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A longa espera a nenhuma parte

As crises são como as gripes, ninguém as sente do mesmo jeito, depende como está o organis-
mo, as defesas, e, sobretudo, saber que a convalescência, se deve levar com prudência. Na 
Europa, estamos com “nossa gripe”, desde 2007, com períodos desiguais, mas ao contrário 

que em outras partes “deste hospital”, as defesas do corpo doente - digamos assim para a economia 
- estavam com disposição de lançar um exército de glóbulos brancos para atacar os vírus, que ainda 
persistem, mas que ao menos, serviram para atacar. Sofremos crises bancárias, fabris, sociais e polí-
ticas, e de uma maneira ou de outra, “o corpo” foi adquirindo anticorpos para que de maneira gra-
dual, as defesas se recuperem.

Na América Latina, este exemplo não serve para alguns lugares. Não podemos colocar no mes-
mo saco a Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, México…e o Brasil, e é nesse ponto, que eu gos-
taria de focar.

O país tem demonstrado algo que os mais agourentos diziam... um gigante com muitas feridas, 
que afetam a sua sociedade, com grandes desigualdades, um sistema político fraco, doente, com uma 
endogamia perigosa, que não se soluciona com mandos e desmandos presidenciais, mas sim com 
uma revolução lá no seu interior, e tudo isso interfere em sua indústria e agricultura.

No nível industrial, dependemos das grandes multinacionais, e por muito que “estufemos o pei-
to”, propagando se é “nacional ou não”. Nos níveis de grandes corporações, não há nenhuma que 
seja “nacional”, coisa que não quer dizer que seus componentes em parte sejam produzidos no país, 
e isso acontece com os carros, caminhões, maquinaria agrícola autopropelida, e assim pelo Efeito 
Borboleta”, a teoria do Caos nos afeta da mesma maneira, se a queda dos mercados dos EUA, Euro-
pa, Ásia…e os insumos caem na Bolsa de Chicago, essa “gripe” nos afeta , como “nacional”. Aqui 
não há distinções.

Estamos há três anos imersos em uma crise mundial, e em outra particular, não importa que te-
nhamos um país abençoado, atualmente, não podemos ser autárqui-
cos, porque o peso econômico e social não nos permite nem remo-
tamente. Passamos da máxima euforia ao desânimo total, e a verda-
de é que não é para menos, mas isso não é o pior, o pior é a carência 
de ideias e a falta de flexibilidade das diferentes administrações go-
vernamentais para ajudar as pequenas e medias empresas a superar 
este baque, que já não é cíclico. Veio para ficar por muito tempo, por 
muito que não desejemos vê-lo…Pelo menos é assim que eu penso!

Gostaria muito de estar errado…mas tenho medo de que não 
esteja.

  Julián Mendieta
julian.mendieta@hb-ediciones.com
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A John Deere
É eleita “Marca do Ano” por concessionários de todo o Brasil 
A John Deere venceu o prêmio 
de “Marca do Ano” - antigo 
“Marca Mais Desejada” - 
na categoria “Tratores e 
Máquinas Agrícolas”. O evento, 
promovido pela Federação 
Nacional de Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave), foi realizado no 
Expo Center Norte, em São 
Paulo (SP). Ainda na premiação, 
a ASSODEERE - Associação 
Brasileira dos Distribuidores 
John Deere - foi eleita como a 
“Associação de Marca do Ano” 
da categoria.
A escolha da marca mais importante do ano é feita com concessionários de marcas de 
segmentos diversos, desenvolvida entre abril e maio, em votação on-line. Esta é a terceira vez 
consecutiva que a premiação contemplou a John Deere, em oito edições do prêmio.
Paulo Herrmann, presidente da John Deere Brasil, esteve na cerimônia para receber a 
premiação. “Ser considerada uma vez mais a marca do ano, admirada e lembrada por 
concessionários de todas as marcas do universo agrícola, é uma honra e nos motiva 
intensamente a seguir trabalhando para oferecer tecnologias e serviços que realmente façam 
a diferença no campo e nos negócios dos clientes”, disse.
A eleição das marcas mais desejadas teve, como critério principal, a participação mínima de 
20% dos concessionários de cada marca. A pesquisa da Fenabrave respondida por eles era 
composta por 25 questões, e consagrou como vencedora a marca com a melhor média das 
notas da categoria em que concorria.
A Fenabrave é a entidade que representa a distribuição de veículos no Brasil, reunindo 
51 associações de marcas, entre elas automóveis, caminhões, ônibus, tratores e máquinas 
agrícolas, entre outras. Ao todo são 7,9 mil distribuidores e com 380 mil colaboradores 
representados.
Com um compromisso de apresentar tecnologias impactantes para o negócio dos clientes, 
como tecnologia embarcada e soluções em pós-vendas, a John Deere trabalha ao encontro da 
necessidade dos clientes, auxiliando a otimizar a produção e diminuir custos.
Paulo Herrmann explica que, mais do que produtos, a John Deere busca oferecer uma 
solução completa ao produtor. “A empresa possui uma estratégia amparada por uma ampla 
rede de concessionários do Brasil, com mais de 250 pontos pelo País – pessoal que está em 
contato direto com os clientes. Orgulhamo-nos disso e por oferecermos um trabalho de 
Pós-venda estruturado e de alta qualidade. A premissa da John Deere é possibilitar o pronto 
atendimento aos clientes de todas as regiões do Brasil, com soluções que possibilitam a 
melhor experiência”, completou.
www.JohnDeere.com.br
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A TVH-Dinamica 
Mais 34 itens de medição para tratores
A TVH-Dinamica, empresa especializada em distribuição de peças, acessórios e inovações para 
as linhas de movimentação, industrial e agrícola, apresenta novos produtos de medição da 
Tractorcraft, marca da TVH-Dinamica já consolidada no mercado.
Foram inseridos no portfólio da empresa mais 34 itens diversificados, entre eles, manômetros, 
tratometros, tacômetros, marcadores de temperatura, boias de tanque, termômetros elétricos, 
indicadores de temperatura e combustível. São componentes que auxiliam na aferição da 
velocidade de giro do motor, bem como a pressão de fluidos, temperatura de óleo e níveis de 
combustível. Instrumentos essenciais para o ganho de produtividade e o bom funcionamento 
do equipamento no campo.
Os novos itens são dirigidos a aplicações nas linhas Massey Ferguson, Valtra, John Deere, New 
Holland e outras. 
Segundo Paulo Acosta, gerente de comercial da TVH-Dinamica, as marcas próprias da TVH-
Dinamica proporcionam vantagens aos clientes devido à elevada qualidade dos itens e 
variedade de produtos a pronta entrega, 
além da agilidade no processo de garantia, 
em caso de defeito de fabricação.
Na hora da instalação e manutenção dos 
produtos, Acosta recomenda cuidado e 
atenção devido à fragilidade destes tipos de 
equipamentos. A recomendação é procurar 
sempre mão de obra especializada.
www.tvh.com.br

O Santander
Estrutura equipe para atender o Agronegócio
O Santander reforça sua equipe de profissionais para atender à 
crescente demanda por crédito rural privado em 2017. Até setembro, 
o Banco contratou 40 agrônomos que atuarão nas agências no País. 
Desde 2015, o Santander colocou o agronegócio como um de seus 
pilares de atuação. Hoje, das 2.200 agências, 450 são vocacionadas ao 
segmento.
“Reforçamos nossa equipe para nos aproximarmos mais do campo e 
para entender melhor as necessidades produtores, além de reforçarmos 
as área de crédito e operações”, afirma Carlos Aguiar, superintendente 
executivo de Agronegócios do Santander. 
Segundo ele, há uma tendência estrutural de diminuição do crédito rural subsidiado para o 
ano que vem devido a situação econômica atual. “Neste Plano Safra (2016/2017) já vimos o 
governo subir as taxas a 9,5%. Não tenho dúvida que caminhamos para um período de menos 
subsídios, onde devido a situação fiscal do pais, vários setores (como o Agro) dependerão cada 
vez mais do credito privado a taxas livres”. Aguiar ressalta que o financiamento com taxas de 
mercado tem avançado cerca de 10% ao ano.
www.santander.com.br
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Manitou 
Estreia filial e fábrica no Brasil 
Dentro de uma estratégia dirigida a reforçar sua 
presença na América do Sul, a Manitou lançou no Brasil 
uma filial, e sua primeira fábrica fora da Europa e 
Estados Unidos.
O Grupo francês está presente no mercado brasileiro 
desde 2008, através de distribuidores e um escritório 
regional no país, dirigido da França. Agora, depois do 
estudo realizado em 2014, começou a comercialização 
das marcas Gehl e Mustang, e conta com uma sede em 
Vinhedo (Estado de São Paulo), onde dispõe também 
de uma nova linha de produção, com 7.000 m² e que gerou mais de 300 postos de trabalho 
diretos e indiretos. “Queremos ter uma presença sustentável no Brasil. O mercado atravessa 
dificuldades, mas temos muita confiança no futuro. Levará tempo, mas estaremos presentes 
quando a situação econômica seja favorável”, afirma o Presidente e CEO, Michel Denis.
Na escolha de Vinhedo para a localização da nona fábrica do grupo, se levou em conta a 
facilidade de acesso aos aeroportos do Estado de São Paulo e o Porto de Santos, entradas 
principais para importação e exportação.
“O Brasil é um país muito importante para o grupo Manitou. Observamos um grande 
potencial de crescimento, com o plano de financiamento (FINAME) que facilita a aquisição de 
nossas máquinas. Além disso, o país conta com nossos quatro mercados principais: mineração, 
construção, indústria e agricultura, sendo este último o que apresenta melhores expectativas”, 
explica Marcelo Bracco, gerente do grupo Manitou no Brasil.
www.manitou.fr

Verba adicional ao MODERFROTA
Com a reação das vendas de máquinas agrícolas no 
mercado doméstico desde o início da temporada, em 
julho, ficou claro para os fabricantes de máquinas 
agrícolas e para o próprio ministério que os R$ 5 bilhões 
reservados para o MODERFROTA em todo o ciclo no 
Plano Safra 2016/2017 seriam insuficientes.
“Principal linha de crédito à disposição dos produtores 
rurais que querem modernizar suas frotas, o 
MODERFROTA, se depender do ministério, contará com 

pelo menos mais R$ 2,5 bilhões até o fim da temporada, em junho, e as conversas com a 
equipe econômica estão bem encaminhadas”, disse Neri Geller, secretário de Política Agrícola 
da pasta, após reunião da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA) na 
sede da ABIMAQ. 
João Carlos Marchesan, presidente do Conselho de Administração da ABIMAQ, disse que o 
setor de máquinas agrícolas não pode parar por falta de linha de crédito, uma vez que é um 
dos poucos setores dentro do segmento de máquinas que ainda cresce. 
www.abimaq.org
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A AGCO
Oferece soluções de alta tecnologia por meio de parcerias
A AGCO Corporation continua expandindo 
sua abordagem para a agricultura de precisão 
por meio de parcerias que ofereçam soluções 
mais robustas a seus clientes, como parte de 
seu conceito Fuse, de integração tecnológica 
e conectividade perfeitas. Entre as empresas 
parceiras estão Topcon, Trimble e NovAtel, 
que também fazem parte de dois recentes 
lançamentos: a nova tecnologia de piloto 
automático e a Interface de Programação 
de Aplicações em telemetria da AGCO, o 
AgCommand, sistema de orientação para 
equipamentos agrícolas mais aberto do mercado, que permite aos clientes acesso aos dados 
de suas máquinas AGCO por meio de suas outras ferramentas de gerenciamento agrícola.
Com as tecnologias agrícolas se desenvolvendo rapidamente, os produtores rurais estão tendo 
cada vez mais dificuldade de analisar e se beneficiar dos dados de maneira segura e eficiente. 
A AGCO, utilizando sistemas de gerenciamento de arquivos de tarefa, como o VarioDoc e 
TaskDoc, possibilita comunicação mais fácil entre as máquinas e seus FMIS de preferência, 
promovendo maior eficiência na gestão de seus dados agrícolas e frotas. Entre as ferramentas 
de gestão agrícola, estão SMAG, Farmplan, DuPont Pioneer e FarmFacts.
Em parceria com outros participantes do setor, a AGCO está ajudando a dar vida ao projeto 
de Ferramentas de Programação de Aplicação de Dados Agrícolas da AgGateway (ADAPT). 
É membro fundador da recentemente anunciada Coalizão de Dados Agrícolas (ADC) e tem 
papel fundamental no lançamento de uma nova ferramenta de ponta do setor chamada 
Avaliador da Transparência de Dados Agrícolas, além de estar envolvida no centro de dados 
DKE.

Acordo com Sony Music fecham parceria exclusiva para lançar 
o game Farming Simulator 17
Manter uma lavoura com excelentes índices de produtividade é a principal tarefa de quem se 
dispõe a encarar a nova versão do simulador de fazenda desenvolvido pela Giants Software 
em parceria com a AGCO Corporation, fabricante e referência mundial em equipamentos 
agrícolas. Distribuído nacionalmente com exclusividade pela Sony Music e mundialmente pela 
Focus Home Interactive, o jogo chega ao Brasil.
Ao longo do último ano, a AGCO trabalhou ao lado da Giants Software para criar a nova 
versão do game Farming Simulator – que permite vivenciar diversas etapas da agricultura. Por 
conta disso, na edição de 2017, o Farming Simulator conta com tratores e colheitadeiras das 
marcas do grupo, tais como: Massey Ferguson, Valtra, Challenger e Fendt.
Totalmente em português, o game está disponível para PlayStation4 e Xbox One nas principais 
lojas on-line e físicas no Brasil. E agora tem mais de 60 marcas e 200 veículos fielmente 
reproduzidos.
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A Massey Ferguson
Arrecada mais de meia tonelada de alimentos na campanha 
“Coração Itinerante”

Colaboradores da Massey Ferguson entregaram na 
última sexta-feira (14) mais de meia tonelada de 
alimentos a duas instituições não governamentais, 
sem fins lucrativos que se dedicam a cuidar de 
crianças em situações de risco. As entidades sociais 
Novo Horizonte (Esteio/RS) e SOS Casa de Acolhida 
(Porto Alegre/RS) foram as primeiras a receber 
doações de produtos não-perecíveis obtidos 
na campanha “Coração itinerante”, lançada 
recentemente pela marca e que seguirá rodando 
pelas concessionárias Massey Ferguson distribuídas 
por todo país, a partir dos próximos meses. 

A ação, que teve início na 39ª Expointer, permitiu que os clientes da Massey Ferguson 
gravassem depoimentos respondendo a seguinte pergunta: “O que faz o seu coração bater 
mais forte pelo campo?”. Cada vídeo realizado durante a feira foi “convertido” pela marca 
em um quilo de alimento. No total, foram 549 participações, que renderam mais de meia 
tonelada de alimentos. 
“A Massey Ferguson busca continuamente desenvolver ações que engajem colaboradores 
e clientes em benefício das comunidades. Desta maneira, estamos muito satisfeitos com o 
sucesso da campanha ‘Coração Itinerante’, que irá beneficiar entidades que necessitam da 
doação de alimentos”, comenta Rodrigo Junqueira, diretor de vendas da Massey Ferguson.
www.massey.com.br

Adquire a área física da IIAA
A AGCO fechou acordo comercial para a compra do espaço predial da unidade da IIAA - 
International Indústria Automotiva da América do Sul, em Canoas, no Rio Grande do Sul. A 
companhia IIAA continuará utilizando parte do espaço para operar seu negócio de caminhões, 
uma vez que a AGCO não pretende usar de imediato toda a área adquirida.
A AGCO não fala em números de investimento, mas aposta na expansão de sua fábrica como 
estratégia para fortalecer a presença no Sul do País. Há planos futuros de modernizar a fábrica 
e, desse modo, aumentar a linha de produção e o portfólio de produtos. A aquisição foi uma 
oportunidade de garantirmos a futura expansão”, afirma Julio Escossi, VP Financeiro AGCO 
América do Sul.
O Rio Grande do Sul foi o primeiro produtor nacional de máquinas e implementos agrícolas, 
e Canoas se tornou um importante polo industrial. Hoje, é o segundo maior PIB do Estado 
e o terceiro maior do sul do Brasil. A AGCO na América do Sul, por meio de suas marcas 
Massey Ferguson, Valtra, Challenger e GSI, possui mais de 700 pontos de venda. No Brasil, a 
companhia é líder em exportação e detém cerca de 50% do market share. Para este ano, a 
expectativa é de que as receitas obtidas a partir da atividade no campo continuem a crescer, 
considerando como fatores a necessidade de oferta de grãos e de carne para atender à 
demanda mundial e os recordes de produção agrícola e pecuária.
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A Valtra / Shell
Apresentam ‘Portal do Valtreiro’, programa de 
relacionamento exclusivo para produtores rurais 
A Valtra firmou parceria com a área de lubrificantes da Shell e lança o Portal do Valtreiro, 
iniciativa exclusiva para clientes da marca.
O programa de relacionamento é gratuito e exige apenas um rápido cadastro no portal 
ou nas concessionárias. Com isso, os consumidores que adquirirem lubrificantes da Shell ou 
realizarem a troca de peças genuínas Valtra nas concessionárias da rede ganham pontos, que 
são convertidos em prêmios e benefícios exclusivos. Depois da compra, o vendedor envia pelo 
sistema a nota fiscal e o valor é revertido em pontos que o cliente pode resgatar em produtos 
e outras vantagens no Portal do Valtreiro. Entre os itens oferecidos, destacam-se recargas de 
celular, vales-presente, vales-combustível 
nos postos Shell e diversos produtos 
personalizados.
Todo o extrato de pontos, bem como notícias 
exclusivas da Valtra, estarão disponíveis no 
Portal do Valtreiro para os consumidores 
que se cadastrarem. Em breve será lançado 
também um aplicativo exclusivo do programa 
para smartphones, compatível com os 
principais sistemas (iOS, Android e Windows 
Phone). O download será gratuito e bastará 
procurar por Portal do Valtreiro.
www.portaldovaltreiro.com.br

Recebe premiação que ressalta sua importância como 
exportadora
A AGCO recibou o Prêmio Sul for Export, promovido pelo Instituto e Revista Amanhã. A 
premiação ressalta os líderes de exportação com base nos indicadores oficiais do Ministério de 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A companhia é a primeira no segmento de máquinas 
agrícolas e está em 43° lugar no ranking dos 90 maiores exportadores da Região Sul.
“É uma honra ter nosso trabalho reconhecido. A AGCO detém 55% de market share no 
mercado de exportação da América do Sul, e por conta disso reafirmamos nossa forte 
posição no segmento”, Além dos grandes mercados exportadores, tais como Chile, Bolívia e 
Argentina, a AGCO tem expandido a atuação também no continente africano. A companhia 
segue investindo na Zâmbia, onde criou a Fazenda do Futuro, que visa a desenvolver um 
sistema de produção sustentável de alimentos, capaz de aumentar o desempenho agrícola, 
com a utilização de recursos de forma mais eficiente. “Como a população deverá aumentar 
para 2 bilhões até 2050, a necessidade de mecanização das propriedades e de formação das 
próximas gerações da agricultura nunca foi tão grande. Acreditamos no enorme potencial da 
África e estamos comprometidos com o crescimento agrícola da região”, explica Santos.
www.agcocorp.com
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A Valtra
Crescimento do mercado agrícola em 2017 deve impulsionar 
renovação de frota no setor canavieiro
O próximo ano já é visto com bons 
olhos pelo produtor rural brasileiro. 
Clima mais favorável, custos estáveis, 
aumento da demanda chinesa, créditos 
para investimentos e a retomada da 
confiança do produtor rural. Esses fatores 
devem refletir nos números esperados: 
crescimento de 0,5% no segmento, e 
aumento esperado de 24% na renda 
agrícola brasileira, totalizando R$ 494 
bilhões. 
No mercado canavieiro, em particular, 
as expectativas são de uma recuperação 
gradual: aumento nos preços do açúcar 
e etanol, safra com começo antes do 
planejado e maior uso da biomassa como geração de energia são alguns dos aspectos-
chave para a projeção de melhora do segmento. Alguns números esperados para a próxima 
safra são: 650 milhões de toneladas produzidas de cana-de-açúcar, 134 ATR (açúcar total 
recuperável) por tonelada e um salto de 21% no potencial da biomassa para consumo 
energético do País até 2024, saltando dos atuais 4% para 25% do total, segundo a Unica 
(União das Indústrias de Cana-de-Açúcar).
Um importante player global no setor sucroalcooleiro, o Brasil vê os resultados da melhor 
condição de preço no açúcar e no etanol começarem a estimular o cenário de operação 
da indústria, mas o retorno dos investimentos nos canaviais deve começar a refletir em 
crescimento somente a partir de 2018. Apesar disso, o mercado de máquinas agrícolas no setor 
canavieiro tem necessidade de renovar a frota. Esse processo deve começar a ser eliminado em 
2017. “Muitos clientes que adiaram os investimentos em renovação por conta das dificuldades 
nos últimos anos já iniciaram o planejamento, e alguns já estão confirmando os pedidos para 
a próxima safra”, declarou Marco Antônio Gobesso, gerente de marketing de produto cana-
de-açúcar da AGCO.
Gobesso destaca ainda a certa “independência” do crescimento na compra de máquinas 
agrícolas em relação ao desempenho da próxima safra: “O produtor rural compra máquinas 
por dois motivos: ou porque aumentou a área de plantio ou porque a máquina alcançou o 
limite. Em 2017, apesar de não ser esperado um crescimento significativo da safra, existe a 
necessidade de renovação da frota envelhecida. Temos clientes que deixaram de renovar o 
maquinário por conta da baixa remuneração, e agora que eles estão com a remuneração 
melhor, a ideia é renovar a frota independente do crescimento no próximo ano”.
Diante desse cenário, a Valtra, com toda a tradição que seu nome carrega no segmento, 
considera não só acompanhar esse crescimento, mas também aumentar sua participação por 
meio dos equipamentos de seu portfólio canavieiro, a exemplo da colhedora de cana BE1035e, 
a primeira a ser produzida na fábrica AGCO em Ribeirão Preto (SP).
www.valtra.com.br

Marco Antônio Gobesso, gerente de marketing de produto cana-de-açúcar 
da AGCO América do Sul
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A CNH Industrial 
É uma das “150 Melhores Empresas para Você Trabalhar” 
Consolidando sua posição entre as líderes em diferentes rankings, a CNH Industrial, pelo 
terceiro ano consecutivo, foi eleita uma das “150 Melhores Empresas para Você Trabalhar” 
no Brasil, pela 20º edição do Guia Você S/A, da Editora Caras. A classificação no setor 
“Indústria Automotiva” considerou a avaliação dos colaboradores nos seguintes indicadores: 
comportamento organizacional, confiança, desenvolvimento, justiça organizacional, 
participação, satisfação com a liderança e com o trabalho. A premiação, resultado da maior 
pesquisa de gestão de pessoas e clima organizacional do país, foi divulgada nesta segunda-
feira (03/10), em evento em São Paulo.
A receita de sucesso da empresa é resultado da soma de uma moderna e eficaz estrutura 
de Recursos Humanos, sólidos pilares de Melhores Práticas (Organização, Remuneração e 
Desenvolvimento de Pessoas), que sustentam uma série de programas e ações com foco em 
treinamento, comunicação e motivação, importantes indicadores monitorados para a gestão 
de pessoas e constantes melhorias e adaptações na área. Segundo o presidente da CNH 
Industrial para a América Latina, Vilmar Fistarol, a gestão interna é um compromisso e uma 
parte estratégica do negócio. 
Em busca do prêmio, a companhia se inscreveu e passou por diversas etapas, incluindo a 
participação de empregados de todas as localidades – selecionados aleatoriamente pela 
organização da pesquisa –, por meio de questionários. Além disso, recebeu visitas em uma das 
localidades para uma avaliação criteriosa.
Para Vilmar Fistarol, o reconhecimento dos colaboradores, por três anos seguidos, é um dos 
fatos que reafirmam a consistência e a coerência das práticas e políticas da CNH Industrial e 
refletem a força de sua cultura organizacional. “Mantivemos o aprimoramento das nossas 
ações internas e iniciamos novas, sempre com o apoio do nosso time, que tem atitude e está 
disposto a se tornar melhor diariamente. Estamos muito felizes por fazermos juntos uma das 
melhores empresas”, afirma o presidente.

A líder mundial de ações contra as mudanças climáticas 
A CNH Industrial foi nomeada pela ONG Carbon Disclosure 
Projetc (CDP) como empresa “A” em sua lista climática. 
Isso significa um reconhecimento às ações implementadas 
pela companhia em 2015 para otimizar o consumo de 
energia, reduzir as emissões de CO2 e mitigar os riscos de 
contribuição do negócio à mudança climática.
Como parte de sua estratégia de combate à mudança 
climática, no ano passado a CNH Industrial conduziu 201 
projetos com o objetivo de melhorar seu desempenho 
global no consumo de energia. Esses projetos levaram a 
alguns resultados positivos, como: 48% de consumo total 
de energia em fábricas provenientes de fontes renováveis 
e a redução de mais de 81 mil toneladas de emissões de 
CO2 (menos 4% por hora de produção, em comparação a 2014).
www.cnhindustrial.com

Trator movido a biometano é uma das soluções 
sustentáveis da CNH Industrial.
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A New Holland 
Apresenta novo diretor de Marketing para América Latina
A New Holland Agriculture está com um novo 
diretor de Marketing para a América Latina. 
Eduardo Kerbauy de Freitas Luís assume no lugar 
de Carlos d’Arce, que buscou novos desafi os 
profi ssionais.
Kerbauy é engenheiro mecânico, tem MBA em 
Administração e 17 anos de experiência dentro 
da CNH Industrial.  Também atuou na Iveco, 
trabalhou na Itália, Inglaterra e França e está 
há 12 anos na New Holland Agriculture. Nos 
últimos cinco anos esteve à frente da Diretoria 
de Negócios dos Importadores da América Latina 
da New Holland Agriculture.
“A expectativa é dar continuidade ao crescimento da marca na América Latina e 
especialmente no mercado brasileiro, trabalhando sobretudo no desenvolvimento de novos 
produtos e serviços que respondam às necessidades de todos os segmentos de clientes”, afi rma 
Kerbauy.
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Demonstra como obter o melhor 
funcionamento dos motores 
diesel
A FPT Industrial reforça os benefícios das 
manutenções preventivas dos motores diesel. A 
mais simples, em muitos casos, é perigosamente 
negligenciada. Os intervalos de manutenção 
preventiva variam de acordo com o motor, a máquina e o tipo de aplicação (agrícola ou de 
construção), e também deve levar em consideração as características do ambiente de trabalho, 
se há muita poeira, ou se há muita umidade. 
Todo motor diesel funciona através da transformação de energia térmica em energia 
mecânica. Durante o processo de combustão, a pressão dentro dos cilindros é muito maior do 
que a pressão externa a ele, portanto é normal que ocorram pequenos “vazamentos” internos 
de gás pelas folgas existentes entre as partes móveis do sistema (sejam elas entre pistão e 
anéis e cilindros e anéis), fazendo com que esses gases se desloquem para as áreas fora dos 
cilindros, mas ainda dentro do motor.  www.fptindustrial.com

FPT Industrial
A fábrica em Sete Lagoas conquista nível prata do World 
Class Manufacturing
A fábrica de motores da FPT Industrial de Sete Lagoas (MG) atingiu, com sucesso, mais um 
marco histórico no caminho para o desenvolvimento de motores industriais líderes conforme 
os princípios do World Class Manufacturing (WCM). Após recente auditoria, a marca global de 
powertrain da CNH Industrial alcançou o nível prata do WCM por sua instalação brasileira.
Fundada em 2000, a planta mineira cresceu rapidamente e agora produz com uma qualidade 
ainda mais alta. Essa última conquista se equipara aos padrões de suas plantas-irmãs em Turim 
e Foggia, na Itália, e Bourbon-Lancy, na França. Sua área de 14 mil metros quadrados inclui 
locais de fabricação de produtos das famílias de motores F1, NEF e S8000. A planta emprega 
cerca de 270 funcionários e exporta para os mercados nacional e internacional.
O WCM é um dos mais elevados padrões da indústria de fabricação global para o 
gerenciamento integrado de fábricas e processos de produção. É um sistema estruturado em 
pilares com base na melhoria contínua, projetado para eliminar os desperdícios e as perdas 
no processo de produção através da identificação de objetivos, tais como zero acidentes, zero 
defeitos, zero avarias e zero desperdício. Para certificar as melhorias, utiliza-se um sistema de 
auditorias periódicas que gera uma pontuação global de cada planta, a qual serve como base 
para os três níveis de desempenho: Ouro, Prata e Bronze.
A planta de Sete Lagoas teve uma pontuação alta em várias categorias diferentes 
estabelecidas pelo WCM, como a motivação dos funcionários, a manutenção profissional, a 
segurança, o nível de detalhe e o nível de expansão.
A CNH Industrial tem seis unidades de produção e três centros de P&D no Brasil. Suas 
instalações são especializadas na fabricação de uma série de produtos diferentes, de 
colheitadeiras e tratores agrícolas a colhedoras de 
cana, veículos comerciais leves e pesados, veículos 
de defesa e equipamentos de construção.
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A Fibria
Amplia o conhecimento sobre o plantio florestal e processos 
industriais com tecnologia de big data da SAP
Em 2015, a Fibria adotou a solução SAP Predictive Analytics rodando em HANA, e passou 
a trabalhar inicialmente nos projetos de seu Centro de Tecnologia - CT, que desenvolve 
projetos como o desenvolvimento de novos clones de eucalipto e melhores práticas de manejo 
florestal. “Um dos desafios é antecipar o conhecimento sobre as causas e efeitos de anomalias 
sobre os plantios provocadas pelas mudanças do clima e nortear ações para minimizar os 
impactos sobre a produtividade dos plantios”, relata Robert Sartório, gerente de Manejo 
Florestal e Recursos Naturais do CT da Fibria. Com a solução do SAP Predictive Analytics, a 
Fibria pôde identificar previamente os fatores e variáveis que interferiam no desenvolvimento 
dos eucaliptos. “Mapeamos fontes de dados, entendemos as variáveis, fizemos correlações 
com dados de clima e assim reduzindo o impacto climático em nossas florestas”.
A solução analítica da SAP também foi implementada para dar andamento ao projeto 
industrial da empresa. A ferramenta analisou quase 1,6 bilhão de registros e mais de 654 
variáveis para ajudar a identificar os melhores ajustes e configurações para os digestores da 
Fibria, equipamentos utilizados para transformar a madeira em pasta celulósica, matéria-
prima para a fabricação da celulose branqueada de eucalipto, matéria-prima usada para a 
produção de vários tipos de papéis.
www.sap.com
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A Krone
A BiG X 630 e versões menores chegam ao mercado 
brasileiro
A BiG X 630 da Krone foi eleita a melhor forrageira do ano de 2016 pelos produtores 
e leitores da revista alemã DLV, uma das mais importantes publicações do segmento 
agropecuário na Europa. 

O modelo com 626 cavalos de potência 
acaba de chegar ao mercado brasileiro 
através da Bouwman Tecnologia, 
distribuidora exclusiva da Krone no Brasil.
“Essa indicação como forrageira do ano 
é um reconhecimento dos produtores, 
principalmente por causa da tecnologia 
embarcada que não existe em nenhuma 
outra máquina”, argumenta Rafael 
Bouwman.
Entre as facilidades exclusivas oferecidas 
pela BiG X 630 estão o ajuste automático 
do comprimento de corte através do 
sensor AutoScan, patenteado pela KRONE, 
que realiza a leitura do grau de maturação 
da planta, a rotação de plataforma que 

possui controle de velocidade dinâmico, flutuação lateral ativa da plataforma e seis rolos de 
pré-compressão para a melhor qualidade de corte. Além disso, a máquina possui transmissão 
inteligente, controle de tração e monitor touch screen, ferramentas que tornam a operação 
mais prática.

Novos modelos
Além da BiG X 630, a Bouwman trouxe este ano para o mercado brasileiro os outros modelos 
da nova série de colhedoras de forragem da Krone: BiG X 480, BiG X 530 e BiG X 580. 
Os novos modelos são equipados com motores Mercedes MTU SRC com diferentes 
configurações de potência. Todos foram projetados para oferecer a melhor performance 
possível, a maior economia de combustível e para dar mais conforto ao operador.
Uma das principais vantagens das forrageiras da Krone é o sistema Power Split, que permite 
o gerenciamento eletrônico de potência de maneira rápida e fácil entre os modos X-Power 
(força total) e Eco-Power (econômico). A mudança pode ser feita com o clique de apenas um 
botão.
“Com o Power Split o produtor pode trabalhar com potência máxima numa cultura que exige 
mais, como o milho, e com menos potência no corte de capim, por exemplo, para economizar 
combustível”, explica Rafael.
As novas forrageiras da Krone já estão disponíveis para entrega em todo o Brasil e podem 
ser adquiridas com rotores de corte de 20, 28 ou 48 facas, sistema de transmissão com tração 
4x2 ou 4x4 e diversas configurações de processadores de grãos e plataformas, inclusive a 
plataforma exclusiva para cana-de-açúcar, esta última já desenvolvida e fabricada no Brasil.
www.krone.de
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A Case IH
Leva produtores rurais a fábrica em Sorocaba
Três produtores da região sul foram 
recebidos na fábrica da Case IH, 
em Sorocaba (SP), como parte da 
campanha de incentivo à compra 
da linha de tratores Farmall. Além 
de descontos de até R$ 4 mil, entre 
outros benefícios, Carlos Eduardo 
Los, de Carambeí (PR), Samuel José 
Boakowicz, de Nova Bassano (RS), 
e Gerson Meinerz, de Estrela (RS), 
foram premiados com a viagem 
depois de serem escolhidos em 
concurso realizado pela marca, no 
qual os participantes enviavam fotos 
do seu primeiro trator da companhia 
em ação no campo – como parte da campanha do Meu Primeiro Case.
Os produtores premiados foram acompanhados também pelos vendedores da marca: Eleandro 
Kutner, da Tratorcase de Ponta Grossa/ Paraná; Volmar Luis Catani, da Meta Agrícola de Passo 
Fundo/ Rio Grande do Sul, e Maickel Sehn, da Tratorpeças Mario de Lajeado/ Rio Grande 
do Sul. A Campanha Meu Primeiro Case IH garante também peças grátis nas duas primeiras 
revisões e a possibilidade de financiamento pelo programa Mais Alimentos.
“Com essa campanha pude modernizar minha plantação, conhecer uma linha de produção de 
perto e servir de modelo para minha família. Agora meu pai e meu irmão também têm um 
trator Farmall”, comentou Gerson Meinerz, produtor no Rio Grande do Sul. 
O grupo teve a oportunidade de visitar a linha de montagem das colheitadeiras da Case IH 
e o Centro de Distribuição de Peças da CNH Industrial, construído sob o conceito de Green 
Building e o primeiro do setor na América Latina a receber certificação LEED Gold.  “Além 
de nos aproximar ainda mais de nossos clientes e dos concessionários, ao proporcionar uma 
experiência única com a marca, conseguimos auxiliar no desenvolvimento de pequenos e médios 
produtores”, destaca Rafael Tonette, Especialista de Marketing de Produto da Case IH.
www.caseih.com
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Bayer - Braskem - Pacifil Brasil
Anunciam parceria para o agronegócio brasileiro
A partir de agora o agronegócio brasileiro passa a contar com mais uma alternativa para 
a solução do conhecido problema de armazenagem de grãos. A parceria firmada entre a 
Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, e a Bayer, fabricante 
de insumos agrícolas, passa a viabilizar o serviço de silo bolsa, fabricado pela Pacifil, aos 
produtores por meio do Programa de Pontos da Bayer.
Com o alto rendimento no campo, o agronegócio brasileiro sofre com carência de 
infraestrutura para estocar grãos, já que os silos convencionais – de metal e alvenaria – têm 
alto custo de instalação e demandam importantes investimentos. Daí a ideia de incluir o silo 
bolsa – tubo flexível de plástico – no programa de relacionamento da Bayer. 
O silo bolsa é um túnel flexível de polietileno, com 2,75 metros de diâmetro e até 100 metros 
de cumprimento, cria uma atmosfera livre de oxigênio que impede o desenvolvimento de 
pragas e insetos, mantendo a qualidade do produto estocado. Cada bolsa armazena até 
200 toneladas e pode ser instalada na própria lavoura. A solução já é usada há décadas 
em países como Estados Unidos, Uruguai e Argentina, sendo neste último responsável pela 
armazenagem de 45 a 50% da produção de grãos no país.
www.bayer.com.br

A Mahindra 
Prevê ampliar produção de 
tratores em Dois Irmãos
O grupo Mahindra assume as operações da fábrica 
de tratores da marca em Dois Irmãos com planos 
de dobrar a produção e o número de funcionários 
em até três anos. A indústria, em funcionamento 
desde 2013, tem capacidade instalada para 1,2 mil 
unidades por ano e emprega 25 pessoas.
Dentro do planejamento de expansão no país, 
a rede de concessionárias deve chegar a 100 pontos de venda no prazo de cinco anos, 
previstos para os estados do Sul e regiões de São Paulo e Minas Gerais. Atualmente são 11 
revendedores, número que deve dobrar ao longo de 2017.
Além de aumentar o volume de produção, também será ampliado o portfólio de tratores. Na 
linha de montagem, de onde saem três modelos (séries 9200, 8000 e 4530), em breve serão 
seis na faixa de potência de 25 a 100 cv.
Com a nova gestão, a operação brasileira da marca, que era administrada pelo grupo chileno 
Bramont, passa agora a se reportar a Mahindra nos Estados Unidos.
“Vamos investir fortemente no Brasil. Um dos principais pilares da Mahindra é ser parceiro 
do ecossistema do país para crescermos juntos”, afirma Mani Iyer, CEO da Mahindra EUA, que 
veio ao estado para conhecer a unidade e a equipe de funcionários em Dois Irmãos.
A empresa não divulga os valores que pretende investir porque informa estar finalizando o 
planejamento da operação.
www.mahindra.com
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www.tratordoano.com

SELO TRATOR DO ANO
2017

O concurso vai premiar as principais inovações no 
setor e conta com inscrições de tratores fabricados e 

comercializados no mercado brasileiro.

APOIO

-AW26 Noticias brasil.indd   21 23/12/16   13:20



NOTÍCIAS
 GLOBAIS

AGRIWORLD22

A SDF e a Topcon 
Planejam um acordo de colaboração a largo prazo
A empresas Topcon Agriculture e SDF planejam estabelecer um acordo de associação, não 
exclusiva, a longo prazo, para reforçar a posição de ambas as companhias nos mercados 
mundiais de máquinas agrícolas e agricultura de precisão.
“Os produtos e serviços da Topcon Agriculture estão dirigidos a melhorar a eficiência, a 
produtividade e os fluxos de trabalho em praticamente todas as fases das operações agrícolas, 
o qual se combina com os propósitos da SDF, um fornecedor respeitado em todo o mundo 
com uma ampla série de tratores e outras máquinas agrícolas”, disse Fabio Isaia, CEO da 
Topcon Agriculture. Segundo o diretor, “o acordo previsto facilitará a cooperação ativa e 
contínua entre nossas duas organizações, assim como o planejamento e desenvolvimento de 
soluções IoT (Internet das Coisas) para o mercado agrícola. A Topcon e a SDF disfrutavam de 
uma associação de colaboração, e este acordo se estende e solidifica essa relação”.
Para a SDF, fabricante de tratores, motores Diesel, colhedoras e outros equipamentos 
agrícolas, com as marcas Deutz-Fahr, Same, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire, 
Lamborghini Green Pro e Shu-He, “esta nova relação é consistente com nossa estratégia 
centrada na ampliação da série de produtos, e abre novas oportunidades para a era de 
Farming 4,0”, opina o Conselheiro Delegado, Lodovico Bussolati.
www.topconpositioning.com 

Petronas e Iveco 
Desenvolvem um lubrificante de viscosidade ultra baixa
Petronas Lubricants International (PLI), a divisão de Petronas (a corporação nacional de 
petróleo da Malásia) dedicada à fabricação e comercialização de lubrificantes, anunciou outro 
marco em sua colaboração com a Iveco para desenvolver um novo lubrificante para veículos 
comerciais: o Concept Ultra Low-Viscosity 0W-16.
A colaboração entre ambas as companhias remonta aos anos 70, quando se criou a marca 
Urania. Desde então, os produtos de PLI, entre eles os óleos para motor Petronas Urania, 
são os únicos lubrificantes e fluidos funcionais recomendados para a ampla série de veículos 
comerciais pesados e leves da Iveco.
Com o lançamento do protótipo ‘Z’, a Petronas se confirma como um sócio essencial da Iveco 

na área da pesquisa e desenvolvimento 
das soluções tecnológicas de melhor 
qualidade para fluidos e lubrificantes. 
A Petronas, além de ser a sócia da Fluid 
Technology Solutions escolhida pela 
Iveco, é um dos maiores fabricantes do 
mundo (em terceira posição) de gás 
natural liquefeito (LNG), e o primeiro 
no mundo em ter uma plataforma 
flutuante de liquefação.
www.pli-petronas.com
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O Grupo Michelin 
Observa uma desaceleração no segmento Agrícola
O grupo Michelin alcançou vendas brutas de 15.471 milhões de Euros (-2,1%) nos nove 
primeiros meses deste ano, graças a um crescimento do volume superior aos mercados, e a 
uma política de preços que dá valor à inovação do produto.
No relatório econômico correspondente ao terceiro trimestre, no qual as vendas foram de 
5.179 milhões de Euros (-2,5%), o fabricante de pneus assinala que as perspectivas para 2016 
estão confirmadas. Além de que, incida um volume de 1,4% no fim de setembro, superior aos 
mercados, embora fale de “desaceleração” no segmento Agrícola.
A Michelin considera que para o final do ano, os mercados deveriam continuar alinhados 
com as tendências observadas no final de setembro. Neste ambiente de mercado, levando em 
conta a continuação de sua estratégia de preços, e de um efeito das matérias primas estimado 
em mais de 550 milhões de Euros, o grupo deveria conseguir um efeito bruto do mix de preço/
matérias primas positivo no ano, de mais de 150 milhões de Euros.
Para o conjunto de 2016, a Michelin confirma seus objetivos de crescimento de volume 
superior à evolução mundial dos mercados, com um resultado operacional nas atividades 
correntes em crescimento, excluindo o impacto de divisas, e a geração de cash flow livre 
estrutural de mais de 800 milhões de Euros.
www.michelin.com

A John Deere 
Distribui plataformas de corte de milho Geringhoff na ‘Região 2’
A rede de concessionários John Deere na Região 2 (Europa, CIS, Norte da África e Oriente 
Próximo e Médio) distribuirá plataformas de corte de milho da marca Geringhoff. O acordo 
inclui os atuais e futuros projetos deste fabricante, e presume a substituição das plataformas 
de corte da Série 600C. 
“Diante da crescente importância do milho, também para a produção de semente e da 
planta completa, o mencionado acordo combina a experiência técnica da Geringhoff, 
com a crescente oferta de equipamentos de colheita John Deere, e com nossa ampla rede 
de concessionários. Este acordo oferecerá aos clientes uma excelente solução, e acessível 
economicamente para a colheita do milho”, assegura Chris Wigger, Vice-presidente de 
Vendas e Marketing da Região 2. 
Fundada em 1880, atualmente a Geringhoff produz uma ampla série de plataformas de 

corte rígidas e dobráveis, de 6 a 
24 linhas. As que são distribuídas 
na Europa são fabricadas nos dois 
estabelecimentos que a companhia 
tem na Alemanha, enquanto que o 
mercado norte americano é atendido 
pelos produtos de sua fábrica 
em St. Cloud, Minnesota, que foi 
inaugurada em 2012.
www.JohnDeere.com
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Grupo AGCO
O Presidente opina que “o Brasil e a 
Argentina voltarão ao topo do crescimento”
Martin Richenhagen se mostrou convencido de que o “Brasil e a 
Argentina voltarão ao topo do crescimento”. Depois de dois anos de 
fortes quedas nas vendas na América do Sul, o CEO do Grupo Agco 
prevê um crescimento para as vendas de sua companhia no Brasil, 
entre 5 % e 10 % em 2017.
No primeiro semestre deste ano, as vendas da companhia, matriz das 
marcas Massey Ferguson e Valtra, na América do Sul, retrocederam 
28% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que não 
impede afirmar que esta região “é a que temos a maior capacidade 
de crescimento para a agricultura”. A América Latina representa 15% do faturamento 
mundial da Agco, e no Brasil o grupo domina 44% do mercado de tratores.
Em uma roda de imprensa que aconteceu em Foz do Iguaçu (Brasil), o principal diretor da 
Agco avaliou positivamente as mudanças governamentais que aconteceram nos últimos meses, 
tanto no Brasil como na Argentina, e confirmou a continuidade do plano de investimentos na 
região, para os próximos anos. “Começamos a observar estabilidade nos governos dos países 
da América do Sul ao financiar os produtores, o que gera confiança neles para esta colheita, 
e para a seguinte ”, acrescentou. Richenhagen reforçou que o período de incerteza política e 
econômica dos últimos anos impactou, sobretudo, as vendas da indústria no Brasil.
Agora, com o cenário político menos instável, a maior confiança do produtor de soja e os bons 
números da agroindústria, apesar da contração do produto interior bruto em 2015, animam a 
venda de maquinaria agrícola.
No Brasil, o Grupo Agco tem sete fábricas que produzem colhedoras, equipamentos para cana 
de açúcar, tratores e motores, além de implementos e uma divisão de armazenamento de grãos.
Na Argentina, onde a companhia tem uma participação de 31% no segmento de tratores 
(15% em nível mundial), possui uma fábrica em General Rodríguez, onde se fabricam tratores, 
e onde acabam de produzir sua primeira colhedora. Além disso, no próximo ano estará 
disponível um Centro de Formação.
www.agcocorp.com

Os fabricantes europeus criam um grupo de especialistas 
em Agricultura 4,0
4.0 é o conceito que está na moda em qualquer debate que se suscita, atualmente, em 
Bruxelas, em relação a  Industria ou a agricultura. Por isso, a Associação Europeia de 
Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CEMA), lançou um equipamento de trabalho (PT, por suas 
siglas em inglês) que terá como objetivo fixar uma posição e oferecer respostas no caminho 
para a ‘agricultura conectada’.
Este grupo elaborará um documento de posição geral sobre a Agricultura 4.0 para o que espera 
colaborar com as principais partes interessadas, como COPA-COGECA (organização europeia que 
agrupa as cooperativas e entidades agrárias), AEF (Fundação da Indústria Agrícola Eletrônica) e 
AGGATEWAY (consórcio para promover e estender o negócio digital na agricultura).

Martin Richenhagen.
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A CNH Industrial
Avança no uso da tecnologia 3D
A CNH Industrial aplica a tecnologia 3D a favor dos seus 
negócios. Em um salto de inovação, a empresa investiu em 
uma máquina de impressão tridimensional de alto nível e 
agora fabrica algumas peças para a produção de equipamentos 
agrícolas e de veículos comerciais, bem como aparatos e 
dispositivos para montagem e garantia da qualidade. Um 
bom exemplo é a fabricação de um duto, utilizado no tubo 
de descarga de uma das colhedoras – aquele que ejeta os grãos recolhidos do tanque 
armazenador para uma carreta de transporte tracionada por um trator – que foi fabricado em 
uma noite e permitiu a montagem correta e dentro das especificações.
O projeto começou há dois anos e será usado de base para futuros investimentos globais. 
Na CNH Industrial, o projeto de inovação de impressão 3D é focado em partes produtivas 
com volumes baixos, partes não produtivas (dispositivos elétricos, gabaritos e ferramentas) e 
protótipo/peças teste. Hoje não é mais necessário ‘imaginar’ como será o produto final, pois 
já é possível obter uma amostra antes mesmo da construção do ferramental definitivo. Um 
exemplo disso é a fabricação de moldes para injeção de pequenos volumes – hoje, entre 70 a 
90% do preço de uma peça plástica utilizada na indústria automobilística consiste na absorção 
dos custos da ferramenta que faz essa peça.  www.cnhindustrial.com
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A União Europeia financia um projeto para estender a 
‘Internet das coisas’ na agricultura
O projeto ‘Internet dos alimentos e da granja 2020’ (Internet of Food and Farm 2020) foi 
escolhido para receber 30 milhões de Euros dos fundos de pesquisa da União Europeia para 
fomentar o uso em grande escala das tecnologias relacionadas com a denominada ‘Internet 
das Coisas’ (IoT, por suas siglas em inglês), na cadeia europeia de valor agrícola e alimentício. 
Este conceito se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. 
Os projetos reúnem 73 sócios, entre eles a Associação Europeia de Fabricantes de Maquinaria 
Agrícola (CEMA) e outros fabricantes individuais. A coordenação está nas mãos da 
Universidade de Wageningen, que estará a frente dos trabalhos, durante os próximos 4 anos.
‘Internet dos alimentos e produtos agrícolas 2020’ surgiu da ‘Aliança Inovadora de Internet 
das Coisas’ (AIOTI), iniciativa lançada pela Comissão europeia cujo objetivo é desenvolver e 
apoiar o diálogo e a interação entre os diferentes atores envolvidos nesta matéria.
No quesito de ‘Agricultura Inteligente’ competiram vários consórcios na busca de 
financiamento. O projeto escolhido pretende demonstrar as contribuições da ‘Internet das 

coisas’ para diferentes aplicações na agricultura e 
alimentação, integrar e voltar a utilizar as tecnologias 
disponíveis nesta matéria, mediante a exploração de 
arquiteturas e normas abertas, garantir a aceitação 
das soluções por parte dos usuários, incluindo 
segurança, privacidade e confiança, e assegurar a 
sustentabilidade das soluções, mediante a validação 
dos modelos de negócio relacionados, e a criação de 
um ecossistema específico de IoT em grande escala.

Bayer e Monsanto 
Criarão líder global na agricultura 
A Bayer e a Monsanto anunciaram que assinaram um contrato de fusão definitiva sob o qual 
a Bayer vai adquirir a Monsanto por US$ 128 por ação em uma operação à vista. O Conselho 
de Administração da Monsanto, o Conselho de Administração da Bayer e o Conselho Fiscal da 
Bayer aprovaram o contrato por unanimidade. Com base no preço de fechamento das ações 
da Monsanto em 9 de maio de 2016, dia anterior à primeira proposta feita por escrito pela 
Bayer à Monsanto, a oferta representa um prêmio de 44% sobre tal preço.
“Temos o prazer de anunciar a combinação de nossas duas grandes organizações. Isso 
representa um grande passo para nosso negócio Crop Science e reforça a posição de liderança 
global da Bayer como empresa de Ciências da Vida, impulsionada pela inovação e que 
ocupa posições de liderança em seus principais segmentos, entregando valor substancial aos 
acionistas, clientes, funcionários e à sociedade em geral”, disse Werner Baumann, CEO da 
Bayer AG.
“O anúncio é prova de tudo que conseguimos realizar e do valor que criamos para os nossos 
stakeholders na Monsanto. Acreditamos que a fusão com a Bayer traz muito valor aos nossos 
acionistas, principalmente por conta da contraprestação à vista”, disse Hugh Grant, presidente 
e CEO da Monsanto.

-AW26 NOTIS GLOBAIS.indd   26 20/12/16   12:16



AGRIWORLD 27

COMPANHIA
 

A New Holland Agricul-
ture expandirá sua ampla 
oferta de produtos com no-
vas linhas de implementos 
graças ao acordo que a CNH 
Industrial fi rmou com o DLG 
Group, grupo proprietário de 
Kongskilde Industries, para 
adquirir parte da divisão de 
atividades agrícolas da em-
presa. A Kongskilde Indus-
tries desenvolve, fabrica e 
vende soluções para aplica-
ções agrícolas nos segmen-
tos de plantio e colheita de 
feno e forragem com diver-
sas marcas, incluindo Kon-
gskilde, Överum e JF. A mar-
ca seguirá trabalhando com 
sua atual organização comer-

cial e com sua rede de con-
cessionários e importadores 
para assegurar a continuida-
de de serviço a seus clientes.

Esta aquisição resulta em 
uma ampliação e melhoras 
consideráveis na oferta da 
New Holland, graças à in-
corporação de um impor-
tante leque de produtos. A 
New Holland possui uma 
vasta experiência como lí-
der de equipamentos para 
feno desde 1940, quando 
conquistou um grande avan-
ço na tecnologia de colheita 
de feno com a introdução da 
primeira enfardadeira com 
atado próprio e pick-up au-
tomático em fazendas norte 

New Holland

Importante ampliação de oferta de 
produtos
A New Holland Agriculture expandirá sua ampla oferta de produtos graças 
ao acordos com o proprietário de Kongskilde Industries e com a Dinamica 
Generale.

Parte da divisão de atividades agrícolas 
da Kongskilde Industries americanas. Em todos estes 

anos, motivada por seu com-
promisso com o futuro para 
satisfazer as necessidades 
de seus clientes, a empresa 
desenvolveu uma completa 
oferta de equipamentos para 
ceifar, fenar, enleirar, emba-
lar e empilhar o feno. Na 
atualidade, a New Holland 
é uma marca de envergadu-
ra mundial e líder do setor 
no mercado norte americano 
de equipamentos para feno e 
máquinas agrícolas.

“A aquisição das ativida-
des de lavragem, semeia e 
colheita de feno e forragem 
da Kongskilde aporta uma 
importante gama de produ-
tos que ampliará ainda mais a 
oferta da New Holland Agri-
culture no setor de máquinas 
agrícolas. A rede de conces-
sionários e importadores da 
Kongskilde seguirá sendo o 
ponto de referência para seus 
clientes. Este acordo irá ge-
rar oportunidades de cresci-
mento e criará uma platafor-
ma sólida para desenvolver 
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a atividade da Kongskilde e 
suas marcas; além disso, inte-
graremos gradualmente seus 
produtos na gama da New 
Holland“, afirma Carlo Lam-
bro, Brand President de New 
Holland Agriculture.

A presença da fabricante 
Kongskilde Industries inclui 
duas plantas europeias situa-
das na Polônia e na Suécia, e 
outras instalações nas regiões 
de EMEA, APAC e NAFTA. O 
fechamento da operação está 
sujeito a várias condições, in-

cluindo as autorizações regu-
latórias.

“Damos as boas vindas 
com orgulho aos produtos e 
marcas consolidadas da Kon-
gskilde, Överum e JF que se 
incorporam ao grupo CNH 
Industrial. Queremos ga-
rantir a continuidade deste 
magnífico legado e aumen-
tar de maneira considerável 
seu acesso ao mercado como 
parte de nossa rede de distri-
buição mundial“, comentou 
Richard Tobin, CEO de CNH 

Industrial.
Nos próximos 

anos a Kongskil-
de Industries es-
pera agilizar o seu 
crescimento esta-
belecendo mais 
c o l a b o r a ç õ e s 
com os clientes 
e aumentado os 
investimentos em 

uma nova oferta de sistemas, 
além de lançar produtos no-
vos que otimizarão a produ-
ção e irão melhorar o entor-
no produtivo para os clientes.

Em palavras de Kim Bale, 
diretor de Kongskilde e con-
selheiro delegado do DLG 
Group: “Estamos satisfeitos 
em saber que a Kongskilde 
Agriculture passará às mãos 
de uma nova e forte gestão. 
A CNH Industrial continua-
rá atendendo aos clientes e 
usuários destas áreas especí-
ficas de atividade a ainda tra-
balhará para desenvolve-las 
ainda mais. Por outro lado, 
esta operação permitirá ao 
DLG se focar no desenvol-
vimento das outras duas áre-
as de negócio da Kongskilde, 
dedicadas às soluções indus-
triais e de grão, para aprovei-
tar ao máximo todo seu po-
tencial“.

FR Forage Cruiser mede nutrientes da cultura 
com o novo sensor NIR On Board

A New Holland Agricul-
ture assinou um acordo de 
parceria preferencial com a 
Dinamica Generale (DG), 
empresa especialista em sis-
temas de pesagem, soluções 
eletrônicas e analisadores 
com tecnologia NIR para a 
agricultura. Com este acor-
do, a New Holland vai dis-
ponibilizar o NIR On Boar-
dTM como opção no FR Fora-
ge Cruiser: esta tecnologia de 
sensor avançada permite aos 
clientes medirem e monitori-
zarem os parâmetros de umi-

dade e nutrientes da cultura 
com uma precisão excecio-
nal de cerca de 2% e em tem-
po real durante a colheita.

Lars Skjoldager Soren-
sen, responsável pela gestão 
de produtos de colheita da 
New Holland, afirmou que 
“esta solução vai fornecer 
aos clientes da New Holland 
informações extremamente 
precisas sobre o teor da cul-
tura, com um mapeamen-
to exato de cada campo. Es-
tas informações valiosas tra-
duzem-se numa excelente 

rastreabilidade, uma gran-
de vantagem para os clien-
tes quando preparam a ali-
mentação com misturadores 
de dieta para a pecuária ou 
para venda. Os clientes po-
derão ajustar as rações com 
grande exatidão e de acor-
do com os dados de forma 
a cumprirem as recomenda-
ções de alimentação dos nu-
tricionistas. Desta forma, irão 
fornecer alimentação de alta 
qualidade diariamente, com 
a consistência que é tão im-
portante para a pecuária.”
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Os dados fornecidos pelo 
sistema NIR On Board tam-
bém são muito valiosos para 
a indústria de biogás, que uti-
liza a composição exata da 
cultura para ajustar o proces-
so de produção.

Com o NIR On Board, o 
FR Forage Cruiser mede to-
dos os parâmetros principais 
da cultura, tais como matéria 
seca, proteína bruta, maté-
ria gorda bruta, amido, fibra 
em detergente neutro (NDF), 
fibra em detergente ácido 
(ADF) e cinzas, com uma pre-
cisão de cerca de 2%.

É necessário efetuar a ca-
libração todos os anos, e o 
sistema NIR On Board permi-
te que a DG o faça remota-
mente com uma ligação à in-
ternet.  Os dados recolhidos 
pelo sistema NIR On Board 
são facilmente transferidos 

para o computador da explo-
ração através de um dispositi-
vo USB ou enviados por Wi-
-Fi ou GPS.

A opção NIR On Board 
para o FR Forage Cruiser está 
disponível com um pacote 
de serviços completos para 
o melhor acompanhamento 
possível. Desta forma, garan-

timos que os clientes usufru-
tem do aconselhamento pro-
fissional e do suporte pós-
-venda disponibilizados pela 
vasta rede de parceiros de ser-
viço da DG, presente em mais 
de 60 países em todo o mun-
do. A empresa tem sede na 
Itália e escritórios nos EUA, 
Ucrânia, China e Índia.

A FPT Industrial, uma das principais 
fabricantes de motores diesel, acaba 
de lançar o “FPT Atende”, um serviço 
dedicado e estruturado para atender as 
solicitações de consumidores finais de 
todo o Brasil. O atendimento será feito 
por meio do número 0800 378 0000, com 
ligações gratuitas. O “FPT Atende” estreia 
com rigoroso controle dos processos, 
monitoramento e acesso com autonomia à 
todas as áreas internas e em todos os níveis 
da organização para garantir a resposta aos 
clientes no menor tempo possível. 
A equipe de Product Support, responsável 
pelo atendimento, é formada por cinco 
engenheiros e quatro técnicos, que estão 
sediados nas cidades de Sete Lagoas (MG), 
Contagem (MG), Piracicaba (SP), Curitiba 

(PR) e Buenos Aires, na Argentina.
Para realizar tanto o atendimento remoto 
como o presencial, os engenheiros e 
técnicos da FPT Industrial passam por 
treinamentos e reciclagens constantes. 
A equipe é treinada para orientar como 
realizar manutenção e reparos de todos os 
motores do portfólio da marca. 
O “FPT Atende” funciona de segunda a 
sexta em dois horários: das 08h ao meio-
dia, e das 13h às 17h30.
CONTATOS DO FPT ATENDE

fptindustrialbrasil

fpt-industrial 

Novo canal de comunicação direta com clientes no Brasil
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A revolução tecnológica 
no campo já é uma re-
alidade e evolui rapi-

damente. Parte disso é o con-
ceito da agricultura 4.0, que 
significa a conexão das ativi-
dades realizadas na lavoura, 
como controle das máquinas, 
geração e análise de dados 
coletados, para aumentar a 
produtividade e reduzir cus-
tos de operação. O tema tem 
ganhado destaque e tem sido 
tratado como a nova fronteira 
do agronegócio.

A John Deere possui um 
sólido histórico de inovação, 
presente no DNA da com-
panhia desde sua fundação, 
em 1837. Por diversas vezes 
a evolução do próprio de-
senvolvimento da agricultu-
ra se confunde com as inova-
ções apresentadas pela John 
Deere. Prova disso são os 
constantes investimentos em 
pesquisa e desenvolvimen-
to, cujo resultado é cada vez 
mais tecnologia à disposição 
dos produtores.

O mais recente destaque 
tecnológico da companhia é 
o JD Link, uma solução de 
monitoramento remoto de 
operações, no estilo “qual-
quer lugar, qualquer instan-
te”, a partir de uma cone-
xão com a internet. O aces-
so às informações pode ser 
feito através de equipamen-
tos como laptops, tablets e 
smartphones.

A capacidade de coletar 
informações automaticamen-
te, enviá-las e processá-las, 
permite que melhorem os fa-
tores relacionados à disponi-
bilidade, ao desempenho e 
aos custos de produção asso-
ciados ao maquinário. 

Revolução na colheita de 
grãos

A Série S400 de colhedo-
ras é uma das grandes apos-
tas da empresa para 2017. 
Os modelos S430 e S440 têm 
como grande atrativo a subs-
tituição da tecnologia saca-
-palha pelo rotor, já consa-

grado nos modelos da Sé-
rie S.

Esta nova série represen-
ta um grande avanço tecno-
lógico, principalmente para 
os pequenos e médios pro-
dutores, ávidos por inova-
ções que tragam simplicida-
de operacional, menor índi-
ce de perdas, melhor limpeza 
e qualidade do grão, com re-
sultados efetivos no final da 
colheita. 

“A Série S400 é um pro-
jeto 100% nacional, pensa-
do nas necessidades dos pro-

John Deere aposta na 
Agricultura 4.0 e antecipa 
lançamentos
A empresa reforça seu comprometimento 
com os investimentos no Brasil e adianta as 
principais novidades para 2017
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dutores do nosso País. Por 
isso entrega 25% mais perfor-
mance, com 50% a mais de 
qualidade dos grãos e 75% 
menos perdas. São produtos 
que nasceram no Brasil e fo-
ram pensados nas necessida-
des dos produtores do nosso 
País”, conta Rodrigo Bona-
to, diretor de Vendas da John 
Deere Brasil. 

As colhedoras da Série 
S400 são mais leves, o que 
gera menos compactação de 
solo e permite atuar em ter-
renos alagados, como, por 
exemplo, cultura arrozeira 
ou áreas de várzeas onde má-
quinas muito pesadas po-
dem atolar. Dentre os atrati-
vos está o menor consumo de 
combustível.

Os equipamentos da Sé-
rie S400 possuem a tecnolo-
gia Rotor TriStream, com três 
seções descentralizadas (ali-
mentação, trilha e separa-
ção), que permite uma me-

lhor separação do grão e da 
palha. Além disso, também 
está presente o sistema DF4 
de limpeza que ajusta a aber-
tura das peneiras para alto 
desempenho mesmo em su-
bidas e descidas. Os mode-
los contam com os recursos 
de agricultura de precisão 
como mapa de produtivida-
de e piloto automático, que 
não estavam disponíveis nos 
modelos saca-palha. O tan-
que graneleiro está maior e 
proporciona 6% mais de ca-
pacidade.

Demais lançamentos
A John Deere também 

adianta quais serão as prin-
cipais novidades apresenta-
das em 2017. Entre elas es-
tão diversas atualizações na 
linha de tratores utilitários 
5E, o novo modelo de trator 
6100J que veio responder a 
uma necessidade dos clien-
tes da companhia que alme-
javam mais potência no seg-
mento intermediário entre 
utilitários e médios, e o novo 
trator 8400R, o mais poten-
te da categoria produzido no 
Brasil, na fábrica em Mon-
tenegro (RS), e que já con-
ta com o novo motor MAR-1 
que será utilizado em todas 
as máquinas agrícolas acima 
de 100cv produzidas no Bra-
sil a partir de 2017. Esta mu-
dança atende às novas regras 
de emissão de poluentes do 
Proconve.

Além disso, a John Deere 
mostrou as novas potências 
e opcionais disponíveis nos 
modelos da Série 7J, como o 
eixo dianteiro TLS que pos-

sui exclusivo sistema de sus-
pensão que apresentou ga-
nhos de até 8% em produti-
vidade, quando comparado 
com o eixo rígido. Além dis-
so, o assento do operador 
com suspensão ativa traba-
lha diretamente na redução 
de até 90% dos movimentos 
verticais, o que possibilita 
melhor ergonomia e confor-
to, e reduz significativamen-
te o desgaste do operador. Es-
tas novidades trazem muito 
mais desempenho e confor-
to ao operador para as jor-
nadas de trabalho. Na par-
te de tratos culturais, os des-
taques são os pulverizadores 
com alta adoção de tecnolo-
gia e precisão na aplicação 
dos insumos.

E na etapa de Pós-Ven-
das, o desafio é atender aos 
produtores com a agilidade 
necessária, otimizar o traba-
lho com o uso dos dados dis-
poníveis para rápidas toma-
das de decisão no campo. 
Dentre as diversas soluções 
em Pós-Vendas estão a revi-
são e a instalação de com-
ponentes de agricultura de 
precisão, atualizações e ati-
vações de softwares na má-
quina, treinamento e acom-
panhamento de operação, 
elaboração de relatórios e vi-
sitas proativas, entre outros.

Atualmente, a John De-
ere conta com mais de 250 
pontos de vendas, que ofere-
cem toda a estrutura de Pós-
-Venda, realizando serviços 
de otimização e manuten-
ções preventivas, assim como 
a disponibilidade de Peças e 
Serviços.
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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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A mecanização flores-
tal se iniciou em 1955 
quando Borjerkranen 

construiu um guindaste aco-
plado a um trator para carre-
gar madeira. Em 1968 Rott-

ne Blondin construiu um dos 
primeiros forwarders utilizan-
do um trator agrícola. A par-
tir dessas máquinas se iniciou 
o desenvolvimento e a produ-
ção de máquinas específi cas 
para o segmento fl orestal que 
foram projetadas para condi-
ções severas de trabalho im-
postas pela colheita e pelo 
transporte de madeira. Em pa-
ralelo também ocorreu o de-
senvolvimento de pneus para 
o segmento, com característi-
cas que lhes conferissem re-
sistência a perfuração, sendo 
que, para tanto, foram inseri-
das cintas de aço na sua estru-
tura interna. 

Visando minimizar o ar-
rancamento e a dilaceração 

Novas tecnologias em pneus fl orestais 
que maximizam as operações de colheita 
e transporte de madeira

Prof. Dr. Saulo P. S. Guerra 
COORDENADOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL 
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS – FCA/UNESP - BOTUCATU

LÍDER CIENTÍFICO DO PROGRAMA COOPERATIVO DE MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO 
FLORESTAL - IPEF

saulo.guerra@hb-ediciones.com
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de partes do pneu, principal-
mente da banda de rodagem, 
passou-se a utilizar compos-
tos que proporcionassem du-
reza e resistência à borracha. 
Atualmente, com o desen-
volvimento de novas tecno-
logias, as máquinas possuem 
alto rendimento e produtivi-
dade na colheita. A colheita 
florestal pode ser dividida em 
dois sistemas, sendo eles: (1) 
corte da árvore em toras com 
comprimento determinado e 
(2) corte de árvore inteira.

No corte da árvore em to-
ras com comprimento deter-
minado o harvester produz 
as toras e o forwarder trans-
porta as mesmas para a estra-
da. Neste sistema de colheita 
as máquinas utilizam pneus 
causando mínimo dano ao 
solo, ou seja, minimizando 
o risco de compactação do 
solo. O segundo sistema (cor-
te de árvore inteira), um Fel-
ler-Buncher corta as árvores 
uma a uma ou um feixe de-
las, dependendo do volume 
de cada árvore. O Skidder 
arrasta as árvores para uma 
área aberta que normalmen-

te está próxima da estrada e 
uma escavadora de esteira 
metálica dotada de um pro-
cessador de corte desgalha 
ou corta as árvores. 

A Trelleborg Wheel Sys-
tems é uma empresa global 
no fornecimento de pneus e 
sistemas completos de roda-
dos para máquinas agrícolas 
e florestais, com uma longa 
experiência no segmento flo-
restal. A empresa possui ex-
celência em conhecimento 
e recursos necessários para 
criar e oferecer soluções es-
pecificas e completas acres-
centando e agregando, dessa 
forma, valores para os clien-
tes. 

Recentemente a empre-
sa apresentou ao mercado 
sua nova linha de pneus para 
o segmento florestal como o 
Twin Forestry T 480 e T 440 
produzidos com a tecnolo-
gia Blue TireTM, desenvolvida 
para minimizar os impactos 
negativos ao meio ambien-
te, como a redução da com-
pactação do solo, consumo 
de combustível e emissão de 
CO2 na atmosfera, o que pro-

porciona aumento na produ-
tividade e maior eficiência 
das operações. 

A nova linha de pneus 
Twin Forestry para máquinas 
de colheita como o forwar-
der e harvester possui cintas 
de aço em toda sua circun-
ferência para evitar perfura-
ções. Seu exclusivo projeto 
do desenho da banda de ro-
dagem proporciona autolim-
peza, tração e melhor aco-
modação de esteiras metáli-
cas sobre o pneu. 

O Twin Forestry T 480 
possui diversos benefícios 
como os ombros arredonda-
dos que garantem estabilida-
de lateral, sulcos transversais 

T 480

 T 440 
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e o perfil plano dos tacos que 
contribuem para maior ade-
rência ao solo e permite um 
excelente assentamento de 
esteira metálica, leve ressal-
tos entre os tacos que garante 
autolimpeza da banda de ro-
dagem e maior área de con-
tato com o solo, que propor-
ciona menor tensão e carga 
sobre ele.

Por sua vez, o pneu Twin 
Forestry T 440 possui o ex-
clusivo sistema Trelleborg 
Progressive TractionTM é ca-
racterizado por uma garra 
adicional posicionada jun-
to com a garra regular, que 
possibilita o pneu trabalhar 
em diferentes condições de 
solo, conferindo assim maior 
tração, melhor acessibili-
dade e maior aderência ao 
solo. O conceito inter-lug, 
que são elevações entre os 
tacos, tem a função expe-
lir todo solo úmido que se 
adere a banda de rodagem, 
mantendo-a limpa durante o 
trabalho e mantendo a capa-
cidade de tração do mesmo. 
No portfólio de medidas do 
pneu T 440 houve acréscimo 
da nova dimensão 750/55-
26.5 o que permite que o 
mesmo seja montado prin-
cipalmente no forwarder e/
ou demais máquinas e equi-
pamentos. Os pneus da li-
nha Twin Forestry devem ser 
montados juntamente com 
câmaras de ar. 

Para a operação de arras-
te de tora, a Trelleborg pos-
sui em sua linha de produtos 
florestais, o pneu T 418 Skid-
der, desenvolvido e projeta-
do para trabalhar em condi-

ções severas, onde o pneu é 
exigido ao máximo. O pneu 
possui diversas característi-
cas como: estrutura robusta 
da carcaça, construída com 
lonas duráveis e cintas de 
aço, garras altas com ângu-
los de 23º o que proporcio-
na máxima tração e aderên-
cia, ocorrendo redução da 
patinagem nas superfícies de 
solo úmido e desagregado. 
Na parede lateral há um re-
forço adicional que aumen-
ta a estabilidade e ao mesmo 
tempo protege o pneu con-
tra impactos; talão fabricado 
com design de proteção para 
flange da roda, que assegu-
ra o assentamento do mes-
mo no aro. 

A linha T 418 Skidder 
recebeu uma nova 
dimensão 

35.5 L-32 com o índice 
de carga de 24 lonas e a di-
mensão 30.5L-32 com índice 
de carga 20 lonas, sendo que 
neste momento o pneu apre-
senta índice de carga de 26 

lonas. Em todas as dimensões 
da linha T 418 não há neces-
sidade de utilizar câmara de 
ar durante a montagem.  

Assim, de acordo com 
as novas tecnologias empre-
gadas pela Trelleborg, inova-
ções em sua linha de pneus 
florestais e equipe técni-
ca especializada, a empre-
sa proporciona aos clientes 
maior eficácia e rentabili-
dade na utilização de má-
quinas florestais, contribuin-
do para melhor desempenho 
das mesmas com redução do 
tempo necessário para exe-
cução das operações.
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John Deere oferece ampla gama de 
produtos para diferentes manejos 
fl orestais de fl orestas plantadas

Neste cenário de potencial crescimento, 
a John Deere traz as mais completas 
soluções para a extração de árvores 

destinadas a essas fi nalidades. A divisão 
de equipamentos fl orestais da John Deere 
oferece um completo portfólio de produtos, 
incluindo Harvesters e Forwarders, utilizados 
no sistema Cut-to-Lenght (corte no tamanho) 
e também Feller-Bunchers, Skidders e Garras 
Traçadoras, usados no sistema Full Tree 
(árvore inteira).

Em um mercado altamente competitivo, 
a John Deere oferece soluções baseadas 
na proposta de valor de produtividade, 
disponibilidade e baixos custos 
operacionais. “As condições de solo e 
clima, tecnologia na silvicultura e plantios 
clonais possibilitam ciclos de curta rotação, 
e são vantagens que destacam o Brasil 
no mercado mundial”, explica Rodrigo 
Junqueira, gerente de Vendas da John Deere 
Florestal.

O Brasil é um mercado 
estratégico para o 

hoje agrega possibilidades 
de desenvolvimento 

compreendem o plantio de 
árvores para a produção 

oriundos exclusivamente 
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Segundo a Indústria Brasileira de Árvores 
(IBÁ) são 7,7 milhões de hectares de 
fl orestas plantadas. Além dessas vantagens, 
o Brasil é um país que possui grande 
disponibilidade de terras para o cultivo 
de fl orestas plantadas e possui um dos 
menores custos de produção de celulose 
do mundo.

Modelo ideal para cada tipo de 
atividade
As diferentes demandas industriais, aliadas 
as mais diversas condições de plantios e 
espécies exigem equipamentos específi cos 
para cada necessidade. Esses equipamentos 
compõem sistemas de colheita, que podem 
ser Cut-to-Lenght (corte no tamanho) ou 
Full Tree (árvore inteira). 
Para as duas modalidades, a John Deere 
oferece os equipamentos ideais. “A 
defi nição do sistema de colheita está 
diretamente relacionada ao produto 
(madeira) que a fábrica precisa receber 
e esse produto precisa chegar com o 
menor custo no pátio da fábrica. O uso 
dos equipamentos adequados para cada 
aplicação é determinante para alcançar esse 
objetivo”, ressalta Junqueira.
A companhia realiza investimentos 
contínuos em pesquisa e desenvolvimento 
e, recentemente, lançou uma série de 
Feller-Bunchers e Harversters de esteira – 
chamada Série M – e uma nova linha de 
Skidders e Feller-Bunchers de pneus, da 
Série L, que redefi nem os signifi cados de 
disponibilidade, produtividade e baixos 
custos operacionais diários.

O desenvolvimento da Série M foi baseado 
em consultas aos clientes do mundo todo, 
que contribuíram com informações sobre 
as necessidades de operação. “O resultado 
mostra equipamentos que trazem novidades 
pensadas para otimizar a atividade: 
aumento de 30% na faixa de corte, cabine 
mais confortável ao operador e economia 
de combustível”, afi rma Junqueira.
Já os Skidders e Feller-Bunchers de pneus 
da Série L contêm tecnologias pensadas 
para corresponder às expectativas dos 
clientes fl orestais. Seus diferenciais incluem 
maior conforto da cabine, assento giratório 
e controle por joystick. O Skidder 948L é 
considerado a máquina que apresenta a 
maior garra da categoria, com 2,07 m².

Manutenção facilitada
A manutenção das máquinas fl orestais 
proporciona grandes benefícios aos 
clientes, e o principal deles é a garantia 
de um serviço prestado pela fábrica, 
com rápido diagnóstico, qualidade e 
profi ssionalismo.
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Por isso, a verifi cação diária é facilitada, 
como o rápido acesso aos fi ltros de ar, 
desde o nível do solo e os grandes painéis 
que podem ser removidos facilmente para 
abertura do compartimento do motor.
Toda a análise dos equipamentos, quando 
feita periodicamente, proporciona alto 
desempenho, por isso é de extrema 
importância a realização dos diagnósticos 
regulares. “Os serviços Pós-Venda da John 
Deere possuem excelência na realização de 
manutenção preventiva, preditiva, corretiva 
e a manutenção programada”, conclui 
Junqueira.
A John Deere Florestal iniciou suas 
operações no Brasil em 1996 e, atualmente, 
os produtos das linhas de construção e 
fl orestal são distribuídos por meio de uma 
rede de mais de 600 revendedores locais 
em todo o mundo. 
Com oito fi liais distribuídas em todo o 
Brasil e um escritório central de Vendas 
e Marketing em Barueri (SP), a divisão 

fl orestal da John Deere atende desde o 
pequeno produtor até as grandes indústrias 
do setor, oferecendo equipamentos e 
peças para a colheita e o transporte de 
fl orestas plantadas, além da venda de 
peças, treinamentos e serviços de suporte 
técnico.

-FW JOHN DEERE.indd   39 20/12/16   12:26



AGRIWORLD40

W O R L D

Consolidada como uma das melhores 
marcas do setor de máquinas 
pesadas para construção civil 

do mundo, a XCMG ocupa posição de 
liderança pela qualidade e confiabilidade 
de seus produtos. A empresa estabeleceu-
se na China em 1989 e hoje é a 5ª maior 
do mundo neste setor, sendo a 1ª em seu 
país de origem. A XCMG iniciou suas 
atividades no Brasil em 2004, apresentando 
ao mercado uma linha completa, 
moderna e extremamente competitiva 
de equipamentos. A inovação e alta 
performance de seus produtos projetou a 
empresa em todo o país, viabilizando em 
2012 a instalação da XCMG Brasil Indústria 
Ltda. em Pouso Alegre – Minas Gerais.
A XCMG Brasil ocupa uma área de 800 
mil metros quadrados, sendo 140 mil 
metros quadrados de área construída. Sua 

unidade fabril conta com equipamentos 
de alta tecnologia, distribuídos em quatro 
galpões principais de produção e mais 
de dez instalações auxiliares, formando 
as melhores condições de preparação 
e formação das peças, solda das peças 
estruturais e usinagem e montagem da 
máquina inteira. A capacidade anual 
de produção é de 7 mil máquinas, 
principalmente, caminhões guindaste, 
escavadoras, carregadoras, rolos 
compactadores e motoniveladoras.
A XCMG Brasil atua em todos os estados 
com sua rede de vendas e serviços com 16 
concessionárias, 14 centrais de acessórios 
e a plataforma de comércio eletrônico, 
que oferece comodidade e agilidade aos 
clientes. A excelência em qualidade da 
marca XCMG está presente nos maiores e 
mais importantes projetos de construção 
civil do Brasil, contribuindo efetivamente 
com o progresso econômico e social do 
país.

Linha Florestal
Os produtos florestais XCMG são máquinas 
modernas e de alta qualidade. Sua estrutura 

XCMG Brasil
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e funcionalidades proporcionam efi ciência, 
segurança e produtividade durante a 
operação. Adaptam-se facilmente a terrenos 
irregulares, e contam com design à prova 
de detritos advindos da operação fl orestal, 
o que aumenta consideravelmente sua vida 
útil e confi abilidade. Na colheita fl orestal, 
nas áreas de processamento, logística 
ou nas indústrias, os produtos fl orestais 
XCMG cumprem todos os requisitos de 
confi abilidade, efi ciência, versatilidade e 
máxima qualidade.

Escavadora
Nossos modelos de escavadoras foram 
projetadas pelo Centro de Tecnologia 
da XCMG na Alemanha, adaptado ao 
mercado brasileiro, caracterizam-se pela 
alta efi ciência, economia, velocidade, 
suavização da operação e um desempenho 
inigualável. Os componentes pertencentes 
à escavadora da XCMG são reconhecidos 
mundialmente pela sua qualidade. Ela 
é principalmente utilizada para serviços 
fl orestais, terraplenagem, construção civil, 
mineração, obras viárias e fl uviais.

Carregadora
Projetada para atender o mercado brasileiro 
pelo Centro de Tecnologia da XCMG 
na Alemanha, é multiuso e possui alta 

efi ciência. As características essenciais 
do equipamento são sua confi abilidade, 
desempenho no trabalho, facilidade 
na operação, manutenção, qualidade e 
durabilidade na operação. Equipada com 
motor Cummins Brasil, caixa de velocidade 
controlada eletronicamente e freio banhado 
a óleo. O produto possui uma ampla 
utilização em vários setores, como fl orestal, 
construção civil, agrícola, portos, terminais, 
pedreiras e demais locais. Portanto, o 
carregamento desses materiais torna-se 
algo prazeroso devido a excelência da 
carregadeira XCMG.

Acessórios
XCMG lançou uma ampla gama de opções 
de confi guração de máquinas fl orestais para 
atender uma variedade de necessidades de 
aplicação, melhorar a sua produtividade. 
Cabeçote harvester, garra traçadora, 
cabeçote feller-buncher, carregadoras de 
rodas, carregador frontal, carregadora de 
garfo…
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Responsável por 5,5% do PIB brasileiro, 
o setor de florestas plantadas 
adquiriu, em 2015, o status de um 

dos responsáveis por manter os índices 
econômicos do país. A celulose e o papel 
feitos a partir das florestas certificadas 
mantiveram as exportações em alta e a 
rentabilidade do segmento. Enquanto a 
inflação subia e o crescimento global do 
mercado caía, o segmento registrava índices 
animadores. Só no primeiro trimestre 
do ano passado, o volume de celulose 
exportado aumentou 19,9% em relação ao 
mesmo período de 2014, segundo a IBÁ 
(Indústria Brasileira de Árvores). A receita 
da exportação de celulose, papel e painéis 
de madeira foi 3,1% maior no mesmo 
período.
Para garantir o fornecimento do produto 
brasileiro para os principais mercados 
mundiais, a área plantada de eucalipto, 
pinus e outras espécies não parou de 
crescer. Chegou a 9,4 milhões de hectares, 
segundo pesquisa do IBGE (instituto 
Brasileiro de geografia)
Uma das produtoras de celulose, à beira 
dos 40 anos, a empresa Rio do Sul sempre 
atuou na área florestal e começou quando 
todo o processo (corte, descascamento, 
processamento, carregamento e transporte 
de madeira) era manual. Acompanhou o 
crescimento e a modernização do mercado, 
mas, mesmo com toda a experiência, foi 
pega de surpresa com o crescimento dos 
últimos três anos. “Quadruplicamos de 
tamanho de 2012 a 2015 e isso exigiu 
que nos adaptássemos. Afinal, o cavalo 
encilhado passa só uma vez”, conta 
o gerente administrativo da empresa, 

Paulo Roberto Vieira de Oliveira, com 
uma expressão bem conhecida no sul 
do país. Para se adaptar ao mercado em 
expansão dos seus clientes, a Celulose 
Riograndense, empresa do grupo chileno 
CMPC, e a Fibria, maior produtora mundial 
de celulose, a rio do Sul aumentou sua 
frota de caminhões e de escavadoras e 
deu prioridade para os productos Volvo. 
“Fizemos uma pesquisa com nossos 
parceiros que utilizavam máquinas Volvo e 
aí resolvemos fazer o teste.
Agora, a maior parte das nossas escavadoras 
é Volvo, pela durabilidade, economia, 
precisão do trabalho e, também, pelo 
atendimento”, diz Paulo Oliveira. A 

O papel do Volvo

-FW VOLVO.indd   42 19/12/16   13:46



AGRIWORLD 43

F O R E SS T WW OOO RR L DDFF O R E SS T  W OO RRR L D

primeira escavadeira Volvo da rio 
do Sul foi a EC 210B, há quatro 
anos. Depois, a empresa passou 
a investir na linha EC 220d. 
Hoje, dos onze equipamentos, 
sete são Volvo. A marca também 
está na frota de caminhões da 
empresa. Cerca de 15% dos 70 
veículos são da linha FMX 460, 
todos adaptados com fueiros para 
carregar as toras de seis metros 
de comprimento.

Inovação. “Para realizar o 
trabalho de carregamento para 
o transporte da madeira da 

fl oresta até a unidade fabril, 
as escavadoras Volvo foram 
adaptadas e, em vez da concha, 
ganharam uma garra hidráulica”, 
conta o gerente de atendimento 
da Linck Máquinas, Enri ronchetti. 
Essa foi uma das inovações 
da rio do Sul. Os parceiros 
da empresa que utilizavam as 
máquinas Volvo trabalhavam na 
colheita da madeira certifi cada 
e a empresa resolveu fazer o 
teste para a segunda parte do 
processo, o carregamento, com 
as escavadoras de 20 toneladas. 
Nas fl orestas em que a rio do 
Sul trabalha, 95% são eucaliptos 

ADAPTAÇÃO EFICIENTE
No carregamento para o transporte da madeira da fl oresta até a 
unidade fabril, as escavadoras Volvo foram adaptadas. No lugar da 
concha, ganharam uma garra hidráulica. Os parceiros da empresa que 
utilizavam as máquinas Volvo trabalhavam na colheita da madeira 
certifi cada e a empresa resolveu fazer o teste para a segunda parte 
do processo, o carregamento, com as escavadoras de 20 toneladas.
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até 2020, um investimento do segmento 
de papel e celulose de R$ 53 bilhões para 
aumento das áreas de florestas plantadas, 
da capacidade de produção das fábricas e 
na construção de novas unidades.

e 5% acácia negra. As máquinas e os 
caminhões da empresa vão até a floresta, 
em um raio de 120 km da unidade fabril 
da CMPC ou do Porto de Rio Grande e, 
de lá, as madeiras seguem para a unidade 
da Fibria, no Espírito Santo. As máquinas 
Volvo são utilizadas no carregamento 
dos caminhões com toras inteiras (cada 
um com 40 a 43 m³ de madeira) e depois 
descarregam nos destinos. A colheita de a 
CMPC é realizada nas florestas da indústria 
e, para a Fibria, nas fazendas que possuem 
contrato de fomento para uso de parte das 
terras com madeira reflorestada. “É um 
trabalho contínuo, 24 horas por dia, porque 
precisamos cumprir os prazos dos clientes”, 
explica o gerente administrativo. E, pelas 
projeções do mercado, o trabalho dos 
220 funcionários da rio do Sul continuará 
crescendo. A IBÁ, a associação que 
representa as indústrias do setor, prevê, 
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Ángel Pérez
BOLOGNA (ITALIA)

Com a EIMA Internacio-
nal 2016 se fecha um 
ciclo. O recinto da fei-

ra de Bolonha, em seu esta-
do atual, fi cou defi nitivamen-
te pequeno para acolher uma 
exposição com uma clara ten-
dência crescente, tanto em nú-
mero de empresas interessa-
das em participar, como em 
visitantes procedentes de todo 
o mundo.

42ª EIMA INTERNATIONAL (Bolonha, 
Itália, 9 a 13 de novembro de 2016)

PONTO DE INFLEXÃO
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Este ano, houve estan-
des localizados em corredo-
res e zonas de passagem que 
difi cultaram e incomodaram 
o trânsito. E isso, quando se 
trata de realizar negócios, 
não é o mais recomendável. 
Algo que não é usual na Itá-
lia, um país onde existe um 
culto pela imagem, às vezes 
exacerbado.

O contrato de vincula-
ção com a instituição feiral 
de Bolonha venceu nessa úl-
tima edição, e já surgiram vá-
rias vozes favoráveis à mu-
dança da EIMA para Milão. 
Finalmente, salvo haja algu-
ma surpresa de última hora, 
não haverá mudanças. E, em 
breve, começarão as obras 
de ampliação para que em 
2018 a feira exiba uma ima-
gem bem diferente.

Os tempos mudam, e a 
EIMA quer avançar para con-
tinuar sendo uma das feiras 
de referência em nível mun-
dial dentro do setor agríco-
la. Seu impacto mundial é 
confi rmado pelos números: 

1.900 expositores (várias de-
zenas ficaram em lista de 
espera) e recorde absoluto 
de visitantes, com 285.000 
(+21% em relação a 2014), 

desse total 44.000 foram es-
trangeiros (+18%).

Centenas de jornalistas de 
todo o mundo, com presença 
ativa na Internet. Entre muitas 
outras, a web TV EIMA ofere-
ceu até 40 eventos (8 em di-
reto), um alcance de 75.000 
pessoas pelo Facebook, com 
mais de 500.000 interações. 
Como é habitual, muitas das 
visitas estrangeiras, proceden-
tes de 80 países de todos os 
continentes, chegaram em de-
legações organizadas pela Fe-
derUnacoma em colaboração 
com instituições governamen-
tais, para levar 15.000 pessoas 
diretamente aos estandes dos 
expositores e 3.000 reuniões 
de negócios.

DESPEDIDA DE MASSIMO GOLDONI
Para Massimo Goldoni, foi sua última EIMA como Presidente da FederUnacoma, 
a patronal dos fabricantes italianos de maquinaria agrícola, responsável pela 
organização do evento. “Com esta edição se fecha um ciclo glorioso para a EIMA 
Internacional, como fi cou demonstrado pelo que aconteceu em Bolonha nesses 
cinco dias”.
Goldoni, que deixará seu cargo ao expirar o período que lhe permitem os 
estatutos, disse que estão “focando em um futuro no qual a EIMA mudará sua 
imagem, graças a obras previstas por BolognaFiere para remodelar o recinto da 
feira”, que literalmente fi cou pequeno para acolher um encontro da envergadura 
da EIMA. “Abrimos um processo de transição para poder melhor acolher um 
evento que se situa na vanguarda mundial do setor, que envolve as indústrias e 
os profi ssionais como em nenhuma outra”, acrescentou.
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Planos de Desenvolvimento
Rural na Itália

Planos de Desenvolvi-
mento Rural na Itália. O mer-
cado italiano de máquinas 
agrícolas há vários anos que 
não levanta a cabeça. E, este 
ano de 2016 tampouco pare-
ce que o fará. Segundo dados 
dos dez primeiros meses, se 
observa uma diminuição das 
vendas que confirma a ten-
dência negativa. Foram ins-

critas 329 colhedoras (-2%) e 
15.328 tratores (-1,2%), o que 
anuncia um fechamento anual 
abaixo das 18.000 unidades. 
Uma possibilidade de mudan-
ça positiva estaria vinculada às 
novas medidas governamen-
tais para as empresas agríco-
las, embora os Planos de De-
senvolvimento Rural seguem 
sendo a fonte de fi nanciamen-
to principal. Uma parte impor-
tante dos fundos totais desti-
nados à Itália (29%) se desti-
na precisamente à compra de 
maquinaria.

A Itália destina 45 milhões
 de Euros para a compra de 

O Instituto Nacional para 
a Prevenção dos Acidentes 
no Trabalho colocou à dis-
posição dos agricultores ita-
lianos uma quantidade de 
45 milhões de Euros para a 
compra de meios mecânicos 
que cumpram uma série de 
requisitos de segurança. Na 
Itália, a agricultura é o se-
gundo setor onde se produ-
zem mais acidentes, somen-
te atrás do ramo de constru-

ção. Entretanto, nos últimos 
cinquenta anos, os aciden-
tes diminuíram drasticamen-
te, de 255.941 em 1955 a 
37.969 em 2015.

Um dos seminários cele-
brados na EIMA centrou-se 
na ‘Bioeconomia: as cadeias 
produtivas prometedoras 
para o emprego de biomas-
sas’, onde se apelou para a 
volta “aos princípios básicos 
da agricultura”, já que a sín-
tese química, usada de forma 
massiva nos últimos 50 anos, 
“criou graves problemas, tan-
to meio ambientais como de 
resistência dos agentes pato-

gênicos aos tratamentos”, de-
nunciou Luca Lazzeri, pes-
quisador da Associação Quí-
mica Verde. “O emprego de 
boas e antigas técnicas agrí-
colas, com a ajuda dos co-
nhecimentos e as tecnolo-
gias modernas, são o cami-
nho para empreender para 
uma agricultura sustentável 
e efi ciente”, acrescentou. A 
bioeconomia se baseia no 
princípio da economia cir-
cular, onde tudo começa na 
terra e para a terra regressa. 
O exemplo clássico é aquele 
das biomassas: se cultiva una 
planta da qual se extrai um 
fruto para produzir alimen-
tos, com as partes que se jo-
gam fora se podem criar bio-
combustíveis e fertilizantes.

As empresas de serviços
O ‘Terceiro relatório so-

bre subcontratação’ na Itália, 
informa sobre a diminuição 
do número de empresas agrí-
colas e do aumento de solici-
tação de serviços agrícolas a 
terceiros. Nesse país, nos úl-
timos trinta anos, a superfície 
agrícola útil (SAU), diminuiu 
20%, enquanto que a super-
fície agrícola total (SAT) dimi-
nuiu 24%, e  a quantidade de 
empresas reduziu pela meta-
de. Trata-se de um fenômeno 
que afeta, sobretudo, o inte-
rior e as zonas montanhosas.

Num encontro organiza-
do na EIMA pela editora Eda-
gricole, foi também aborda-
do o problema que supõe 
a exclusão dos prestadores 
de serviço (na Espanha são 
conhecidos também como 
“maquileros”) um dos me-
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canismos de ajuda que ofe-
rece a PAC (Política Agríco-
la Comum).

Na Itália, de um total 
de 1,6 milhões de empre-
sas agrícolas, umas 540.000 
(33%) recorrem à subcontra-
tação de serviços agrícolas, 
o que signifi ca mais de 4 mi-
lhões de horas trabalhadas 
por ano. Das diferentes ad-
ministrações existem planos 
de apoio ao investimento em 
tecnologia.

É uma das regiões do pla-
neta que tem uma grande 
atenção da indústria da me-
canização agrícola. Em Bolo-
nha, se organizou a Jornada 
EIMA for África, com o Con-
gresso ‘Mecanização e agri-

cultura familiar: o futuro da 
África’, organizado por FOC-
SIV – Volontari nel mondo, 
FederUnacoma e AfricHan-
dProject.

Segundo um adianta-
mento do Relatório dedica-
do à compreensão e análise 
de alguns projetos de coo-
peração dos Sócios FOCSIV, 
uma das primeiras conclu-
sões é que diante de recursos 
econômicos e fi nanceiros, às 
vezes modestos, surgem ou-
tros de alto perfi l profi ssio-
nal e humano, capazes de 
estabelecer um diálogo com 
as populações locais, para 
buscar as respostas adequa-
das para seu desenvolvimen-
to. Para introduzir a mecani-
zação nesta zona, a agricul-
tura familiar de pequenas 

dimensões, ecologicamen-
te sustentável, e obter resul-
tados satisfatórios no plano 
econômico e sustentável ao 
longo do tempo é necessá-
rio construir um tecido téc-
nico e social capaz de ab-
sorver as mudanças, de for-
ma duradoura.

Alpego e Mascar, fabri-
cantes italianos de maqui-
naria agrícola para a prepa-
ração do solo, semeadura 
e tratamento de forragem, 
anunciaram na EIMA a as-
sinatura de um acordo co-
mercial para confi ar a distri-
buição de seus produtos no 
mercado italiano à empresa 
Twin, de Sandrigo (VI), diri-
gida por Valter Mancini.

O Grupo Lovol Arbos Group Expansão da Arbos, reforço da Goldoni

Segundo os planos es-
tabelecidos, o Grupo Lovol 
Arbos continua seu avanço 
nos mercados internacionais, 
e aproveitou um encontro 
como a EIMA Internacional 
para detalhar seus planos e 
projetos de crescimento para 
os próximos anos.

“Nosso voo não é transi-
tório”, advertiu o Diretor Ge-
ral, Andrea Bedosti, em uma 
roda de imprensa, na qual as-
sinalou também que a produ-
ção de tratores Arbos mante-
rá no próximo ano um ritmo 
para poder alcançar as 200 unidades.

Em 2017, seguirão trabalhando para criar uma rede de distribuição em linha com os mol-
des de atuação que persegue a companhia, que além do grupo Arbos conta com os equipa-
mentos de semeadura MaterMacc, e com os tratores ‘especiais’ Goldoni.
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A Trelleborg fez um convite para que experimentassem a Realidade Virtual

Massey Ferguson Richard Markwell se aposenta após 41 anos na companhia

Os visitantes puderam descobrir 
o novo aplicativo V-Reality da Trel-
leborg, que oferece uma experiên-
cia visual única, para ver as melho-
res soluções de pneus agrícolas da 
Trelleborg em ação. Além disso, es-
teve disponível o novo game “Far-
ming Simulator 17”, do qual a Trelle-
borg é patrocinador ofi cial de pneus 
agrícolas.

No que se refere a pneus pro-
priamente dito, expôs a medida 
VF 710/60R42 da série de pneus 
TM1060 projetada com a tecnologia 
ProgressiveTractionTM com uma ca-
pacidade de carga de até 40% maior que as alternativas Premium do mercado, segundo o 
fabricante. Também o TM700 ProgressiveTraction ™, com seus dois pontos de ancoragem, o 
TM150 marcado com Índice de velocidade D, o IF 800/70R32 TM3000, projetado de acor-
do com a tecnologia BlueTireTM, cujo projeto da banda de rodagem, junto com seu avan-
çado projeto de carcaça, maximiza a capacidade de carga do pneu, com uma baixa pressão 
interna, a linha TM1000 High Power que transfere ao solo toda a potência do motor, junto 
com o torque impulsionado pela última geração de transmissões e, por último, o TH400, a 
série Agro Industrial radial para as últimas gerações de manipuladoras telescópicas, retro es-
cavadoras e mini carregadoras.

Richard Markwell, Vice-presidente e Diretor Geral da Massey Ferguson na Europa/Áfri-
ca/Oriente Médio (EAME), e Presidente do Grupo AGCO SAS na França, anunciou ofi cial-

mente sua aposentadoria.  
Deixa a companhia 41 anos de-

pois de sua chegada, em 1975, e 
após ocupar diferentes postos de 
responsabilidade, nos últimos onze 
anos ostentou o posto com o qual ter-
mina seu ciclo profi ssional.

Desde o dia primeiro de janeiro, 
Thierry Lhotte é o Vice-presidente e 
Diretor Geral para a Europa e Orien-
te Médio (EME), enquanto que Ma-
rkwell se manterá no grupo AGCO 
SAS França até 31 de Março de 2017.
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A Case IH atualizará no próximo ano a Série 
Farmall C 85/95/105/115. Nos modelos com siste-
ma hidráulico dianteiro e transmissão Hi/Lo 24/24 
com inversor eletro hidráulico, agora é possível 
instalar como opção uma variação do conceito de 
Multicontroller, disponível nos maiores tratores da 
marca, o que permite controlar as principais fun-
ções a partir da alavanca, somente com um dedo, 
como a inversão do avanço/retrocesso, a seleção 
da transmissão Powershift de duas velocidades, a 
função Power Clutch e a subida e descida do sis-
tema hidráulico.  

Agrisolutions é a nova imagem que engloba as marcas Bello-
ta, Ingersoll, Solbjerg e Rozalma. Em seu estande esteve exposta 
uma ampla série de arados; o novo disco VT-Rex, o mais afi ado 
da Bellota, recomendado para solos macios; discos inPHInium, 
de maior duração sem rupturas; discos de semeadura; ou a série 
de produtos Duratop, que segundo o fabricante chegam a durar 
até 10 vezes mais que a peça convencional. Além disso, rece-
beram a visita de clientes de diferentes áreas de todo o mundo.

Case IH renova os maiores modelos dos tratores Farmall C

A Bellota se engloba em Agrisolutions

A Claas apresenta um trator estreito, mas descarta as máquinas para as 
colhedoras de uva

A marca alemã demonstrou em 
Bolonha seu “decidido interesse pe-
los vinhedos”, segundo admitiu seu 
responsável para a região mediterrâ-
nea, Paolo Tencone, em uma roda de 
imprensa organizada no estande da 
Claas que serviu para mostrar a gran-
de novidade da marca: a nova gera-
ção de tratores estreitos Nexos. O di-
retor confi rmou também que, ao me-
nos, agora, a companhia não tem 
planos para ampliar seu catálogo 
com a introdução de máquinas para 
colheita dos vinhedos. “Não se pode 
descartar nada para o futuro, e seguimos explorando oportunidades, mas, a realidade é que 
o mercado não atravessa seu melhor momento”, indicou.
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Uma das Novidades Técnicas premiadas 
pela feira foi um eixo para reboques agrícolas 
com identifi cação por radiofrequência, apresen-
tado pelo Grupo ADR. Teknoax permite a ges-
tão de dados relativos ao traçado, manutenção 
e segurança.

Batizado pela empresa como “eixo inteligen-
te”, o corpo é um monobloco tubular integrado 
que facilita o deslocamento 
das rodas de grandes dimen-
sões. A seção quadrada do 
eixo, moldada a frio, permite 
o acoplamento à suspensão 
sem soldas, enquanto que o 
perfi l côncavo limita o peso e possibilita a montagem 
do sistema de enchimento do pneu para o contro-
le e regulagem da pressão. A lubrificação dos rola-
mentos está assegurada pelo sistema de Clever-Seal 
que também pode favorecer o sistema de freio ABS.

Os parâmetros funcio- nais do eixo Teknoax  
podem ser controlados em tempo real com E-Brain, um sistema de controle remoto que tam-
bém proporciona acesso aos manuais do produto, e à lista de componentes.

A Kuhn se apresentou na EIMA com a intenção de mostrar ‘A agricultura do futuro’, de 
acordo com o slogan do evento e mostrando um espírito inovador. A atividade em seu estan-
de, que ocupou uma superfície de mais de 1.300 m², foi muito intensa, com numerosas vi-
sitas organizadas de grupos de profi ssionais e estudantes. Paralelamente, forneceu informa-

ção atualizada através de redes so-
ciais na internet, assim como desde 
sua própria aplicação para telefones 
‘inteligentes’.

Como é habitual no grupo fran-
cês, sua área de exposição esteve 
dividida por famílias de produtos, 
desde modelos mais convencio-
nais para o tratamento da forragem 
ou preparação do terreno, até as 
últimas inovações, como os equi-
pamentos pulverizadores e solu-
ções de trabalho sem necessidade 
de TDP. 

Premiado um eixo da ADR com identi  cação por radiofrequ ncia

Triplo reconhecimento para a John Deere
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A Kuhn se apresentou na EIMA com a intenção de mostrar ‘A agricultura do futuro’, de 
acordo com o slogan do evento e mostrando um espírito inovador. A atividade em seu estan-
de, que ocupou uma superfície de mais de 1.300 m², foi muito intensa, com numerosas vi-
sitas organizadas de grupos de profi ssionais e estudantes. Paralelamente, forneceu informa-

ção atualizada através de redes so-
ciais na internet, assim como desde 
sua própria aplicação para telefones 
‘inteligentes’.

Como é habitual no grupo fran-
cês, sua área de exposição esteve 
dividida por famílias de produtos, 
desde modelos mais convencio-
nais para o tratamento da forragem 
ou preparação do terreno, até as 
últimas inovações, como os equi-
pamentos pulverizadores e solu-
ções de trabalho sem necessidade 
de TDP. 

Intensa atividade da Kuhn em seu estande e nas redes sociais

 ASSINATURAS
1 ano (5 edições) por R$ 70 2 anos (10 edições) por R$ 110

 Preencha seus dados:
CPF:   
Nome:   
E-mail:   
Data de nascimento:      /         /    
CEP:   
Endereço: Número:    
Complemento: 
Bairro:   
Cidade:   
Estado:   
Ponto de referência: 
Tel. residencial:       
Tel. comercial: Ramal: 
Formas de Pagamento:  Vía boleto bancário

 hb-ediciones@hb-ediciones.com
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O Grupo Merlo apresenta a atualização da série 
Merlo de carregadores telescópicos Turbofarmer II

TRIO DE NOVIDADES

De 2,7 a 12 toneladas, e de 6 a 18 me-
tros. Aqui se estabelece a diferença 
de rendimento dos carregadores agrí-

colas do Grupo Merlo, uma marca que na 
Europa tem um grande impacto no imagi-
nário coletivo da indústria, para se conver-
ter em sinônimo de manipulador telescópi-
co. Adquiriu esta tão merecida fama traba-
lhando sempre com qualidade e inovação, 
sem usar soluções efêmeras, mas observan-
do cuidadosamente as necessidades reais 
dos usuários.

Um exemplo são as cabinas CS, com 
suspensão hidropneumática, capaz de isolar 
completamente o usuário das vibrações, gol-
pes ou sacudidas. Merlo é o único fabricante 
deste segmento que oferece uma tecnologia 
deste tipo, e é o único também com o câm-

bio CVTronic, que graças a dois motores hi-
dráulicos que funcionam de forma sincrôni-
ca, em baixa velocidade, alcança até 12% 
mais torque que as transmissões hidrostáticas 
convencionais, além de permitir também ve-
locidades mais altas, e uma maior economia 
de  combustível.

Também dispõe do sistema Fan Drive, 
que regula a ação do ventilador de refrigera-
ção do motor, se convertendo em soprador 
quando há a necessidade de limpar os con-
dutos de ventilação, e do sistema BSS, sus-
pensão hidropneumática do braço que faci-
lita a circulação por terrenos acidentados, e 
o transporte de materiais a granel, sem cau-
sar perdas. Pode-se vincular ao sistema que 
permite o movimento lateral do braço com 
a fi nalidade de acelerar o processo de em-
pilhamento da carga, assegurando a máxima 
estabilidade e, em consequência, a seguran-
ça do trabalho, que também se vê reforçada 
com o sistema eletrônico MCDC, outra ex-
clusividade Merlo, que graças a seus senso-
res reconhece a posição geométrica do bra-
ço (altura e extensão), a carga, o movimento 
e o implemento instalado.

O usuário, portanto, não se limita a es-
colher entre diferentes potências do motor, 

O Grupo Merlo continua seu 
trabalho de expansão com a 
apresentação, na EIMA 2016, de três 
novas máquinas, que são o resultado 
da estratégia de produção modular 
que permite a cada usuário  nal 
dispor da máquina adequada para 
suas necessidades.
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capacidade de elevação ou 
altura, mas também pode 
decidir os equipamentos a 
partir dos mínimos estabe-
lecidos pela Lei e as carac-
terísticas tecnológicas mais 
avançadas disponíveis, atu-
almente. Entre elas, a pos-
sibilidade de controlar de 
forma remota a máquina, 
no caso de que seja usada 
por terceiras pessoas. Não 
é estranho, portanto, que o 
Grupo Merlo aproveitasse a 
EIMA para atualizar sua sé-
rie agrícola que apresenta até três máquinas 
compactas dentro da linha Turbofarmer II. 
Aqui, surge o novo TF 30.9-115, una máqui-
na de 6,7 t, que pode manejar até 3 t com 
uma altura de até 9 m com dimensões exter-
nas restringidas para trabalhar em espaços re-
duzidos. Impulsionado por um motor Deutz 
de 4 cilindros e 115 CV, se situa na parte su-
perior da série, classifi cado com a homolo-
gação de trator agrícola, que pode puxar re-
boques pesados de até 20 t. A mesma pos-
sibilidade pode-se encontrar na segunda 
novidade: TF 33.9-115 CS, que em termos de 
benefícios está muito perto do TF 30.9-115, 
que se caracteriza por altas dimensões (altura 
e largura da máquina) que permitem um me-
lhor rendimento ao elevar o posto de condu-
ção com a vantagem de uma maior visibilida-
de. Precisamente, por esta razão, a máquina 
também está equipada com uma série, com 
a cabina suspensa CS, e garantir a máxima 

comodidade. Para este pro-
pósito, além da suspensão, 
se oferece também um siste-
ma de climatização automá-
tico, assento com suspensão 
e ajustável, gestão integrada 
do braço por meio de alavan-
cas de controle, e painéis ex-
ternos com vidros que garan-
tem plena visibilidade em to-
das as direções.

A cabina é também outro 
elemento diferenciador da 
terceira novidade do Merlo: 

o TF 42,7 TT, que entra na linha de produtos 
Turbofarmer II, incluindo de série as opções 
de elevação da máquina e de translação do 
braço, garantindo a capacidade de instalar o 
câmbio CVTronic e a cabina CS. Este modelo 
é particularmente adequado para o recolhi-
mento de fardos no campo e o empilhamen-
to posterior, graças ao sistema EPD que ges-
tiona automaticamente o regime de rotação 
do motor em função da carga e da velocida-
de, reduzindo o consumo. O sistema também 
integra as funções Speed Control e Eco: a pri-
meira gerencia e mantém a velocidade fi xada 
pelo operador de forma automática, e a se-
gunda, reduz o regime de rotação do motor 
e, portanto, o consumo.

Tanto o TF 42.7 TT como o TF 33.9-115 
CS são equipados com motores Deutz, com 
potências de 136 e 115 CV, respectivamente, 
homologados para Stage IV graças ao sistema 
misto EGR+SCR e common rail. 
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Tractor of the Year 2017
CASE IH OPTUM 300 CVX
O Optum 300 CVX da Case IH é o Tractor of the Year 2017. E, isso foi decidido 
por um júri formado por importantes publicações técnicas de mais de vinte 
países europeus. 
A representante 
espanhola no júri é a 
revista AGROTÉCNICA.

Ángel Pérez, 
BOLOGNA (ITALIA)

No ato de entrega de 
prêmios, que aconte-
ceu durante a jornada 

inaugural da Feira EIMA, em 
Bolonha (Itália), se destaca-
ram os fatores determinantes 
que deram o triunfo ao mo-
delo da Case IH, que foca-
ram na redução da compac-
tação do solo e na melhoria 
da efi ciência do combustível.

O Optum 300 CVX, com 
transmissão continua, é fabri-
cado na unidade da CNH In-
dustrial em St Valentin (Áus-
tria). Destaca-se por sua ino-
vadora linha, que combina 
fortaleza e rapidez, com um 
eixo dianteiro robusto e um 
projeto estrutural do motor, 
de 6 cilindros e 6,7 L (Tier 4 

Final) que satisfazem os re-
quisitos do cliente para um 
trator de 250-300 CV, com 
uma excelente relação peso-
-potência, e um alto nível de 
equipamento.

Finalistas
Deutz-Fahr 6215 RCshift
Fendt 516 Vario S4
Massey Ferguson 6718 S
McCormick X8.680 VT-Drive
Steyr 4145 ro   CVT
Zetor Forterra HD 140

Paolo Pompei, Presidente de 
Agricultura e Florestais da Trelleborg 

Wheel Systems e Mitas.
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“Este prêmio mostra as características que este tra-
tor oferece na agricultura moderna”, se disse duran-
te a entrega. 

“O resultado é um trator que protege o solo, já que 
pode trabalhar com um peso que se adapte ao trabalho. 
Protege os pneus e o desgaste dos componentes, algo que 
costuma acontecer quando se utiliza um trator pesado 
para tarefas de campo ou de transporte mais leve. E evi-
ta o alto consumo de combustível”, assinalou Dan Stuart, 
Chefe de Marketing de produ-
tos de tratores de alta potên-
cia da Case IH para a Europa, 
Oriente Médio e África. 

Andreas Klauser, Presidente da 
Case IH, recibou o prêmio.

Os tratores compactos rever-
síveis, isodiamétricos, Tony 9800 
TR (chassi rígido) e SR (articu-
lado) são montados com motor 
Yanmar de 4 cilindros e 87 CV. 

A transmissão contínua é controlada por 
um novo software, projetado por Antonio 
Carraro, que permite ao operador personali-
zar seu trabalho, otimizando os resultados e 
facilitando os procedimentos. Pode-se solici-
tar a instalação da nova cabina Air homolo-
gada FOPS, ROPS e com pressurização ca-
tegoria 4, que protege o operário de inala-
ções nocivas. O trator Tony com cabina Air 

alcança o máximo de 2,10 m de 
altura, TDP de 540/540E com 
sincronia de comando eletro hi-
dráulica de conexão progressiva.

Depois do Tony 9800 TR, 
com transmissão híbrida mecânico-hidrostá-
tica, tecnologia SIM (Shift In Motion), 4 op-
ções de velocidade de controle eletrônico, 
que se podem ativar inclusive em movimen-
to, entra em produção o Tony 9800 SR, sua 

versão com chassi 
articulado (ganha-
dor do prêmio ‘Novi-
dade Técnica EIMA 
2016’). Trata-se de 
um modelo particu-
larmente ágil na cir-
culação em espaços 
reduzidos, e durante 
as manobras de tra-
balho. Pode-se uti-
lizar com diferentes 
implementos, graças 

a sua transmissão hidráulica. Permite um ar-
ranque modulado e a memorização de parâ-
metros. Entre as diversas funções do softwa-
re “ITAC” (Intelligent Tractor AC), destaca-se 
a regulagem automática da velocidade, que 
mantém o torque máximo do motor no regi-
me selecionado, simulando as correções que 
um operador realiza centenas de vezes, ao 
dia, enquanto conduz. A largura do chassi é 
de 1.060 mm.

Finalistas
BCS Volkan K105 SDT Dual Steer
Goldoni Q-110
New Holland T4.110 F

A familia Carraro celebrou o sucesso.

Melhor ‘Especial’
Antonio Carraro Tony 9800 TR
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O prêmio ao ‘Melhor Projeto’, dentro dos 
prêmios TOTY 2017, foi desta vez para um 
modelo da renovada Série 6 de Deutz-Fahr, 
concretamente o 6215 RCShift, com motor 
Deutz de 6 cilindros e até 226 CV de potên-
cia máxima, com gestão (ECE R-120).

O projeto é emblema da marca, e assim 
se vê reconhecido com este prêmio. Mantém 
uma linha unifi cada na procura de um estilo 
defi nido, desenvolvido e agora aperfeiçoado 
no estúdio Italdesign Giugiaro, com o objeti-
vo de garantir uma ótima interação entre ope-
rador e trator. A parte frontal foi reprojetada, 

Melhor Projeto
Deutz-Fahr 6215 RCshift

com uma estética agressiva, sem-
pre pensando na melhora da visi-
bilidade do posto de condução. O 
projeto modular inclui de série, fa-
róis alógenos dianteiros, com ma-

teriais de alta qualidade no interior da cabina.
Incorpora a transmissão RCshift, uma va-

riante completamente automática, com 5 sé-
ries robotizadas, mais 6 marchas sob carga 
para frente e 3 para atrás (totalizando 30+15 
relações, com redutora: 54+27). É um trator 
no qual a simples vista se aprecia a evolu-
ção tecnológica que mostra a cabina, tanto 
em sua versão MaxiVision como na MaxiVi-
sion 2.

Responsáveis do 
Departamento 
de Proyeto da 

Deutz-Fahr.

  Ano Tractor of the Year® Best of Utility ‘Especiais’ Design
 1998 Fendt Vario   Deutz-Fahr Agrotron
 1999 Fendt Favorit 700   Lamborghini Champion
 2000 Case IH Magnum MX  Aebi Terratrac TT70S
    New Holland TNV/TNN 

Same Rubin 200

 2001 Case IH CVX  Ant. Carraro Ergit TC/TN Lamborghini Champion (Intelcab)
 2002 John Deere 8020  McCormick F John Deere 8020
 2003 New Holland TM 190  Fendt Farmer 209 VP Valtra S 260
 2004 Fendt 930 Vario TMS  Massey Ferguson 3400 GE/GEV New Holland TS-A 135    New Holland TNF 95 DT 
 2005 Massey Ferguson 8480  New Holland TNV-A 75 Valtra C 150
 2006 McCormick XTX 215  Claas Nectis 267F Claas Ares 697 ATZ
 2007 John Deere 8030  Deutz-Fahr Agroplus S 70 Fendt 936 Vario
 2008 New Holland T7060  Landini Rex 85 S New Holland T7060
 2009 Massey Ferguson 8690  New Holland T 4050 F Massey Ferguson 8690
     New Holland T 6080
 2010 New Holland T7070 AC  Fendt 211 F Vario New Holland T7070 AC
 2011 Fendt 828 Vario  Landini Rex 110 F New Holland T7.210
 2012 John Deere 7280  Antonio Carraro TRH 9800 Massey Ferguson 7624
 2013 Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV  New Holland T4060F Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV
 2014 Claas Axion 850  Aebi Viatrac VT 450 Vario Lamborghini Nitro 130 VRT
 2015 Case IH Magnum 380 CVX  New Holland T3.75F Deutz-Fahr 9340 TTV
 2016 Fendt 1050 Vario Massey Ferguson 5713 SL Same Frutteto S 90.3 ActiveDrive Valtra N174 V
 2017 Case IH Optum 300 CVX New Holland T5.120 Antonio Carraro Tony 9800 TR Deutz-Fahr 6215 RCshift

Outras edições
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A nova Série T5 Tier 4B foi pro-
jetada novamente para satisfazer 
as necessidades de mudanças dos 
pecuaristas e daqueles que neces-
sitam um trator ágil, de potência 

intermediária para gado leiteiro, e proprieda-
des mistas (oliveiras, frutos secos, cereais...).

Um avanço fundamental é o famoso 
eixo dianteiro suspenso Terraglide™. Quan-
do se combina com o opcional da suspen-
são da cabina Comfort Ride™, tanto proprie-

tários como ope-
radores podem 
esperar o mes-
mo nível de con-
forto que com os 
tratores maiores. 
Há freios diantei-
ros opcionais para 
um autêntico ren-
dimento de frena-
gem nas quatro 
rodas.

Best of Utility
New Holland T5.120

  Pais Revista
 Espanha agrotécnica
 Alemanha Lohnunternehmen / Traction
 Áustria Blick Ins Land
 Bélgica Green Tech Power
 Bulgária Agrocompass
 Croácia Agroglas
 Dinamarca Maskinstationen Og
  Landbrugslederen
 Eslovénia Kmetovalec
 Finlândia Koneviesti
 França Powerboost
 Grécia Agrotorama
 Países Baixos Trekker
 Hungria Mezogazdasagi Technika
 Irlanda Irish Farmers Monthly
 Itália  Trattori
 Lituânia Mano Ukis
 Noruega Bedre Gardsdrift 
 Polónia RTP Rolnlczy
 Portugal A Bolsa Mia
 Reino Unido Farm Contractor
 Rep. Checa Mechanizace Zemedelstvi 
 Suécia Nilehnteknik
 Suíça Schweizer Bauer

Comissão técnica

A New Holland melhorou sua 
renomada Série T5 de tratores — 
uma das mais vendidas na Europa 
em sua série de potência — não 
somente para cumprir a norma Tier 4B sobre 
emissões, mas também para incorporar todo 
um leque de novas características projetadas 
para aumentar a comodidade, a efi ciência e 
a produtividade.

“A New Holland, neste segmento de po-
tência, sempre foi um forte fornecedor de tra-
tores para este setor da agricultura. Os avan-
ços do T5 Tier 4B estão fundamentados nes-
ta historia de êxitos”, explica Sean Lennon, 
responsável pelo Produto em Tratores, Teles-
cópicas e PLM.

Carlo Lambro, Presidente da New 
Holland Agriculture, acrescentou: “O títu-
lo ‘Best Utility’ 2017, chama a atenção para 
a sólida liderança do segmento potência in-
termediária. O prêmio é um merecido reco-
nhecimento ao árduo trabalho e à dedica-
ção de todos os profi ssionais implicados no 
desenvolvimento da série de tratores T5, de 
nossas equipes de engenheiros até o plantel 
da fábrica de Jesi, para criar um trator com-
patível com os requisitos específi cos de nos-
sos clientes”.

Finalistas
Case IH Luxxum 120
Deutz-Fahr 5120 C
Massey Ferguson 5711
New Holland T5.120

O Presidente da New Holland, Carlo Lambro, e parte 
do seu equipe.
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JAN-NOV 2016

 Unidades  2016
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano
 Total  1.622   2.936   2.806   3.846   4.091   4.587   4.922   5.883   5.125   6.181   5.331   -   47.330 
 Tratores de rodas  1.097   2.387   1.998   3.271   3.380   3.768   4.182   4.904   4.169   5.190   4.448   -   38.794 
 Tratores de esteiras  119   96   130   89   94   105   91   109   102   81   67   -   1.083 
 Cultivadores motorizados *  12   5   39   81   66   83   95   120   105   76   -   -   682 
 Colheitadeiras de grãos  268   267   363   117   265   305   389   432   497   588   579   -   4.070 
 Retroescavadeiras  126   181   276   288   286   326   165   318   252   246   237   -   2.701  

Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias

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

 Unidades  2016
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano
 Total  327   616   1.023   709   718   998   754   913   976   780   1.283   -   9.097 
 Tratores de rodas  143   316   695   520   460   719   533   571   664   503   1.034   -   6.158 
 Tratores de esteiras  97   132   115   66   55   65   79   94   97   63   46   -   909 
 Cultivadores motorizados *  1   6   -   5   66   -   -   -   -   5   -   -   83 
 Colheitadeiras  de grãos  33   56   40   10   26   39   16   41   39   40   50   -   390 
 Retroescavadeiras  53   106   173   108   111   175   126   207   176   169   153   -   1.557 

Exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias

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

Vendas internas totais no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias
 Unidades  2016
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano
 Total  1.560   2.346   2.748   2.887   3.448   4.067   4.016   4.518   4.795   4.814   3.603   -   38.802 
 Nacionais  1.557   2.337   2.741   2.875   3.443   4.055   4.009   4.510   4.780   4.781   3.546   -   38.634 
 Importadas  3   9   7   12   5   12   7   8   15   33   57   -   168 
 Tratores de rodas  1.081   1.912   2.276   2.619   2.998   3.454   3.481   3.808   4.174   4.132   2.927   -   32.862 
 Nacionais  1.080   1.907   2.269   2.615   2.993   3.449   3.478   3.804   4.163   4.109   2.880   -   32.747 
 Importadas  1   5   7   4   5   5   3   4   11   23   47   -   115 
Tratores de esteiras  16   10   16   27   29   40   31   26   26   21   26   -   268 
 Nacionais   14   6   16   20   29   33   27   22   22   15   17   -   221 
 Importadas  2   4   -   7   -   7   4   4   4   6   9   -   47 
 Cultivadores motorizados *  24   37   46   40   47   85   94   115   108   69   60   -   725 
 Nacionais  24   37   46   40   47   85   94   115   108   69   60   -   725 
 Importadas  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 Colheitadeiras de grãos  337   329   307   118   243   359   285   359   392   530   481   -   3.740 
 Nacionais  337   329   307   117   243   359   285   359   392   526   480   -   3.734 
 Importadas  -   -   -   1   -   -   -   -   -   4   1   -   6 
 Retroescavadeiras  102   58   103   83   131   129   125   210   95   62   109   -   1.207 
 Nacionais  102   58   103   83   131   129   125   210   95   62   109   -   1.207 
 Importadas  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
* Empresas não associadas à Anfavea

 Unidades  2016
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano
 Total   1.560   2.346   2.748   2.887   3.448   4.067   4.016   4.518   4.795   4.814   3.603   -   38.802  
 Tratores de rodas   1.081   1.912   2.276   2.619   2.998   3.454   3.481   3.808   4.174   4.132   2.927   -   32.862  
 ATÉ 80 CV  562   831   967   1.178   1.476   1.502   1.611   1.750   2.020   1.893   1.151   -   14.941 
 DE 81 CV A 130 CV  304   551   639   664   892   936   990   961   1.235   1.234   964   -   9.370 
 ACIMA DE 130 CV  215   530   670   777   630   1.016   880   1.097   919   1.005   812   -   8.551 
 Tratores de esteiras  16   10   16   27   29   40   31   26   26   21   26   -   268 
 Cultivadores motorizados *  24   37   46   40   47   85   94   115   108   69   60   -   725 
 Colheitadeiras de grãos  337   329   307   118   243   359   285   359   392   530   481   -   3.740 
 ATÉ 265 CV  141   146   146   59   116   187   142   182   173   209   225   -   1.726 
 DE 266 CV A 410 CV  129   131   124   48   93   103   106   117   136   186   185   -   1.358 
 ACIMA DE 410 CV  67   52   37   11   34   69   37   60   83   135   71   -   656 
 Retroescavadeiras  102   58   103   83   131   129   125   210   95   62   109   -   1.207 

Vendas internas totais no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias

* Empresas não associadas à Anfavea
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Produtos    

BRAS CAB DO BRASIL, especializado em 
desenvolvimento e produção de cabinas e 
componentes para máquinas agrícolas e 
de construção, com uma sólida trajetória 
no mercado. 

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

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

DO BRASIL www.brascab.com - e-mail: brascab@brascab.com

Fone: (41) 3268-0707

Rua Ilnah Pacheco Secundino de Oliveira, 195 – CIC Curitiba - PR - BRASIL - CEP 81460-032

Com uma ampla gama de 
produtos, a BRAS CAB DO BRASIL 
oferece cabinas desenvolvidas 
especialmente para máquinas 
agrícolas e de construção, 
ressaltando sempre qualidade e o 
conforto.

 com Alto Padrão de Qualidade
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