU que estabeleceu 2015  como “Ano 
Internacional dos Solos”.

Ao longo de 2014, os alunos do sétimo 
ano do Colégio Shunji Nishimura, estudaram 
as características dos poemas de origem japo-
nesa chamados de haikai, haiku ou hokku e 
produziram poemas que acompanham todo o 
material de comunicação da Jacto em 2015.

Galeria: Durante o Show Rural aconte-
ceu uma exposição dos trabalhos realiza-
dos (poemas e pinturas do artista Milton Koji 
Nakata) no estande da Jacto, onde o visitante 
pôde conhecer um pouco mais da proposta.

A Jacto lançou ainda o Jacto Service, mais 
uma novidade para orientação e atendimento 
às dúvidas do produtor: trata-se de um novo 
espaço com o objetivo de promover um am-
biente adequado para oferecer ao agricultor 
as melhores informações e tecnologias que 
tem como objetivo principal o aumento da 
rentabilidade de suas operações. O serviço 
busca apresentar as melhores práticas e tec-
nologias em produtos para agricultura de pre-
cisão da Otmis, bicos de pulverização, entre 
tantos outros. Para o Show Rural, o Jacto Ser-
vice estreou com uma programação variada e 
gratuita de palestras com temas sobre tecno-
logias de aplicação de agroquímicos e fertili-
zantes e Sistema de Gerenciamento das Ope-
rações Agrícolas. 

O destaque da fabricante italia-
na foi a linha HF85, destinada para 
transbordo de cana de açúcar. A ban-
da de rodagem destes produtos, es-
pecialmente projetada para expulsar 
a terra que se acumula nos sulcos dos 
pneus durante o trabalho em solos 
agrícolas, garante maior tratividade. 
A estrutura do pneu é composta por 
um pacote de cinturas metálicas que 
proporciona mais proteção da car-

caça, além de uma banda de roda-
gem mais plana, com melhor distri-
buição de peso e baixa compacta-
ção do solo. Caminhão e ônibus - O 
destaque desta linha foi o FG01, um 
produto destinado para os eixos di-
recionais e livres de caminhões pe-
sados, com novos padrões de ban-
da de rodagem, que proporcionam 
desempenhos mais confi áveis nos 
terrenos mais acidentados.

LANÇOU O JACTO SERVICE PARA ORIENTAÇÃO DO PRODUTOR

EXIBE SUAS LINHAS DE PNEUS
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Conforme Assis Strasser, Presidente da 
Companhia “Não poderia haver melhor 
ocasião para mostrar alguns lançamentos, a 
Show Rural Coopavel é primeira feira do cir-
cuito anual, contando com infraestrutura, or-
ganização e um ótimo público.” 

A empresa até pouco tempo atrás era re-
conhecida pela produção de Plataformas de 
Milho e hoje conta com uma grande linha 
de Plainas, Carretas Graneleiras e Multi-Uso, 
Descompactadores de Solo, Carro para Trans-
porte de Plataformas, Plataforma para Corte 
de Cereais, entre outros.

Segundo Jonathan Fernandes – Coorde-
nador de Marketing: “Em breve a GTS do 
Brasil será capaz de atender muitos outros 
setores da Agricultura, clientes de peque-
no, médio e grande porte, além das Agroin-
dústrias. “Estamos com modelos menores de 
carreta em desenvolvimento e testes a pra-
ticamente dois anos e nos sentimos seguros 

em lançar esta linha, a qual chamamos de 
UpGrain Prime na Show Rural. Para contras-
tar pretendemos lançar as maiores Carretas 
Graneleiras Agrícolas do Brasil em uma li-
nha chamada Waggon.” Diz Assis Strasser. 
Este ano a empresa ainda investe no lança-
mento de outros produtos, como a nova ge-
ração das carretas para transporte de plata-
formas na linha Transpor que receberá a as-
sinatura Prime, e a linha de Embolsadora de 
Grãos, EMB9400.

O Agrale 540.4 amplia a família 500 de 
tratores, com foco na versatilidade, além de 
opção para pequenas propriedades em geral 
e também para cafeicultura e fruticultura, em 
função das dimensões reduzidas do equipa-
mento com motor de quatro cilindros, maior 
desempenho e menor nível de ruído. 

Além do novo modelo, a Agrale deu des-
taque também à sua família completa de tra-
tores, além do caminhão 10000 pensando na 
difusão de tecnologias voltadas ao aumen-
to de produtividade de pequenas, médias e 
grandes propriedades rurais.

TEM INVESTINDO CERTEIRAMENTE NA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS

DESTAQUES PARA O NOVO MODELO 540.4, EXPOSTO PELA PRIMEIRA VEZ EM 
CASCAVEL, E O 5105.4
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A empresa apresentou sua linha de pro-
dutos de força e de movimentação de mate-
riais. Os destaques foram as famílias de gru-
pos geradores e a linha de movimentação com 
empilhadeiras, transpaleteiras e rebocadores.

Segundo Valter Loss, gerente de vendas, 
a empresa trabalha para oferecer ao merca-
do produtos econômicos e robustos, de bai-
xo custo operacional e de manutenção, alia-
dos a uma facilidade na reposição de peças. 
“conseguimos o credenciamento de nossos 
geradores no Finame, que os enquadra em 
linhas especiais de fi nanciamentos e facilita 
a aquisição por parte do agricultor. Isso deve 
ampliar o volume de vendas para este ano”, 
revela o executivo.

No segmento de linha de força, uma das 
novidades é o gerador tratorizado para aco-
plamento na tomada de força dos tratores, 
que utiliza um multiplicador para acionamen-
to, substituindo o sistema de polia e correia. 

Os motores, grupo geradores, moto-
bombas e roçadeiras podem ser utilizados 
nos mais variados segmentos, como: agri-
cultura, telecomunicações, hospitais, postos 
de combustível, agências bancárias, indús-
trias, residências, fazendas, aviários, clíni-
cas de saúde e supermercados, entre ou-
tros. Já as novas roçadeiras Linha PRO, são 
destinadas especialmente para uso profi ssio-
nal, como limpeza urbana e áreas de gran-
des dimensões.

“Este modelo foi criado pensando nas pro-
priedades das regiões do sul do Brasil, como o 
Paraná, onde grande parte do relevo do esta-
do é composto por terrenos declivosos”, afi r-
ma Tomas Lorenzzon, gerente de marketing da 
PLA. Comparada ao arraste, o Hydra 200 tra-
balha em menor tempo, é uma máquina leve, 
de 1,45 metros de vão livre e possui excelente 
desempenho em situações extremas. Tem bai-
xo preço aliado à simplicidade e efi ciência. 
Outra novidade foi o Pegasus 10.0 – máquina 
de arraste, mais robusta, com taxa variável de 
aplicação de fertilizantes, e que trabalha tan-
to a velocidade da esteira e do prato quanto a 
abertura e fechamento da comporta, enquan-
to as outras máquinas disponíveis no mercado 
trabalham apenas a variação da velocidade da 
esteira e prato. A Agricultura de Precisão Pla – 
APP, que contribui para aumento de produti-
vidade e redução de custos da cultura, foi de-
monstrado no estande da PLA na feira.  “Nossa 
confi ança nessa tecnologia é tão grande, que a 
partir deste ano todos os nossos produtos auto-
propelidos sairão com piloto automático de fá-
brica”, relatou Lorenzzon.

UMA DAS EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS DA 
AGRALE

LANÇOU O HYDRA 200, O MENOR E O MAIS 
SIMPLES DE TODOS OS PULVERIZADORES 
AUTOPROPELIDOS DO PORTFÓLIO
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Com a proposta de apresentar máquinas 
que pensam em conjunto com o agricultor, 
empresa traz soluções integradas que cola-
boram para maior produtividade.

A empresa destacou os modelos da nova 
Série S de colheitadeiras e também os trato-
res cabinados da Série 5E, plantadeiras de úl-
tima geração, pulverizadores, colhedoras de 
cana-de-açúcar e produtos destinados a feno 
e forragem.

De acordo com Paulo Herrmann, presi-
dente da John Deere Brasil e vice-presiden-
te de Vendas e Marketing da empresa para a 
América Latina, a John Deere busca ofere-

cer soluções que combinem efi ciência com 
sustentabilidade. Para tanto, apoia técnicas 
agrícolas que auxiliam o homem do campo 
a colocar em prática a “agricultura sem pa-
rar”, com produção o ano inteiro, utilizan-
do os recursos naturais de forma planejada 
e responsável.

Sobre as colheitadeiras da série S, Rodri-
go Junqueira, diretor de Vendas da John De-
ere Brasil, explica que “elas garantem mais 
produtividade em função da tecnologia em-
barcada, o que proporciona a colheita de até 
um hectare a mais por hora do que um equi-
pamento de outra marca da mesma categoria, 
e ainda, com ganhos de efi ciência no consu-
mo de combustível em até 17%”.

 HHEXAAGGONN

O lançamento da Hexagon Agricultu-
re aconteceu durante a feira, bem como o 
lançamento do Ti5, um produto completo e 
acessível, de características únicas para agri-
cultura de precisão e gerenciamento de pro-
cessos da agroindústria.

A Arvus Tecnologia e a iLab Solutions, 
duas empresas brasileiras que foram adqui-
ridas pela Hexagon em meados de 2014, 
são os pilares da Hexagon Agriculture, que 
contará ainda com todo o know-how e tec-
nologia dos produtos de agricultura de pre-

cisão da Leica Geosystems. Presente em to-
das as fronteiras agrícolas no Brasil, a em-
presa terá unidades de desenvolvimento e 
negócio em Ribeirão Preto, São Paulo e Flo-
rianópolis, além de escritórios na Espanha, 
China e Austrália.   

A Hexagon Agriculture é uma empresa do 
grupo Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA 
B), líder mundial no fornecimento de tecno-
logias da informação que visam o aumento 
de produtividade e qualidade em aplicações  
industriais e geoespaciais.

REFORÇA SUA APOSTA EM TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS 

ANUNCIA SUA NOVA DIVISÃO DE AGRICULTURA 

-COOPAVEL 2014.indd   58 02/03/15   09:42



AGRIWORLD 59

 GGRRUPPOO NNB MMÁQUINAS

Para continuar ainda mais 
forte em um mercado cada vez 
mais competitivo, desde 2013 
a JF Máquinas se uniu à No-
gueira formando o Grupo NB 
Máquinas, atualmente, o maior 
grupo de máquinas forrageiras 
do Brasil. Com um parque fa-
bril que chega a 45.000 m² de 
área construída distribuídos em 
três fábricas, sendo duas unida-
des em Itapira-SP (matriz e fi lial 
2) e uma em São João da Boa 
Vista (fi lial 1).

NOGUEIRA. O destaque foi a Nova co-
lhedora de forragens New Cat 1200. A em-
presa também possui a New Pecus (colhe-
dora de uma linha), a New Pecus Duo (co-
lhedora de duas linhas) e a New Pecus 
Canavieira (colhedora ideal para a colhei-
ta de cana-de-açúcar para forragem). Com 
1,2 metros de abertura, permite colher em 
qualquer posição sem a necessidade de se-
guir linhas de plantio, além de possuir um 
braço articulável que possibilita a colheita 
em ré para abertura de carreadores. Plata-
forma articulável que proporciona melhor 
acesso aos rolos recolhedores para facilitar 
manutenção e troca de corte. Quebra grãos 

removível para colheita de milho e sorgo e 
roda de apoio, que alivia o peso do sistema 
hidráulico e auxilia a colhedora em terre-
nos irregulares.

JF MÁQUINAS. O JF Spin 3000, que é 
uma combinação de enleirador e espalhador, 
com um sistema fl exível, resulta em um equi-
pamento versátil para o espalhamento unifor-
me da forragem para um secado mais rápi-
do e homogêneo, e enleiramento em linhas 
uniformes, o que facilita a alimentação e ren-
dimento da enfardadeira. Faz parte do novo 
conjunto de fenação da JF Máquinas, que 
possui duas segadeiras: JF 1700 D (segadeira 
de disco) e JF 1650 T (segadeira de tambor), 
além das duas enfardadeiras JF Prisma 4000 e 

5000. O destaque  fi cou 
para a enfardadeira JF 
Prisma 5000 com um pi-
ck-up de 1,73 m movido 
por meio de eixos cardan 
robustos com alta capa-
cidade para receber mas-
sa forrageira, inclusive 
palha de milho. Por não 
ter correntes e correias, 
sua transmissão garante 
fardos mais uniformes e 
com tamanho e densida-
de satisfatória.

O MAIOR GRUPO DE MÁQUINAS FORRAGEIRAS DO BRASIL
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Dentre as novas opções da linha leve, 
destacam-se as versões cabinadas que garan-
tem conforto ao operador e o modelo Fruteiro 
– ganhador do “Prêmio Gerdau Melhores da 
Terra” como o mais indicado para agricultura 
familiar. A empresa aprimorou toda a sua li-
nha leve de tratores, voltada à agricultura fa-

 VVALTTRRA

 TTITTAN

miliar, e lançou 12 novos modelos da famí-
lia Série A Geração II: a Série A Plataforma-
do, a Série A Fruteiro e a Série A com cabine.

 Os tratores da Série A Geração II vêm 
equipados com sistema de injeção com bom-
ba em linha, que proporciona menor consu-
mo de combustível e baixo custo de manu-

tenção. Na nova versão, 
os maquinários contam 
ainda com um sistema 
de fi xação dos radiado-
res com trilhos que faci-
lita as limpezas periódi-
cas. Outro destaque da 
linha é a plataforma que 
está maior, aumentando 
o conforto operacional, 
e a coluna da direção 
regulável, com ajustes 
de altura e profundida-
de, que garante confor-
to ao operador.

Maior volume de negócios efetivados e 
diálogo constante com os diferentes públi-
cos que compareceram ao evento foram os 
pontos de maior destaque neste ano. Com 
o fechamento dos negócios que superaram 
em 10% o acumulado das vendas do even-
to no ano passado, a Titan Pneus - detento-
ra da marca Goodyear Farm Tires – encerrou 
sua participação na Coopavel 2015 com sen-
timento de otimismo, e apostando na repo-
sição para manter o atual ritmo das vendas 
para o setor agrícola.   

Segundo Leandro Pavarin, gerente de 
vendas para o Brasil da Titan Pneus, “No pas-
sado, a difusão tecnológica era uma atribui-
ção quase que exclusiva das fabricantes para 
o mercado. Hoje, a demanda vem do próprio 

agricultor que exige uma postura de maior va-
loração do produto e proximidade com o que 
acontece na lavoura”, destacaou.

APRIMORA FAMÍLIA DE TRATORES DA SÉRIE A GERAÇÃO II

MERCADO DE REPOSIÇÃO IMPULSIONA VENDAS
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 LLS TRRAACTTORR

Apresentou todos os modelos de sua li-
nha de produtos e anunciou como seu con-
cessionário, a Datta, com forte tradição no 
mercado automotivo e base em Cascavel. A 
empresa tem uma proposta tecnológica que 
engloba menor raio de giro da categoria, 
(55º), inversor de frente e ré sincronizado 
(Syncro Shuttle) garantindo maior agilidade 
e rapidez nas operações, super redutor, dire-
ção hidrostática ajustável garantindo melhor 
ergonomia, maior vão livre (altura do solo de 
50,7 cm), tomada de força com três veloci-
dades, cabines diferenciadas em seu confor-
to ergonométrico, motores MWM com alto 
nível de economia de combustível, entre 
outros itens. “são tecnologias que por uma 

questão de conceito construtivo, já saem de 
fábrica, não são acessórios, o que, por si só, 
já é um diferencial de mercado, diante dos 
concorrentes”, salientou André Rorato, dire-
tor de marketing e vendas da marca.

 GGERRINGGHHOFFF

Empresa alemã especia-
lizada em plataformas para 
colheita de milho esteve no 
Show Rural Coopavel 2015. 
No seu stand recebeu atuais 
clientes produtores e muitos 
novos interessados em suas 
reconhecidas plataformas Mi-
lho Star e Rota Disc. Segundo 
o gerente comercial da Ge-
ringhoff para américa do Sul, 

Sr. Eduardo Locks, “a feira foi muito positiva, 
tanto pela quantidade de produtores que visi-
taram o stand quanto pelo número de produ-
tores que já haviam visto as plataformas co-
lhendo através dos atuais clientes.”

Patrick Steidle e Eduardo Locks.

MUITOS NOVOS INTERESSADOS EM SUAS RECONHECIDAS PLATAFORMAS

ANUNCIOU NOVO CONCESSIONÁRIO COM FORTE TRADIÇÃO NO MERCADO AUTOMOTIVO 
E BASE EM CASCAVEL
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O piloto automático Auto-Guide 3000, o 
sistema de telemetria AgCommand® e o mo-
nitor de produtividade Fieldstar II, são alguns 
exemplos de tecnologia embarcada.

O piloto automático Auto-Guide 3000, que 
pode equipar tratores, colheitadeiras e pulveri-
zadores da marca, oferece até três níveis de pre-
cisão: submétrico (20-40 cm de precisão entre 
passadas); decimétrico (até 10 cm de precisão 
na passada) e o centimétrico que, por meio de 
sinal RTK, consegue uma precisão de até 2,5 
cm na passagem dos equipamentos. Guiado 
por satélite, visa reduzir custos e aumentar a 
produtividade da lavoura, diminuindo a fadiga 

do operador e evitando falhas e sobreposições 
no trajeto das máquinas no campo. Todos os 
comandos são executados no C3000, tela tou-
chscreen de 12,1 polegadas, de fácil manuseio, 
navegação simplifi cada e intuitiva.

Já o AgCommand®, sistema de telemetria 
da marca, coleta automaticamente as informa-
ções da máquina durante a operação e envia os 
dados via rede GPRS para um servidor, locali-
zado em uma “nuvem”, onde somente o pro-
dutor rural acessa os dados, em formato aber-
to, via website ou aplicativo. O produtor pode 
optar pelo pacote Standart Plus ou o Advanced. 
O primeiro coleta os dados a cada 1 minuto e 
envia a cada 15 minutos. Já o segundo, Advan-
ced, coleta os dados a cada 10 segundos e en-
via as informações a cada 10 minutos.

Para conectar todas as tecnologias, a Mas-
sey Ferguson adotou, a Fuse Technologies, e vi-
sando facilitar o dia a dia do produtor rural, foi 
criada uma central de contato com o cliente, 
o Fuse Contact Center. O recurso está disponí-
vel via telefone 0800 761 8611, das 4h às 23h, 
sete dias por semana.

 MMAASSSEEY FERRGUSON

 CCLAAAAS

A Claas continua a expandir seus negó-
cios na América Latina. Em Porto Alegre, sul 
do Brasil, foi inaugurado no dia 1º de No-
vembro de 2014 o novo centro regional Cla-
as América Latina. Com mais uma equipe de 
vendas e serviço, os importadores da Amé-
rica Latina e os novos parceiros no Brasil te-
rão suporte local. Além da subsidiaria Claas 
na Argentina, que é responsável também por 
Uruguai e Paraguai, o centro regional vai tra-
tar de todos os outros países do continente. 
A proximidade com o aeroporto internacio-

nal em Porto Alegre também tem grande uti-
lidade para este processo.

Próximo Show Rural Coopavel 22 a 26 de fevereiro de 2016

APRESENTA TECNOLOGIAS PARA AUMENTAR PRODUTIVIDADE E DIMINUIR CUSTOS

AGORA COM IMPORTADOR BRASILEIRO
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Na atualidade, com a 
conscientização que 
os recursos naturais 

estão cada dia mais escas-
so, é natural que os mais di-
versos segmentos produto-
res da humanidade busquem 
alternativas mais sustentá-
veis, minimizando ou anu-
lando os possíveis impactos 
causados em cada atividade. 
Na agricultura, essa preocu-
pação não é diferente, prin-
cipalmente em regiões com 
clima semiárido, onde na-

turalmente são mais frágeis, 
porém, não menos importan-
te.  Essas são características 
que torna este assunto extre-
mamente relevante do ponto 
de vista da sustentabilidade 
das práticas agrícolas empre-
gadas e que devem ser base-
adas não somente em ques-
tões ambientais, mas sim em 
um tripé que vise também às 
questões econômicas e so-
ciais do homem do campo.

De acordo com o Minis-
tério de Integração Nacional 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA:
DESFAIOS DA MECANIZAÇÃO 

NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Consórcio de Braquiária com milho em área de Integração Lavoura-pecuária.

Os produtores 
procuram alternativas 

mais sustentáveis, 
minimizando ou 

anulando os possíveis 
impactos causados 

em cada atividade. A 
integração Lavoura-

pecuária (ILP) é 
hoje um exemplo 

de prática agrícola 
conservacionista 

capaz de melhorar as 
condições do solo e 

é empregada, muitas 
vezes, na recuperação 

de pastagens 
degradadas.
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(2005), as regiões semiáridas 
brasileiras são defi nidas ba-
seando-se em três caracterís-
ticas: Precipitação anual, Ín-
dice de aridez e o risco da re-
gião com a seca. De acordo 
com essas caraterísticas, a re-
gião semiárida no Brasil tem 
cerca de 969.589 km2, repre-
sentada por oito estados da 
região Nordeste e um estado 
da região Sudeste. É uma área 
bastante extensa construída 
por diversos tipos de solo, re-
levo e cobertura vegetal. São 
esses fatores que conferem 
ao ambiente suas aptidões 
agrícolas, o que no caso, em 
muitas áreas do semiárido é 
inviável a exploração intensi-
va da agricultura convencio-
nal, tornando esses ecossis-
temas mais susceptíveis aos 
efeitos negativos provenien-
tes de práticas inadequadas 
de cultivo (CUNHA et al., 
2010). Com relação ao uso 
mecanizado do solo, Fran-
cisco; Chaves & Lima (2012) 

classifi cam a viabilidade do 
uso desses equipamentos em 
regiões semiáridas de acordo 
com a drenagem do solo, a 
textura, profundidade efetiva, 
pedregosidade e a sua decli-
vidade. Em posse dessas pre-
missas básicas fi ca clara a ne-
cessidade de práticas agríco-
las autossustentáveis e com 
adaptações tecnológicas dos 
equipamentos já existentes.

A integração Lavoura-pe-
cuária (ILP) é hoje um exem-
plo de prática agrícola con-
servacionista capaz de me-
lhorar as condições do solo 
e é empregada, muitas vezes, 

na recuperação de pastagens 
degradadas. Consiste na pro-
dução diversifi cada de pro-
dutos dentro de uma proprie-
dade por meio do consócio, 
sucessão e rotação de cultu-
ras forrageiras com culturas 
de diversos sistemas produti-
vos, proporcionando melhor 
aproveitamento do solo em 
função da formação e ma-
nutenção do aporte de palha 

e minimizando os impactos 
sobre o solo, causados prin-
cipalmente, pela erosão hí-
drica e a má utilização de 
máquinas e equipamentos 
agrícolas. 

A ILP é uma tecnologia 
que facilita a rotação de cul-
turas, promovendo aumento 
do aporte anual de palhada e 
melhoria do sistema água-so-
lo-planta. Tal alternativa vem 
sendo utilizada há muitos 
anos por agricultores brasi-
leiros, principalmente no Sul 
e Sudeste do país. A prática 
é muito associada ao Siste-
ma Plantio Direto (SPD), em 
que o aporte de palha no solo 
se faz necessário como uma 
de suas principais caracterís-
ticas para manutenção e su-
cesso do sistema. Muitas pes-
quisas já apontam técnicas 
de cultivo, consórcio, mo-Cultura do milho semeado sobre palhada de forrageira.

A ILP é uma tecnologia que facilita 

a rotação de culturas, promovendo 

aumento do aporte anual de palhada e 

melhoria do sistema água-solo-planta
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dalidades de semeadura, es-
pécies forrageiras e espécies 
produtoras de grãos adequa-
das para o sistema. No en-
tanto essas pesquisas, em sua 
maioria, são voltadas para as 
regiões de clima tropical e 
subtropical do país, confe-
rindo características bem di-
ferentes das encontradas nas 
regiões semiáridas.

 O semiárido brasileiro 
é explorado, em sua grande 
maioria, pela pecuária e agri-
cultura familiar, no entanto, 
em muitos casos a atividade 
é desenvolvida de forma pou-
co tecnifi cada e sem planeja-

mento, acarretando em baixo 
rendimento econômico aos 
produtores, além de degrada-
ção ao meio ambiente.

A Integração Lavoura-
-Pecuária é apontada como 
uma alternativa para a boa 
convivência com o semi-
árido e os estudos na área 
de mecanização e interação 
solo-máquina-planta vem 
sendo atualizados por meio 
de pesquisas desenvolvidas 
para a realidade da região, 
não somente com os equipa-
mentos disponíveis no mer-
cado, mas também com mo-
difi cações tecnológicas e o 

Estudo com diferentes tipos de cobertura no sistema ILP.

desenvolvimento de novos 
projetos de máquinas adap-
tadas aos solos e biomas das 
regiões semiáridas. O desa-
fi o para a comunidade aca-
dêmica, científica, empre-
sas e agricultores é inserir 
dentro do planejamento es-

tratégico de produção e sus-
tentabilidade econômica, a 
tecnologia embarcada e si-
nérgica que a ILP propor-
ciona aos sistemas de pro-
dução agrícola, o que se faz 
necessário o entendimen-
to dinâmico dos sistemas 
mecanizados de preparo do 
solo, configurados de for-
ma pontual e responsável a 
realidade atual das regiões 
semiáridas.

O desa  o é 

inserir dentro do 

planejamento 

estratégico 

de produção e 

sustentabilidade 

econômica, a 

tecnologia que a 

ILP proporciona 

aos sistemas de 

produção agrícola
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Nova demonstração de força da EIMA International 
(Bolonha, 12 a 16 de novembro)

ALTA TEMPERATURA

Mais uma edição com 
cifras recordes. A 41ª 
EIMA International, que 
aconteceu com uma 
temperatura elevada, 
nada comum para 
essa época do ano na 
Europa, demonstrou 
sua importância ao 
reunir em Bolonha 
(Itália) os principais 
agentes internacionais 
vinculados ao setor de 
mecanização agrícola.

Ángel Pérez
BOLONHA (ITÁLIA)

A EIMA voltou a pôr 
em ebulição a outro-
ra fria Bolonha, que 

nesta ocasião recebeu a fei-
ra com uma temperatura ele-
vada, nada comum para a 
época, rondando os 18°C 
ao meio dia. Um calor me-
teorológico que se estendeu 
ao enorme recinto da feira, 

onde mais de 235.000 visi-
tantes de todos os lugares do 
mundo compareceram dis-
postos a fazer negócios, e 
conhecer as últimas tendên-
cias do setor.

Num momento em que a 
Itália continua imersa numa 
delicada situação econômi-
ca, e com um mercado in-
terno que não oferece sinto-
mas de recuperação em curto 
prazo, a EIMA apostou nova-
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mente pela internacionaliza-
ção. É que a exposição mun-
dial de maquinaria agrícola, 
organizada pela Federação 
Italiana de Fabricantes (Fe-
derUnacoma), é uma vitrine 
ideal para mostrar produtos e 
serviços a profi ssionais, mui-
to diversos, vindos de todos 
os continentes.

Este perfi l global fez que 
também aumentasse o núme-
ro de expositores estrangeiros 
(600), procedentes de 44 paí-
ses, num total de 1.800. Além 
de que, chegaram mais de 60 

delegações ofi ciais do exte-
rior, formadas por operado-
res econômicos, técnicos em 
agricultura e mecanização, 
etc. à procura de alternativas 
aplicáveis as suas respectivas 
particularidades agrícolas. 
Aconteceram visitas organi-
zadas procedentes de pontos 
diversos como Albânia, Se-
negal, Moçambique, Líbano, 
Egito, Kosovo, Índia, China, 
entre outros. 

A FederUnacoma proje-
tou um programa de reuni-
ões interempresariais, orga-

O volume estimado de vendas de maqui-
naria agrícola na Europa alcançou em 

2014 os 26 bilhões de euros, fato que vol-
ta a situá-la na primeira posição mundial, na 
frente dos Estados Unidos (21 bilhões de €) 
e China (14 bilhões de €).

O velho continente se mantém no topo, 
apesar da queda da demanda, que a associa-
ção de fabricantes europeia, CEMA, revelou 
uma baixa de 5%, fechando assim o ciclo 
dos últimos anos com fortes crescimentos. 
Mesmo assim, o volume total de vendas para 
2014 representará o segundo nível mais alto 
de investimento em maquinaria, nível nunca 
antes registrado no setor agrícola europeu.

Quinze países dos 28 que formam a 
União Europeia mostraram este ano uma me-

nor demanda de maquinaria agrícola, entre 
eles os dois mais potentes, França e Alema-
nha, que juntos representam 40% do merca-
do. Estes dados foram passados em Bolonha 
pelo Presidente da CEMA, Richard Markwell, 
durante uma coletiva de imprensa que ofere-
ceu junto com Christoph Wigger, presiden-
te do Grupo de Trabalho para grandes trato-
res e colhedoras, e o Secretário Geral da as-
sociação, Ulrich Adam, que recordaram que 
os tratores representam um terço do total do 
mercado europeu de maquinaria agrícola.

Tratores. Nos nove primeiros meses do 
ano de 2014 foram registrados na União Eu-
ropeia 119.000 tratores novos, o que repre-
senta uma queda de 4%, em relação ao mes-
mo período de 2013. “Os bons tempos para o 

 A Europa se mantém como o mercado agrícola
 com maior volume de vendas

nizadas com diferentes or-
ganismos e instituições, com 
a participação de profi ssio-
nais e companhias da África, 
dos países BRICS (Brasil, Rús-
sia, Índia e China), Europa do 
Leste e Ásia. Os encontros 
B2B incluíram três jornadas 
temáticas dedicadas às opor-
tunidades de negócio em al-
guns países objetivo da Ásia 
e Oceania, onde a demanda 
de tecnologia agrícola está 
no auge.

  2006 2008 2010 2012 2014
  Visitantes
     Total 133 600 140 482 166 400 196 192 235 614
     Estrangeiros 18 000 22 509 26 300 32 133 38 773
Superfi cie neta (m2) 103 000 105 000 105 000 140 000 150 000
  Expositores
     Total 1 800 1 600 1 600 1 750 1 800
     Estrangeiros 465  400 500  650
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maior mercado, que é a França, terminaram, 
e os fabricantes assim estão sentindo”, assi-
nalou Adam. “Ao mesmo tempo, estamos fe-
lizes por ver a recuperação da Espanha, um 
mercado que havia tido quedas considerá-
veis nos últimos anos, assim como uma ‘vol-
ta à normalidade’ em países como Portugal 
e Grécia, que haviam sofrido quedas e esta-
vam em uma profunda recessão”. A estimati-
va para a Alemanha, segundo maior merca-
do europeu, é fechar o ano com a inscrição 
de 35.000 novos tratores.

Colhedoras. Representam 6% do total 
do mercado de maquinaria agrícola na Euro-
pa. As 9.600 unidades registradas represen-
tam uma queda de 9%, devido, segundo os 
responsáveis da CEMA, às difíceis condições 
de umidade na colheita para os agricultores 
de certas regiões da França e Alemanha, em-
bora tenham destacado também as colheitas 
recordes nas principais zonas de cultivo de 
grãos e oleaginosas no Reino Unido. “Existe 
um intenso uso de máquinas no campo, e ob-
servamos uma maior demanda de última hora 
durante este ano”, concluiu Adam.

Previsão de mais quedas

O ano de 2015 se apresenta como outro 
ano complicado para as vendas de maquina-
ria agrícola na Europa. Os fabricantes não es-
tão otimistas, já que contemplam que o âni-
mo para investir entre os clientes é afetado 
negativamente pela crescente queda dos pre-
ços dos produtos agrícolas básicos.

Além disso, as novas regras para o paga-
mento de subvenções europeias que recolhe 
a PAC (Política Agrícola Comum) que serão 
introduzidas em 2015 trarão mais incertezas, 
especialmente nos países do centro da Euro-
pa. Como resultado, a CEMA estima que o 
mercado de maquinaria agrícola tenha uma 
queda de 5 a 10% no próximo ano. 

Fatores como o crescimento incessante 
da população mundial, as mudanças climá-
ticas ou inclusive a redução da população ru-
ral, especialmente nas zonas mais avançadas, 
podem jogar a favor da demanda de tecno-
logia de maquinaria agrícola de alto padrão 
nos próximos anos, segundo assinalaram os 
representantes da CEMA.

O acordo que a Claas estabeleceu com o 
Grupo Same Deutz-Fahr dá seu primei-

ro fruto. Chama-se Atos, e é o novo trator com 
o qual completa o segmento de até 140 CV. 
Trata-se de uma série formada por 6 modelos, 
com motores Farmotion (SDF) de 3 ou 4 cilin-
dros, com potências de 76 e 109 CV. Ofere-
ce até três tipos de transmissões, com inversor 
mecânico ou eletrônico, esta última com a op-
ção Smart Top para a ativação do freio sem ne-
cessidade de pisar no pedal.

A apresentação do produto foi realiza-
da no stand da Claas pelo Porta-voz do Con-

selho Executivo, Lothar Kriszun, e o Diretor Executivo da fi lial italiana, Paolo Tencone. “Em 
seu devido momento, consideramos que a do Grupo Same Deutz-Fahr era a melhor plata-
forma para poder confi gurar um produto que se adeque a diferentes mercados internacio-
nais”, afi rmou Kriszun.

 Claas Atos, primeiro fruto do acordo com o Grupo SDF
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A Valtra aproveita o lançamento da nova série 
T para revelar sua nova identidade da marca, 

com um renovado compromisso com o cliente ba-
seado no lema Your Working Machine. As mudan-
ças se produzirão em todo o mundo e também afe-
tarão a fábrica, as operações e os produtos no Brasil.

A ideia é oferecer aos clientes um conceito de 
serviço e produtos que sejam confi áveis e simples de 
utilizar, que sirvam para realizar os trabalhos para os 
quais o cliente os adquiriu. O termo ‘Your’ descre-
ve a forma que a Valtra tem de trabalhar próxima do 
cliente, adaptando cada trator às suas necessidades 
individuais, enquanto que ‘Working’ refl ete a expe-
riência e a assistência ao cliente em qualquer con-
dição de trabalho. Finalmente, “Machine” descreve 
a importância do próprio trator e sua confi abilidade, potência e versatilidade.

Foi renovado o aspecto da identidade da marca buscando uma maior harmonização em 
nível mundial, conservando as cores tradicionais da Valtra, embora com um aspecto dinâmico 
e atrevido. A quarta geração da série T constitui a primeira demonstração. Ao mudar o projeto 
tradicional com o novo compromisso da marca, foi criado um produto que reforçará a com-
petitividade da Valtra e estabelecerá as pautas para o desenvolvimento de outros produtos.

Os tratores da série T são completamente novos, projetados desde o zero, segundo in-
dica o fabricante. Abrange sete modelos com motor Agco Power de 155 CV a 250 CV e até 
1.000 Nm de torque, com quatro variantes (Direct, Versu, Active e HiTech) e nova cabina.

A Kuhn recebeu dois prêmios em Bolonha. Um 
pelo sistema de pistão Twinpact da enfarda-

dora LSB 1290 iD (intelligent-Density ou densida-
de inteligente), projetado para produzir fardos até 
25 % mais densos que os fardos retangulares con-
vencionais. O outro reconhecimento chegou pelo 
ajuste automático para adubadoras Axmat, que 
permite analisar o distribuidor transversal na dis-
tribuição em qualquer momento. Além disso, no 
caso de que algo haja sido mal distribuído, corri-
ge automaticamente os ajustes em somente alguns 
segundos e em qualquer momento da distribuição, 
sem necessidade de descer do trator.

Estas duas soluções técnicas puderam ser ob-
servadas num stand de 1.300 m², que incluiu apro-
ximadamente trinta modelos representativos dos diferentes segmentos de produto nos quais 
está presente a companhia francesa.

 Nova identidade da marca Valtra a partir da série T

 Dupla distinção para a Kuhn
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No ano que comemora seu 40º aniversário, a Kubo-
ta Europe se propôs reforçar a imagem da marca no 

velho continente. Aproveitando o quadro que a EIMA 
oferece, organizou uma coletiva de imprensa, na qual o 
Presidente, Dai Watanabe, detalhou amplamente a in-
formação oferecida no mês de setembro passado, na I 
Convenção Agrícola Europeia, que aconteceu em Pa-
ris (França).

Junto ao Diretor da fi lial italiana, Luca Romagnoli, 
deu respostas a todas e cada uma das perguntas que lhe foram feitas. Quando os planos da 
companhia começarem a ser concretizados, cuja nova fábrica em Dunkerque (França) lhe 
permitirá estender sua oferta até tratores de 170 CV, Watanabe não fechou as portas para 
continuar desenvolvendo outras séries de maior potência (Séries 8001 ou 9001), e inclusive 
cobrir o segmento deixado na média potência, com uma hipotética Série 6001, que poderia 
ter muitas possibilidades no mercado espanhol. O que de momento não entra em seus pla-
nos é a abertura a outros novos produtos, como colhedoras ou picadoras. “É provável que 
num futuro mais longínquo possamos chegar a ampliar nosso catálogo, mas, no momen-
to, queremos nos centrar nos tratores”. “Nossa nova fábrica na Europa”, prosseguiu o dire-
tor, “está preparada para produzir modelos com outras potências além da nova Série 7001”.

Não deu uma resposta contundente em relação aos motores que incorporariam as novas 
séries. “Se ajustarão à demanda do mercado, seja em 4 ou 6 cilindros, mas será difícil que 
possam ser sempre fabricados por nós, embora seja prematuro falar disso nesse momento”.

Em relação à política a ser seguida com a marca Kverneland, adquirida pela Kubota há 
um tempo, Dai Watanabe insistiu que manterá cada uma em seu próprio espaço, no mer-
cado e nas feiras, embora na França e Alemanha começarão a vender implementos com a 
marca e as cores da Kubota.

O Grupo Merlo se apresentou na EIMA 2014 com no-
ticias que afetam seu extenso catálogo, com a fi na-

lidade de aumentar ainda mais o nível de conteúdo tec-
nológico e o rendimento de seus produtos. A mensagem 
empregada pela companhia italiana foi muito clara e uti-
liza conceitos chave: segurança, comodidade e economia 
de combustível. Esses três sempre foram os valores funda-
mentais para seus produtos fabricados, e se verão reafi r-
mados com um maior conteúdo tecnológico. De fato, to-
dos os modelos da linha foram projetados novamente para 
melhorar ainda mais seu rendimento de acordo com os citados valores.

O Grupo Merlo organizou um impressionante stand que demonstrou a evolução conse-
guida pelo Grupo. Uma das novidades apresentadas foi o modelo TF45.11, exposto na ver-
são com suspensão pneumática CS, transmissão hidrostática CVTronic  e motor de 156 CV.

 A Kubota estreia os M7001 e abre as portas a
 potências superiores

 Espetacular stand da Merlo
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Serão vendidas menos máquinas agríco-
las, mas o conteúdo tecnológico será su-

perior ao atual. Essa é a conclusão da New 
Holland, exposta em Bolonha por seu pre-
sidente, Carlo Lambro, durante uma coleti-
va de imprensa, na qual adiantou um “fu-
turo com mudanças”. O diretor italiano re-
cordou as últimas aquisições realizadas por 
sua companhia, que reforçaram a presença 
da marca em setores como o do plantio di-
reto, na mão da brasileira Semeato, ou o dos pulveriza-
dores autopropelidos, graças à norte americana Miller.

No encontro com os meios de comunicação, o res-
ponsável pelos Tratores, Telescópicas e Agricultura de 
Precisão, Luca Mainardi, detalhou as novidades apre-
sentadas na exposição:
- Atualização dos tratores TD3.50 (48 CV). Novo pro-

jeto e ergonomia melhorada. Motor FPT Tier 3, com 
40% mais de torque, sistema hidráulico traseiro com 
50% mais de capacidade de elevação, suporte de eixo 
dianteiro com projeto novo e aumento da distância entre eixos.

- Atualização do padrão de tratores T4 (75-114 CV). Nova transmissão 40x40 Dual Com-
mand™ com super-redutor, controle da agressividade do inversor regulável, bloqueio me-
cânico da transmissão (P), estacionamento com parada 100% segura, eixo dianteiro ou Su-
perSteer™ com ângulo de giro de 65°, suporte para monitores em cabina e controles ex-
ternos do sistema hidráulico EDC montados nos para-lamas.

- Atualização da série T4 PowerStar (58-74 CV). Motor Common Rail com tecnologia PM Cat 
para cumprir com Tier 4B: redução de até 13% do consumo de combustível quando não ne-
cessite de regenerações. Aumento do conforto com suporte para monitor na cabina.

- Novo trator T4 Low Profi le (78-106 CV). Perfi l e centro de gravidade baixo focado para apli-
cações gerais, como o trabalho em oliveiras e terrenos montanhosos. Arco de segurança re-
batível, para maior versatilidade e perfi l baixo, ângulo de giro fechado, ampla bitola, bom-
ba MegaFlow™ e bomba de direção independente, com grande capacidade de elevação.

- Atualização da série de tratores TD5 (65-114 CV). Novo motor Tier 4A com maior torque, 
aumenta a fl exibilidade operacional e diminui o consumo de combustível. Novo sistema 
hidráulico com vazão total de até 100 L/min, capacidade de elevação traseira de até 4.700 
kg, aumento da capacidade e altura de elevação da pá frontal e mais conforto e visibilida-
de com uma disposição ergonômica dos controles, e do cano de descarga na coluna.

- Nova série de colhedoras CR, com Twin Rotor™ (duplo rotor axial), alimentador Dynamic 
Feed Roll™, rotores Twin Pitch, esteiras de borracha SmartTrax™ com suspensão Terragli-
de™. Aumento da potência, depósito central de grande tamanho, ampla autonomia, com 
um aumento da produtividade, segundo a marca, de até 15%. O modelo CR10.90 (Tier 
4B) está equipado com o motor Cursor 16 premiado com o prêmio ‘Diesel do ano’ 2014. 
Cabina Harvest Suite™ Ultra projetada para oferecer o máximo nível de conforto.

 A New Holland prevê quedas nos mercados,
 mas com mais tecnologia
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Uma ocasião única para apresentar as no-
vas tecnologias fruto do processo de re-

novação das séries, iniciado há dois anos, e 
que se completa agora com o lançamento 
de mais novidades para o segmento de cam-
po aberto de potência baixa, média e mé-
dio-alta. 

A Série 6L é composta de três modelos 
com motor Tier 4i e potências de 143, 163 e 
176 CV. Disponível com inversor mecânico 
e, como opção, inversor hidráulico e 3 mar-
chas sob carga. A instalação hidráulica abas-
tece 87 L/min para os serviços, que se somam 
aos 38 L/min reservados para a direção.

O mesmo estilo da marca segue a Série 
5, com nova cabina, que se caracteriza pela plataforma plana e por uma estrutura de 4 co-
lunas que garante a máxima visibilidade ao condutor. A renovação da cabina está acompa-
nhada por outras melhorias, como o aumento da vazão hidráulica e da capacidade do depó-
sito de combustível. Também as transmissões com inversor eletro hidráulico e potenciôme-
tro, apresentam importantes melhorias. A Série 5H oferece quatro modelos, com potências 
de 88,5 a 113 CV, e com sistema Dual Power de aumento de potência.

Outra novidade foi a ampliação da Série 4, com três modelos mais compactos, com po-
tências máximas de 64, 69 e 76 CV. Caixa de câmbios 12 + 12, inversor mecânico (ou ele-
tro hidráulico opcional), potenciômetro para a regulagem da sensibilidade do inversor e o 
super-redutor 16+16 (também opcional). Esta Série 4 se enriquece com o modelo 4-075 Tier 
3, com motor Perkins Tier 3, destinado também ao mercado europeu para 2015. 

Por último, a Série 9000, tratores com rodados isodiamétricos, na versão com platafor-
ma, mas que no futuro próximo se fabricará também com cabina. Dois modelos compõem 
este padrão, o 9095 e o 90105, com motores FPT Tier 3 e potências de 88 e 95 CV, respec-
tivamente. 

A EIMA aconteceu em pleno processo de 
discussão sobre a possibilidade de es-

tabelecer uma norma de emissões, de cum-
primento obrigatório, para os tratores es-
treitos altos, utilizados em aplicações es-
pecífi cas como certos cultivos hortícolas, 
fruteiros ou vinha. A Comissão Europeia 
está a um tempo tratando de fi xar uma data 
de funcionamento da Tier 4 para este tipo 
de tratores, comumente conhecidos como 
‘especiais’, mas, os fabricantes, através de 

sua associação europeia CEMA, se mos-
tram contrários.

Nas últimas semanas foram mantidos di-
ferentes contatos, um dos quais aconteceu 
precisamente na Itália, dois meses antes da 
EIMA, no qual os fabricantes demonstraram 
na prática a limitação de medidas que têm 
estes tratores em determinadas situações e 
cultivos, o que difi culta a instalação de um 
sistema de pós-tratamento SCR no motor, 
já que requer projetar o trator novamente, 

 Landini mostra sua evolução tecnológica

 Os fabricantes rejeitam a Tier 4 para tratores ‘especiais’
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É uma solução técnica focada nos tratores que neces-
sitam de sistema específi co para frear o reboque. No 

entanto, dispõem de uma fonte de energia não utilizada: 
sua massa e sua velocidade. O novo padrão de freios de 
inércia apresentado na EIMA por ADR abrange os mode-
los 300x60, 300x90, até um 350x90 ainda em fase de ex-
perimentação. O padrão completa desde 3,5 até 8 tone-
ladas e está direcionado à reboques com um ou dois ei-
xos, com rodas de 700 até 1600 mm.

A mecânica dos freios de inércia ADR é o fruto da ex-
periência acumulada na Alemanha, país onde se admite 
a frenagem por inércia para os reboques com uma massa 
de até 8 toneladas, e a uma velocidade máxima de 40 km/h. Em outros países as restrições 
normativas em tema de massa e de velocidade difi cultam o uso deste sistema.

Os elementos fundamentais destes freios são fabricados com fundições elaboradas, com 
a fi nalidade de garantir a máxima precisão e melhores rendimentos. A confi abilidade é o re-
sultado de uma longa experimentação e do cuidado dos detalhes, tanto durante a produção 
como ao aplicar soluções que facilitam a manutenção.

O grupo italiano confi a que a normativa europeia para a circulação das máquinas agrí-
colas, que entrará em vigor em 2016, abra novos horizontes para os freios de inércia, supe-
rando muitas limitações locais. A ADR está familiarizada com este produto, graças a sua lon-
ga colaboração com os fabricantes alemães, e destaca que a experiência de seus técnicos 
constitui uma oportunidade para os fabricantes de toda a Europa, na hora de afrontar novas 
soluções para os freios de classes especiais de veículos, como podem ser os reboques para 
frutas, irrigação e os atomizadores.

Segundo indica o fabricante, as plataformas de corte das colhedoras serão as máquinas 
agrícolas que se benefi ciarão da montagem de freios de inércia. Sua largura pode superar os 
10 m e, durante os deslocamentos por estradas, será utilizado um reboque que em alguns 
países pode chegar a alcançar 40 km/h, sem dispor de sistema de freios específi cos. Neste 
caso, a frenagem por inércia se converte na melhor alternativa.

 Novo padrão de freios de inércia ADR

para criar um espaço adicional em modelos 
que se caracterizam por ser estreitos, baixos 
e manejáveis.

No momento, as datas que a Comis-
são estima para a entrada em vigor da nor-
ma nesse tipo de tratores seria 2017 para a 
Tier 4 e 2019-2020 para a Tier 5. Os fabri-
cantes já mostraram sua rejeição porque, di-
zem, não terão tempo para ajustar a produ-
ção, com graves repercussões para a econo-
mia empresarial.

Este assunto veio à tona na EIMA duran-
te a visita à exposição feita pelos deputados 

europeus Marcos Zullo, da Comissão de Agri-
cultura, e David Borrelli, da Comissão de In-
dústria, conhecedores do tema depois de que 
no fi nal de setembro, uma delegação da Fe-
deração de Fabricantes Italianos (UNACO-
MA) se manifestou no Parlamento Europeu. 
Aproveitando esta visita à exposição, o Pre-
sidente da FederUnacoma, Massimo Goldo-
ni, se manteve fi rme no esforço realizado já 
pelos fabricantes para reduzir as emissões, e 
como seria insustentável para as mesmas te-
rem que cumprir com os requisitos da Tier 4, 
em tão pouco espaço de tempo.
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A Massey Ferguson contou 
com um amplo stand, no 

qual destacou como produ-
to novidade a série de trato-
res MF Mundial, um proje-
to que necessitou um investi-
mento de mais de 350 milhões 
de dólares por parte da AGCO, 
sobre um projeto totalmen-
te novo, para oferecer tratores 
entre 60 e 130 CV.

De momento foram apre-
sentados dois modelos sem cabina (MF 4708 de 82 CV e MF 4709 de 95 CV). Segundo a 
empresa, os modelos com cabina também se encontram em uma fase avançada de desen-
volvimento e estarão prontos para seu lançamento nos próximos dois anos.

“Com uma visão global e um enfoque local, estes novos tratores estão criando grandes 
expectativas entre a comunidade agrícola,” disse Thierry Lhotte, Vice-presidente de Marke-
ting para a Europa, África e Oriente Médio. “Baseados em um projeto modular que pode se 
adaptar às diversas necessidades da agricultura global, oferecem exatamente o nível preci-
so de mecanização e funções que necessitam os clientes – desde pequenas propriedades de 
pecuária e empresas mistas (agricultura e pecuária) a agricultores especializados e gestores 
de grandes propriedades. Estes inovadores novos modelos refl etem perfeitamente o posicio-
namento global da Massey Ferguson e sua visão de um novo padrão de tratores para uma 
nova geração de agricultores”, acrescentou.

O MF 4708 de 4 cilindros está projetado para os mercados da África e Oriente Médio, 
enquanto que o MF 4709 está focado para a Europa, ao cumprir a normativa sobre emissões 
vigente nesta zona. “Esperamos que o MF 4709 gere um grande interesse na Itália, Portugal, 
Grécia e Espanha. Com o novo padrão foram analisadas meticulosamente as necessidades 
de cada mercado”, detalhou Lhotte.

O diretor sublinhou que as vendas europeias de tratores de menos de 100 CV represen-
tam mais de 80.000 unidades por ano. “Este é o segmento estratégico da Massey Ferguson. 
“Já estamos numa boa posição, e vamos reforçá-la ainda mais com a apresentação da Série 
Mundial”, manifestou.

A apresentação da série Mundial chega precisamente no ano em que a marca comemo-
ra o 50º aniversário da histórica série MF 100, dos quais foram fabricados mais de um mi-
lhão de unidades entre 1964 e 1979. “Hoje, meio século depois da apresentação da exce-
lente Série 100, a Massey Ferguson voltou a desenvolver um animal de carga para o mun-
do. A série MF 4700 foi projetada pela equipe da Massey Ferguson em Beauvais e, como a 
Série 100, se fabricará em várias instalações em todo o mundo. A Série Mundial é o equiva-
lente moderno da Série 100 e está destinada a se converter num novo trator legendário para 
uma nova geração de agricultores de todo o planeta”, afi rma Campbell Scott, Diretor de en-
genharia de vendas e de desenvolvimento de marca.

 A Massey Ferguson mostrou a
 Série Global
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O Concurso de Inovações Técnicas concedeu dois prê-
mios para a John Deere. Um deles ao assistente para o 

engate de implementos na série de tratores 4R, que facilita a 
conexão de implementos ou reboques, que se ativa com um 
interruptor elétrico situado na cabina do trator. O condutor 
deve estar sentado no assento para que o sistema seja ativa-
do, acionado o freio de estacionamento, a tomada de potên-
cia desconectada e o motor em marcha lenta; neste momen-
to se ativarão as luzes de emergência e se pode deixar a cabina. No para-lama esquerdo há 
três botões para as funções de movimento. A posição do trator pode se modifi car deslocan-
do-o para frente ou para trás. O alto nível de segurança do sistema está assegurado pelo con-
trolador da velocidade de 12 mm/s. Se o assistente detecta algum erro o sistema se desativa. 

O segundo prêmio foi para o sistema in-
tegrado de dosagem ADS Twin Line, uma das 
características destacadas da nova série 8000 
de trituradoras de forragem autopropelidas. 
Consta de dois depósitos independentes, um 
com 30 litros para os concentrados de aditi-
vos, posicionado junto à cabina para melhor 
acessibilidade e outro de 300 litros em baixo 
do chassi na parte posterior da máquina. O 
sistema é uma ferramenta valiosa para gerir 
os produtos de alimentação do gado.

 Dois prêmios para a John Deere
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A úl t ima  inovação ,  o  pneu  I F 
900/65R46 TM1000 High Power, 

suspenso sobre uma formiga, foi o cen-
tro de um stand de 500 m² que serviu de 
réplica para a campanha promocional 
da marca, durante os últimos meses, na 
qual se ressalta a superfície de contato 
do pneu que proporciona uma ótima dis-
tribuição de pressão. A companhia deixa 
claro que, com o máximo respeito pelo 
solo, o TM1000 High Power o protege da 
compactação, aumenta a produtividade 
e assegura o rendimento dos cultivos.

“Na Trelleborg, temos um compro-
misso em longo prazo para ajudar os 
profi ssionais da agricultura a produzir 
mais, com menos”, assegura Paolo Pompei, Presidente da Unidade de Negócio Agrícola e 
Florestal. “Seguimos olhando para frente, e na EIMA oferecemos nosso amplo padrão de so-
luções de alto rendimento, tais como o conceito ProgressiveTractionTM, especifi camente 
projetado para aumentar a produtividade,  a efi ciência das operações de cultivo, ao mesmo 
tempo que reduz os custos de operação e o meio ambiente”. O stand inclui uma zona de-
dicada a esta inovadora solução, que foi utilizada também no tractor Massey Ferguson que 
protagonizou a expedição ao polo Sul, em condições extremas, conduzido por uma agricul-

tora holandesa. 
A Trelleborg mostrou também o padrão de 

pneus TM3000 desenvolvido especifi camente para 
aplicações de colheita, e o padrão TH400 Agro In-
dustrial para carregadoras telescópicas, retro esca-
vadoras e mini carregadoras.

“A EIMA 2014 é a plataforma ideal para mostrar 
o potencial de nosso padrão de soluções de pneus 
agrícolas”. E a Trelleborg o fez, não somente atra-
vés dos tradicionais catálogos, mas também com 
a aplicação, iBrochure Tire instalada em vários ta-
blets. Além de que, se dedicou uma área para ofe-
recer aos visitantes o acesso a ferramentas digitais 
de fácil manejo, incluindo a aplicação recentemen-
te lançada Tire Effi ciency para seu uso em platafor-
mas iOS e Android. Outro lançamento recente é 
o Farming Simulator 15, um jogo de vídeo focado 
nos agricultores jovens para dar-lhes a oportunida-
de de enfrentar os desafi os da agricultura moderna, 
ao mesmo tempo em que se familiarizam com os 
pneus Trelleborg num amplo padrão de aplicações.

 Pneus de alto rendimento, ferramentas digitais e jogos
 no stand da Trelleborg
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Luis Márquez

A situação do setor euro-
peu da maquinaria agrí-

cola é difícil. Com um mer-
cado de substituição no qual 
a mecanização da maioria 
das operações agrícolas está 
resolvida, quando a situação 
econômica geral se encontra 
em dificuldades, as vendas 
diminuem. Se unirmos a isso 
o fechamento de alguns mer-
cados dos quais se esperava 
muito, mas que nunca che-
garam a se abrir totalmente, 
as empresas precisam buscar 
alternativas.

Diferente do que ocor-
re em outras feiras europeias 
de primeiro nível, a EIMA 
tem umas características par-
ticulares, como é a presença 
de muitas empresas media-
nas e pequenas que se adap-
tam com rapidez às mudan-

ças dos mercados, com uma 
oferta comercial muito varia-
da que lhes permite oferecer 
soluções para resolver pro-
blemas de grandes e peque-
nos compradores.

A EIMA mudou muito 
com o tempo. De uma feira 
de compradores profi ssionais 
e atacadistas passou a ser 
uma feira dirigida ao grande 
público agrícola, sem perder 
seu perfi l tradicional, espe-
cialmente em determinadas 
áreas como a dos “compo-
nentes”.

Nos primeiros tempos os 
grandes grupos industriais 
“não italianos” tinham pouco 
interesse em expor na EIMA 
e predominavam as empresas 
locais. A chegada dos “maio-
res”, que queriam dispor de 
uma superfície suficiente 
para expor em somente um 

pavilhão toda sua oferta co-
mercial, obrigou a reestrutu-
rar toda a exposição, já que 
tradicionalmente cada pavi-
lhão incluía somente um se-
tor de mercado.

Este ano se conseguiu 
algo que parecia impossível: 
manter o espaço com a ofer-
ta comercial completa dos 
grandes, ao mesmo tempo 
em que se agrupavam as má-
quinas de mesmo tipo em pa-
vilhões especializados. Pos-
sivelmente como consequ-
ência da nova organização, 
se podia circular melhor, in-
clusive nos dias em que ha-
via maior número de agri-
cultores.

Como vem acontecen-
do habitualmente, no espa-
ço central no qual também 
se encontram os escritórios 
da EIMA, se apresentaram as 

Neumático PneuTrac de Mitas

A EIMA MOSTRA SUA RESISTÊNCIA
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máquinas premiadas com a 
designação de “Novità Tec-
nica”, entre as que se en-
contrava, como era de es-
perar, alguns dos equipa-
mentos também premiados 
em outras grandes feiras eu-
ropeias, como o trator John 
Deere Série 4R com o siste-
ma de assistência para o en-
gate de implementos na tra-
seira do trator, a adubadora 
Kuhn Axmat, com seu siste-
ma de controle da projeção 
do adubo em tempo real do 
posto de condução, e a ma-
cro enfardadora Kuhn com 
o sistema de pistão duplo 
“Twinpact”.

Por outro lado, recebeu 
um prêmio Mitas por seu 
pneu Galileo Cupwheel, que 

dispõe de fl ancos em V para 
a parte interna do pneu, que 
muda tudo o que foi utiliza-
do até agora em pneus agrí-
colas. Ainda não se dispõe 
de uma documentação téc-
nica que permita avaliar este 
tipo de pneu. O fabricante in-
dica que as provas fi nais an-
tes de seu lançamento co-
mercial estão sendo realiza-
das atualmente.

Também foram premia-
das outras máquinas de em-
presas italianas como Sfog-
gia, por sua semeadora com 
gestão elétrica da semeadu-

ra, e diferentes elementos de 
segurança como uma árvore 
de tomada de potência com 
proteção total, e uma válvu-
la multifunção para o con-
trole da frenagem com re-
boques adaptada à norma-
tiva da União Europeia que 
entrará em vigor em 2016. 
Uma informação completa 
com todas as máquinas pre-
miadas pode ser encontra-

da em www.eima.it/it/con-
corso.php.

Paralelamente à EIMA 
acontecem muitas reuniões 
técnicas e encontros, onde 
participa uma quantidade de 
especialistas que trabalham 
no setor da maquinaria agrí-
cola italiano e sua projeção 
internacional. Entre todas 
elas se pode destacar a 25ª 
Reunião Plenária do Club of 
Bologna, que tem como mis-
são as “Estratégias para o de-
senvolvimento da mecaniza-
ção”. O tema de discussão do 
ano: “A mecanização agríco-
la: motor de energia para a 
vida”, com o objetivo de pre-
parar a próxima Expo que se 
celebrará em 2015 em Milão.

Sessenta e seis especia-
listas participaram das dis-
cussões, pertencentes a vin-
te e dois países e três organi-
zações internacionais (FAO, 
UNIDO e CEMA), com cinco 
sessões de trabalho e onze re-
latórios cujos resumos pode-
rão ser baixados em sua web 
(www.clubofbologna.org).

Sessenta e seis especialistas 

participaram das discussões do Club 

of Bologna, que tem como missão as 

“Estratégias para o desenvolvimento da 

mecanização”
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ANO 2014
Fonte: ANFAVEA

* Empresas não associadas à Anfavea

 
Unidades

       2014       
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano

 Total  3.772   5.601   5.527   6.066   6.153   5.880   6.375   6.465   6.611   6.655   5.260   4.151   68.516 
 Nacionais  3.757   5.586   5.507   6.048   6.134   5.850   6.365   6.371   6.512   6.588   5.246   4.136   68.100 
 Importadas  15   15   20   18   19   30   10   94   99   67   14   15   416 
 Tratores de rodas  2.664   4.317   4.342   5.214   5.387   4.907   5.366   5.439   5.329   5.457   4.119   3.082   55.623 
 Nacionais  2.652   4.308   4.328   5.204   5.371   4.884   5.356   5.354   5.230   5.390   4.105   3.071   55.253 
 Importadas  12   9   14   10   16   23   10   85   99   67   14   11   370 
 Tratores de esteiras  81   59   51   49   73   94   85   87   102   62   53   39   835 
 Nacionais   81   56   48   42   71   87   85   78   102   62   53   39   804 
 Importadas  -   3   3   7   2   7   -   9   -   -   -   -   31 
 Cultivadores motorizados*  118   154   63   113   137   129   185   138   158   126   123   123   1.567 
 Nacionais  118   154   63   113   137   129   185   138   158   126   123   123   1.567 
 Importadas  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 Colheitadeiras de grãos  628   694   700   338   200   341   442   443   578   734   587   645   6.330 
 Nacionais  625   691   697   337   199   341   442   443   578   734   587   641   6.315 
 Importadas  3   3   3   1   1   -   -   -   -   -   -   4   15 
 Retroescavadeiras  281   377   371   352   356   409   297   358   444   276   378   262   4.161 
 Nacionais  281   377   371   352   356   409   297   358   444   276   378   262   4.161 
 Importadas  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Vendas internas totais no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias

A venda de máquinas agrícolas no mercado interno teve o volume 17,4% 
menor em 2014. Colheitadeiras e retroescavadeiras tiveram quedas de 
25,9% e 38,8%, respectivamente.

O número de máquinas agrícolas caiu 
de 83 mil para 70 mil unidades em 
um ano. Segundo o presidente da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Ve-
ículos Automotores (Anfavea), “o desempe-
nho foi muito ruim”. Luiz Yabiku Junior atri-
bui o resultado às restrições de fi nanciamen-
to nos dois primeiros meses e também no 
último mês de 2014. Outro fator que alterou 
os ânimos dos compradores foi a contenção 
de gastos devido ao pessimismo generaliza-

do que tomou conta dos consumidores, es-
pecialmente no período das manifestações. 
Também foi um ano atípico, com Copa do 
Mundo e eleições.

Yabiku relaciona a  queda das exporta-
ções (12,2%)  à crise argentina. Para 2015, 
afi rma que a expectativa é manter os números 
de 2014 “na pior das hipóteses” mesmo com 
as estimativas do PIB já divulgadas. A produ-
ção e vendas de máquinas agrícolas não de-
vem variar. As exportações estima alta de 1%.
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* Empresas não associadas à Anfavea          ** Caterpillar, New Holland CNH, Komatsu    *** AGCO, Case CNH, Caterpillar, New Holland CNH

 
Unidades

       2014       
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano

 Total   3.772   5.601   5.527   6.066   6.153   5.880   6.375   6.465   6.611   6.655   5.260   4.151   68.516  
 Nacionais  3.757   5.586   5.507   6.048   6.134   5.850   6.365   6.371   6.512   6.588   5.246   4.136   68.100 
 Importadas  15   15   20   18   19   30   10   94   99   67   14   15   416 
 Tratores de rodas  2.664   4.317   4.342   5.214   5.387   4.907   5.366   5.439   5.329   5.457   4.119   3.082   55.623 
 Agrale  149   151   166   169   224   184   162   204   135   216   155   107   2.022 
 Case CNH  201   212   254   280   319   400   344   401   407   377   364   335   3.894 
 John Deere  352   936   792   1.349   1.023   1.105   1.268   1.231   1.637   1.459   701   584   12.437 
 Massey Ferguson (AGCO)  510   1.176   1.093   1.252   1.391   1.245   1.471   1.314   991   1.178   1.034   908   13.563 
 New Holland CNH  691   789   850   754   1.017   797   900   1.041   934   909   764   585   10.031 
 Valtra  608   901   1.023   1.206   1.207   972   1.063   1.054   1.034   1.124   915   444   11.551 
 Outras empresas  153   152   164   204   206   204   158   194   191   194   186   119   2.125 
 Colheitadeiras de grãos  628   694   700   338   200   341   442   443   578   734   587   645   6.330 
 Case CNH  65   70   90   40   40   86   63   50   120   100   141   221   1.086 
 John Deere  317   305   334   168   38   147   219   182   238   292   164   145   2.549 
 Massey Ferguson (AGCO)  63   77   83   28   32   33   44   53   38   90   40   70   651 
 New Holland CNH  166   201   161   90   80   60   104   145   169   237   222   187   1.822 
 Valtra  17   41   32   12   10   15   12   13   13   15   20   22   222 
 Cultivadores motorizados*  118   154   63   113   137   129   185   138   158   126   123   123   1.567 
 Tratores de esteiras**  81   59   51   49   73   94   85   87   102   62   53   39   835 
 Retroescavadeiras***  281   377   371   352   356   409   297   358   444   276   378   262   4.161 

Vendas internas totais de máquinas agrícolas e rodoviárias no atacado

* Empresas não associadas à Anfavea / Other companies, non-members of Anfavea

 
Unidades

       2014       
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano

Total  557   1.042   1.161   1.167   1.427   1.210   1.311   1.330   1.380   1.303   1.052   800   13.740 
Tratores de rodas  248   615   763   695   1.004   900   994   976   1.020   956   684   557   9.412 
Tratores de esteiras  119   229   186   223   212   160   157   155   106   136   84   102   1.869 
Cultivadores motorizados*  5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5 
Colheitadeiras  de grãos  88   107   79   90   67   44   75   36   76   78   156   135   1.031 
Retroescavadeiras  97   91   133   159   144   106   85   163   178   133   128   6   1.423 

Exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias

* Empresas não associadas à Anfavea / Other companies, non-members of Anfavea

 
Unidades

       2014       
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano

Total  5.195   7.694   6.984   7.057   7.623   5.833   8.803   8.059   7.208   7.926   6.198   3.834   82.414 
Tratores de rodas  3.361   6.050   5.273   5.731   6.367   4.605   7.188   6.574   5.763   6.155   4.999   2.728   64.794 
Tratores de esteiras  254   242   232   260   285   228   268   226   224   253   151   120   2.743 
Cultivadores motorizados*  128   136   190   150   60   74   159   155   132   158   138   138   1.618 
Colheitadeiras de grãos  929   682   654   413   395   483   696   596   612   861   677   625   7.623 
Retroescavadeiras  523   584   635   503   516   443   492   508   477   499   233   223   5.636

Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias
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VENDAS INTERNAS

Câmbio

“Na parte agrícola estamos mantendo 
em nossa previsão para 2015 uma estabili-
dade, que se de um lado o câmbio ajuda, o 
preço das commodities agrícolas caiu. Por 
isso nós estamos estimando uma estabilida-
de. Se o câmbio ($) continuar a subir e, por 
algum motivo, qualquer que seja, o preço 
dos produtos aumentar, aí eu vou fi car mui-
to feliz porque vamos vender mais”, diz o 
presidente da Anfavea.
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BRAS CAB DO BRASIL, especializado em 
desenvolvimento e produção de cabinas 
e componentes para máquinas agrícolas 
e de construção, com uma sólida 
trajetória no mercado. 

Contamos com uma 
estrutura de funcionários 
e técnicos altamente 
capacitados, tecnologias 
e ferramentas de 
primeira linha que nos 
permitem diferenciar 
nossos produtos.

Nosso objetivo: “Ser líder em fabricação 
de cabinas e componentes, fabricando 
produtos com alto padrão de qualidade, 
para poder satisfazer plenamente as 
necessidades de nossos clientes de maneira 
criativa e efi ciente”.
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