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  com Alto Padrão de Qualidade
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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.
leonardo.monteiro@hb-ediciones.com

A TURMA DO LIMINHA

Hoje iniciamos uma nova forma para falar de um assunto 
importantíssimo: a segurança na operação de máquinas 
agrícolas. 

A prevenção dos acidentes de trabalho envolvendo tratores e 
máquinas agrícolas é muito importante, pois infelizmente eles 
ainda ocorrem com frequência nos locais onde há uso dessas 
máquinas. 
Para tratar desse assunto de uma maneira leve e didática, 
apresento a todos a TURMA DO LIMINHA, que a partir desta 
edição vai abordar temas relacionados ao uso seguro do trator, 
através das histórias da parceria super produtiva e sempre 
precavida do Trator Liminha, seu operador Luís e o Laboratório 
de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas - LIMA. 
Essa aventura será dividida em vários episódios, onde vamos 
acompanhar essa dupla em diversas situações de trabalho. 
Com eles, aprenderemos conhecimentos básicos necessários 
aos operadores, técnicos e todos os profissionais envolvidos no 
processo de uso da mecanização agrícola para prevenção de 
acidentes no campo. 
Venha fazer parte da nossa turma, pois O ACIDENTE 
ACONTECE QUANDO A PREVENÇÃO FALHA.

Boa leitura!!! 

-Editorial Leonardo.indd   5 28/7/16   10:29
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O mal de muitos...

Nós, seres humanos, costumamos nos alegrar quando alguma coisa ruim que tenha nos acon-
tecido também acontece com os outros, porque acreditamos que assim nossa desgraça seja 
menor, e isto é uma prova a mais da mesquinharia de nossa espécie.

A situação que agora atravessamos no Brasil não é nenhuma novidade que anteriormente não haja 
passado com outros, nem é uma garantia que isso não volte a acontecer outra vez. Ainda recordo as 
vozes triunfantes de certos “políticos”, e inclusive empresários, que declaravam as vantagens desse 
país diante das adversidades que outros estavam passando. Uns por questões políticas, outros por ques-
tões econômicas, quando ambas são irmãs do mesmo pai, que hoje denominamos “globalização”.

O que adianta termos um país com capacidade de obter três colheitas por ano, se não temos 
quem as comprem a preços que nos tragam rentabilidade?! Atualmente, as leis do mercado dos in-
sumos são manejadas pelos grandes “lobby” que nunca na vida pisaram no campo, mas que jogam 
com os mercados futuros, sem que os autênticos donos delas saibam algo, porque assim são as coi-
sas. Um atentado na Síria não é nada, mas se uma bomba explode na Alemanha, França ou Estados 
Unidos, as Bolsas tremem. E assim se vê que mais vale uma vida ocidental que milhares de outras de 
outros países. Essa é a hipocrisia dos mercados.

Não temos dinheiro para pagar nossas dívidas com outros países? Que nada! Supervalorizamos 
nossa moeda, subimos os preços do mercado interno e os impostos, e assim seguimos nos enganan-
do outra vez. Vejam um exemplo que eu gosto de empregar muito: nos últimos meses, o valor da re-
lação $dólar/€euro se mantém em patamares de 1,12 - e não quero entrar na moeda chinesa ou na 
japonesa, e menos ainda na libra, e tudo que vem agregado a ela. Nesse tempo, o real oscilou de 
4,34 a 3,57 em relação ao euro e 12% menos em relação ao dólar. Aconteceu algo especial em nos-
so país? Nada que eu saiba. Seguimos com uma economia debilitada e em queda livre, esperando 
que os Deuses do Olimpo nos tragam dádivas com as Olímpiadas - que temo que seja um fracasso 
econômico e político... Outro mais.

Agora temos o nosso setor, que há três anos vem capengando… E o que ainda pode acontecer. 
Li umas declarações de uma pessoa, a quem respeito por sua moderação e ponderação em suas opi-
niões, Paulo Herrmann, nas quais ele reflete a realidade que todos 
já sabemos; neste ano o mercado ainda terá quedas nas vendas, e o 
ano que vem, já veremos.

Se prestarmos atenção ao enunciado deste editorial e a segunda 
parte…“CONSOLO DE TOLOS”, veremos que não é somente o Bra-
sil, mas também a América Latina que está em queda, assim como 
os Estados Unidos, a União Europeia, a Ásia/Pacífico e o Oriente Mé-
dio. Os grandes grupos estão muito preocupados, mas quem melhor 
se defende são os médios e os pequenos, que por seu tamanho têm 
mais margem para manobras. 

Então, agora, somente nos resta acender a Tocha Olímpica. E que 
seu fogo depure todo o lixo que a rodeia…Comitê Olímpico incluído, 
com o desejo que desta vez os “panem et circenses” cheguem a todos, 
embora saibamos que serão os mesmos aqueles que os comerão.

  Julián Mendieta
julian.mendieta@hb-ediciones.com

-Opinion Julian.indd   7 28/7/16   10:27
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Francesco Pallaro
Presidente Italocam                                                                                                                                       
Ex-Vice-presidente da New Holland e Case IH 
para a América Latina

AGRISHOW  2016

O Agrishow tem 23 anos, eu tenho 20 anos no Brasil. Participei e presenciei de 
todas as 20 edições desde 1996.
Nessa última edição de 2016, havia algo parecido com a edição de 2006 e de 

1996: a atmosfera. Uma atmosfera um pouco carregada devido à menor afluência de 
público. O número de visitantes é naturalmente importante, mas não é representativo.
Contudo, continua alto o entusiasmo dos expositores, sejam eles as grandes multina-
cionais ou fabricantes de implementos e maquinas nacionais, sejam os importadores 
ou fornecedores e até mesmo as entidades bancarias que financiam o agronegócio. 
Todos orgulhosos de apresentar seu último lançamento, sua nova inovação tecnoló-
gica ou seu novo investimento ou plano de financiamento.
O balanço prévio indica resultados positivos com a realização dos negócios.
E por que tudo isso?
O agronegócio, hoje no Brasil, responde por um de cada três reais gerados no país. 
Em outras palavras, 33% do PIB, 40% das exportações totais e 30% dos empregos 
brasileiros.
Tudo isso veio muito rapidamente. No ano 2000, a produção de grãos no país era de 
100 milhões de toneladas, na safra 2015/16 superou os 210 milhões de toneladas. Essa 
expansão e crescimento não aconteceu somente com os grãos. O Brasil, passou a li-
derar nas exportações de carnes, aves, café, celulose, açúcar, além da soja.
Os brasileiros gostam de frases feitas, frases de impacto, ou seja, frases que traduzem 
a mensagem, como:  Brasil ...maior do mundo,  Brasil... de primeiro mundo. Depen-
dendo do contexto ou do que se está falando, nem sempre é a realidade.
No caso do agronegócio, as coisas são diferentes. Frases como: Brasil....celeiro do 
mundo,  Brasil....alimentar o mundo, são reais, verídicas, suportadas por números e  
reconhecidas por todos...no mundo.
Com esse cenário, todos os que trabalham nesse setor, não podem, e nem devem 
esconder o entusiasmo.

-Opinion externa (Pallaro).indd   8 22/7/16   11:52
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A Valtra
Amplia a venda dos aplicadores Rogator e Terragator
Desde que foram apresentados ao público brasileiro, durante a Agrishow 2016, os 
aplicadores Challenger Rogator 1300 Spinner e Terragator 8300 Spinner e Airmax da 
Valtra tiveram grande interesse dos produtores rurais. Agora, ambos também passam a 
ser comercializados na Bahia, ampliando a região de atuação destes produtos que são 
referências mundiais em distribuição de fertilizantes.    
De acordo com o supervisor de Marketing de Produto Pulverizadores da AGCO, Vitor 
Kaminski, os dois modeloscomeçaram a ser vendidos, inicialmente, apenas no Mato Grosso, 
para que seus concessionários tivessem tempo de serem treinados e adquirirem peças de 
reposição, mas com o aumento do interesse por estes equipamentos, a marca decidiu ampliar 
o número de estados para comercializar o produto, e agora expandiu as vendas para a Bahia.
“A Valtra realizou diversos treinamentos com concessionários nas áreas comercial e técnica, 
com a presença de um funcionário americano da Agco, para garantir que nossos clientes 
consigam extrair os melhores benefícios de ambos os aplicadores. Começamos com uma 
atuação bastante segmentada, com o objetivo de prover um diferenciado pós-venda, mas, 
aos poucos, vamos estender a comercialização dos aplicadores aos outros estados brasileiros”, 
explica Kaminski.
O Rogator é um equipamento que entrega excelente qualidade de aplicação de fertilizantes 
e calcário em qualquer tipo de 
solo e topografia. Com chassi 
flexível e caixa de produto de 
7,3 m³, este aplicador atua em 
uma faixa de trabalho de até 36 
metros, o que resulta em maior 
rentabilidade para o produtor rural. 
Além disso, conta com um pacote 
tecnológico composto pelo sistema 
de telemetria AgCommand, taxa 
variável e piloto automático. 
Por sua vez, o Terragator é um 
aplicador equipado com os 
sistemas Airmax (barras assistidas 
a ar) ou sistema Spinner, que 
são responsáveis por possibilitar 
maior precisão na distribuição 
de fertilizantes e calcário. Este 
aplicador tem capacidade de aplicar 
até 40 km/h, cobrindo mais hectares 
por jornada de trabalho de forma 
precisa e uniforme. Este modelo 
também é equipado com sistema 
de telemetria AgCommand, taxa 
variável e piloto automático.
www.valtra.com.br

-AW25 Noticias brasil.indd   9 28/7/16   11:09
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A Massey Ferguson
Apresentou nova colheitadeira MF 5690 na Fenarroz 2016
A Massey Ferguson, está presente na Fenarroz – feira voltada aomercado orizícola, que 
ocorre anualmente em Cachoeira do Sul (RS), cidade conhecida como a “capital nacional do 
arroz” - e expõe, pela primeira vez na região, a nova colheitadeira híbrida MF 5690.
“O conceito de sistema híbrido de colheita é algo pioneiro que a Massey Ferguson trouxe 
para o Brasil. Ou seja, essa é a única série de colheitadeiras hibridas existente no mercado. 
E além de apresentar características exclusivas, como praticidade, robustez, versatilidade 
e eficiência, as versões arrozeiras têm muitos de seus componentes feitos de aço inox, 
garantindo assim menor desgaste e aumentando a confiabilidade”, explica Astor Ricardo 
Kilpp, coordenador comercial da Massey Ferguson.
Indicado para pequenas e médias propriedades, a nova colheitadeira classe 4 da Massey 
Ferguson é equipada com motor de seis cilindros turbo intercooler AGCO Power de 7.4 
litros, capaz de fornecer até 220 cv a 2.100 rpm. Com todo esse conjunto, em condições 
ideais de uso, a MF 5690 reduz em até 20% o consumo de combustível ante seus principais 
concorrentes.

A MF 5690 tem a vantagem de iniciar o trabalho 
no campo antes e finalizar depois das demais 
colheitadeiras, isso aliado ao baixo consumo de 
combustível, referência em economia. Por causa 
de seu alto rendimento, a nova classe 4 da marca 
oferece a melhor relação litros/tonelada colhida 
do mercado. A colheitadeira foi desenvolvida 
para proporcionar mais conforto e eficiência 
operacional, e, para isso, pode ser equipada 
com o piloto automático Auto Guide 3000, 
sistema de telemetria AgCommand e monitor de 
produtividade Fieldstar II.

A colheitadeira classe 4 da marca pode ser equipada ainda com plataformas de 16, 18 e 20 
pés da família MF 8250 Dynaflex (flexível ou rígida), desenvolvidas sob um novo conceito em 
termos de corte, recolhimento e alimentação. Para isso, as plataformas foram projetadas para 
proporcionar um processo de colheita rápido, com entrega suave e uniforme do produto nas 
mais variadas condições e tipos de cultura.
Com capacidade de 5.500 litros, taxa de descarga de 86 l/s, 220 cv de potência e alta 
capacidade de processamento – 14m² de trilha e separação – a MF 5690 se torna a melhor 
opção no mercado, pois já está projetada em uma configuração multicrop, que permite a 
colheita de arroz irrigado e soja de várzea no Rio Grande do Sul.
A MF 5690 reúne as melhores características dos sistemas convencionais (robustez com baixo 
consumo de energia) e axial (redução de perdas na colheita e maior capacidade operacional) 
em apenas um único conceito, que é o híbrido de processamento. “A nova classe 4 vai 
atender perfeitamente à demanda do pequeno e médio agricultor, principalmente de arroz, 
soja, milho e trigo, que representam um dos maiores mercados de colheitadeiras no Brasil. 
Além disso, a marca aposta no crescimento e na demanda por máquinas mais modernas, 
eficientes e econômicas, já que o produtor rural busca produzir mais, melhor e em menos 
tempo”, ressalta Kilpp.

-AW25 Noticias brasil.indd   10 28/7/16   11:09
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A marca mais lembrada de máquinas agrícolas no RS
A Massey Ferguson é a vencedora da categoria 
“Produtos – Máquinas Agrícolas”, da premiação Top 
of Mind da revista Amanhã, realizada em conjunto 
com a Segmento Pesquisas. Os resultados da 26ª 
edição da mais tradicional pesquisa gaúcha de 
lembrança espontânea de marcas foram divulgados 
durante a cerimônia oficial da premiação que 
ocorreu em Porto Alegre (RS).
Para Rodrigo Junqueira, diretor de vendas da Massey 
Ferguson, que representou a marca no evento, “os 
tratores da Massey Ferguson são tão bem avaliados 
porque são desenvolvidos com a mais alta tecnologia 
disponível na atualidade, permitindo assim, que os 
agricultores tornem seus negócios mais rentáveis. E 
esse é o principal compromisso da Massey Ferguson 
com seus clientes, o de que toda a tecnologia 
desenvolvida pela marca facilite cada vez mais a 
vida no campo”. Na edição deste ano, o Top of Mind 
Rio Grande do Sul reconheceu as grifes campeãs do 
Estado em um total de 124 categorias de produtos e serviços.
www.massey.com.br

Rodrigo Junqueira, diretor de vendas da Massey 
Ferguson, recebe de João Freire,  diretor de Relações 
Institucionais da BRASKEM, certificado de máquina 
agrícola mais lembrada.

A AGCO
Recebe Selo Amigo dos Recicladores 
A AGCO recebeu o Selo Amigo do Reciclador da Prefeitura de Canoas (RS). O selo tem como 
objetivo divulgar a prática da reciclagem, bem como dar apoio e buscar o fortalecimento 
para o trabalho das cooperativas de recicladores que atuam na cidade.
A AGCO, como empresa de grande porte, foi pioneira nesse programa. “É fundamental 
contribuirmos cada vez mais para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, para a economia 
local. Ao reconhecermos a importância dos catadores e estimularmos a criação de 
cooperativas, conseguimos unir as duas pontas em uma mesma ação. Para nós, é um orgulho 
participar desse processo”, afirma Marcelo Matarazzo, gerente de recursos humanos da 
companhia. 
A empresa compartilha a premiação desta primeira edição do selo com a Associação 
Beneficente de Canoas, Atrio Hotéis S/A (Íbis), Banrisul Armazéns Gerais S/A, Bucher 
Hidráulica Ltda., Canoas Shopping Center, Cooperativa Central de Cooperativas Unimed RS 
Ltda., Primo Tedesco S/A, STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A e os condomínios Alta 
Vista, Residencial Quintas do Lago e Quinta do Moinhos.
O Selo Amigo do Reciclador é destinado às instituições que implantarem a coleta seletiva 
de resíduos. Podem participar indústrias, comércios, escolas, associações de bairro, ONGs 
e condomínios. A ação foi regulamentada pelo Decreto 182, de maio do ano passado, 
atendendo ao disposto no Artigo 7.º da Lei 5390/2009.
www.agcocorp.com

-AW25 Noticias brasil.indd   11 28/7/16   11:09
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A John Deere
O Tratour conclui três meses na estrada 
Oferecer conhecimento, 
informações técnicas e 
condições atrativas para 
aquisição dos tratores das Séries 
5 e 6 são os principais objetivos 
da caravana Tratour. Com o 
intuito de visitar os municípios 
das principais áreas agrícolas 
onde a John Deere não possui 
loja física, a iniciativa percorreu 
mais de 8 mil quilômetros, em 
109 horas de estrada e visitou 
27 cidades neste período.
A ação, que começou em março, recebeu até o momento mais de 3 mil produtores que 
usufruíram das atividades programadas pelos concessionários responsáveis pela logística de 
cada etapa. Dentre as localidades visitadas, a carreta já passou por Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e deve chegar a mais lugares, somando 
até o fim da ação, 48* municípios e 14 estados*.
www.JohnDeere.com.br

A Série 6 para o mercado agropecuário
Dentre suas soluções para o mercado agropecuário estão os tratores da Série 6 da John 
Deere. Com diferenciais tecnológicos, os motores dos tratores da Série 6 possuem a 
transmissão PermaClut, com 12 marchas à frente e 4 à ré, totalmente sincronizadas. Dessa 
forma, é possível realizar a troca de marchas sem parar o equipamento.
Já o raio de giro, um dos principais pontos visto pelos produtores de gado, é responsável 
em média por 20% da jornada de trabalho, ou seja, em um turno de 8 horas, ele passa 
manobrando 1.6 horas. Para fazer isso com mais eficiência, quanto menos tempo 
manobrando, mais tempo trabalhando. 
Os tratores da Série 6 John Deere possuem o exclusivo sistema Caster-action, que apresenta 
uma inclinação de 12º no eixo dianteiro e diminui o raio de giro, o que torna o trator mais 
ágil, mais econômico e mais resistente. Com o menor raio de giro da categoria, eles gastam 
1.5, 1.4, ou até mesmo 1 hora nesta função (considerando o período de 8 horas).
Parte do segmento de médio porte, a Série 6 possui máquinas de 100 cv a 190 cv, com 
sistemas hidráulicos, componentes eletrônicos e transmissões que permitem ao produtor 
aumentar sua produtividade e desempenho no campo. Com essas características, a John 
Deere disponibiliza ao agricultor a Série 6E e 6J, máquinas ideais para serviços pesados 
e longas jornadas de trabalho, mantendo suas principais características: qualidade, alto 
desempenho com baixo custo operacional, economia de combustível e durabilidade.
Os tratores podem ser equipados com o sistema de soluções AMS de agricultura de precisão 
da John Deere e o agricultor tem a possibilidade de utilizar o piloto automático e a antena 
StarFire™.

-AW25 Noticias brasil.indd   12 28/7/16   11:09
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A empresa conquista o Prêmio Top of Mind Rural
A John Deere é reconhecida mais uma vez, pelo Prêmio Top of Mind Rural, realizado pela 
revista Rural. A marca foi considerada a mais lembrada da pesquisa, que completa 19 
anos em 2016, na categoria plantadeiras. A metodologia aplicada se baseia em respostas 
espontâneas, em que o entrevistado é orientado a mencionar o primeiro nome que pensar 
em cada item consultado. Os participantes também são informados que não precisam 
respondem a todos os quesitos.
Oferecer muito mais que produtos é a premissa da John Deere para não sair da mente dos 
clientes. Fornecer uma solução completa ao produtor é parte da estratégia amparada pela 
rede de concessionários, que está em contato direto com os clientes. O trabalho de Pós-
Venda estruturado e de alta qualidade, possibilita o pronto atendimento aos clientes de 
todas as regiões do Brasil e a melhor experiência com a marca.

A Agro Amazônia 
Inaugura novas instalações em Sapezal (MT)
A Agro Amazônia, com sede em Tangará 
da Serra (MT), inaugurou nesta sexta-feira 
(20), mais uma filial do grupo, em Sapezal 
(MT), município localizado a 480 quilômetros 
da capital matogrossense, Cuiabá. A 
abertura das novas instalações visa gerar 
mais conforto e agilidade no atendimento 
aos clientes em um espaço mais amplo e 
moderno.
A Agro Amazônia ressaltou que um dos 
principais focos da companhia é o Pós-
Vendas (Peças e Serviços). “Sapezal é 
uma região extremamente importante e 
que possui uma das maiores produções 
de milho, soja e algodão. Ampliamos em 
1300 m² de área construída para oferecer uma melhor estrutura de Pós-Venda, atendendo 
as necessidades do mercado e do cliente”, explica Marco Miranda, diretor Comercial e 
Marketing da Agro Amazônia.
O evento de inauguração das novas instalações contou com a presença de aproximadamente 
450 pessoas, entre eles Iara Nunes, diretora Administrativa da Agro Amazônia, Roberto 
Motta, sócio e vice-presidente Comercial da Agro Amazônia Produtos Pecuários e Alex 
Sayago, diretor de Vendas da John Deere Brasil e diretor de Marketing para a América 
Latina. Na ocasião, clientes e colaboradores desfrutaram de um animado jantar seguido por 
um show de moda de viola.
A Agro Amazônia atua desde 1983 e tem ampliado sua performance constantemente. A 
busca por torna-se referencial de excelência no agronegócio brasileiro, já a levou a ganhar o 
título de uma das “Melhores Empresas do Brasil para se trabalhar”, pela revista Exame e ser 
classificada como Concessionário Classe Mundial pela John Deere.
www.agroamazonia.com.br
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A Agrimec  
Precisão e qualidade no preparo do solo 
As Plainas Niveladoras de Solo 
são conhecidas de longa data dos 
produtores rurais. Todas elas sempre 
dependeram de um preparo prévio da 
terra que tradicionalmente envolve 
três etapas: a aração, a gradeação 
e o aplainamento. Esse processo é 
imprescindível para que se tenha uma 
boa plantação. Encontrar um modelo 
que deixasse a terra pronta, bem-
acabada e aplainada para o plantio 
em uma única operação sempre foi um 
grande desafio. A Agrimec, fabricante de implementos 
agrícolas de Santa Maria-RS, dedicou grande parte dos 
seus 42 anos para desenvolver e trazer para o mercado 
agrícola há mais de 20 anos, a Plaina Niveladora 
Multilâminas.
O implemento pioneiro compõe-se de um conjunto de 
três lâminas dianteiras em “V” e outra posterior esquerda, 
responsáveis por fazer um mini preparo do solo, e uma 
lâmina traseira que faz primoroso acabamento do serviço. 
O eixo dianteiro é articulado, permitindo manobras mais 
agudas. Seus cinco pontos de regulagem permitem ajustar 
a plaina para qualquer tipo de solo. Com esta combinação 
de lâminas, o campo é aplainado em uma mesma operação, sem preparo prévio, estando 
pronto para o plantio e livre de presença de cupins, murundus, sulcos, pisoteio de gado e 
outras irregularidades. Não há dúvidas de que uma área destinada à lavoura em condições de 
aplainamento ideal favorece o preparo para o plantio de várias culturas. O nivelamento do 
relevo realizado com precisão proporciona ganhos de produtividade ao possibilitar a colheita 
rente ao solo. 
O uso da plaina diminui os investimentos com operações tratorizadas e melhora o 
desempenho dos equipamentos subsequentes, como tratores, plantadeiras, pulverizadores, 
colhedoras, reduzindo custos e mão-de-obra. O implemento também pode ser usado como 
primeira operação em áreas novas (terrenos brutos), beneficiando todo o cultivo posterior, e 
ainda no acabamento antes do plantio. 
As Plainas estão disponíveis nos modelos NSA (porte leve) e Robust (grande porte), que 
possuem versões adequadas ao emprego com tratores de baixa, média ou alta potência, 
além de modelos com recolhimento hidráulicos das lâminas, cujas características permitem o 
deslocamento em longas distâncias por estradas estreitas.
O produtor também pode contar com a assistência técnica, peças e agilidade da marca no 
atendimento ao cliente. Através de uma detalhada leitura das possibilidades e recursos a 
empresa oferece sua gama de produtos conforme as necessidades dos produtores.
www.agrimec.com.br
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A Agritech 
Lançou trator de 55 cv com super tração
O trator 1155 ST, com 55 cv e super tração, da Agritech, empresa 
fabricante dos tratores e cultivadores motorizados Yanmar 
Agritech, foi o principal lançamento da empresa na 19ª edição 
da Expocafé, feira voltada ao setor cafeeiro em Três Pontas-
MG, entre os dias 08 e 10 de junho. O modelo foi desenvolvido 
para operações que demandam maior tração, possuem rodados 
dianteiro e traseiro exclusivos e tem apenas 1,35 m de largura 
entre a parte externa dos pneus. “É um modelo desenvolvido para 
culturas adensadas que precisam de potência”, completa Watanabe.
Um dos destaques da Agritech na Expocafé foram as máquinas super estreitas, desenvolvidas 
especialmente para o mercado cafeeiro. O modelo 1175 Super Estreito tem potência de 75 cv 
e 1,30 metros de largura externa dos pneus, já o 1155 Super Estreito possui potência de 55 cv 
e 1,18 metros de largura externa dos pneus.
“São leves, estreitos e econômicos. Não compactam o solo e são fáceis de operar. Atuamos no 
mercado cafeeiro há muitos anos e por este motivo conseguimos entender as necessidades 
dos produtores e desenvolver as melhores soluções”, explica o Gerente da Divisão de Vendas 
da Agritech, Nelson Watanabe. 
www.agritech.ind.br

 ASSINATURAS
1 ano (5 edições) por R$ 70 2 anos (10 edições) por R$ 110
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Data de nascimento:      /         /    
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A New Holland
Lança campanha de peças genuínas com condições especiais
O setor de peças da New Holland disponibiliza, até o mês de setembro, peças genuínas com 
valores até 40% mais competitivos, através da campanha Promosolo. São mais de 130 itens 
como correias, rolamentos e filtros, para que as máquinas utilizadas na preparação do solo e 
plantio produzam ótimos resultados, evitando paradas inesperadas.
Para o setor de peças da montadora, a campanha é uma ótima oportunidade para que 
o produtor rural mantenha a eficiência das máquinas utilizando peças genuínas. “Este 
é o momento em que as concessionárias aumentam seus estoques para atender as 
necessidades dos clientes de forma rápida e eficaz. Os produtores que se preocupam com o 
desempenho de seus equipamentos, buscam nas peças genuínas a garantia de eficiência e 

consequentemente lucro”, afirma Fernando Gaya, 
diretor de peças da New Holland.
O produtor que adquire a peça e realiza a 
instalação do item dentro de uma das mais de 190 
concessionárias New Holland distribuídas pelo 
país, tem a garantia de 1 ano da fábrica. “Nossa 
rede possui profissionais especializados para que o 
item seja instalado de acordo com a homologação 
dos produtos, o que adequa o equipamento às 
necessidades que ele terá no campo”, finaliza Gaya.

A marca foi reconhecida pela eficiência de sua forrageira
Comprovando a excelência da marca New Holland em todos os segmentos em que atua, a 
forrageira modelo FR600 recebeu o Prêmio REI 2016 da Automotive Business, na categoria 
Engenharia, Inovação e Tecnologia. A FR600 revoluciona o mercado sendo a única capaz de 
cortar, recolher, picar e distribuir os cavacos sobre o transbordo. 
Para o diretor de Marketing da marca para a América Latina, Carlos d’Arce, que participou da 
premiação em São Paulo (SP), ter um case entre os melhores do ano evidencia a atuação da 
New Holland no setor. “Temos o compromisso com o produtor rural em entregar máquinas 
e equipamentos que garantam alto rendimento e produtividade no segmento de biomassa, 
assim como de outras culturas. Prêmios como este reforçam esse comprometimento com o 
produtor”, comenta. 
A 5ª edição do Prêmio REI divulgou os premiados em cerimônia em São Paulo (SP). Além da 
New Holland Agriculture, também foram contempladas a FPT Industrial e a Iveco Bus, ambas 
pertecentes à CNH Industrial, que também foi agraciada na cerimônia. 
wO modelo FR600 passa a ser equipado com um novo conceito de plataforma chamado 
FB130. Com uma visão clara das novas demandas de biomassa e se posicionando como 
empresa líder em desenvolvimento de projetos para produção de energia limpa, a New 
Holland criou esse conjunto para produção de cavacos, mas também para realizar a remoção 
de árvores plantadas num sistema adensado, ou seja, 0,5 metros entre plantas e 3metros 
entre linhas, com ciclo curto de produção (em média três anos) e com restrição máxima de 
diâmetro de árvore em 18 centímetros na base. 
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Conquista prêmio da marca mais lembrada na categoría 
colheitadeiras
A New Holland foi contemplada com o prêmio 
“Top of Mind Rural – As marcas mais lembradas 
dos leitores”, na categoria Colheitadeiras, 
conquistado com mais de 21% dos votos. A 
condecoração reforça o reconhecimento da 
marca perante os produtores de todo Brasil. 
Com mais de 40 anos de fábrica no Brasil, 
a New Holland promove ações de âmbito 
nacional com o objetivo de proporcionar 
aos produtores momentos de trocas de 
conhecimento e de experiências com as 
máquinas, que são fáceis de operar e têm alta 
tecnologia embarcada. “Queremos, cada vez 
mais, ficar ainda mais próximo do produtor, 
participando do seu dia a dia, entendendo as suas necessidades e levando soluções que 
garantam produtividade nos seus negócios”, afirma Carlos d’Arce, diretor de Marketing da 
New Holland para a América Latina. 

Trator Solidário: 10 mil unidades entregues
A New Holland, junto com o governo do Paraná, entregou o trator de número 10 mil do 
programa Trator Solidário, em cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, sede do governo, em 
Curitiba. A entrega é comemorativa dos 10 anos da iniciativa, que tem a New Holland como 
parceira desde o início, e que já beneficiou milhares de paranaenses na aquisição de tratores 
e, recentemente, também de colheitadeiras.
Segundo o vice-presidente da New Holland para a América Latina, Alessandro Maritano, o 
programa é benéfico tanto para o produtor quanto para a marca. “Adquirir uma máquina 
pelo Trator Solidário é uma excelente oportunidade de inserir a mecanização nas pequenas 

propriedades do estado, além de facilitar o 
trabalho diário no campo para o produtor e 
garantir melhor rendimento na lavoura”. O 
programa atende a compra coletiva de tratores 
agrícolas e colheitadeiras, que podem ser 
adquiridos e financiados a preços inferiores aos 
de mercado, com economia para o produtor 
de 15% a 20%. As máquinas New Holland que 
fazem parte do programa são os tratores TT3840, 
TT3840F, TL75 (cabinado ou plataformado) e a 
colheitadeira TC5070. De acordo com a Secretaria 
da Agricultura do Paraná, mais de 20 mil famílias 
de agricultores paranaenses já se beneficiaram 
com o Trator Solidário até agora.
www.newholland.com.br

O agricultor, Valter de Oliveira (ao centro), recebeu a chave 
do trator 10 mil do programa das mãos de Alexandre Blasi 
(diretor Comercial da New Holland para o Brasil), Alessandro 
Maritano (vice-presidente da marca para a América Latina), 
Rudimar Rigo (gerente Comercial) e Carlos d’Arce (diretor de 
Marketing para a América Latina).
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A Case IH
Projeto Evolução em Campo capacita novos operadores de 
colheitadeiras 
Desenvolvido especialmente 
para realizar treinamentos 
e demonstrações de 
máquinas agrícolas, o 
caminhão do projeto 
Evolução em Campo passou 
por diferentes cidades no 
Mato Grosso e capacitou 
mais 124 operadores de 
colheitadeiras em seis 
diferentes turmas em 2016.
Desde 2014 a estrutura do 
caminhão já foi utilizada 
em 35 turmas, formando 
mais de 1.000 operadores. 
Entre os produtos que já 
fizeram parte dos treinamentos destacam-se colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, 
tratores e soluções AFS de agricultura de precisão. Embora no primeiro semestre desse ano os 
treinamentos tenham ocorrido apenas no Mato Grosso, o Caminhão Evolução em Campo já 
passou pelos estados da Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Goiás e São Paulo.
Os treinamentos de 2016 já contam com o recente lançamento da marca no Brasil, a linha 
Axial-Flow Série 130. As máquinas são a evolução do sistema de colheita axial, introduzido 
no Brasil de forma pioneira pela Case IH na década de 90. Com o projeto os alunos conhecem 
de perto a melhor tecnologia de colheita do mercado, podem tirar dúvidas e aprender mais 
sobre agricultura de precisão.

Colhedora de cana recebe prêmio nacional
A 19ª edição da pesquisa “Top Of Mind Rural 2016 - As marcas mais lembradas” mostrou 
que Case IH é a número um no pensamento dos produtores rurais quando o assunto é 
mecanização no segmento sucroenergetico.
A colhedora de cana da marca ficou em primeiro lugar com 30,69% dos votos. A pesquisa foi 
realizada com mais de 1.500 agricultores e pecuaristas distribuídos da seguinte forma: 43% 
do Sudeste, 29% no Centro-Oeste, 18% no Sul, 4% no Norte e 6% no Nordeste, entre os dias 
3 e 16 de maio.
Recentemente a Case IH lançou a colhedora de cana A8800 - modelo 2016. A máquina 
evoluiu em mais de 40 pontos que proporcionam maior disponibilidade e menor custo 
operacional, além de chegar ao mercado com a melhor tecnologia de gestão. O projeto traz 
a união de tecnologias que garantem o aumento da disponibilidade mecânica, gerando 
eficiência e produtividade, além de ter sido inteiramente desenvolvido de acordo com as 
solicitações e demandas dos clientes.
www.caseih.com.br
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A SeedCorp
Daniel Glat é o novo sócio-executivo e diretor  
de Operações
A SeedCorp anuncia a chegada de Daniel Glat como sócio-executivo da empresa. Glat 
assumirá também a liderança de sua recém-criada Diretoria de Operações. Nesta posição, 
o executivo será responsável pelas áreas de Manufatura, Comercial e Logística da empresa, 
que possui cinco unidades de beneficiamento de sementes (UBSs), distribuídas nos estados de 
Minas Gerais, Goiás, Bahia e Tocantins, e um time de 35 representantes comerciais.
Engenheiro Agrônomo e mestre em Genética e Tecnologia de Sementes pela Universidade do 
Arizona (EUA), com especialização em Marketing pelo Insead (França), Glat fez sólida carreira 
na Pioneer Sementes, onde passou por diversos cargos executivos, chegando a diretor 
internacional e à Presidência da companhia no Brasil.
Criada em 2013, a SeedCorp é fruto da união de dois multiplicadores de sementes, a 
Sementes Produtiva e Sementes São Francisco, e de um grupo de cinco executivos com 
ampla experiência no setor agrícola. Com a estrutura de UBSs estrategicamente distribuídas, 
a SeedCorp possui capacidade instalada de mais de 2 milhões de sacas de sementes de 
soja para oferecer um produto de melhor qualidade, em menor tempo e com menor risco 
climático e geográfico para clientes do Cerrado e das regiões agrícolas no Norte e Nordeste.
www.seedcorp.com.br

A Armo do Brasil
Nova Mangueira de Borracha para Solda Dupla 5/16
Ideal para soldas a oxigênio, acetileno e oxicorte, a Mangueira de Borracha para Solda Dupla 
5/16” é uma das soluções Stier, marca da empresa Armo do Brasil lançada no início deste 
ano, que promete trazer ao mercado brasileiro de suprimentos industriais produtos de alto 
desempenho com o melhor custo benefício. 
Umas das vantagens deste modelo de mangueira é a sua alta resistência à abrasão e maior 
segurança nos processos de solda e oxicorte. Disponível com acabamento nas cores vermelha 
e verde, o produto conta com um tubo interno de borracha sintética de 8mm de diâmetro e 
um tubo externo com 16mm que pode resistir a 
temperaturas de até 100 oC.
Com sede em Ribeirão Preto/SP e filial em São 
José do Rio Preto-SP, a aposta da Armo do Brasil 
neste consumível também está relacionada à 
trama da mangueira constituída de fibra sintética 
reforçada que confere resistência de 20 bar e 300 
PSI e pressão de ruptura de 60kg/cm2 ou 900 PSI.
A Mangueira de Borracha para Solda Dupla 5/16” 
Stier garante ainda segurança nos processos 
operacionais, porque é produzida de acordo com 
as normas da ISO 3821, classe B – DIN EN 559 e 
RMA/CGA IP-7, tipo S, grade R.
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A John Deere
Compra um fabricante de pulverizadores de alto vão livre
A Deere & Company estabeleceu uma joint venture com a Hagie Manufacturing, fabricante 
norte-americana especializada em pulverizadores de alto vão livre. O acordo estabelece que a 
Deere adquira a maioria da propriedade da Hagie, que manterá a produção em sua sede atual 
em Clarion, Iowa.
Os equipamentos fabricados pela empresa conjunta serão comercializados pela marca Hagie, 
enquanto que as vendas e serviços serão integrados no canal de distribuição mundial da Deere 
nos próximos 15 meses.
A “Hagie Manufacturing é conhecida por sua inovação e seu forte compromisso com os 
clientes em pulverizadores de alto vão livre”, disse John May, Presidente de Soluções Agrícolas 
e responsável pelas informações da Deere. “É um novo mercado para nós”, prosseguiu o 
diretor, “e a experiência da Hagie nos permite servir de imediato aos clientes que necessitam 
este tipo de soluções de precisão, e estender sua aplicação aos nutrientes”:
“Temos grandes produtos com os quais ajudamos nossos clientes a serem mais rentáveis, mas 
necessitamos um modelo de negócio que nos ajude a conquistar mais clientes. Esta associação 
com a Deere permite que nossas soluções alcancem uma escala mundial e estamos seguros de 
que contarão com o apoio da prestigiosa rede mundial de concessionários Deere”, comentou 
Alan Hagie, CEO da Hagie Manufacturing.

750.000 Gator
A John Deere comemora a produção 
do Gator número 750.000. Este veículo 
multiusos é fabricado em Horicon 
Works, Wisconsin (Estados Unidos), 
cujos empregados comemoraram este 
acontecimento produzindo um vídeo que 
descreve a história do veículo e o avanço e 
as inovações que incorporará no futuro.
Na companhia, se considera que haver 
alcançado semelhante cifra de unidades 
produzidas demonstra que os Gator “se 
converteram numa referência no mercado 
de veículos utilitários por sua confiabilidade 
e utilidade”, porque pode adaptar-se a diferentes tipos de terrenos e necessidades, e isso o fez 
conseguir “uma merecida reputação de durabilidade e qualidade”. 
Em Horicon, a John Deere produz também equipamentos de manutenção de jardins, 
acessórios, plataformas de corte, lâminas e peças troqueladas para outras fábricas da 
companhia. Na fábrica são produzidas máquinas de cortar grama para a indústria do golfe, 
bobinas, ancinhos e mecanismos de corte para produtos de cuidado do gramado. 
Segundo a companhia explica, há alguns meses a fábrica foi aumentada para 122. 000 m² 
para poder satisfazer a demanda de maquinaria e peças. Nesta nova zona será realizada a 
montagem final dos Gator.
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Reconhece a Bellota como fornecedora ‘Hall of Fame’
Cinco anos consecutivos alcançando o 
nível de ‘partner’, que é a qualificação 
máxima que a John Deere outorga a 
seus fornecedores, permitiram à Bellota 
Agrisolutions, fabricante de componentes 
para preparação do solo, semeadura e 
soluções à escala mundial, entrar no “Hall 
of Fame” dentro do programa Achieving 
Excellence da multinacional norte-
americana.
Este programa avalia a cada ano a 
capacidade de resposta das empresas 
fornecedoras da John Deere de diversas 
áreas estratégicas, que incluem qualidade, 
gestão de custos, serviço e assistência 
técnica. A direção de peças de reposição 
da companhia criou esta iniciativa em 1991 
para promover uma melhora contínua.
Para a Bellota Agrisolutions volta a ser 
uma honra receber tal distinção. “Estamos 
muito agradecidos de ter clientes que 
valorizam as constantes melhorias e o esforço que realizamos para oferecer produtos de 
alta qualidade como faz a John Deere. Na Bellota Agrisolutions estamos conscientes da 
necessidade de implementar melhorias contínuas para alcançar o máximo nível de serviço com 
nossos clientes, e estamos muito orgulhosos de sermos fornecedores da John Deere”, afirmou 
o Diretor Comercial e Marketing,  Eduardo Urrestarazu. 
A Bellota Agrisolutions forma parte do grupo NATT, que inclui a divisão Agrisolutions, focada 
em peças de desgaste para arado, trabalho de solo e semeadura, e a divisão de Ferramentas, 
com uma ampla série de utensílios manuais para construção, agricultura e jardinagem. Conta 
com fábricas em Legazpi, (Espanha), Milan (EUA) e Indaial (Brasil), que fornecem discos 
côncavos e discos planos, assim como montadores e braços para as fábricas da John Deere em 
Des Moines (Iowa, EUA), Seeding (Illinois, EUA), Valley City (North Dakota, EUA), John Deere 
México e John Deere Brasil. 
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O Grupo SDF
Duplica o faturamento em 7 anos
O Grupo SDF (que engloba as marcas 
Same, Deutz-Fahr, Lamborghini, 
Hürlimann e Gregoire) encerrou o 
último exercício com um faturamento 
de 1,39 bilhões de euros, o que significa 
um crescimento de 14,9% em relação 
ao ano de 2014 (1,21 bilhões de euros) 
e praticamente o dobro da cifra 
registrada em 2009.
Este resultado contradiz a tendência 
de queda que se vê no mercado 
mundial de maquinaria agrícola, e é 
fruto, segundo Lodovico Bussolati, 
dos investimentos realizados e da 
nova estratégia projetada até 2020. 
“Colhemos os frutos dos dois pilares 
de nosso plano estratégico 2020: 
a renovação completa da série de 
produto e a internacionalização”. O 
Conselheiro Delegado recorda que “em 
2015 o mercado mundial da maquinaria 
agrícola caiu aproximadamente 10%, 
devido, principalmente, aos baixos 
preços das principais matérias primas 
agrícolas”. “Nossa empresa pode, 
em 2015, aumentar o faturamento com bons níveis de benefícios, graças ao extraordinário 
investimento para completar nosso catálogo de produtos”.
O grupo SDF investiu 25 milhões de euros na remodelação de sua histórica sede de Treviglio 
(Itália), que será finalizada no início de 2017. No ano passado, o volume total de investimentos 
chegou aos 103 milhões de euros, dos quais 33 milhões foram para novos produtos e 41 para a 
primeira fase das obras da nova fábrica em Lauingen (Alemanha), que chegará até 75 milhões 
de euros. Além disso, é preciso acrescentar 43 milhões de euros destinados para a aquisição da 
maioria da propriedade da joint venture estabelecida na China.
E, precisamente a China, junto da Turquia, são dois mercados chave para a multinacional 
italiana, do ponto de vista produtivo e comercial. “De ambos os países procede a maior parte 
do crescimento de nosso faturamento”, destaca Bussolati. “A China cresce 25% graças ao 
desenvolvimento de novos produtos demandados pelo mercado local, com potência acima 
de 90 Cv. Na Turquia crescemos muito, com uma quota de mercado que já é de 6,2% e um 
faturamento que aumentou 47%, e isso mostra que somos o quinto mercado mais importante, 
seguidos pela Alemanha, França, China e Itália”.
No ano passado, das 7 fábricas do grupo SDF (Itália, Alemanha, França, Turquia, Croácia, Índia 
e China) saíram 33.494 tratores e 6.784 colhedoras.
www.sdfgroup.com

Lodovico Bussolati, Conselheiro Delegado.
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A Claas
Chega as 50.000 Lexion após 21 anos de fabricação
A Lexion, um dos produtos mais conhecidos da Claas, alcança um marco. A fábrica de 
Harsewinkel (Alemanha) acaba de celebrar a saída de sua linha de montagem da unidade 
número 50.000, depois de 21 anos produzindo esta emblemática série de colhedoras. Para 
comemorar, lançou um modelo especial que percorrerá feiras e exposições de toda a Europa 
com um aspecto especial, especialmente para a ocasião.
Segundo anunciou a companhia num comunicado, mais de 50.000 peças, 4.000 metros de cabo 
elétrico e 215 m de cabos hidráulicos serão instalados em cada uma das máquinas. Depois de 
quase uma década de desenvolvimento, a primeira Lexion da série 400 chegou ao mercado 
em 1995, para elevar os níveis de rendimento existentes. O sistema de trilha APS, com seu 
cilindro de trilha que se ampliou para 600 mm, foi pela primeira vez combinado com o sistema 
de separação de grãos Roto Plus. Esta combinação resultou na tecnologia APS HYBRID. 
Atualmente, os usuários destas colhedoras podem disfrutar de uma cabina confortável, 
equipada com CEBIS integrado e sistemas de direção GPS Pilot e Laser Pilot.
A companhia alemã recorda que com a Lexion estabeleceu um novo segmento premium 
para a agricultura. Seis anos depois de sua introdução no mercado já havia produzido 10.000 
unidades. Em 2003, chega a série 500, outra exitosa colhedora de alto nível, com maiores 
capacidades de colheita e sistemas técnicos melhorados. Somente dois anos mais tarde lança a 
série 600, que, com uma capacidade de colheita de até 70 t/h, proporcionava aos produtores 
um novo aumento da eficiência.
Em 2010, começa a produção da Lexion 700, que permite movimentações a uma velocidade 
máxima de 40 km/h em estradas, assim como trabalhar com larguras de corte de até 12,30 
m incorporando um software de alto rendimento, que documenta o processo de colheita e 
proporciona informação precisa ao condutor.
Com a Lexion 780, em 2013, a Claas marca um novo marco na história dessas colhedoras. 
Além de um depósito de grãos com capacidade de 13,500 l, equipa o sistema integrado de 
assistência ao condutor Cemos Automatic. O software controla os valores predeterminados 
específicos estabelecidos pelo agricultor, e depois de um curto período de tempo encontra a 
melhor configuração para os sistemas de trilha. Também conta com um sistema de limpeza 
4D e um sistema de controle de fluxo automático, o que lhe deu vários prêmios em escala 
internacional.
www.claas.com
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A New Holland
Renovado o acordo com Goldoni sobre tratores isodiamétricos
A New Holland Agriculture renovou seu acordo com o fabricante de tratores especializados 
Goldoni, atualmente pertencente ao Lovol Arbos Group, para a fabricação de modelos 
isodiamétricos (4 rodas iguais) para o mercado europeu.
“Com a renovação deste acordo, a New Holland optou por consolidar sua imagem como 
fabricante full liner, sobretudo, para oferecer aos agricultores uma resposta mais completa 
a todas suas necessidades nas exigências específicas que requerem o setor dos tratores 
especializados”, disse Carlo Lambro, Presidente da New Holland Agriculture.
A série de isodiamétricos se integra de forma excelente na oferta atual de produtos da marca. 
São tratores preparados para oferecer um grande rendimento em todas as aplicações agrícolas 
nos cultivos de horta, vinhedo e especiais, graças a suas dimensões, estabilidade e capacidade 
de manobras em terrenos difíceis. Podem ser uma alternativa adequada aos tratores de 
esteiras em zonas onde a compactação do solo também seja um papel importante.
Estes tratores isodiamétricos continuarão sendo comercializados através da rede de 
concessionários New Holland Agriculture.
www.newholland.com.br

O Mascar fabricará para a New Holland enfardadoras
A New Holland assinou um acordo europeu 
com o fabricante italiano Mascar, especialista na 
fabricação de equipamentos para semeadura e 
forragem. O Mascar produz uma série completa 
de enfardadoras, plastificadoras e semeadoras 
pneumáticas e mecânicas.
O contrato prevê a produção exclusiva de uma 
série de enfardadoras de rolo de câmara fixa. 
Será um modelo robusto, simples, confiável 
e compacto, que garanta baixos custos de 
manutenção e ótimos rendimentos.
“Esta associação nasce da necessidade de 
enfrentar as crescentes exigências de qualidade, 
produtividade e confiabilidade combinada com 
baixos custos operativos e facilidade de uso”, disse Lambro. “Futuramente, a New Holland e o 
Grupo Mascar concordaram em colaborar no desenvolvimento das personalizações que trarão 
mais benefícios à nossa completa série de enfardadoras de rolos em termos de produtividade, 
eficiência e satisfação do cliente, nas exigências mais diversas”.
Segundo afirma a empresa num comunicado, a série de enfardadoras de rolo de câmara fixa 
se integra de forma excelente na atual série de produtos da New Holland, o que oferece aos 
clientes a oportunidade de escolher o produto que melhor se adapte às suas necessidades.
A nova série desenvolvida pela New Holland será comercializada através da rede de 
concessionários New Holland Agriculture, e será apresentada ao público no próximo mês de 
novembro na EIMA de Bolonha.

O acordo foi assinado em Turim (Itália) por Carlo Lambro, 
Presidente da New Holland Agriculture, e por Sante Maschio, 
Presidente do Mascar, SpA.
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Reforça compromisso em prol da sustentabilidade
Uma série de ações sociais voltadas 
ao aumento da produtividade 
agrícola é realizada em várias 
regiões do mundo. A New Holland 
Agriculture e a CNH Industrial se 
comprometem, nos termos de um 
acordo de cooperação assinado 
recentemente com a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), a fornecer 
suporte por três anos a um projeto 
destinado ao gerenciamento 
sustentável de água na província 
de Kebili, na Tunísia. Esse projeto 
envolve construir e reparar sistemas de coleta de água tradicionais, criar hortas para famílias, 
melhorar as atividades de pastoreio, criar pomares e novas áreas arborizadas.  
Durante a primeira Conferência Ministerial entre África e Itália, o presidente mundial da 
New Holland, Carlo Lambro, destacou essas ações, bem como o comprometimento da CNH 
Industrial com a promoção do desenvolvimento econômico, da sustentabilidade ambiental em 
escala mundial e da economia circular. Este é um novo modelo industrial com foco em redução 
do consumo de energia, uso crescente de fontes renováveis, gerenciamento responsável de 
recursos naturais, redução da produção de lixo, resíduos e emissões e na extensão da vida útil 
de produtos e componentes. 
O evento aconteceu em Farnesina, em Roma (Itália), e teve a participação de ministros de 14 
países africanos, além de representantes diplomáticos e de organizações internacionais. 
A New Holland atua em 34 países africanos, com 24 distribuidores e 265 pontos de venda. 
Devido a sua presença ampla, a marca entrega aproximadamente cinco mil tratores por ano. 
A marca produz e distribui máquinas e equipamentos agrícolas personalizados para muitas 
fazendas africanas, tornando-as capazes de resistir às condições climáticas extremas que as 
atingem com frequência. De uso simples e intuitivo, os maquinários têm consumo eficiente e 
baixo nível de poluição, sem abrir mão de níveis elevados de produtividade. 
Lambro apontou como um dos pontos fortes da marca na África o treinamento contínuo 
de equipes e mencionou uma série de projetos em progresso no Quênia, Uganda, Argélia, 
Marrocos, Sudão e África do Sul, voltados ao treinamento de funcionários dos distribuidores e 
dos operadores de equipamentos agrícolas, além da criação de centros de montagem locais.  
Há, no continente africano, 46 tratores em funcionamento a cada 100 quilômetros quadrados 
de terra cultivável, enquanto a média na Europa é de 653 km². As fazendas têm tamanho 
médio de 1,3 hectares, em comparação a 14,7 ha na Europa, 50,7 ha na América Latina e 186 
ha na América do Norte. 
“Graças a nossa presença na África, a ampla cobertura de nossa rede, a especialização dos 
nossos equipamentos e as boas relações que temos estabelecidas ao longo do tempo com as 
populações locais, a New Holland é capaz em contribuir de uma maneira significativa para 
transformar a agricultura africana em um modelo de produtividade e sustentabilidade no 
futuro próximo”, destacou Carlo Lambro.
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Reconhecimento no Japão por seu caráter mundial
A Kubota é uma das melhores marcas japonesas, e também uma das marcas com maior 
abrangência mundial, segundo o último relatório realizado no país asiático pela Interbrand, 
consultora mundial especializada em valorização de marcas.
O estudo inclui duas classifi cações: a primeira identifi ca as 40 melhores marcas mundiais, com 
operações em todo o mundo, e a segunda assinala as 40 melhores marcas nacionais, tudo isso 
de acordo com indicadores econômicos e fi nanceiros de cada companhia, que permitem fazer 
uma estimativa de seu valor.
A Kubota, que consegue se classifi car pela primeira vez, já vem há alguns anos realizando 
notáveis esforços para se converter numa referência mundial nos setores de atividade nos 
quais opera, assim como numa marca que contribua para melhorar a sociedade. Segundo 
indica a companhia, isso se traduz na confi ança que ano após ano mostram seus clientes, e em 
seus produtos. A Kubota continua investindo todos os anos em novos projetos para garantir 
sua missão de “contribuir mundialmente nos campos da alimentação, água e meio ambiente”.
A “Kubota e todos seus empregados seguirão dando o melhor de si mesmos para que este 
reconhecimento se mantenha nos próximos anos”, afi rma a empresa. 
www.interbrandjapan.com

A Kubota
Anuncia acordo para a aquisição da norte-americana 
Great Plains
A Kubota anuncia a aquisição da Great Plains 
Manufacturing, fabricante norte-americano de 
equipamentos para semeadura e preparação do 
terreno. A operação, concluída no dia 13 de maio 
de 2016, inclui as instalações no Kansas (EUA) e em 
Lincolnshire (Reino Unido).
A Kubota é, desde 2012, proprietária também 
da Kverneland Group, fabricante norueguês de equipamentos de diferentes tipos de 
implementos. Esta operação, na opinião de Dai Watanabe, presidente e CEO da Kverneland 
Group, fornecerá ao Grupo Kubota sinergias concretas e positivas, além de reforçar sua 
posição como fornecedor mundial de soluções inteligentes e efi cientes no campo da 
mecanização agrícola.
“Observamos esta aquisição como uma grande oportunidade para ampliar nossa linha de 
produtos, e isso signifi ca um grande valor que é acrescentado aos olhos de nossos clientes, 
através de uma cooperação estreita, proativa entre ambas as empresas, por exemplo, em 
matéria de pesquisa e desenvolvimento. Deve representar um benefício real para nossos 
clientes fi nais e para nossos sócios de distribuição”, considera o diretor.
Great Plains Manufacturing nasceu em 1976 e conta com mais de 1.400 empregados. O 
negócio se divide em cinco divisões: Agrícola (equipamentos para preparação do terreno e 
semeadura), Land Pride (equipamentos para a manutenção de áreas verdes), International 
(venda e distribuição em mercados exteriores), Trucking (fabricação de plataformas para 
diferentes aplicações) e Acceptance Corporation, fi nanceira de apoio para as vendas.
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A Mahindra
Comprará 35% do 
fabricante de colhedoras 
Sampo
O grupo Mahindra & Mahindra, um dos 
principais fabricantes mundiais de tratores 
(faturamento de 16,90 bilhões de dólares), 
adquirirá 35% das ações do fabricante 
finlandês de colhedoras Sampo Rosenlew.
Segundo anunciaram num comunicado, as 
duas companhias trabalharão estreitamente 
para ampliar os mercados dos produtos 
Sampo Rosenlew em todo o mundo, assim 
como aproveitar a experiência de ambas 
no desenvolvimento de suas operações e 
produtos. Sampo Rosenlew y Mahindra 
& Mahindra se centrarão em desenvolver 
conjuntamente o negócio de colhedoras na 
Índia, China, África e Oriente Médio.
 A “Mahindra é a líder no mundo por 
volume de tratores vendidos, com presença 
direta na Índia, EUA, China e Japão, além 
de participar em outros mercados com 
suas exportações”, recordou o Diretor 
Executivo, Pawan Goenka. “É hora de 
fazer funcionar uma estratégia que nos 
permita produzir uma linha completa de 
maquinaria agrícola que vá mais além dos 
tratores, para concorrer em nível mundial, 
tanto nos mercados maduros como nos 
mercados de países em desenvolvimento”.
Para os mercados internacionais nos quais 
já está presente, o grupo Mahindra & 
Mahindra aproveitará para ampliar sua 
cartela de produtos com as colhedoras 
Sampo. A companhia finlandesa 
continuará em seus mercados principais 
de forma independente e com seus 
sócios atuais. “Sampo Rosenlew nos 
permitirá crescer no mercado mundial 
das colhedoras”, acrescentou o CEO de 
Equipamentos Agrícolas e Duas Rodas da 
Mahindra, Rajesh Jejurikar.
www.mahindra.com
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A Argo 
Manteve os volumes de vendas no último exercício
Apesar da queda generalizada das vendas no mercado mundial de tratores agrícolas, o 
Grupo Argo conseguiu encerrar o ano de 2015 em níveis similares aos alcançados no exercício 
precedente.
O faturamento alcançou 461 milhões de euros, (465 milhões em 2014), graças em boa parte 
aos resultados comerciais na América, Ásia e Oceania, à manutenção das quotas de mercado 
na África e na Europa, e ao aumento bruto na Itália.
O EBITDA se estabeleceu em 41 milhões de euros, equivalentes a 9% do volume de negócio. O 
resultado livre de impostos foi de 19 milhões de euros, enquanto que o lucro fechou em 12,1 
milhões de euros.
E, para não falarmos somente de cifras, 2015 foi o ano do lançamento de novas famílias de 
produto nas diferentes marcas que compõem o Grupo: Valpadana 4600 ARM; Landini REX 
new style; Landini Série 4 compacta; Landini Serie 5H new cab; McCormick Série X7.4 e X7.6 
VT-Drive com transmissão de variação contínua. Também foi apresentado ao público o novo 
McCormick X8, série que supera o limite dos 300 Cv.
No exercício de 2015, a Argo Tractors desenvolveu novas séries de produto e renovou as atuais 
em termos de rendimentos e de conteúdos tecnológicos, com o objetivo fundamental de 
aperfeiçoar seus produtos e responder ainda melhor às necessidades dos clientes, reafirmando 
estes valores indiscutíveis do Grupo para a divulgação no mundo do verdadeiro “Made in 
Italy”.
“O processo de investimentos em I+D empreendido pelo Argo S.p.A. continuará sem nenhum 
tipo de limitação, porque a consolidação das atividades de processo, de produto e de 
distribuição são indispensáveis para alcançar os objetivos de crescimento do Grupo, que nossos 
partners comerciais compartilham cotidianamente conosco”, advertiu o Presidente, Valerio 
Morra.
www.argotractors.com
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A Continental
Prepara o terreno para seu regresso ao setor agrícola
Já que as autoridades competentes de defesa deram seu parecer favorável para a aquisição 
da Mitas pela Trelleborg, chegam os efeitos secundários. Um deles é o final do contrato de 
licença de marca entre Continental e Mitas, estabelecido em 2004 com vencimento previsto 
para 2019. No entanto, agora, a Continental recuperará os direitos de marca antes desta data, 
o que lhe permitirá introduzir sua série de pneus agrícolas com sua marca Premium, coisa que 
tem previsto fazer em 2017, segundo anunciou em um comunicado.
Para isso, tem previsto investir 49,9 milhões de euros na construção de novas instalações em 
sua fábrica de Lousado (Portugal) para a produção de pneus agrícolas Premium. “Queremos 
deixar clara nossa intenção de estarmos presentes no setor agrícola como fabricante de pneus 
de alta série com nossa marca premium Continental”, disse Nikolai Setzer, membro da junta 
diretora da Continental e chefe da divisão de Pneus, durante a assinatura do contrato de 
investimento em Portugal.
O começo da fabricação de pneus agrícolas radiais em Lousado, onde serão criados 125 postos 
de trabalho, está previsto para 2017. A Continental já está produzindo modelos diagonais 
para o setor agrícola em Port Elizabeth 
(África do Sul) e em Petaling Jaya 
(Malásia).
A Continental quer introduzir no mercado 
uma série completa de pneus para 
tratores e colhedoras, trabalhando com 
a colaboração dos principais construtores 
deste tipo de veículos. A oferta incluirá 150 
dimensões entre pneus radiais e diagonais.
Junto com o investimento na fábrica 
de Lousado, a Continental dedicará 2,5 
milhões de euros a um novo centro de Pesquisa e Desenvolvimento na mesma localidade, com 
o objetivo de conseguir um rápido crescimento de sua série de pneus agrícolas. Este centro se 
dedicará à pesquisa com estreita colaboração do departamento central de I+D de Hannover 
(Alemanha).
A Continental também fornece sistemas e componentes para máquinas e infraestruturas 
agrícolas. A série de produtos abarca desde completas soluções de instrumentação e câmaras 
com sensores, esteiras de borracha e tecnologia para esteiras transportadoras, assim como 
tratamento para os gases de escapamento. Ao oferecer este conjunto de componentes, a 
Continental é capaz de proporcionar às empresas agrícolas soluções integrais para uma maior 
eficiência, em relação ao meio ambiente e conservação dos recursos.
O investimento no segmento de pneus agrícolas radiais em Lousado é parte de Vision 2025, 
que foi lançado em 2011, e é a base para o planejamento estratégico e a implementação 
sistemática dos progressos tecnológicos na divisão de Pneus. Outros exemplos são 
os investimentos em AIBA (Automated Indoor Braking Analyzer), em 2012, a fábrica 
ContiLifeCycle para a recauchutagem de pneus de caminhão e reciclagem de borracha em 
Hannover-Stöcken, em 2013, e o Centro Tecnológico de Alto Rendimento de Korbach, em 
2014.
www.conti.de
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A AGCO
Fábrica de tratores em Beauvais vence o Factory of the Year 
Award 2016 da França
A AGCO anunciou que sua fábrica de 
tratores localizada em Beauvais, França, 
venceu o prestigiado Factory of the Year 
Award 2016, prêmio que reconhece a 
melhor fábrica do ano naquele país. 
Localizada na região francesa da 
Picardia, a unidade de Beauvais superou 
dez outras fábricas de diversos setores 
de mercado da França ao conquistar esse 
reconhecimento.
A premiação Factory of the Year Awards 
é organizada pela “L’Usine Nouvelle”, 
importante revista francesa sobre o 
setor industrial. Na seleção do vencedor 
geral do Factory of the Year Award, 
o júri buscou uma fábrica que tenha 
demonstrado uma profunda iniciativa de 
transformação e apresentado melhorias 
significativas de desempenho, incluindo 
aumento de produtividade, qualidade, 
competitividade e participação de 
mercado. Um importante parceiro do 
evento da premiação e membro do 
painel de jurados é o Boston Consulting 
Group, especialista líder mundial em 
gestão e estratégia empresarial.
A unidade de Beauvais é a maior produtora e exportadora de maquinário agrícola da França. 
Cerca de 14.500 tratores saem anualmente de suas linhas de montagem, dos quais 85% são 
entregues a mercados de todo o mundo.
O Factory of the Year Award reconhece o projeto de reorganização bem-sucedido e de amplo 
alcance das instalações da AGCO em Beauvais. A fábrica obteve ganhos consideráveis de 
produtividade graças à implementação de processos Lean Manufacturing, de boas técnicas de 
limpeza e manutenção 5S, e da estratégia de melhoria contínua Hoshin Kanri. Além disso, o 
júri destacou a Iniciativa de Transformação de Qualidade da unidade e o claro compromisso 
dos funcionários de Beauvais com o processo de transformação.
A unidade da AGCO em Beauvais é o centro de projeto e fabricação dos tratores de 75 a 400 
hp da Massey Ferguson, marca global da empresa. “É um privilégio e uma honra vencer este 
cobiçado prêmio”, declarou Richard Markwell, vice-presidente e diretor administrativo da 
Massey Ferguson para a região da Europa, África e Oriente Médio. “Ele é uma homenagem à 
nossa competente força de trabalho de 2.500 funcionários de Beauvais, que são os arquitetos 
da grande transformação da fábrica ao longo dos últimos cinco anos. Esse mais recente 
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Compra a dinamarquesa Cimbria, fabricante de equipamentos 
para processamento e armazenamento de grãos e sementes
O Grupo AGCO anuncia a aquisição da dinamarquesa Cimbria, fabricante de equipamentos 
para o processamento, manejo e armazenamento de grãos e sementes.
A operação, cuja aprovação definitiva por parte das autoridades está prevista para o terceiro 
trimestre de 2016, está avaliada em 310 milhões de euros.
O amplo catálogo de produto da AGCO incluía a marca GSI, que precisamente opera no setor 
que a Cimbria produz. Após a aquisição por parte de Silverfleet Capital, em abril de 2013, a 
companhia nórdica realizou com êxito uma ambiciosa estratégia de expansão, que gerou um 
crescimento substancial no faturamento e lucro.
A Cimbria estendeu seu negócio para mercados de alto crescimento, grandes importadores de 
grãos e sementes, como Egito e outros países do Oriente Médio. Anteriormente, se centrou 
principalmente em países exportadores e também ampliou suas operações de vendas para 
cobrir os serviços de pós-venda.
Do ponto de vista operativo, a Cimbria reforçou a equipe de alta direção com uma série de 
nomeações em seus departamentos de I+D, compras e pós-venda. Além disso, melhorou sua 
eficiência na fabricação, que inclui a abertura de uma nova fábrica na República Tcheca.
“Graças ao apoio financeiro e conhecimento estratégico de Silverfleet, assim como de nossos 
empregados, de nível mundial, a Cimbria experimentou uma rápida transformação nos 
últimos anos. Estamos numa boa posição para seguir aumentando nossa participação no 
mercado, e atendimento a nossos clientes, agora também junto a nossos novos proprietários, 
AGCO”, disse Soren Overgaard, Diretor Geral da Cimbria.
www.agcocorp.com

reconhecimento é outro marco de nossa incansável busca de melhoria contínua com o 
objetivo de garantir que nossos clientes tenham realmente os melhores produtos à disposição 
em seus empreendimentos agrícolas.”
“Além desta premiação, a unidade de Beauvais havia conquistado, no início deste ano, o 
prêmio de melhor exportadora estrangeira da França”, acrescentou. “Uma fabricação da mais 
alta qualidade é a base da renomada confiabilidade e segurança dos equipamentos Massey 
Ferguson. Isso, aliado à nossa liderança em projeto e engenharia, está garantindo que nossa 
famosa marca de ‘triplo triângulo’ continue avançando. A participação de mercado da Massey 
Ferguson obteve um novo crescimento na região da Europa, África e Oriente Médio no ano 
passado, o sexto ano consecutivo em que ampliamos esse índice.”
Boussad Bouaouli, vice-presidente de fabricação da AGCO em Beauvais, comentou: “A 
Iniciativa de Transformação de Qualidade de Beauvais é parte do objetivo global da AGCO de 
ser a primeira em qualidade percebida, e foi considerada uma incrível realização pelos jurados 
do Factory of the Year Award. Isso ilustra a dedicação de cada um dos funcionários para 
apresentar ‘o melhor em qualidade’ em cada trator individualmente na linha de produção. 
Para nós, é uma grande emoção receber o título de Factory of the Year, e parabenizamos 
todos os nossos funcionários de Beauvais. Essa premiação é o resultado do compromisso, 
dedicação e esforço de todos eles”.
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Carregadores telescópicos Merlo Panoramic Professional

NO MAIS 
ALTO NÍVEL

A série Panoramic Professional está for-
mada por três modelos (P 55.9 CS, P 
60.9 CS e P 75.9 CS). É só observar o 

peso em vazio (10,3-11,4 t) para comprovar 
que estamos diante de uma máquina focada 
claramente para trabalhos profi ssionais. Não 
somente se situa no vértice superior da ofer-
ta de produtos da Merlo, mas também que se 

constitui numa das máquinas de maior rendi-
mento de seu segmento.

A série Panoramic Professional é uma 
grande aliada em diferentes tipos de aplica-
ções, tanto no que se refere ao movimento 
de terras como, dentro do setor agrícola, em 
trabalhos pesados realizados em proprieda-
des agropecuárias, nas empresas produtoras 
de biogás ou também nas grandes instalações 
de armazenamento de cereais.

Sua potência e capacidade não deixam 
dúvidas. Para isso conta com um motor Deutz 
TCD 4.1 turbo diesel, de 4 cilindros, que 
atende a normativa Tier 3B graças ao traba-
lho conjunto de um pequeno sistema EGR e 
do fi ltro de partículas DPF. Soma-se a isto o 
sistema de injeção do tipo common rail pa-
tenteado pela Deutz, com duas bombas, e 
oferece curvas de torque muito planas. Estas 
soluções técnicas, segundo os dados do fabri-
cante, permitem uma redução do consumo 

A série de carregadores 
telescópicos Panoramic 
Professional da Merlo 
situa-se na vanguarda 
tecnológica de seu 
segmento, orientada às 
grandes propriedades e, em 
particular, para aquelas que 
desenvolvem a maior parte 
de seu trabalho em cultivos 
de cereais ou na produção de 
biogás.
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 www.merlo.com

de combustível de 18% diante da média da 
categoria, graças também aos sistemas Mer-
lo EcoPowerDrive (EPD) e Fan Drive.

Com o primeiro, todos os parâmetros da 
máquina são gerenciados de forma eletrôni-
ca. O único que o operador tem que fazer é 
estabelecer, mediante o pedal do acelerador, 
a velocidade de translação que desejar. O sis-
tema de controle defi ne auto-
maticamente o regime de ro-
tação do motor e a relação 
hidrostática que se estabe-
lece mediante um algoritmo 
que leva em conta as condi-
ções reais de trabalho da má-
quina devidamente equipada 
e que garante que se obtenha 
e se mantenha a velocidade requerida.

O sistema Fan Drive permite trocar o sen-
tido de rotação do ventilador, de aspirante a 
soprador, com objetivo de manter o pacote 
limpo e radiante para uma maior efi ciência.

Esta linha de carregadores telescópicos 
profi ssionais inclui também um sistema de 
tração integral, nivelamento hidráulico do 
chassi e um vão livre no solo de mais de 45 
cm, para poder operar inclusive em terrenos 
irregulares. De fato, está homologado se-
gundo a norma EN 1469 / B, 
para seu uso off road. Nes-
te sentido, um aspecto im-
portante é também o blo-
queio do diferencial e 
os sistemas de direção 
integrados. 

Outras caracte-
rísticas técnicas des-

tacáveis são o sistema de 
controle de estabilidade 
MCDC, exclusivo da Merlo, 
que não se limita somente a 
garantir a estabilidade lon-

gitudinal dianteira durante o deslocamen-
to das cargas, tanto em situações estáticas 
como dinâmicas, mas que integra esta fun-
ção, com o reconhecimento dos acessó-
rios e com um indicador da carga em mo-
vimento.

Em termos de conforto do operador, a 
ampla cabina conta com o sistema de sus-
pensão CS e a suspensão hidráulica no bra-

ço telescópico B.S.S, onde a função de 
amortecimento é realizada por um cir-
cuito hidráulico dotado de amortece-
dores de pressão a gás que atuam no 
cilindro de elevação do próprio braço.
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PRODUTO
 

Antes de mais nada, 
para falar sobre o pro-
duto, convidamos o 

produtor Leandro Soncini 
para dar sua opinião sobre 
ele. Leandro produz arroz 
em Dom Pedrito bem na di-
visa com o Uruguai. Trata-se 
de um cliente muito respei-
tado pela Kuhn do Brasil, é 
produtor de sementes e um 
grande formador de opinião 
frente aos produtores rurais.

A máquina foi um in-
vestimento que deu certo na 
propriedade de Leandro de-
senvolvida para toda região 
produtora de arroz e trigo, 
o produtor se diz encantado 

com as vantagens do produ-
to. Segundo ele, a máquina 
tem como um dos principais 
benefícios o uso de menos 
pessoal, consegue plantar 
com apenas 01 funcionário 
o que antigamente faria com 
o uso de 02 ou 03. Leandro 
costumava trabalhar com se-
meadoras de 20 linhas, para 
isso precisava de 03 tratores, 
e 03 operadores, e com essa 
inovação conseguiu resumir 
esse quadro. Além disso, a 
precisão de plantio é perfei-
ta, como a distribuição de 
sementes acontece com ex-
clusivo plantio pneumático 
através de pressão positiva 

a uniformidade de sementes 
fica muito boa. Existe mui-
ta precisão para largar a se-
mente, ou seja, usa-se menos 
sementes com um aproveita-
mento e estabilidade melhor 
que as outras máquinas que 
já usou. Outra vantagem é a 
agilidade no transporte, por 
ser articulada ela se dobra 
facilmente sendo assim mais 
simples de trabalhar.

O produtor mencionou 
ainda as facilidades no trans-
porte. “Não há perda de tem-
po nas operações, já que o 
produto ergue as pontas, ele 
se torna muito prático”. Ele 
tinha receios sobre a questão 
de plantio nas taipas, mas o 
produto se mostrou excelen-
te. O ano foi chuvoso e sa-
tisfatório, Leandro realizou o 
plantio de arroz em mil hec-

Semeadora Pneumática Rebocada Kuhn Quadra 
Air-Flow 9000 / 10000

“Não há perda de 
tempo nas operações”
Um dos mais importantes lançamentos da Kuhn 

trouxe muitas novidades para o setor de plantio.
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tares e está em fase de ava-
liação sobre as diferenças 
que terá em relação a outras 
áreas e outros anos, mas tem 
muita expectativa em relação 
à homogeneidade do plantio.

Saiba um pouco mais 

Trazendo a já conheci-
da qualidade de distribui-
ção pneumática e dosagem 
Kuhn, a mais nova integran-
te da família Quadra con-
ta com dois  reservatórios de 
alta capacidade, o de semen-
tes e agora, um de fertilizan-
tes. A Quadra Air-Flow foi de-
senvolvida para agricultores 
que buscam alto rendimento 
visando aproveitar a janela 
de plantio ideal. Seu sistema 

de dosagem Venta é respon-
sável pela excelente unifor-
midade na distribuição de se-
mentes incluindo a dose cer-
ta de fertilizantes de acordo 
com a necessidade do produ-
tor, tudo isso aliado a maior 

velocidade no plantio. Ne-
cessitando menos de um mi-
nuto para mudar da posição 
de trabalho (10 m) para a de 
transporte (4,80 m), o fecha-
mento vertical do chassi faci-
lita seu transporte e desloca-
mento entre as lavouras.   

Distribuição pneumática 
O sistema pneumático 

KUHN proporciona um fl u-
xo de ar positivo contínuo 
para as sementes e fertilizan-
tes até o leito de semeadura. 
Com esse conceito é possí-
vel distribuir os insumos de 
forma inteligente sem a ne-
cessidade de compensação 

das perdas por sobreposição 
de sementes na linha, funcio-
nando com grande efi ciência 
nas mais variadas condições 
de terreno.

Ajuste facilitado 
A Quadra Air-Flow vem 

equipada de série com diver-
sas funções que possibilitam 
maior rendimento e efi ciên-
cia no plantio. O controla-
dor GPS atua nas diversas 
funções embarcadas na se-
meadora como, sensoria-
mento de linhas, corte de 
seções e tamanho da área 
trabalhada. Para maior co-

modidade, todas funções de 
calibração, são defi nidas e 
controladas a partir da cabi-
ne de operação.

Maior rendimento diário  
Os reservatórios com ca-

pacidades de 3300 litros para 
sementes e 4400 litros para 
fertilizantes, garantem auto-
nomia suficiente para atin-
gir até 100 ha em um único 
dia.  O seu sistema de rea-
bastecimento rápido é a fer-
ramenta que faltava no cam-
po, pois permite o abasteci-
mento em um único ponto, 
tanto para semente quanto 
para o fertilizante.
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PAOLO POMPEI
Presidente da Área de Pneus Agrícolas e Florestais da Trelleborg Wheel Systems e Mitas

“As duas marcas não são 
concorrentes entre si, uma 
não se sobrepõe à outra”

Paolo Pompei, Presidente 
da Área de Pneus 
Agrícolas e Florestais 
da Trelleborg Wheel 
Systems e Mitas, nos 
concedeu esta entrevista 
exclusiva pouco antes 
de se tornar público para 
todo o mundo os planos 
da companhia. Após a 
aprovação de Bruxelas, a 
Trelleborg Wheel Systems 
realizou a aquisição da 
Mitas, possibilitando 
o nascimento de um 
gigante do setor de 
pneus.
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Julián Mendieta, 
TIVOLI (ITALIA)

Foi anunciada uma im-
portante novidade em 
relação à Mitas e Trel-

leborg. É uma grande apos-
ta para o futuro em muitos 
níveis. De um lado, está a 
Trelleborg, como marca Pre-
mium, e por outro lado a Mi-
tas, uma marca que ocupa 
um segmento de mercado di-
ferente, mas que em nenhu-
ma hipótese é de baixa qua-
lidade, já que está num pon-
to intermediário e compete 
com outras deste nível como 
BKT, Firestone, Kleber, etc.

Trata-se de duas linhas 
diversas que se complemen-
tam e criam uma oferta re-
almente explosiva, porque 
as duas são grandes marcas 
com apostas importantes. 
Não somente falamos em ní-
vel de produto, falamos tam-
bém de sinergias de produto, 
qualidade do produto… Que 
benefícios uma marca obte-
rá da outra?

Como já foi dito, são duas 
linhas de produto, duas mar-
cas muito fortes que buscam 
objetivos e cobrem segmen-
tos diferentes. Acredito que 
esta é a história de êxito desta 
aquisição e desta nova socie-
dade. Nós temos uma marca 
Premium muito forte entre os 
produtos de alta performan-
ce, um grande especialista 
do setor que trata de maximi-
zar o resultado operacional 
da própria empresa. E, ago-
ra, dispomos de uma segun-
da marca muito potente que 
completa a gama, e que atu-

almente é concorrente direta 
de marcas como a Firestone, 
Kleber, Verdestein, etc.

Atualmente, a Trelleborg 
é a líder no segmento pre-
mium e a Mitas é a líder no 
segmento standard ou inter-
mediário, e não existe sobre-
posição de uma com a outra. 
Portanto, um aspecto chave 
na nova sociedade será man-
ter estes valores muito impor-
tantes, em que ninguém deve 
invadir o território do outro, 
porque se alguma das mar-

cas fizesse isso estaria per-
dendo valor. 

Para manter tudo isso, de-
vemos ser muito claros na es-
tratégia das marcas, nos ca-
nais de venda evitando que 
uma se sobreponha à outra. 
Isso é parte da força de ven-
das, uma força de vendas es-

que estarão focados na marca 
Trelleborg, que visitarão mui-

força de vendas que se ocu-

Paolo Pompei é o Presidente da Área de Pneus Agrícolas e Florestais da 
Trelleborg Wheel Systems. Agora, amplia a mesma responsabilidade para a 
Mitas. Em conjunto, é uma área de negócio estimado em 500 milhões de euros.
Esta operação acarreta também algumas mudanças estruturais na companhia. 
A nova sociedade estará dividida em três áreas de negócio: a Agricultura e 
Florestal, que é a de maior volume, a Industrial, atualmente “Material Handling” 
e que passará a ser denominada “Industrial Construction”, com algumas 
semelhancas com a gama da Mitas, um negócio de 300 milhões de euros, e 
surge uma nova unidade de negócio “Two Wheels” focada em pneus para moto 
e produtos especializados, que atualmente geram aproximadamente 40 milhões 
de euros, mas que tem grande potencial de crescimento.

REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL
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pará da marca Mitas, que terá 
que continuar desenvolven-
do a venda através da rede 
de distribuidores Mitas. Este 
é o conceito vencedor desta 
nova sociedade.

Há outra série de marcas 
que concorrem com um ter-
ceiro segmento voltado para 
produtos de preço, e para 
isso dispomos da marca Cul-
tor, outra marca importante 
com a qual nós trataremos 
de cobrir esta demanda do 
mercado e concorrer prin-
cipalmente com fabricantes 
asiáticos, que são seus con-
correntes. 

Uma sinergia comercial 
que aproveitaremos é a ex-
pansão geográfica. Temos 
duas marcas, Trelleborg e Mi-
tas, que também nascem este 
ano na América do Norte, 
onde agora temos duas fábri-
cas que servirão para desen-
volver o negócio nesse con-
tinente, e com as quais trata-
remos de atacar aos nossos 
dois principais concorren-
tes, que são Titan e Firestone. 

O mercado americano este-
ve muito protegido este ano 
e viu crescer essencialmen-
te somente os dois concor-
rentes locais. Portanto, o pri-
meiro objetivo será o cresci-
mento na América do Norte, 
e o segundo será a expansão 
da Mitas em outros territó-
rios do mundo, Ásia e Ocea-
nia, onde a Trelleborg já tem 
sedes comerciais, e podemos 
juntar à oferta, a gama de pro-
dutos da Mitas, para comple-

O primeiro indicador que Paolo Pompei observa quando analisa a evolução do 
mercado são os clientes, muitos deles grandes fabricantes de tratores e maquinaria 
agrícola. “Se analiso o primeiro trimestre do ano dos maiores produtores mundiais 
de tratores, vejo que na maioria dos casos houve uma queda por volta de 18 a 
20%. Não foi um bom ponto de partida em nível mundial”, admite.
De forma detalhada, o executivo considera que o mercado na “Europa se 
comporta melhor, na América do Norte continua caindo, na América do Sul 
também está baixando e na Ásia está estável”. Tudo isso não lhe impede 
assegurar que para Trelleborg, “foi um bom início, o motivo é que finalmente 
estamos colhendo os frutos dos investimentos que fizemos em anos passados”. 
Pompei se refere a fábrica na China, a aquisição na Austrália da empresa 
Amstrong, ao desenvolvimento das vendas em mercados emergentes como a 
África, e ao crescimento na América do Norte, “porque temos uma das melhores 
plataformas produtivas do mundo, se não a melhor”, manifesta.
“Para nós foi o contrário, porque começamos a colher tudo aquilo que 
semeamos no passado, e também há muitos novos produtos, lançamos 
uma nova série para tratores com perfil baixo, o TM1060, para tratores de 
potência média com alta capacidade de carga”. O diretor destaca também a 
evolução do preço do grão e a situação no mercado leiteiro, onde os preços 
são muito baixos para, em seu julgamento, gerar confiança no consumidor e 
no investidor. “Não vejo que 2016 seja muito diferente do ano passado, e há 
coisas que parecem boas como um alinhamento do estoque. Atualmente, há 
um equilíbrio entre a oferta  e a demanda, que permite uma estabilização de 
preços, e se espera uma posterior queda nos próximos meses”, acrescenta. 
“Tem sido um ciclo mais longo em relação ao vivido em 2009 e 2010, mas 
nós contamos com um crescimento mundial, com aumento da população, da 
classe média, de mercados como a África. As expectativas para a Trelleborg 
são ótimas”, conclui.

“ESTAMOS COLHENDO OS FRUTOS DOS 
INVESTIMENTOS”
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os segmentos que hoje não 
cobrimos.

Pode-se dizer com isto 
que em suas instalações na 
China poderão ser fabrica-
dos os produtos Mitas?

Podemos contemplá-lo. 
Não será a primeira coisa que 
faremos, porque temos muitas 
outras prioridades, mas pode-
mos pensar nisso no futuro, 
na produção de modelos Mi-
tas em nossas instalações chi-
nesas ou no Sri Lanka, onde te-
mos uma presença industrial.

É possível aproveitar a 
tecnologia desenvolvida pela 
Trelleborg ou pela Mitas para 
potencializar mutuamente 
uma ou outra marca para 
concorrer em mercados que 
são especialmente compli-
cados?

Provavelmente estes pro-
dutos sejam propostos de ma-
neira diferente. O consumi-
dor deve entender onde se 
encontra a diferença no pre-
ço, portanto, não podemos 
imaginar o mesmo produ-
to fabricado com marcas di-
ferentes. Não, não é este o 
caso. Pretendemos um mo-
delo equivalente ao Grupo 
Volkswagen, que engloba 
Porsche, Audi e Volkswagen. 
Devemos pensar na segmen-
tação quando pensamos no 
produto. O fato de que haja 
uma fábrica comum não sig-

-
duto. Mesma metodologia de 
fabricação, mas conteúdo de 
produto diferente baseado no 
segmento onde vamos estar.

Como se pode pretender 
transmitir esta nova filosofia 
para as redes da Trelleborg e 
da Mitas, assim como a seus 
respectivos clientes?

Vocês têm a exclusivida-
de da notícia. Ainda não co-
municamos nada até o mo-
mento desta entrevista (30 
de maio), mas o faremos esta 
semana tal e como o estamos 
contando. Explicaremos a to-
dos a necessidade de conser-
var o valor das duas marcas, 
de fazê-las crescer e lhes fala-
remos da necessidade de focar 
na força de vendas, marketing 
e desenvolvimento. Inclusi-
ve a área de marketing será 
diferente, porque devem su-
portar duas marcas que vão 
direcionadas a diferentes ca-

nais. Iniciaremos em breve 
os comunicados,  de manei-
ra muito detalhada, país por 
país e cliente por cliente, com 
eventos dedicados nas maio-
res feiras. A feira mais próxi-
ma que teremos agora é na 
EIMA (Itália), em novembro.

Como se pode observar 
esta operação, do ponto de 
vista dos distribuidores de 
uma e outra marca? 

As duas marcas não são 
concorrentes e para o dis-
tribuidor existe a vantagem 
de dispor de uma gama mais 
ampla, de poder completar 
a gama com um fornecedor 
que faz com que o ponto de 
venda seja mais forte. Esta fu-
são é realmente importante 

A fábrica da China é uma das instalações estratégicas da companhia.
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no nosso setor, porque há 
muitas marcas medianas e 
pequenas neste mercado, e 
o mercado necessita um pou-
co do que ocorre com os tra-
tores, de uma consolidação, 
e será assim. Já vimos nos-
sa aquisição da Mitas, tam-
bém a aquisição por parte 
de Yokohama da Alliance. 
Acredito que no futuro en-
contraremos quatro ou cinco 
grandes empresas, e somente 
estas poderão garantir quali-
dade, serviço e uma disponi-
bilidade mundial. Não acre-
ditamos numa estratégia na 
qual se fabriquem os pneus 
na China ou Índia e os dis-
tribuam para todo o mundo, 
isso não é sustentável. É pre-
ciso estar próximo do clien-

-
tos como o valor da moeda, o 
transporte ou as taxas de im-

portações em zonas como o 
Brasil ou América do Norte. 
Entendemos que ter uma pre-
sença global e ter fábricas de-
dicadas em cada continente 
é a estratégia vencedora para 
poder servir aos nossos clien-
tes mundialmente. Pensando 
no futuro, vejo poucos con-
correntes que tenham possi-
bilidades de fazer tudo isso.

Em nível de redes de dis-
tribuição, se pode pensar 
num reagrupamento de con-
cessionários em grandes dis-
tribuidores?

Não, não acredito. O ca-
nal atualmente em algum 
caso é similar aos tratores, 
mas, em outros casos é mui-
to diferente. Temos na Euro-
pa mais de 7.000 clientes en-
tre as duas marcas e não es-
peramos grandes mudanças. 

Organizamo-nos para ofere-
cer duas marcas com redes 
independentes. Devemos as-
segurar uma política de mar-
ca coerente.

Serão feitas mudanças 
em relação aos acordos que 
a Trelleborg ou a Mitas têm 
com os fabricantes de equi-
pamento novos?

Haverá duas marcas que 
terão duas demandas diver-
sas, e nossos clientes atuais, 
como a CNH, a AGCO ou a 
John Deere, poderão ter uma 
marca como a Mitas com es-
pecificação standard, e se 

em opção poderão oferecer 
pneus Trelleborg. Mas, isso 
é algo que já acontece atu-
almente. Mais de 70% dos 
pneus que vendemos como 
equipamento novo na Trelle-
borg foram pedidos por op-
ção. De outra forma, 90% 
dos pneus que a Mitas comer-
cializa pertencem à primeira 
opção do equipamento. São 
duas marcas que se comple-
mentam perfeitamente e, por-
tanto, existirá a possibilida-
de de escolher uma ou ou-
tra marca desde o princípio.

O que vocês pensam fa-
zer em diversos mercados em 
nível mundial?

Temos diferentes desa-
fios desde o ponto de vista 

-
te, e para mim, pessoalmen-
te, é um dos aspectos que 
mais me entusiasma. Porque 
temos na Europa uma plata-
forma muito forte, com uma 
quota de mercado muito im-

“Nos organizamos para oferecer duas 

marcas com redes de distribuição 

independentes. Devemos assegurar uma 

política de marca coerente”

Paolo Pompei junto ao 
Presidente, Maurizio Vischi.
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portante que devemos man-
ter, assim como desenvolver 
novas oportunidades de ne-
gócio e evolução em alguns 
mercados. Na América do 
Norte é muito diferente, ao se 
tratar de um projeto de cres-
cimento, de investimento, de 
desenvolvimento e reforço de 
duas marcas. Na América do 

porque não temos uma pla-
taforma produtiva, por isso 
esta fusão nos dará a oportu-
nidade de construir e enfren-
tar este mercado com a cons-
trução de uma nova fábrica 
ou uma aquisição. Neste mo-
mento, estamos trabalhando 
com todas as possibilidades, 

-
dade para digerir uma nova 
fábrica na América do Sul. 

porque lá temos uma marca e 
temos que construir a marca 
Mitas, e o interesse em desen-
volver Cultor é grande, para 
competir contra as marcas lo-
cais, que têm um preço mais 
baixo. Nesta região temos se-
des comerciais na Indonésia, 
Malásia, Singapura, e no Ja-

do ano. Temos também pre-
sença forte na Austrália, de-
pois da aquisição da Arms-
trong, com quem fornece-
mos não somente pneus, mas 
também uma completa ofer-
ta de rodas, e temos uma óti-
ma distribuição no mercado, 
embora devamos efetuar um 
grande trabalho de desenvol-
vimento do cliente. Portanto, 
são desafios completamen-
te diferentes uns dos outros, 
mas, que aportarão grandes 

crescimentos a esta nova so-
ciedade, tanto no setor agrí-
cola como no industrial.

No entanto, o mercado 
em que há maiores expectati-
vas em longo prazo é a África. 
O terreno é muito similar ao 
da América do Sul e está ten-
do uma maior estabilidade 
política, coisa que não é fá-
cil. É uma questão de tempo, 
mas é o mercado que cresce 
com maior velocidade, com 
mais de um bilhão de pesso-
as que necessitam de alimen-
tos. Estamos investindo nessa 
região sabendo que é um in-
vestimento de longo prazo.

Como se pode digerir 
tudo isto, para fazê-lo de ma-
neira coordenada e adequa-
damente?

Tratam-se de aspectos que 
estão relacionados com a ma-
neira com a qual eu vejo os 

negócios. Se a empresa inter-
namente entende bem o posi-
cionamento e o canal de ven-
da, o resto da empresa fun-
ciona automaticamente. Será 
muito importante uma boa 
comunicação interna, para 
que desde o início o merca-
do compreenda claramente a 
estratégia e o posicionamen-
to das marcas. Se isto for bem 
feito, o resto é uma questão de 

-
jam capazes de aprender com 
humildade, e entendam como 
competir com a concorrência. 
Nunca se deve dar nada por 
terminado, é preciso aprender 
todos os dias e saber construir 
com humildade.

Tive a possibilidade de 
estar na China junto com 
você, e com o Presidente da 
companhia, Maurizio Vis-
chi, e ver o que estão fazen-

“Temos uma equipe que trabalha no Brasil 

com grande êxito, e que está construindo 

um grande valor de marca”

Mitas continuará oferecendo produtos para o setor da construção.

-AW25 TRELLEBORG ENTREV POMPEI.indd   41 26/7/16   14:00



ENTREVISTA
 

AGRIWORLD42

do e semeando para o futu-
ro. Esta semente dará lugar a 
um modelo de mercado que 
deve mudar em pouco tem-
po. A Mitas poderá se apro-
veitar de todo este trabalho?

Acredito que sim. A Mitas 
encontrará uma melhor pla-
taforma na China, porque co-
meçamos a conhecer o mer-
cado, como funciona e onde 
a marca Mitas pode propor-
cionar valor no futuro, e con-
tinuamos ao mesmo tempo 
construindo a marca Trelle-
borg. Novamente, acredito 
que é preciso ter paciência, 
investir, e saber que não se 
muda um mercado da noi-
te para o dia. A China é ago-
ra um mercado no qual qua-
se tudo é uma novidade, mas 
devemos ser pacientes.

Vocês têm uma nova fá-
brica no Brasil. Quando acre-
ditam que o projeto sul ame-
ricano decolará com força, 
em termos gerais?

Demos um pequeno pas-
so na área industrial com-
prando uma pequena compa-
nhia que se chama Standard 

Tyres com enfoque no mer-
cado sólido. Pode ser a pla-
taforma sobre a qual pode-
remos desenvolver também 
o negócio agrícola, se não 
se efetuar nenhuma outra 
aquisição, e acredito que 
em 2017 possamos come-
çar a apresentar um plano 
sobre como pensamos en-
trar na América do Sul. É 
um plano que pode demo-

rar a ser concluído em alguns 
anos, por isso, nesse momen-
to não teremos uma presença 
industrial na América do Sul. 
Isso não quer dizer que do 
ponto de vista comercial não 
vamos investir. Como sabes, 
temos uma equipe que traba-
lha no Brasil com grande êxi-
to, e que está construindo um 
grande valor de marca. É uma 
equipe que deverá continuar 

    A DISCRETA INTELIGÊNCIA
O que era apenas uma notícia no mês de novembro passado é agora uma 
realidade, a Trelleborg Wheel Systems comprou a Mitas, uma operação que 
mudou as quotas do mercado dos fabricantes de pneus agrícolas e industriais 
e que permite à Trelleborg, desembarcar no mundo das duas rodas.
Nos últimos anos, apareceram novas marcas, outras foram incorporadas 
numa contínua “dança das cadeiras”, marcas como a Pirelli, a Goodyear, a 
Firestone, a Continental… sua divisão agrícola passou a outras mãos. Será 
que esse setor não é um bom negócio? É uma pergunta que poderíamos 
fazer para nós mesmos, no entanto, os fatos demonstram o contrário. Vimos 
como a Yokohama comprou a Alliance por 12 bilhões de dólares, como o fa-
bricante indiano BKT realiza fortes investimentos no setor agrícola, industrial 
e de duas rodas.
No ano passado, o mercado na Espanha de maquinaria de mais de 40 CV de 
aplicação agrícola, foi de 350.740 unidades, com um volume de negócio de 
85.536.900 euros, uma cifra nada depreciável.
Com esta compra, vão mudar muitas coisas nesse mercado, e não somente 
na Espanha. Fábricas em todo o mundo, numa política mundial de I+D. Nos 
últimos meses, visitamos as instalações da Trelleborg na China e da BKT na 
Índia, e vimos o esforço das marcas para ter maior e melhor presença em 
todo o mundo.
A Trelleborg e sua agora nova marca Mitas, inauguraram recentemente fábri-
cas nos Estados Unidos, e logo o farão na América do Sul. De um dia para o 
outro o mundo não será o mesmo em nível de pneus agrícolas e industriais.
Quem pilotará este grande porta-aviões será Paolo Pompei como Presidente 
da Unidade Agrícola e Florestal. Pompei é uma pessoa discreta em sua 
gestão, que administra com grande inteligência, trabalhador incansável. 
É uma pessoa próxima a mim (que escrevo isto), comunicativa, que lidera 
uma equipe de grande efi ciência. A pergunta é: Como será a gestão desse 
“gigante”? Nada melhor que ele para nesta entrevista exclusiva detalhar no 
que se transformará tudo isso.
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crescendo e, apesar da cri-
se, não a reduzimos, e conti-
nua fazendo um ótimo traba-
lho. Esta equipe também deve 
crescer na Argentina, agora 
que houve uma maior aber-
tura nas fronteiras.

Que oportunidades exis-
tem, agora, com o novo gru-
po Trelleborg-Mitas na Amé-
rica do Sul?

-
-

vestir na América do Sul. Até 
agora investimos numa força 
comercial, e falta investir na 
área industrial. Esta nova pla-
taforma é muito mais forte, e 
permite investir de maneira 
séria ao se tratar de uma pla-
taforma industrial. Temos esta 
oportunidade, e a de cons-
truir a marca Mitas, e como 
pensamos fazer na Europa e 
na América do Norte, criar 
uma marca de segundo ní-
vel de preço para encarar os 
concorrentes. Acredito que 
o maior desafio é o indus-
trial, mas, do ponto de vis-
ta de marca é similar ao que 
é preciso efetuar na Euro-
pa. É importante porque nos 
permite dispor de uma gama 
mais ampla que possa ofe-

recer para mercado muito 
diferente, tanto por exigên-
cia como por conteúdo, uma 
gama pensada fortemente 
para a América do Sul. Ago-
ra, poderemos dispor de uma 
gama dirigida a outro tipo de 

a cana de açúcar.

Como você vê atualmen-
te a Trelleborg-Mitas em rela-
ção à concorrência?

Eu distingo sempre dois ti-
pos de concorrentes: os mun-
diais, que têm uma plataforma 
produtiva e marcas conheci-

das em todos os continentes, e 
os concorrentes locais, como 
alguns chineses e indianos. 
Acredito que reunir duas em-
presas fortes como a Trelle-
borg e a Mitas oferece uma 
ótima vantagem competitiva, 
mas, penso sempre que este é 
o início de um caminho e não 

uma plataforma maior, uma 
gama mais ampla, cobrir no-
vos países. Eu gosto de pensar 
que este é um importante pas-
so para uma empresa líder, é 
um início, não uma chegada. 
Há muito ainda para fazer, há 
muito que desenvolver juntos.

Como podemos transmi-
tir tudo isto ao mercado da 
Espanha e Itália, ou todo o sul 
da Europa, e ao Brasil especi-
ficamente? Confiança, traba-
lho, empenho, de haver em-
preendido um desafio verda-
deiramente forte.

A comunicação é o ele-
mento chave, e tudo isto pas-
sará através de coletivas de 
imprensa, meios de comuni-
cação, mas também através 
das pessoas. O máximo co-
nhecimento dentro de uma 
empresa da estratégia, de ter 
toda a empresa alinhada sobre 
a estratégia, repercutirá numa 
ótima distribuição da forma-
ção do mercado. As pessoas 
falarão e atuarão sobre a estra-
tégia ao mesmo tempo. 

O cliente, o agricultor 
deve ser coerente e asso-
ciar o que vêm escrito com 
o que realmente oferecemos. 
Acredito que essa coerên-
cia é uma importante parte 
do êxito de qualquer gran-
de marca.

“Ter fábricas dedicadas em cada continente 

é a estratégia vencedora para poder servir 

aos nossos clientes mundialmente”
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Em 2015, a CNH Industrial confi rmou a 
sua posição de destaque em sustentabilida-
de nos índices Dow Jones Sustainability para 
o Mundo e a Europa. Além de ser nomeada 
como líder da indústria no setor de máqui-
nas e equipamentos elétricos, a empresa tam-
bém foi escolhida como líder do grupo do 
setor de bens de capital. O ranking inclui as 
24 empresas avaliadas como as mais susten-
táveis do mundo.

A CNH Industrial também recebeu 100 A, 
a pontuação máxima no programa de com-
bate às mudanças climáticas da CDP, que de-
monstra o seu forte compromisso ambiental. 

A organização também foi incluída em 
outros índices de sustentabilidade como o 
ECPI Global Agriculture Equity, ECPI Global 
Developed ESG Best in Class Equity, Euronext 
Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozo-
ne120, FTSE4Good, FTSE ECPI Italia SRI Ben-
chmark, FTSE ECPI Italia SRI Leaders, MSCI 
Global Sustainability Indexes, STOXX Glo-
bal ESG Environmental Leaders Index, STO-
XX Global ESG Social Leaders Index, STOXX 
Global ESG Leaders Index, STOXX Europe 
Sustainability Index e EURO STOXX Sustai-
nability Index.

Para reforçar a ligação entre a estratégia 
de negócio e as tendências futuras, a empre-
sa realizou uma série de novos projetos. Um 
deles, é o estudo de “Análise da Materiali-
dade da Sustentabilidade”, que contou com 
a participação de executivos representantes 
das instituições estratégicas para analisarem 
a relevância de alguns aspectos prioritários 
para a CNH Industrial e assim, nortear as de-
cisões futuras.

Além disso, a empresa também analisou 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), da ONU (Organização das Nações 
Unidas), afi m de avaliar o seu próprio posi-

A CNH Industrial publicou o seu 
Relatório de Sustentabilidade. 
O documento apresenta os 
resultados obtidos no ano passado 
e descreve os principais projetos 
e metas da empresa, que faz parte 
da lista climática “A” da CDP, em 
reconhecimento a uma série de 
outros índices importantes e tem 
6,32% de sua frota livre mantida 
por investidores socialmente 
responsáveis. 

CNH Industrial
Divulga Relatório de 
Sustentabilidade
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cionamento em relação às metas defi nidas 
e, em paralelo, juntou-se à campanha Com-
mit to Action promovida pela CDP, durante 
a COP-21 (Conferência do Clima da ONU), 
assumindo dois compromissos.

 Inovação
Para a CNH Industria, a inovação é uma 

das áreas mais estratégicas para manter a 
competitividade.

senvolvimento. 

de pesquisa colaborativos. 

lhando em Pesquisa e Desenvolvimento. 

Atividades de produção que respeitam 
o ambiente

O programa World Class Manufacturing 
(WCM), atualmente implantado em 54 unida-
des de produção da CNH Industrial em todo 

ma estruturado de metodologias que se con-
centra na melhoria contínua a fi m de elimi-
nar todos os resíduos e perdas em instalações 
industriais. No fi m de 2015, dez fábricas al-
cançaram o status de nível prata e 21 alcan-
çaram o nível bronze. 

Dentro do escopo do programa, os fun-
cionários de todo o mundo contribuíram ati-
vamente para otimizar as atividades da fá-
brica durante o ano, fornecendo 422 mil 
sugestões de melhorias. A atenuação das mu-
danças climáticas é um dos desafi os mais ur-
gentes enfrentados pela comunidade inter-
nacional e a CNH Industrial assume as suas 
responsabilidades, investindo na otimização 
do consumo de energia e diminuindo o uso 
de combustíveis fósseis para reduzir as emis-
sões de CO2

investidos para melhorar o desempenho ener-
gético de suas fábricas. Na área de proteção 

PRINCIPAIS RESULTADOS AMBIENTAIS

PRINCIPAIS RESULTADOS SOCIAIS
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hora de produção em comparação com 
2014. 

nas unidades produtivas é de fontes reno-
váveis. 

de CO2 devido ao aumento da utilização 
de energia de fontes renováveis. 

protegidas ou de alta biodiversidade. 

Produtos sustentáveis
Os produtos das marcas da CNH Indus-

trial são projetados e fabricados para operar 
com eficiência e reduzir as emissões de CO2. 
Para atingir esse objetivo, a empresa concen-
tra a sua estratégia nas seguintes ações:

Melhoria do consumo e eficiência ener-
gética: aumentar o desempenho do produ-
to e reduzir o consumo de combustível e o 
custo total de produção. 
Uso de combustíveis alternativos: ofere-
cer uma ampla variedade de produtos mo-
vidos a combustíveis com baixos níveis de 
emissão, como gás natural, bioetanol e bio-
diesel. Em 2015, a CNH Industrial vendeu 

-
primido (CNG) produzidos pela FPT Indus-

natural pela Iveco. 
Desenvolvimento de sistemas de propul-
são não convencionais: o segmento de 
veículos comerciais possui ônibus, veícu-
los leves e médios com sistemas de tração 
elétrica ou híbrida (elétrica e a diesel). Em 
comparação com motores a diesel, um ca-
minhão médio pode reduzir seu consumo 

caso dos ônibus, podem ser alcançadas re-
duções médias de consumo de combustí-
vel e emissões de CO2

Desenvolvimento de sistemas telemáti-
cos que melhoram a produtividade: a ges-
tão de agricultura de precisão oferece solu-
ções inteligentes para equipamentos agríco-
las e coleta dados para otimizar todo o ciclo 

agrícola: aração, semeadura, adubação e 
colheita. O segmento de equipamentos de 
construção oferece um sistema de telemáti-
ca inovador que utiliza um localizador por 
satélite GPS para o monitoramento remoto 
de uma série de operações, além de fatores 
para maximizar a distribuição da frota em 
todos os canteiros de obras, aumentar a efi-
ciência e otimizar o consumo e as emissões. 

O setor de veículos comerciais apresenta um 
sistema para veículos rodoviários que sim-
plifica e integra os dispositivos de informa-
ção e entretenimento, assistência de nave-
gação e direção, bem como os serviços de 
gestão de frotas. 
Apoiando o uso responsável: auxiliar os 
clientes na utilização adequada dos seus 
produtos, aumentando assim a eficiência e 
reduzindo as emissões. Isso é possível, por 
conta de uma série de abordagens, como sis-
temas eletrônicos, ferramentas de informáti-
ca e atividades de treinamento específicas. 

Cadeia de fornecimento responsável
A CNH Industrial adota uma abordagem 

responsável para a gestão da sua cadeia de 
fornecedores, mantendo relações transparen-
tes e parcerias mutuamente satisfatórias e du-
radouras. Além disso, um dos compromissos 
da empresa é promover comportamentos res-
ponsáveis do ponto de vista ambiental e so-
cial em toda a sua cadeia de fornecimento.

-
dores locais. 

Os produtos das marcas da 

CNH Industrial são projetados 

e fabricados para operar 

emissões de CO2
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acordo com critérios de sustentabilidade. 

um questionário de autoavaliação. 
-

das em fábricas de fornecedores de todo o 
mundo. 

-
rio da cadeia de fornecimento da CDP. 

Valor compartilhado
A CNH Industrial promove um diálogo 

para garantir que as expectativas das comu-
nidades locais sejam levadas em considera-
ção. Aprova de maneira voluntária projetos e 
atividades que estimulam o desenvolvimento 
econômico, social e cultural. Em 2015, foram 

-
cais por meio de projetos, doações e traba-
lho voluntário dos funcionários. Esses inves-
timentos abrangeram as áreas de bem-estar 
social, ajuda de emergência, educação, de-
senvolvimento de jovens, arte e cultura. 

meio da iniciativa TechPro2 no Brasil, Chi-
na, Etiópia, Itália e África do Sul. 

-
dades no Brasil, com foco nas atividades 
educacionais e recreativas para crianças e 
adolescentes carentes. 

-
das pelos funcionários para construir casas 
para pessoas sem-teto nos Estados Unidos. 

-
pregados foram capacitados nos três cen-
tros de treinamento de agricultura na Índia. 

estabeleceu parcerias e colaborações com 
a comunidade em 2015 foram: The Ame-
rican Cancer Society, Expo Milano 2015, 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO), Cooperação para o 
Desenvolvimento e Morada Humana, FIA 

Action for Road Safety, Future Farmers of 
America, Habitat for Humanity, Hogares 
San Francisco (IAP), Homeless Assistance 
Leadership Organization (HALO), Pastoral 
do Menor, Safe Schools, Slow Food, Tele-
thon Foundation, Trans-Help e United Way. 

 Equipe
A CNH Industrial considera seus funcio-

nários um ativo essencial. Operando em se-
tores dinâmicos e competitivos, o sucesso é 
alcançado, em primeiro lugar, com o talento 
e a paixão de pessoas qualificadas. A organi-
zação acredita que o crescimento do negó-
cio anda de mãos dadas com o crescimento 
pessoal. Por isso, seus investimentos também 
estão concentrados em programas para au-
mentar habilidades, como os treinamentos e 
projetos relacionados à saúde e segurança.

e segurança ocupacional. 

-
lho em relação a 2014. 

funcionários.
-

cedidas aos filhos e filhas de funcionários. 

Em 2015, foram investidos $ 3,7 

milhões em comunidades locais 

por meio de projetos, doações e 

trabalhos voluntários
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Clarissa Mombelli
CAMPO GRANDE

Apostando fortemen-
te nos pneus agrí-
colas radiais como 

uma das principais alavan-
cas de desenvolvimento do 
setor, a MICHELIN instalou 
uma unidade de produção 
exclusiva para estes pneus 
na sua fábrica em Campo 
Grande, no Rio de Janeiro. 
A empresa busca oferecer 
ao agricultor um produto 
de alta durabilidade, capaz 
de reduzir a compactação 
do solo e economizar com-

bustível. A empresa acredi-
ta nos pneus radiais como 
o futuro da agricultura bra-
sileira e mundial, uma so-
lução inteligente para com-
pletar a evolução e os be-
nefícios da mecanização no 
agronegócio.

“Conforme dados levan-
tados pela empresa, apenas 
cerca de 6% dos pneus agrí-
colas vendidos no Brasil são 

radiais, enquanto que na Eu-
ropa esse número chega a 
87%. Apostando neste poten-
cial, a MICHELIN tem como 
meta consolidar sua lideran-
ça no mercado brasileiro de 
pneus radiais agrícolas, con-
tribuindo de forma significa-
tiva para esse avanço”, afirma 
Emmanuel Ladent, Diretor 
Mundial da Divisão Agrícola 
da MICHELIN.

Com a nova linha de produção, a empresa tem como 
meta consolidar sua liderança no mercado radial

MICHELIN inicia a produção 
de pneus agrícolas no Brasil
A MICHELIN reforça a 
sua presença no Brasil 
e instalou uma unidade 
de produção exclusiva 
para pneus agrícolas 
radiais na sua fábrica 
em Campo Grande, no 
Rio de Janeiro.
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A instalação da unidade 
de produção agrícola

A MICHELIN acredita e 
investe no Brasil. Atenta às 
necessidades do mercado na-
cional e às demandas dos 
clientes dos diversos ramos 
de atividades do agronegó-
cio, a empresa reforça a sua 
presença no país, onde está 
presente industrialmente há 
mais de 30 anos, e anuncia 
a produção de pneus agríco-
las em sua unidade fabril de 
Campo Grande, no Rio de 
Janeiro.

“O Brasil, país com a 
maior extensão de terras agri-
cultáveis no mundo, apesar 
de ter evoluído significati-
vamente na competitividade 
do setor agrícola, tem o desa-
fio de progredir de forma ex-
pressiva nos próximos anos. 
A oferta de pneus agrícolas 
com a tecnologia de ponta 
MICHELIN vem para contri-
buir, de forma significativa, 
para a produtividade da agri-
cultura nacional, responsável 
hoje por 23% do PIB brasi-
leiro”, explica Nour Bouhas-
soun, presidente da MICHE-
LIN na América do Sul.

O executivo destaca a 
importância do agronegócio, 
um dos principais eixos do 
desenvolvimento econômi-
co sustentável, para alavan-
car a economia do país, uma 
vez que garante a produção 
de mais alimentos, aumen-
ta a fixação do homem no 
campo e promove a geração 
de emprego e renda. “Consi-
derando que o pneu é o elo 
entre a máquina agrícola e o 

solo, é possível atribuir a ele 
uma série de resultados po-
sitivos relacionados à produ-
ção e à rentabilidade da la-
voura”, enfatiza.

A tecnologia MICHELIN 
Ultraflex

Atualmente, os agriculto-
res se deparam com um de-

safio em comum: maximi-
zar sua produtividade e re-
duzir os custos operacionais. 
Atendendo à esta demanda, 
além da tecnologia MICHE-
LIN Radial, a MICHELIN le-
vará à sua linha de produção 
agrícola no Brasil, a tecnolo-
gia MICHELIN Ultraflex.

Esta inovação que tra-
balha sob baixa pressão, e 
consequentemente compac-
ta menos o solo com melhor 
rendimento, responde a um 
duplo desafio do mercado: 
melhorar a produtividade, 
acompanhando a evolução 
do maquinário agrícola, ao 
mesmo tempo em que con-
tribui para a preservação do 
meio ambiente, protegendo 
solos e economizando com-
bustível.

“Ao iniciar a fabricação 
de pneus agrícolas na Amé-
rica do Sul, a MICHELIN tem 
o objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento de uma 
produção agrícola com a pre-
servação máxima do solo. 

Emmanuel Ladent, Diretor Mundial da 
Divisão Agrícola da MICHELIN.
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Um dos maiores desafios 
deste século é garantir a ofer-
ta de alimentos para as mais 
de 8,5 bilhões de pessoas 
que deverão habitar o mundo 
no futuro, preservando os re-
cursos naturais do planeta”, 
explica Bouhassoun.

Segundo um estudo inde-
pendente realizado pela uni-
versidade britânica Harper 
Adams, o aumento de produ-
tividade de uma lavoura é de 
4% quando todas as máqui-
nas envolvidas na produção 
têm os pneus radiais substitu-
ídos por pneus com a tecno-
logia MICHELIN Ultraflex IF 
(Increased Flexion) e VF (Very 
High Flexion).

De acordo com Chris-
tian Mendonça, Diretor de 
Comércio e Marketing de 
Pneus Agrícolas da MICHE-
LIN América do Sul, “se trou-
xermos este estudo para a re-
alidade brasileira, podemos 
dizer que um produtor de 
2.000ha consegue uma pro-
dutividade média de soja de 
3.120 kg/ha (52 sacas/ha). 

Com este aumento de 4% 
na sua produtividade, consi-
derando o preço da saca de 
60 kg de soja a R$ 80,00, há 
um ganho real de mais de R$ 
320.000,00 por safra”.

Pneus radiais produzidos 
no Brasil

MICHELIN CargoxBib – 
Destinado aos veículos de 
transporte de cana-de-açúcar 
e carretas agrícolas. Sua es-
trutura é imbatível em com-
paração à resistência ao ro-
lamento, capacidade de car-
ga e proteção do solo, com 
todos os atributos de alto de-
sempenho de uma carcaça 
radial, transportando cargas 
pesadas em baixas pressões 
e/ou em alta velocidade.

MICHELIN MachxBib – 
Destinado a tratores de alta 
potência, proporciona eco-
nomia de combustível e tra-
ção (transferência de torque). 
Ideal para carregar grandes 
cargas sob pressões ultrabai-
xas. Com uma carcaça ex-
tramacia e ombros arredon-
dados, o pneu oferece pro-
teção vital do solo durante a 
preparação, o plantio e o tra-
tamento. Já a banda de roda-

gem plana e estável se distri-
bui uniformemente por toda 
a carcaça, o que auxilia a 
pulverizar a pressão e a re-
duzir a compactação do solo. 

MICHELIN AxioBib – 
Desenvolvido para máquinas 
agrícolas de forte potência, 
de mais de 250 cv, oferece 
melhor tração e menor resis-
tência ao rolamento. Isto sig-
nifica, para o cliente, um ga-
nho de produtividade: tem-
po trabalhado e economia 
de combustível. É o único 
pneu com a denominação IF 
(Increased Flexion – que em 
português significa “Flexão 
Aumentada” ou “Maior Fle-
xão”), estabelecida pela Tire 
and Rim Association dos Es-
tados Unidos.

Nour Bouhassoun, presidente da Michelin na 
América do Sul.
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Inúmeras tecnologias sur-
gem no mercado todos os 
anos, máquinas com maior 

eficiência, mais confortáveis 
e de maior valor de aquisi-
ção. Esses detalhes fazem 
com que se exija maior efi-
ciência em sua utilização. 
Os gestores de grandes em-
presas rurais estão cada vez 
mais preocupados com a me-
lhor utilização das máquinas, 
adotando medidas que au-
mentam a vida útil e reduz 
manutenção e consumo de 
combustível.

Alguns trabalhos na bi-
bliografia enfatizam que o 
equilíbrio dinâmico dos trato-
res agrícolas de pneu deve ser 
realizado visando a melhoria 
na forma de trabalho, levando 
em consideração alguns pa-
râmetros como: avanço, pa-
tinagem e desgaste dos com-
ponentes. De maneira geral, 

para se realizar o equilíbrio 
dinâmico de tratores altera-se 
a quantidade de lastros (pesos 
metálicos e água nos pneus) e 
pressão dos rodados.

Para demonstrar o efeito 
da alteração de lastros e pres-
são de pneu sobre o avanço 
e a patinagem na operação 
de gradagem, o Laborató-
rio de Máquinas e Mecani-
zação Agrícola (LAMMA) da 
UNESP Jaboticabal, em par-
ceria com a CASE IH do Bra-
sil, realizou uma série de ava-

liações utilizando o trator 
Case IH, modelo Farmall 95. 
Para a situação amostrada 
nesse experimento, acoplou-
-se ao trator uma grade de 16 
discos recortados, modelo 
GAI-CR Maksolo, operando 
à velocidade de 7 km/h.  An-
teriormente ao experimento, 
havia sido cultivado amen-
doim em sistema de cultivo 
mínimo.

Para a medição do avan-
ço e da patinagem foi utili-
zado um avançômetro digi-

AGRICULTOR,  
VOCÊ ADEQUA AS MASSAS 
DOS SEUS TRATORES?

Avançômetro 
utilizado na 

avaliação.
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tal composto por um módulo 
eletrônico digital micropro-
cessado, dois sensores de 
roda e uma chave sinaliza-
dora. O acionamento dos 
sensores de roda é dado por 
meio da contagem do nú-
mero preciso de voltas dos 
pneus dianteiro e traseiro, 
obtendo os dados calcula-
dos pelo processador confor-
me leitura desejada. Porém, 
ressalta-se que esta medição 
pode ser realizada manual-
mente sem utilizar este equi-
pamento, no caso de não tê-
-lo disponível.

Para cada condição de 
lastragem (pesos metálicos + 
água nos pneus), inicialmen-
te foi estabelecida a pressão 
máxima permitida em cada 
pneu, conforme estabelecido 
no próprio manual do fabri-
cante  pneu. Posteriormen-
te foi realizado a análise do 
avanço e patinagem de cada 
condição testada.

Procedimentos para 
adequação do trator 

As condições do trator no 
momento do início do traba-
lho eram: máxima lastragem 
líquida permitida em cada 
conjunto de pneu do tipo 
diagonal (75% de água) e 
máxima lastragem metálica, 
sendo 430 e 300 kg de las-
tros nos eixos dianteiro e tra-
seiro, respectivamente. Para 
o início dos testes, ajustou-se 
a calibragem dos mesmos, 
deixando com pressão míni-
ma nos pneus dianteiros (14 
psi) e a máxima nos traseiros 
(24 psi), obedecendo a tabe-
la fornecida pelo fabricante. 

Em seguida, realizou-se 
um teste demonstrativo, afe-
rindo-se o avanço e a patina-
gem do trator na operação de 
gradagem. Os valores encon-
trados encontraram-se acei-
táveis, porém, foi observado 
o fenômeno Power hop (ga-
lope). Diante disto, o trator 
foi readequado modificando 
a relação peso/potência res-
peitando-se a distribuição de 
massa entre os eixos. Este va-
lor é obtido pela razão entre 
a massa total do trator pela 
potência do motor. 

Para verificação da distri-
buição de massa do trator de-
ve-se realizar três pesagens: a 
primeira pesa-se todo o tra-
tor; na segunda coloca-se 

apenas a parte dianteira so-
bre a balança, obtendo-se a 
massa do eixo dianteiro; já 
na terceira, coloca-se a parte 
posterior do trator, obtendo-
-se a massa do eixo traseiro. 
De posse destes resultados, é 
possível calcular a porcenta-
gem da massa do trator sobre 
os eixos dianteiro e traseiro, 
respectivamente. Na tabela 1 
pode-se verificar as distribui-
ções ideais para cada tipo de 
operação em que o trator po-
derá trabalhar.

Para dar sequência ao ex-
perimento e chegar a lastra-
gem escolhida, reduziu-se a 
quantidade de lastro liquido 
dos pneus traseiros de 75% 
para 60% (Figura 1), também 

Tabela 1. Distrivuição de massa para um 
trator 4x2 TDA
 Percentual da distribuição de massa

 Modo de acoplamento  
 do implemento ao trator 

Eixo dianteiro Eixo traseiro

 Barra de tração 35% 65%
 Sistema hidráulico de  
 três pontos 

40% 60%

Fonte: Furlani (2015).

Figura 1: Procedimento de retirada de lastro líquido no pneu traseiro. Redução de 75 para 
60% de água.
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houve a retirada de seis las-
tros metálicos de 50 kg do 
eixo traseiro. No eixo dian-
teiro os pneus continuaram 
com 75% de água, entretan-
to retirou-se quatro lastros de 
45 kg. (Figura 2 A e B).

Avanço (%)
A avaliação do avanço 

consiste na contagem e com-
paração do número de vol-
tas que o rodado dianteiro dá 
com a tração acionada em re-
lação ao número que a mes-
ma dá com a tração desliga-
da. É considerado ideal que 

esta relação tenha valor po-
sitivo entre 1,2 a 1,8%, estes 
valores permitem que os ro-
dados dianteiros tracionem 
mais que os rodados trasei-
ros, auxiliando no desempe-
nho do trator durante as ope-
rações e manobras. Valores 
de avanço entre 0 a 5% são 
considerados aceitáveis, va-
lores menores que 0 e maio-
res que 5% reduzem a efici-
ência de tração e elevam o 
desgaste de pneus e compo-
nentes da transmissão.

 Para a medição do avan-
ço com o avançômetro reco-

menda-se deslocar o trator 
com velocidade constante 
entre 1 e 2 km/h em solo fir-
me. Desloca-se se trator com 
a TDA desligada e, posterior-
mente, desloca-se no mesmo 
percurso com TDA acionada, 
durante esse processo os sen-
sores colocados nas rodas fa-
zem as leituras e enviam para 
o receptor, dando o resultado 
em tempo real.

Patinagem (%) 
O índice de patinagem 

refere-se a diferença percen-
tual de voltas que o rodado 
traseiro do trator dá quando 
está em trabalho em relação 
ao número de voltas que o 
mesmo dá em transporte, na 
mesma distância. Para cada 
operação assim como cada 
característica de solo, os va-
lores aceitáveis de patinagem 
mudam (Tabela 2). É de suma 
importância manter os valo-
res de patinagem dentro dos 
aceitáveis, para garantir uma 
maior vida útil dos pneus. 
Vale ressaltar que a avalia-
ção da patinagem deve ser 
feita sempre quando o trator 
mudar a operação de traba-
lho, lembrando que a altera-
ção do tipo de implemento 
acoplado pode interferir na 
distribuição de massa entre 
os eixos.

Exemplo de adequação 
Conforme já descrito, no 

teste preliminar com o tra-
tor superlastrado, os resulta-
dos obtidos para o avanço e 
patinagem situaram-se den-
tro da faixa aceitável (4,06 
e 8,31 %, respectivamente), 

Figura 2: Procedimento de retirada dos lastros dianteiros (A) e traseiros (B).

A B

Tabela 2. Indicação de patinagem aceitável 
em cada característica do solo. 

 Condições do solo    Porcentagem

 05 07 08 10 12 15 20
 Firme/Resto de cultura
 Revolvido/Trabalhado
 Solto/ Arenoso
 Com Pneu Radial
 Com Pneu Diagonal 

Fonte: Boletim de orientação técnica Goodyear.
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maior pressão do pneu tra-
seiro (32psi) em combina-
ção com 14 psi no rodado 
dianteiro. Vale ressaltar, que 
a principal alternativa para o 
ajuste do avanço após a de-
finição da relação peso/po-
tência, seja para aumentar 
ou diminuir, é dada a par-
tir da variação de pressão de 
ar nos pneus dianteiro e tra-
seiro. Para aumentar a rela-
ção de avanço, aumenta-se 
a pressão dianteira e reduz a 
traseira, e em contrapartida 
quando o objetivo é diminuir 
o avanço, reduz-se a pressão 
nos rodados dianteiros e se 
aumenta a dos traseiros. Po-
rém, se deve sempre levar em 
consideração as pressões má-
ximas e mínimas, recomen-
dadas pelo fabricante, para 

o avanço ainda se encontra 
alto e distante da faixa ide-
al (1,2 – 1,8 %), porém o tra-
tor apresentou, em todas as 
repetições, o Power Hop ou 
também conhecido como ga-
lope. Desta forma, definiu-se 
que a relação peso/potên-
cia de 55,7 kg/cv, respeitan-
do-se a distribuição de 43 e 
57% da massa do trator nos 
eixos dianteiro e traseiro, res-
petivamente.

Após obtida as opções 
de lastragem já menciona-
das, optou-se pela lastra-
gem que se encontra na ta-
bela 2, sendo essa composta 
por lastros metálicos e las-
tros líquidos, a escolha se 
deu pelo fato de que, a água 
adicionada ao pneu permi-
te que haja maior deforma-
ção do mesmo sobre o solo 
e, consequentemente, com 
a maior superfície de conta-
to, a aderência do pneu é au-
mentada favorecendo o me-
lhor aproveitamento da po-
tência do trator.

Após ajustar as massas 
do trator, deve-se testar as vá-
rias combinações de pressões 
nos rodados dianteiros e tra-
seiros para buscar os valores 

ideais de avanço. Para esta 
demonstração foi adotado o 
valor fixo de 14 psi no roda-
do dianteiro e reduziu-se de 
duas em duas libras inician-
do em 32 psi, reduzindo-se 
até 16 psi, respeitando a re-
comendação de pressão do 
fabricante do pneu.

Nota-se na Figura 4, que 
a medida em que se aumen-
tou a pressão do pneu hou-
ve uma redução na relação 
de avanço, isso se deve pelo 
fato de que os rodados tra-
seiros aumentaram sua cir-
cunferência e consequente-
mente diminuiu o número 
de voltas que esses deram em 
relação aos rodados do eixo 
dianteiro. Nota-se ainda que 
o valor de avanço mais pró-
ximo ao ideal foi obtido na 

Figura 3: Avaliação do índice de patinagem no conjunto trator-grade em operação.

Tabela 2: Lastragem utilizada para adequação do trator  
Case IH Farmall 95.
 Peso do trator Peso do lastro líquido Peso do lastro Peso total/eixo
 sem lastro (kg) (kg) metálico (kg) (kg)

   EIXO DIANTEIRO
 1374 748 250 2372
   EIXO TRASEIRO
 1974 1221 0 3195
   Peso final 5567
   Relação peso/potência 55.67 kg/cv
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cada tipo de pneu, diagonal 
ou radial.

Em relação à patinagem, 
segundo a norma da ASAE 
EP496.2, os valores em con-
dições de solo firme ou res-
tos de cultura que se encon-
trarem entre 8 e 10 %, devem 
ser considerados normais. 
Desta forma, é possível au-
mentar em até 40% na capa-
cidade operacional do trator, 
reduzir de forma significativa 
o consumo de combustível, 
além de reduzir gastos com 
manutenção e desgastes de 
pneu. O fabricante do equi-
pamento utilizado para rea-
lizar os testes, menciona que 
essa faixa pode se estender 
até 12%, que ainda assim é 
possível obter os ganhos ad-
vindos de um trator equili-
brado e com um bom índice 
de patinagem.

Existe uma relação intrín-
seca com os níveis de pati-
nagem e a tração de um tra-
tor agrícola, uma vez que 
é necessário existir patina-
gem para que haja tração. 

Patinagem esta, pode ser in-
fluenciada por diversos fato-
res, podendo ser citada como 
principal fator a condição e a 
superfície do solo, visto que 
a textura, o teor de água e 
o tipo de cobertura existen-
te sobre o mesmo exercem 
grande influência sobre os 
resultados, e não somente a 
distribuição de carga entre 
os eixos.

Contudo, os resultados 
encontrados para patinagem 
na maioria das pressões tes-

tadas (Figura 5) estão dentro 
da faixa adequada, exceto 
quando se utilizou as pres-
sões mínimas nos dois con-
juntos de pneus. Provavel-
mente isso ocorreu devido ao 
aumento excessivo da super-
fície de contato, o que ele-
va a capacidade de tração e, 
consequentemente, a redu-
ção da patinagem.

Com o aumento da pres-
são é notório o aumento do 
índice de patinagem, entre-
tanto, isso só é observado 
até a combinação de 24 psi 
nos pneus traseiros e 14 psi 
nos dianteiros. A partir desse 
ponto há uma redução no ín-
dice de patinagem, tendo ín-
dice de patinagem 50% me-
nor das pressões 22 para a de 
32 psi. Essa redução não afe-
ta o desempenho operacio-
nal do trator na operação de 
gradagem, uma vez que os 
valores obtidos com a pres-
são máxima no pneu trasei-
ro ainda se encontram den-
tro do aceitável para condi-
ções de solo firme e restos de 
cultura.

Figura 4. Relação de avanço para o trator Case IH Farmall 95, em função da variação da 
pressão no pneu traseiro.

 Figura 5. Patinagem do trator Case IH Farmall 95, em função da pressão de ar no pneu 
traseiro.
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UM SETOR IMPORTANTE 
PARA O BRASIL

O setor de fl orestas plantadas apresentou nos últimos anos indicadores 
econômicos, sociais e ambientais positivos. Independe do segmento 
observado – celulose, madeira serrada, painéis de madeira; o país ocupa 
uma posição de destaque mundial pela qualidade dos serviços e dos 
produtos gerados.
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Caros, amigos. Tudo começou em 2011 na edição de número 5, segundo ano da 
Revista AgriWorld no Brasil. Aquele foi o primeiro contato como membro do 
conselho editorial deste periódico, tendo como capa o tema “Silvicultura no Brasil” 

e uma linda imagem de uma colhedora de árvores.
Cinco anos se passaram, muitos temas entraram na pauta da revista e, algumas vezes 
conseguimos emplacar o tema fl orestal aos leitores. Hoje, concretizamos um sonho 
antigo; temos uma revista que versa sob a tecnologia de produção fl orestal! E, como 
grande desafi o, fui convidado para assumir o cargo de Diretor Técnico desta nova revista. 
Conforme afi rmou o Prof. Kléber Lanças, quando assumiu este cargo na revista Agriworld 
em 2011: “Difícil tarefa; porém, com a ajuda dos amigos espero que possa superar mais 
essa etapa. Estamos abertos para as mais diversas formas de colaboração com a revista, 
através do envio de sugestões, notícias e artigos técnicos, além, é claro, das críticas que 
serão sempre muito bem-vindas”. Tomo a liberdade de fazer minha as palavras do meu 
orientador.
Hoje, mesmo diante de um cenário econômico e político muito delicado em nosso país, 
temos no setor fl orestal um exemplo a ser seguido pelo alto grau de desenvolvimento 
tecnológico, com sustentabilidade e qualidade em produtos e serviços fl orestais e 
ambientais de reconhecimento internacional.
O Brasil é um dos gigantes mundiais na produção fl orestal, está entre os maiores 
exportadores de celulose e, com quase 8 milhões de hectares em fl orestas plantadas – 
Eucalyptus e Pinus, colabora com 5,5% do PIB nacional, gerando mais de 4 milhões 
de empregos. Ainda, deve-se destacar a produção de papel, painéis de madeira, pisos 
laminados, biomassa, pellets, lenha e carvão vegetal, que retiram a pressão pelo uso da 
madeira de matas nativas.
É neste contexto que a ForestWorld pretende trazer inovações e produtos, ideias e projetos, 
soluções, opiniões e refl exões aos leitores.
Boa leitura e, bem-vindos ao mundo fl orestal!

Prof. Dr. Saulo P. S. Guerra
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Florestal 
Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP - Botucatu
Líder Científi co do Programa Cooperativo de Mecanização e Automação 
Florestal - IPEF
saulo.guerra@hb-ediciones.com

É hora de (re) começar!!!
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Ciclo de Vida das Árvores
Transtornos causados por quedas de árvores 
alertam para a importância do manejo sustentável
Uma das principais difi culdades em cidades 
bastante arborizadas é controlar a queda 
dessas plantas, que contribuem no controle 
climático e na preservação do meio 
ambiente. O manejo sustentável, dessa 
forma, é a alternativa para evitar com que 
as árvores com idade avançada ofereçam 
risco para as pessoas que transitam 
nas ruas. “É importante fazer o manejo 
sustentável, o que quer dizer podar aquelas 
árvores que já cumpriram o seu ciclo de 
vida e permitir que o espaço se renove, 
com a vinda de uma nova árvore”, afi rma 
Paulo Serpe, técnico Florestal e consultor 
da STIHL, líder no mercado brasileiro de 
ferramentas motorizadas portáteis.
Segundo estimativa do Plano Diretor de 
Arborização Urbana de Porto Alegre, a 
capital gaúcha possui 1,3 milhão de árvores 
em vias públicas, ou seja, cerca de uma 
planta por habitante. No entanto, casos 
recentes onde aconteceram acidentes 
com as plantas levantaram o debate 
sobre a melhor maneira de proteger tanto 
as pessoas quanto o meio ambiente. 
Serpe destaca que quedas de galhos, 
por exemplo, são comuns em zonas 
urbanas e rurais e, por isso, a prevenção, 
especialmente voltada para o manejo 
sustentável, continua sendo a melhor 
alternativa para evitar esses problemas.
Além disso, o uso indevido de madeira 
não-renovável é um grande problema para 
a preservação do meio ambiente. O Brasil 
possui cerca de 7,7 milhões de hectares de 

fl orestas plantadas, segundo dados de 2016 
da IBÁ (Industria Brasileira de Árvores). 
Serpe informa que é necessário ter cuidado 
em relação à origem do material. “Um jeito 
seguro de ter essa certeza é prestar atenção 
nos selos de órgãos certifi cadores, como o 
Forest Stewardship Council, mais conhecido 
como FSC. Portanto, é indispensável que 
haja essa atenção, para, assim, ajudarmos 
na preservação de nossas fl orestas e não 
destruirmos a fonte de uma das principais 
matérias-primas do nosso planeta”, salienta. 
Diante disso, se fala muito em 
desmatamento, apontado como responsável 
por problemas como a redução do volume 
de chuvas e a piora do aquecimento global. 
Mas o que poucos sabem é que as árvores, 
sejam de fl orestas nativas, plantadas ou as 
que estão espalhadas pelas ruas das grandes 
cidades, têm um ciclo de vida. Assim como 
as pessoas, elas nascem, crescem e morrem 
– podendo até adoecer. 

Nas grandes cidades, é muito 
importante cuidar da saúde das 
plantas
Os casos onde essas árvores caem, causando 
transtorno para a população ou até podendo 
ferir alguém, chamam a atenção de todos, 
mas, na verdade, pequenos incidentes 
acontecem todos os dias, nas ruas e nas 
fl orestas. Em algumas situações, um galho 
pode causar estrago semelhante ou até 
maior, danifi cando uma rede elétrica, 
amassando um carro ou destruindo outras 
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árvores e plantas ao seu redor. O manejo 
sustentável é uma forma de garantir 
segurança e a manutenção de uma 
fonte renovável sem prejudicar o meio 
ambiente. 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) define manejo florestal 
sustentável como a administração da 
floresta para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, 
respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do 
manejo e considerando-se, cumulativa ou 
alternativamente, a utilização de múltiplas 
espécies. Dentro do espaço urbano, o 
manejo sustentável é responsável por evitar 
que as plantas entrem em conflito com o 
mobiliário urbano, como postes, fiações 
elétricas, calçadas, edifícios e trânsito.
No entanto, apesar de muitas vezes as 
plantas apresentarem riscos iminentes, 
é necessário entrar em contato com a 
secretaria de meio ambiente municipal 
para realizar o manejo. As motosserras 
são grandes facilitadoras do trabalho 
do operador, já que possuem diferentes 
versões para atender às necessidades de 
cada aplicação, oferecendo soluções para 
uso florestal, agropecuário, doméstico e 
jardinagem.

De acordo com o Programa de Informações ao 
Consumidor, publicada pela Sociedade Internacional de 
Arboricultura é possível observar possíveis defeitos em 
árvores urbanas a partir dos seguintes sinais:
- Rebrota oriunda de destopo, desobstrução de redes 

elétricas ou outra poda; 
- Rede elétrica adjacente à árvore;
- Ramos partidos ou parcialmente presos à copa;
- Cavidade aberta no tronco ou em galho;
- Galhos mortos ou que estão morrendo;
- Galhos que se originam a partir de um único ponto do 

tronco;
- Lesões antigas apresentam fungos e apodrecimento;
- Alteração recente no nível do solo ou na inclinação, ou 

outra alteração decorrente de construção.
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A Jacto apresenta ao mercado 
o Podador a Bateria PR – 40, 
equipamento que garante benefícios 

imediatos para o setor de Fruticultura e 
Silvicultura.
O rendimento operacional chega a ser 3 
vezes maior do que a poda manual ao fi nal 
de um dia de trabalho.
Possui dupla abertura regulável entre 40 
mm e 20mm com um simples comando no 
gatilho do equipamento.
Sua lâmina produzida em aço especial 
com revestimento de titânio trabalha com 
extrema precisão e força. É também o único 
podador que possui  7 sensores internos 
que possibilitam um corte progressivo com 
controle total.
A bateria de Lítio - ion recarregável possui 
carga para trabalhar 2 dias antes de ser 
necessário conectar a tomada.
O grande diferencial está em seu 
acessório; uma extensão telescópica com 

comprimento máximo de 245 cm que 
possibilita a poda e desrama em alturas 
superior a de 4 metros com tranquilidade.
Sua manutenção e peças estão disponíveis 
na rede de revendas Jacto.
Rápido e durável o podador da Jacto é 
o equipamento ideal para aumentar a 
produtividade reduzindo o tempo de poda 
e gastos com essa atividade oferecendo 
retorno instantâneo.  

Podador a Bateria Jacto 
PR – 40 o futuro em suas mãos
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Raffaele Spinelli, 
CNR IVALSA, SESTO FIORENTINO (FI), ITÁLIA

O picador
O projeto e construção do novo Pezzolato 
PTH 1400/820 Allroad iniciou-se do 
zero com o intuito de melhor atender as 
necessidades da demanda de empresas 
fl orestais europeias. A Regione Piemonte 
disponibilizou recursos para a pesquisa 
e desenvolvimento deste novo picador, 
incluindo projeto e teste de campo do 
produto fi nal. O picador possui um motor 
Scania de 405 kW, atendendo as exigências 
da Euro 6 por meio da recirculação 
dos gases do escapamento (ECR) e da 
tecnologia da redução catalítica (SCR), 
na qual não é necessário o uso do fi ltro 
de diesel convencional de partículas 
que, geralmente, apresenta alto risco de 
incêndio para máquinas que trabalham 
em ambientes de baixa umidade do ar. O 
picador foi completamente redesenhado 
apresentando o novo tambor de 3,5 
toneladas com largura de 1.400 mm e 

diâmetro de 820 mm. Este tambor possui 
como características ser do tipo fechado 
com cinco pequenas facas substituindo as 
duas facas de comprimento convencionais. 
A saída dos cavacos é feita por meio de 
um soprador hidráulico com velocidade 
ajustável: isto permite a possibilidade 
de adequar o lançamento dos cavacos a 
distância desejada, consequentemente, 
minimizando o consumo de combustível 
e aumentando a qualidade do produto 
fi nal. De fato, quando não é necessário 
o uso da potência total de ejeção, a 
velocidade do soprador pode ser reduzida, 
assim o soprador utilizará menos energia 
e haverá menor força de colisão entre os 
cavacos, resultando em melhor integridade 
dos cavacos e menor produção de fi nos 
(serragem). Este equipamento possui a 
função de alimentação no-stress que 
pode ser facilmente ajustada de acordo 
com cada tipo de matéria-prima. Todas 
as confi gurações podem ser alteradas em 
questão de segundos utilizando um sistema 
touchscreen de fácil manuseio instalado 
no lado direito do operador.  A cabine do 

Primeiros testes 
completos do 
picador Pezzolato 
PTH 1400/820 
Allroad
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operador é capaz de se movimentar em 
direção a pilha de madeira, garantindo 
ótima visão através das janelas de 
policarbonato. A máquina base também 
foi projetada e construída pela Pezzolato 
e apresenta quatro pneus de elevado 
diâmetro (1.500 mm). A transmissão e a 
direção são totalmente hidrostáticas com 
três opções disponíveis (padrão, guincho 
e oposto). O maquinário completo possui 
2,5 m de extensão e peso total de 25.900 
kg, igualmente distribuídos em dois eixos. 

O veículo atende as exigências legais para 
uso em estradas e capacidade de trafegar 
em estradas públicas atingindo velocidade 
máxima de 40 km h-1. O consenso geral 
é que picadores industriais sejam capazes 
de trafegar nos plantios, assim como se 
realocar com facilidade e independente 
entre os talhões, sendo uma qualidade 
extremamente valiosa quando se trata de 
pequenas áreas de trabalho.

Os testes
O estudo realizado pela CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) foi conduzido em 
sete localidades diferentes, considerados 
como representativos das condições de 
trabalho encontrados pelas empresas 
agrofl orestais. As escolhas dos locais 
incluíram diversos tipos de plantios, além 
de outros trabalhos que possam constituir 
uma relevante parte do abastecimento 
destas empresas (Tabela 1). O tipo de 
matéria-prima, confi guração da operação 
e logística variaram entre os locais, 
impactando nos resultados individuais.
Os setes locais escolhidos abrangem uma 
larga escala de condições de trabalho, 
desde típicos plantios agrofl orestais de 
álamo (Populus spp.) da região à pátios de 
escala industrial, terrenos montanhosos e 
pátios que acumulam resíduos gerados na 
poda urbana. Todos os plantios de Populus 

Locais Tipo de material Espécie U % Kg/unidade Carga m3 
1. Pátio industrial de castanheira Toras (2m) Castanheira 47.3 72.0 40 1000
2. Terreno montanhoso Ponteiras Castanheira, pinus 31.6 49.6 8   374
3. Plantio de álamo Ponteiras Álamo 48.2 70.0 9   276
4. Pátio industrial de álamo Costaneiras/outros Álamo 41.8   6.4 20   500
5. Plantio de álamo Ponteiras Álamo  45.5 52.9 10   342
6. Plantio de álamo Ponteiras Álamo 39.2 50.5 15   479
7. Resíduos de poda Costaneiras Árvores urbanas/arbustos 39.4 21.2 12   522

Tabela 1 – Características dos ensaios

Nota: U = teor de umidade (ou fração de massa da água); m3 = volume à granel dos cavacos; Castanheira = Castanea sativa L..; Pinus = Pinus 
strobus L.; Álamo = Populus x Euroamericana; Árvores urbanas/arbustos  = Cupressus sp., Pinus sp., Laurus nobilis L., Magnolia grandifl ora 
L. etc.
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(3, 5 e 6) representam as operações de 
cavaqueamento em locais planos após a 
colheita e os resíduos empilhados contendo 
2-3 toneladas úmida cada. Os dois pátios 
industriais (1 e 4) consistem em um grande 
pátio pavimentado com pilhas de toras com 
4 m de altura. Por último, os locais 2 e 7 
são desprovidos de pavimentação ao longo 
de estradas rurais onde são formadas pilhas 
únicas e contínuas de toras com altura 
aproximada de 4 m.  
Todos os testes ocorreram em junho de 
2015. Em cada localidade o teste teve 
duração suficiente para produzir um mínimo 
de oito carregamentos. O tempo total de 
estudo foi de 35,4 horas, incluindo atrasos 
mecânicos, pessoais e operacionais e, 
excluindo o tempo gasto 
relativo aos deslocamentos 
e ao estudo. Durante o teste, 
os picadores produziram 114 
containers, totalizando 3.493 
m³ de cavacos. A média 
da densidade aparente dos 
cavacos úmidos foi de 266 kg 
m-3. Foi utilizado o mesmo 
operador em todos os locais, 
sendo este, experiente e bem 
familiarizado com o serviço 
e com o equipamento, 
possuindo aproximadamente 
cinco anos de experiência 
com picadores industriais 
deste mesmo fabricante. A 

mesma granulometria de 35 mm e peneira 
de 100 x 100 mm mesh foram utilizadas 
para todos os locais.
O CNR conduziu um estudo típico de 
tempo e movimento, projetado para avaliar 
a produtividade de máquinas e identificar 
as variáveis que são mais influenciadas. Foi 
coletado individualmente o tempo gasto 
em cada ciclo utilizando um computador 
de campo portátil e um programa 
computacional exclusivo para estudo de 
tempo. O tempo produtivo foi separado 
do tempo de atraso. O volume total foi 
estimado medindo-se a parte interna de 
cada contêiner e avaliando visualmente a 
presença de excesso de material ou espaços 
vazios na parte superior de cada contêiner. 
O consumo de combustível foi medido 
estacionando o picador em locais de mesma 
declividade e enchendo o tanque de diesel 
com uma bomba de precisão de 0,1 dm³, 
antes e depois de completar cada teste. O 
tanque de combustível, bomba e medidor 
foram carregados em uma caminhonete 
que acompanhava o picador até o local de 
avaliação. Foi considerado o consumo bruto 
de combustível do picador e a máquina 
base, uma vez que ambos utilizavam o 
mesmo motor. As amostras foram coletas em 

Gráfico 1 – Percentual do tempo das 
atividades do picador
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Produtividade total (incluindo atrasos) 
variaram entre 72 e 256 m³ de cavacos 
por hora programada. Produtividade de 
cavaqueamento efetivo atingiu de 104 a 
194 m³ de cavacos por hora (Tabela 2). 
Novamente, os melhores resultados foram 
registrados no pátio de castanheiras, onde 
a produtividade atingiu um pico de 242 m³ 
por hora. 
Consumo específi co de combustível variou 
entre 0,30 e 0,59 litros por m³, com uma 
média de 0,45 litros por m³. Os resultados 
de consumo de combustível seguiram a 
tendência da produtividade sendo menores 
nas maiores produtividades. 
A qualidade do produto fi nal está altamente 
relacionada com o tipo de matéria-prima. 
A proporção de aceitos foi de 72 a 92% 
do peço total do produto (Tabela 3), sendo 

cada carga e determinado o teor de umidade 
e a distribuição de granulometria.

Resultados
A disponibilidade mecânica foi de 94%, 
como esperado para um equipamento novo. 
A grande maioria dos atrasos mecânicos 
está ligada às trocas das facas. A utilização 
média da máquina foi de 77% e variou 
entre 69 e 83% devido a todos os atrasos 
combinados (Gráfi co 1). A utilização foi 
menor nas regiões montanhosas, resultante 
da restrição da área disponível e do fl uxo 
irregular dos caminhões de cavacos – 
ambos relacionados à típica restrição 
imposta pelo relevo nestas regiões. A 
operação de cavaqueamento resultou entre 
55 e 80% do tempo total, com máximas 
registradas nos pátios industriais. 

 Produtividade total Picagem efetiva C onsumo de combustível
Locais n m3/HT m3/h l/m3

1. Pátio industrial de castanheira 40 155.7 193.6 0.39
2. Terreno montanhoso 8 72.2 105.2 0.58
3. Plantio de álamo 9 99.2 124.2 0.49
4. Pátio industrial de álamo 20 133.1 173.7 0.30
5. Plantio de álamo 10 118.5 146.1 0.48
6. Plantio de álamo 15 112.5 151.8 0.39
7. Resíduos de poda 12 86.5 104.2 0.59

Tabela 2 – Valores de produtividades obtidas nos ensaios

Nota:  n = número de containers no estudo; HT = hora trabalhada, incluindo atrasos; m3 = volume á granel dos cavacos. 

Locais n Grande % Desejável % Finos %
1. Pátio industrial de castanheira 40  5.9 90.5   3.6
2. Terreno montanhoso 8  10.8  82.1    7.1
3. Plantio de álamo 9  1.1  92.4   6.5
4. Pátio industrial de álamo 20 15.7  81.1   3.2
5. Plantio de álamo 10  5.9   86.0    8.1
6. Plantio de álamo 15  5.9  86.2    7.9
7. Resíduos de poda 12 11.9 72.4 15.7

Tabela 3 – Distribuição granulométrica dos cavacos de madeira

Nota: Grande = comprimento maior que 63 mm; Desejável = comprimento 3 a 63 mm; Finos = comprimento menor que 3 mm; 
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maiores para as ponteiras de Populus 
e menores para os resíduos das podas. 
O inverso também é verdadeiro para a 
incidência de partículas acima do tamanho 
desejado, sendo as maiores para resíduos 
de podas e menores para as ponteiras 
de Populus. No geral, a incidência de 
partículas acima do tamanho desejado foi 
relativamente alta para materiais menores 
(pó de serra) ou ramificados (resíduos de 
podas e ponteiros). O estudo indicou a 
relação entre a incidência de finos e a 
proporção de folhas na matéria-prima. Os 
materiais oriundos dos pátios não possuíam 
folhas, enquanto que os resíduos das podas 
apresentaram altas proporções de folhagem. 
Os ponteiros possuem uma significante 
quantidade de folhas, mas também, maior 
proporção de tronco comparado aos 
resíduos das podas.   
Este novo equipamento também está 
bem colocado em termos de potencial de 
produtividade quando comparado com 

máquinas similares disponíveis atualmente 
no mercado (Tabela 4). A produtividade 
líquida foi de aproximadamente 20% 
maior que uma forrageira agroflorestal de 
alta potência, picando a mesma matéria-
prima. A produtividade da nova máquina 
corrobora com a registrada para o Silvator 
2000, seu concorrente direto em termos de 
classe de tamanho e design. Em relação a 
isto, é importante mencionar que o novo 
picador Pezzolato é quase duas vezes mais 
pesado que uma forrageira modificada 
e, por volta de 20% mais leve que o 
Silvator – no qual o fabricante considera 
bom equilíbrio entre força e agilidade. 
Obviamente, que os dados da Tabela 4 
precisam ser interpretados com muita 
atenção, pois são resultantes de estudos 
separados e, não de um único estudo 
comparativo conduzido sob condições 
controladas. Por isto, é necessário levar em 
conta as diferentes condições de trabalho 
e a capacidade do operador – apesar do 
uso de matérias-primas similares e do 
experiente operador em todos os estudos. 
Além disso, o mesmo pesquisador principal 
conduziu ou participou de todos os estudos 
mencionados na Tabela 4, garantindo 
consistência metodológica e facilidade 
comparativa. 
Estes resultados foram obtidos no primeiro 
ensaio oficial do novo picador. Ainda está 
em progresso o ajuste fino e, é altamente 
possível que futuramente a eficiência será 
maior com o aumento da experiência 
adquirida com este novo equipamento.

 Machine characteristics Produtividade Combustível Referências
Marca Modelo kW m3/h l/m3 Estudos
Pezzolato AllRoad 405 105-195 0.39-0.59 Current study
Albach Silvator 450 161-180 0.43-0.68 Mihelic et al. 2015
Pezzolato Forager 409 100-110 0.48-0.55 Manzone and Spinelli 2013

Tabela 4 – Comparação do desempenho do picador

Nota:  m3 = volume à granel dos cavacos; Produtividade = cavaqueamento efetivo, excluindo todos os atrasos e outros; todos os estudos foram 
realizados pelos mesmos pesquisadores que garatem uma metodologia consiste.
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O cultivo comercial 
de fl orestas está se 
transformando em 

uma das atividades mais 
lucrativas no campo. Isso 
porque o país já possui 9,4 
milhões de hectares de fl orestas 
plantadas, segundo números do IBGE 
(2014). Além disso, dados da Indústria 
Brasileira de Árvores (IBÁ) apontam que 
o saldo da balança comercial do setor de 
árvores plantadas brasileiro totalizou US$ 
1,2 bilhão no primeiro bimestre de 2016, 
em uma alta de 35,2% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Atualmente, as fl orestas plantadas são 
responsáveis por abastecer importantes 
cadeias produtivas da economia, como 
construção civil, geração de energia, 
produção de carvão, papel e celulose 
e movelaria. E, por conta dessa forte 
demanda pela madeira, hoje, já temos 
casos de produtores rurais, por exemplo, 
que estão substituindo o cultivo da cana-
de-açúcar em áreas de encosta pelo plantio 
do eucalipto nos estados de Pernambuco e 
Alagoas. Isso porque, os custos do plantio 
da cana-de-açúcar em áreas de declive são 
mais elevados e a substituição garante o 

aumento dos lucros aos produtores. 
Quando avaliamos uma área de cultivo de 
eucalipto, os principais fatores que tornam 
a atividade rentável são: o valor pago 
pelo metro cúbico da madeira e o ciclo 
produtivo, pois entre cinco e sete anos o 
produtor já consegue fazer o primeiro corte 
(seletivo ou raso) e a venda da madeira. E, 
como o Eucalyptus ssp. tem a capacidade 
de rebrotar, sua condução em 2 ou 3 ciclos 
de corte, reduz o investimento em plantio, 
aumentando a rentabilidade do produtor. 
Por conta da grande demanda e da 
lucratividade, indústrias do segmento de 
papel e celulose investem na plantação 
de fl orestas em áreas próprias. Porém, 
o manejo geralmente é terceirizado 
por empreiteiros fl orestais, que são 
responsáveis por entrar com máquinas para 
fazer o corte e o processamento das árvores 
para a posterior comercialização. Nesse 

EM EXPANSÃO, FLORESTAS 
PLANTADAS SÃO ÓTIMA OPÇÃO 
DE RENTABILIDADE
NO CAMPO
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ponto, temos duas formas de 
trabalho: nos terrenos grandes 
e planos, os equipamentos 
mais indicados são o Harvester 
ou o Feller-Buncher; já, em 
áreas menores ou íngremes, 
a melhor forma de realizar o 
corte ou a desbrota é com o 
uso de uma motosserra. No 
entanto, quando falamos em 
motosserras, alguns pontos 
merecem atenção, pois a 
indústria de equipamentos 
destinados ao manejo florestal trabalha 
constantemente para desenvolver 
ferramentas de trabalho que garantam a 
segurança dos operários. Por isso, além dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), 
existem motosserras com sistemas especiais 
de freios, que, caso o operador faça um 
movimento brusco ou uma operação 
errada, o freio da corrente é ativado para 
evitar possíveis acidentes. Outra tecnologia 
disponível é o freio acionado de acordo 
com a postura, ou seja, se o operador está 
com punho em uma posição errada, a 
máquina trava automaticamente a corrente 
e o sabre. 
Ainda, destacando as tecnologias para 
os médios e pequenos produtores, estão 
disponíveis no mercado pulverizadores para 
fazer o controle de pragas, atomizadores 
destinados à aplicação de insumos 
e calcário para a correção de solo e 
roçadoras próprias para a desbrota, o que 
minimiza o esforço físico no trabalho. 
Como notamos, esse é um segmento que 
está muito bem estruturado no país, com 
alta lucratividade na venda do eucalipto 
e desenvolvimento de tecnologias para 
todos os perfis de produtores, e é isso que 
faz com que as previsões para o futuro 
sejam as mais positivas possíveis. A própria 
Indústria Brasileira de Árvores já projeta 
investimentos de quase R$ 53 bilhões até 
2020 para ampliar as áreas de florestas 

plantadas no Brasil. A tendência é que o 
país continue crescendo e seja uma das 
maiores referências em produtividade e 
manejo de florestas plantadas.

CULTIVO DE EUCALIPTO GANHA DESTAQUE 
NO MERCADO NACIONAL 
O eucalipto não é apenas utilizado na 
produção de papel e celulose, ele também 
é usado na produção de mel, óleos 
essenciais, postes, cercas, carvão, lenha, 
entre outras finalidades. Por ser uma das 
culturas mais rentáveis entre as espécies 
florestais brasileiras e por possuir diferentes 
finalidades, muitos produtores rurais 
enxergam a atividade como uma fonte 
complementar de renda. 
Diante do crescimento da atividade no país, 
a Husqvarna, multinacional sueca líder 
em equipamentos para o manejo de áreas 
verdes, investe em uma linha destinada 
ao segmento florestal, com equipamentos 
robustos e de alta potência. Indicada para a 
utilização em todo o ciclo florestal, desde 
o preparo do solo para o plantio de mudas 
até a colheita e o desgalhamento, a linha 
é composta por roçadoras, motosserras, 
sopradores, atomizadores, pulverizadores e 
podadores. 

Os equipamentos da Husqvarna
- Com o Pulverizador 325S25, é possível 

fazer a prevenção ou controle de 
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pragas no viveiro de mudas de árvores. 
O equipamento possui tanque em 
polietileno de 25 litros, bomba de alta 
pressão e três bicos injetores em forma de 
leque. Seu sistema de homogeneização 
contínuo evita a decantação do produto 
no fundo do tanque e seu efi ciente fi ltro 
de ar reduz custos com manutenção.

- A Roçadora 345FR auxilia no preparo 
do pasto para o plantio das mudas. O 
modelo é ideal para serviços intensivos 
e conta com a tecnologia X-TORQ®, 
que permite uma economia de até 
20% no consumo de combustível e 
uma redução de até 60% nas emissões 
de poluentes. Já para o serviço de 
limpeza entre ruas, iniciativa que evita a 
propagação de incêndios, a Husqvarna 
conta com os modelos 143R-II e 236R. 
Os equipamentos possuem embreagem 
reforçada, cinturão ergonômico e 
acompanham, de série, o fi o de náilon 
e a lâmina de duas pontas. Além disso, 
os três modelos podem ser utilizados, 
também, na desbrota de arbustos.

- O Atomizador 362D28 é ideal para 
aplicação de insumos e calcário para 
correção de Ph e preparo do solo para o 
plantio de mudas de árvores, inclusive 
em terrenos íngremes, onde não é 
possível a mecanização. Projetado com 
motor potente e sistema que permite 
alcance de até 12 metros, tanto 
na horizontal como na vertical, 
o atomizador pode ser 
utilizado com partículas 
em pó, granuladas e 
insumos líquidos, pois 
já vem com um Kit 
Nebulizador.

- A Husqvarna possui uma linha 
completa de motosserras desenvolvida 
com tecnologias exclusivas que 
proporcionam mais segurança, ergonomia 
e produtividade. Os equipamentos são 
indicados no processamento de árvores 
de grande porte, no corte e colheita de 
árvores de pequeno porte e na produção 
de carvão. Um dos destaques em 
segurança na operação é a Motosserra 
445 e-series TrioBrake™, um modelo 
robusto e potente, desenvolvido para 
serviços intensivos. O equipamento conta 
com tecnologia capaz de parar a corrente 
imediatamente em caso de trabalhos 
acima da linha da cintura ou junto ao 
solo sem a postura correta.

O Grupo Husqvarna 
O Grupo Husqvarna é o maior fabricante 
global de equipamentos para manejo 
de áreas verdes incluindo, motosserras, 
roçadoras, cortadores de grama robóticos 
e tratores de jardim. O Grupo também é 
líder no mercado europeu de produtos 
para irrigação doméstica e um dos líderes 
mundiais em equipamentos e ferramentas 
de corte e diamantadas para as indústrias de 
construção e pedra. Os produtos e soluções 
do Grupo são vendidos globalmente sob as 
marcas Husqvarna, Gardena, Poulan Pro, 
Weed Eater, Flymo, Zenoah, McCulloch e 

Diamant Boart, via revendedores e 
varejistas, a clientes fi nais em mais 
de 100 países. Com um total de SEK 
36 bilhões (cerca de R$ 16 bilhões 
de Reais) em vendas líquidas em 
2015, o Grupo Husqvarna tem 
mais de 13.000 funcionários em 
40 países.
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A Kuhn passa a oferecer 
no mercado brasilei-
ro o Accura ST 5000, 

o primeiro distribuidor de 
fertilizantes autopropelido 
com tecnologia de distribui-
ção CDA, a mais moderna do 
mundo. Fabricado na planta 
de São José dos Pinhais, PR, 

a máquina garante a maior 
precisão do mercado e conta 
com a praticidade do fi nan-
ciamento direto de fábrica 
através de linhas de crédito 
provenientes do Governo Fe-
deral, como o FINAME.

O Accura ST 5000 tem 
capacidade para 5.000kg de 

fertilizantes e conta com o 
exclusivo e patenteado sis-
tema de distribuição com 
Ajuste Coaxial. É o único no 
mercado brasileiro que dis-
ponibiliza aplicação com co-
eficiente de variação den-
tro dos padrões europeus – 
abaixo de 12,5%. Além da 

O primeiro distribuidor de fertilizantes autopropelido 
com tecnologia de distribuição CDA

Lançamentos da Kuhn na 
Agrishow 2016
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melhor distribuição, o Accu-
ra ST 5000 também é o úni-
co a aplicar adubos granula-
dos em uma largura útil de 
aplicação de até 42 metros 
– rentabilidade e eficiência 
comprovadas. 

Outra exclusividade é o 
perfil de distribuição triangu-
lar. Resultante do exclusivo 
sistema de distribuição com 
Ajuste Coaxial, proporciona 
maior uniformidade quando 
comparado com o perfil tra-
pezoidal existente nos mo-
delos concorrentes. Alia-
do aos sistemas de Esteira 
Livre, Controle Direto de 
Fluxo e geometria exclu-
siva de abertura da com-
porta, a dosagem será pre-
cisa e distribuída aonde os 
concorrentes não chegam. 
Além disso, o Accura ST 
5000 conta com a consa-
grada qualidade da linha 
Stronger, com chassi re-
forçado, suspensão pneu-
mática ativa e motor tur-
bo-diesel MWM, de baixo 
consumo de combustível e 
fácil manutenção. 

A cooperação entre as 
fábricas de Passo Fundo 
(RS) e São José dos Pinhais 
(PR), além da tecnologia con-
cedida pelo parceiro comer-
cial Rauch (Alemanha) foram 
fundamentais para o lança-
mento deste modelo. 

Apesar de ser uma em-
presa de abrangência glo-
bal, a produção do Accura 
ST 5000 no Brasil reforça o 
compromisso da KUHN em 
atender os mercados locais e 
estar cada vez mais próxima 
dos seus clientes.

O primeiro misturador  
de ração fabricado  
no Brasil

A Kuhn passa a fabricar 
seu primeiro modelo verti-
cal na fábrica de Passo Fun-
do, RS. Além de poder con-
tar com o financiamento di-
reto de fábrica, o Profile 6.1 
DS agora pode também utili-
zar linhas de crédito prove-
nientes do Governo Federal, 
como o FINAME

O Profile 6.1 DS com 6 
m³ de capacidade destaca-
-se pela baixa necessidade 
de potência aliada a uma 
alta confiabilidade dos seus 
componentes chave. O de-
sign agressivo da rosca ver-
tical aliado a uma transmis-
são sobredimensionada ele-
vam esse modelo a um nível 
superior na sua categoria.

Além de uma enorme va-
riedade de produtos que o 
conceito vertical possibili-

ta misturar, o Profile 6.1 DS 
se diferencia pela capacida-
de de processar com eficiên-
cia fardos densamente com-
pactados por modernos sis-
temas de enfardamento sob 
pressão. O resultado é uma 
ração com excelente qua-
lidade na mistura capaz de 
maximizar o potencial nu-
tricional de cada ingrediente 
que compõe a dieta.

A ampliação do parque 
fabril da KUHN em Passo 

Fundo, RS e o apoio direto de 
dois centros de competência 
em misturadores na França 
e EUA foram fundamentais 
para o sucesso da nacionali-
zação desse modelo.

Apesar de ser uma em-
presa de abrangência global, 
a produção do Profile 6.1 DS 
no Brasil reforça o compro-
misso da KUHN em atender 
os mercados locais e estar 
cada vez mais próxima dos 
seus clientes.
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TEMOS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE NECESSITA
Na RECINSA colocamos a sua disposição:

· Mais de 50.000 referências em estoque permanente
· 95% de disponibilidade média
· Entrega em território nacional em tempo médio de 18 horas
· Proximidade, com 10 representações espalhadas em território nacional
· As mais completas informações técnicas de tratores agrícolas
· 60 técnicos profi ssionais oferecendo o mais completo assessoramento profi ssional 

em peças de reposição e acessórios

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA TODAS AS MARCAS E MODELOS 
DE TRATORES AGRÍCOLAS DO MERCADO
SAME DEUTZ - LAMBORGHINI (SDF) - CASE - IHC - NEW HOLLAND (CNH) - MASSEY FERGUSON (AGCO)
LANDINI (ARGO) - JOHN DEERE - EBRO KUBOTA - RENAULT - CLAAS - ZETOR - URSUS

COMPONENTES DE 
CABINA E VIDROS

AQUECIMENTO E AR 
CONCICIONADO

MOTOR E 
COMPONENTES
REFRIGERAÇÃO
INJEÇÃO
FILTROS
CÂMBIO, TRANSMISSÃO 
E EMBREAGEM

SISTEMA HIDRÁULICO 
DE 3 PONTOS 
DIANTEIROS

EIXO DIANTEIRO
DIREÇÃO

CARROCERIA

SINALIZAÇÃO

COMPONENTES DE 
SISTEMA ELÉTRICO

COMPONENTES DE
SISTEMA HIDRÁULICO

TOMADA DE 
POTÊNCIA

SISTEMA 
HIDRÁULICO 

TRASEIRO 

EIXO TRASEIRO
FREIOS

CENTRAL E DELEGAÇÃO
P.E.  “LA CARPETANIA”
Avda. Ada Lovelace, 12 
28906 GETAFE (MADRID)
Telf.:    +34 917 953 113  
Móvil: +34 630 800 060
Fax:      +34 917 964 536
E-mail: ventas@recinsa.es

JAÉN
P.Industrial  Los Olivares
C/ Beas de Segura, Parc. 6
23009 Jaén
Telf.: +34 953 280 707
Móvil: +34 660 450 634
Fax.  +34 953 281 048
E-mail: jaen@recinsa.es

LORCA
Alameda de Cervantes, 75
 Bajo (Edi  cio Mar  l)
30800 Lorca – Murcia 
Telf.: +34 968 44 42 22
Móvil: +34 672 192 753
Fax: +34 968 444 202
E-mail: lorca@recinsa.es

ÚBEDA
Avda. de la Libertad, 82
23400 Úbeda  (Jaén)
Telf.: +34 953 79 02 57
Móvil: +34 660 450 636
Fax: +34 953 79 60 69
E-Mail: ubeda@recinsa.es

SEVILLA
P.I.El Pino,  C/Pino Real, 19
41016 Sevilla
Telf.: +34 954 25 85 68
Móvil: +34 660 450 632
Fax.  +34 954 25 85 10
E-Mail: sevilla@recinsa.es

CÓRDOBA
P.Industrial  De la Torrecilla
Avda. La Torrecilla, 8
14013 Córdoba
Telf.: +34 957 42 00 42
Móvil: +34 626 050 024
Fax: +34 957 42 00 43
E-mail: cordoba@recinsa.es

PALENCIA
P.Industrial  Villalobón, S/N
C/ Italia – Parc. 148
34004 Palencia
Telf.: +34 979 72 80 73
Móvil: +34 636 471 286
Fax: +34 979 72 16 09
E-mail: palencia@recinsa.es

LLEIDA
P.I. Camí dels Frares
Calle C – Parc. 23
25190 Lleida
Telf.: +34 973 25 70 09
Móvil: +34 672 193 229
Fax: +34 973 25 78 64
E-mail: lleida@recinsa.es

JEREZ
P.Industrial  Autopista
C/ Amianto, 21
11405 Jerez (Cádiz)
Telf.: +34 956 180 508
Móvil: +34 672 193 243
Fax: +34 956 180 993
E-mail: jerez@recinsa.es

S. DE COMPOSTELA
P.Industrial del Tambre
Vía Edison, 11
15890 S. de Compostela (A Coruña)
Telf.: +34 981 558 132
Móvil: +34 672 192 401
Fax: +34 981 58 93 86
E-mail: san  ago@recinsa.es
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Mais de 50.000 referências
em permanente estoque

Peças para reposição e acessórios para todas as marcas e modelos 
de tratores agrícolas do mercado

SAME DEUTZ - LAMBORGHINI (SDF) - CASE-IHC-NEW HOLLAND (CNH) - 
MASSEY FERGUSON (AGCO) - LANDINI (ARGO) - JONH DEERE - EBRO KUBOTA - CLAAS RENAULT - ZETOR - URSUS

Sede Central da Recinsa - Madrid (Espanha)

Sede Central
P. Empresarial “La Carpetania”Avda. 
Ada Lovelace, 12
28906 GETAFE (Madrid) España
Tel.: (+34) 917 953 113
Móvil: (+34) 630 800 060
Fax: (+34) 917 964 536
E-mail: ventas@recinsa.es
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PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016
Fonte: ANFAVEA
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EXPORTAÇÃO
Máquinas agrícolas e rodoviárias

Exportações em valores
 US$ mil
 Junho 2016 154.206
 Maio 2016  160.969
 Janeiro-Junho 2016  898.103
 Junho 2015  138.913 
 Janeiro-Junho 2015  907.431
 Junho 2016 / Maio 2016  -4.2%
 Junho 2016 / Junho 2015  +11,0%
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633 803 1.582 2.083
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PRODUÇÃO
Máquinas agrícolas e rodoviárias

 Unidades
 Junho 2016 4.518
 Maio 2016  4.091
 Janeiro-Junho 2016  19.806
 Junho 2015  3.615 
 Janeiro-Junho 2015  30.461
 Junho 2016 / Maio 2016  +10,4%
 Junho 2016 / Junho 2015  +25,0%

Máquinas agrícolas e rodoviárias
 Tratores rodas Colhedoras
 Junho 2016 3.454 359
 Maio 2016 2.998 243
 Janeiro-Junho 2016 14.340 1.693
 Junho 2015 3.721 317 
 Janeiro-Junho 2015 20.785 1.969
 Junho 2016 / Maio 2016 +15,2% +47,7%
 Junho 2016 / Junho 2015 -7,2% +13,2%

VENDAS INTERNAS
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PRODUTO
Semeadora Pneumática 
Rebocada Kuhn Quadra 
Air-Flow 9000 / 10000 34
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FOREST WORLD
Inovações, produtos, projetos, 
soluções e opiniões sobre o 
mundo fl orestal 59

UNIÃO DE SINERGIAS

PAOLO POMPEI
Presidente da Área de 

Pneus Agrícolas e Florestais da 
Trelleborg Wheel Systems e Mitas

Em novembro de 2015 o Presidente 
do Grupo Maurizio Vischi anunciou 
a intenção de compra que agora é 

uma realidade. A Mitas já faz parte 
da Trelleborg Wheel Systems, um 
matrimônio que dará muito o que 

falar. Pág. 36

TECNOLOGIA
Agricultor, você adequa 
as massas dos seus 
tratores? 54
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