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O MUNDO MASCARADO

E

m minha ida ao mercantil, fui recepcionado com uma borrifada de álcool gel nas mãos, antes
de me inﬁltrar pelos vários corredores onde se encontravam outros tantos mascarados
e mascaradas como eu. Quem diria? Sorri por baixo da máscara. Quem diria que nossas
faces, algum dia, seriam representadas apenas pelos olhos? Quem seria capaz de apostar
que chegaríamos ao ponto de ter que decodiﬁcar o sorriso (ou o mau humor) das pessoas que
encontramos por aí, através dos olhares.
Enquanto selecionava produtos e enchia o carrinho de compras, fui me dando conta das vantagens
de usar a máscara, além da prevenção ao Corona vírus.
Nunca fomos tão IGUAIS, andando nos supermercados, nas ruas, em qualquer lugar. De repente
o feio e o bonito desapareceram por trás de um paninho mágico. De uma hora para outra, ﬁcou
desnecessário e inconveniente usar maquiagem, porque a única coisa que temos a exibir são
os olhos. Como um uniforme facial, independente da cor ou estampa, a máscara UNIFICOU as
pessoas. E, ao mesmo tempo, induz a olhar para a frente sem muito interesse no que este ou
aquele está vestindo ou calçando. Se é rico ou pobre, elegante ou cafona, novo ou velho.... a
máscara encobriu estes aspectos da hierarquia social. Tenho a impressão de que se num daqueles
corredores houvesse alguém usando pijama e pantufas, ninguém acharia estranho desde que
estivesse de máscara.
A máscara nos trouxe o verdadeiro sentido de igualdade que se apresenta no momento de
vulnerabilidade. Todos podemos adoecer e morrer do mesmo jeito, e ainda que alguns ache
que por serem mais jovens, fortes, “atléticos”, estão protegidos, não são capazes de se arriscar
e descobrir que estavam equivocados. Pela primeira vez, os que ousam infringir a nova lei
da normalidade não são considerados ousados ou revolucionários, mas sim desprovidos de
inteligência.
Por muito tempo se ouvirá dizer que um vírus surgiu na terra e tirou tudo do lugar. Mas eu gosto
de pensar que um dia, na terra, UM SIMPLES PEDAÇO DE PANO COLOCOU O MUNDO INTEIRO
NO MESMO LUGAR.
Que o Grande Arquiteto do Universo nos abençoe e nos traga saúde a todos os povos do mundo.
Fraterno Abraço a todos.R
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A revolução do campo tem nome: CNH Industrial.
A CNH Industrial investe continuamente em tecnologia e inovação para oferecer
as melhores soluções para o desenvolvimento socioeconômico do país.
Por meio das nossas consolidadas marcas, Case IH e New Holland Agriculture,
e com uma política consistente de sustentabilidade e tecnologia de ponta
enraizada em nosso DNA, somos capazes de proporcionar conectividade,
H´FLrQFLDWUDQVIRUPDomRGLJLWDOHUHVXOWDGRVSRVLWLYRVjDJULFXOWXUDIDPLOLDU
e aos produtores de larga escala.

NA MINHA OPINIÃO

Julián Mendieta

MOMENTOS DE REFLEXÃO

E

chegou a hora de reﬂetir de uma forma muito profunda sobre o que está acontecendo no
mundo e em nosso mundo particular. Não importa se o nosso Presidente diga que é um
“resfriado simples”... Não Sr. Presidente, é algo muito mais profundo, algo que entra nas raízes
de nossa sociedade neste mundo global. Não por negar as evidências, isso não existe; outros como
você assim o ﬁzeram, e esta negação acabou custando milhares de mortes. Diz um ditado Latim
“Si vis pacen para bellum”, “Se você quer paz, prepare-se para a guerra”, e nesta guerra o inimigo é
intangível, e mata.
Nós vivemos em um mundo de massa onde realizamos congregações humanas todos os dias:
futebol, carnaval, manifestações, rodeios e feiras... As celebrações humanas sempre aconteceram,
e creio que este momento será marcado com um antes e um depois, especialmente ao perceber-se
que o Covid 19 é transmitido de humanos para animais... Não, não é um simples resfriado... É muito
mais sério! Apesar disso, isso não mudará de forma importante a ﬁlosoﬁa do que foi vivido até este
momento também em nosso setor, não só em nosso país, mas em todo o mundo.
Na Europa, a SIMA de Paris (França), foi cancelada até o ﬁnal de 2021, a EIMA de Bolonha (Itália),
ainda está convocada, mas logo veremos! A FIMA de Zaragoza (Espanha) foi realizada “nos
extremos” e foi lá foi onde eu me contagiei com o Covid 19 que ainda não tinha explodido em sua
virulência. Temos agora a AGRISHOW, uma das melhores feiras da América do Sul que com um
grande senso de responsabilidade e respeito pelos seus visitantes foi adiada. Ainda restam outras
feiras a serem celebradas em todo o país. Que postura o Governo do Brasil pretende tomar? Temos
o exemplo da Argentina e do México.... Não são decisões fáceis de se tomar, mas em prol da
sociedade humana é urgente que se assumam responsabilidades por associações como a ABIMAQ.
São milhares as pessoas que participam desses eventos, e o dever de todos é protegê-los com a
mão no coração, toda cautela é pouca, mesmo que seja um “simples resfriado”.
O Brasil deve demonstrar seu nível de responsabilidade, como fez a França, e tenho certeza que
outros seguirão o exemplo. Devemos ser cautelosos pelo menos até sabermos até quanto se
estenderá este contágio, ou quando uma vacina seja desenvolvida. Eu amo as Feiras, a dinâmica que
eles criam, as possibilidades de negócios e de criar riqueza onde quer que elas sejam celebradas,
mas para isso devemos ter responsabilidade por aqueles que conﬁam em nós.
Somos um país jovem, com uma população jovem e já solitária por isso, merecemos ser um
exemplo para as novas gerações. Bem-vindas são as feiras, as competições, os esportes e as
diversões em massa, mas para mim é mais bem-vinda a VIDA. Daqui pouco teremos uma vacina,
com certeza! Mas enquanto isso... CUIDADO, E RESPONSABILIDADE! ESTAMOS JOGANDO COM
MUITO: COM A NOSSA CREDIBILIDADE.R
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OPINIÃO EXTERNA

Mirco Romagnoli
Vice-presidente global de agricultura de
soluções de pós-venda da CNH Industrial

A IMPORTÂNCIA DO PÓS-VENDA NO
CONTEXTO COVID19 E O QUE APRENDI
desaﬁo da pandemia de Covid19, que
atingiu drasticamente o mundo com
tantos mortos e provavelmente um
longo período de crise econômica, me dá a
impressão clara de que nossa maneira de
nos relacionar e trabalhar mudará muito e
provavelmente para sempre. Obviamente, não
é meu papel me aprofundar em considerações
sociais e políticas. Eu gostaria sim de falar um
pouco sobre nossa experiência nesses 2 meses
de fechamento de emergência, do ponto de
vista proﬁssional.

O

reﬁro ao agricultor, assim como o restante da
cadeia agrícola e de suprimentos, incluindo
nossos concessionários e nossos colegas de
serviço. Especialmente os armazéns de peças
permaneceram abertos e em turno duplo para
garantir o envio de todas as peças para que
nenhuma máquina ﬁque parada e, para garantir
que todas as peças de reposição necessárias
estejam nas concessionárias, preparadas para
a próxima colheita. Estes proﬁssionais podem
ser consideradas outra categoria de verdadeiros
heróis.

Em primeiro lugar a agricultura. Esse grande
impacto nos mostrou a centralidade do setor
agrícola na sociedade. Nunca se imaginou
que o momento mais alto da semana seria a
saída para a compra de alimentos. E qualquer
cidadão que tenha parado para pensar sobre
abastecimento não pode deixar de reconhecer
a importância de toda a cadeia alimentar e,
principalmente, o papel central do agricultor.

Em segundo lugar, as empresas, os
concessionários e clientes. As viagens
provavelmente não serão mais como antes,
provavelmente acontecerão muito menos.
Aprendemos que você pode operar na
mesma empresa com pessoas distantes.
Estou preocupado com o empobrecimento
cultural de todos os colegas. Em empresas
multinacionais como a nossa, a troca de cultura
é uma das bases do sucesso, e ela não é a
mesma por vídeo. O contato e a proximidade
permitem apreciar os valores, as forças, as
reações nos momentos difíceis da equipe. Na

O agricultor não parou. É verdade que alguns
setores agrícolas sofreram mais com as
baixas dos restaurantes, mas, em geral,
neste momento o setor está fortalecido. Me
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minha carreira, formar equipes fortes sempre
foi um ponto de força. Para muitos também
o é. Felizmente, na minha nova função Global
eu já estava aprendendo a gerenciar equipes
distribuídas em todas as regiões do mundo,
com muitas ferramentas digitais.
De repente, pelo lado positivo, teremos a
possibilidade de manter as despesas sob
controle, já que os vôos aéreos eram muito
caros, e suponho que serão ainda mais.
Este será um dos maiores desaﬁos de
gerenciamento de todas as empresas. Também
no relacionamento com os concessionários,
as ferramentas provavelmente não serão as
mesmas e os processos também não. Já na
França, nosso vice-presidente europeu, Antoine
Rebillard, estava testando reuniões semanais
com sua equipe e entre sua equipe e os
concessionários, com grande sucesso. Sem
desistir das viagens mensais, mas mantendo
um contato de vídeo semanal, que antes na
área de peças de reposição, nunca se imaginou.
No ﬁnal, a aceleração mais interessante
certamente ocorrerá entre fábrica, os
concessionários e os clientes no que se refere a
serviços de assistência técnica. Quando falo em
aceleração, quero dizer investimentos e todo
o ‘serviço digital’: as máquinas conectadas, a
busca de informações sobre possíveis falhas
futuras no equipamento, o ‘atendimento virtual’
por meio de óculos digitais para permitir que
um técnico, ou mesmo cliente, execute um
reparo suportado pelo mais alto especialista
técnico nesse assunto… bem, tudo isso já
era possível. Agora, isso provavelmente se
tornará essencial para qualquer empresa que
queira continuar e surpreender seus clientes,
oferecendo-lhes algo totalmente diferenciado,
também em condições extremas como a que
este Covid19 nos mostrou.
A CNH Industrial Aftermarket Solutions,
função que garante o fornecimento de peças
de reposição e assistência técnica às marcas

Case Ih, Steyr e New Holland Agriculture,
desenvolveu medidas sem precedentes para
proteger a atividade de nossos clientes e
concessionarios.Continuamos trabalhando
sem parar para fornecer peças de reposição,
com grandes esforços e responsabilidade
para garantir a segurança de todos os que
contribuem com nossa empresa, e durante
todo o processo de entrega ao concessionário
e ao cliente, sejam peças de reposição ou de
serviços.
A todos esses colegas e aos nossos
concessionários em todo o mundo, vai meu
agradecimento pessoal e especial.
Gostaria de enfatizar a todos os nossos
clientes que:
• Os armazéns de peças de reposição estão
todos operando em conformidade com todos
os regulamentos de saúde e segurança
estabelecidos por lei, em todo o mundo e
especialmente na Itália, França e Espanha.
• O apoio logístico suporta todo o trabalho sem
demora nas entregas.
• As equipes de Dealer Parts Support,
remotamente de sua casa, estão todas em
funcionamento.
• As equipes de serviço, também remotamente
e usando as muitas ferramentas digitais que
oferecemos, estão totalmente operacionais
e aguardam a possibilidade de sair para o
campo, assim que tiverem a liberação dos
governos. Os acessórios e regulamentos de
saúde também para visitas técnicas e todos
os protocolos estão perfeitamente em ordem.
• A única coisa atualmente suspensa são
os cursos de treinamento técnico, mas há
uma disponibilidade muito ampla de cursos
técnicos on-line, onde os técnicos das aulas
virtuais continuam treinando para todas as
unidades de parque ou de lançamentos.
O que fazemos hoje fará a diferença amanhã!R
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NOTÍCIAS

HORTIFRUTITRATOR É A TECNOLOGIA SOB MEDIDA PARA A
HORTIFRUTICULTURA
Oferecer ao mercado suas soluções especialíssimas em tratores é a idéia da fabricante.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) aponta que o Brasil é o terceiro maior
produtor mundial de frutas,com uma produção de 41 milhões de toneladas, ocupando uma área de
2,4 milhões hectares. Ainda mais relevante, a olericultura no Brasil tem uma grande importância
econômica. A atividade movimenta cerca de R$ 25 bilhões por ano e é base de arrecadação de
inúmeros municípios brasileiros, gerando por volta de 7 milhões de empregos diretos e indiretos
com uma estimativa de produção em 2020 de 53 milhões de toneladas, das quais de 3% a 5% são
exportadas.
“O DNA da LS Tractor, tem a sua origem na hortifruticultura, pois a Coreia do Sul é um dos
países mais desenvolvidos neste setor.Com a percepção deste fato e a visão sobre o tamanho
deste mercado no Brasil a LS Mtron produziu aqui modelos com diferentes versões que vão
de 40, 50, 65 e 80 cavalos e até modelos que chegam a 145cv, que atendem perfeitamente a
este segmento, por isto ganharam o nome de HortifrutiTratores,”, explica o gerente de marketing
e produto da LS Tractor, Astor Kilpp. Ele complementa aﬁrmando que a grande maioria deste
mercado é composto por agricultores familiares, com pequenas áreas, mas também existem os
médios e grandes produtores, no Brasil e Exterior e os tratores LS Tractor, atendem perfeitamente
às necessidades de todos eles”, ressalta o executivo. Segundo ele, diferentes produtores em várias
regiões do País, têm nossos produtos nestas atividades e mostram grande satisfação, em seus
depoimentos.
Conforme expõe Kilpp os tratores LS possuem diferencias tecnológicos como a transmissão de
32 velocidades a frente e 16 à ré, com super redutor e sistema de reversão synchro shuttle, que
vai disponibilizar a velocidade exata para execução de cada tarefa no campo. A reversão facilita nas
manobras principalmente em espaços reduzidos, além de equalizar o consumo de combustível,
pois a máquina trabalha na marcha correta sem sofrer grandes esforços.
Os tratores possuem ainda um alto vão livre, que favorece a operação em canteiros, menor raio
de giro para maior agilidade nas manobras e creeper que conferem versatilidade para o trator
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executar, com mais economia, as diversas operações necessárias na produção de HF.
Tomada de força independente com três opções, uma rotação ideal para cada tarefa com
implementos acionados pela TDP, motor diesel quatro cilindros da marca LS com tecnologia Mar1/
Tier3, para os modelos até 65 cavalos. Em 2019 foi incorporado nos modelos de 80 até 145 cv
os motores Perkins. Todos estes conjuntos de tecnologias têm o foco na oferta de um excelente
torque e baixo consumo.
LS Tech - Controlar as diversas atividades que são executadas simultaneamente na lavoura
e avaliar no detalhe o que precisa ser melhorado, o que o produtor não consegue fazer só
observando é uma das vantagens de ter o sistema de Telemetria instalado no trator. Isto
porque é ela que vai gerar informações preciosas das atividades diárias da máquina, como
consumo de combustível, velocidade em que está sendo operada na função exercida, situação
do motor, entre outras. “É uma ferramenta de gestão da frota de grande valia, assinala Kilpp.
Ele acrescenta que também faz parte do pacote tecnológico o sistema de proteção eletrônica
do motor que transmite ao produtor ou ao operador, um alerta contra aquecimento e falta
de óleo lubriﬁcante evitando assim um problema indesejado em seu funcionamento que,
por vezes, gera um grande prejuízo com a manutenção quando acontece um evento desta
natureza.

NEW HOLLAND
Inaugura canal de atendimento ao cliente via WhatsApp
Para tornar o atendimento ao consumidor mais dinâmico, simples e ﬂexível, a New Holland
Agriculture, marca da CNH Industrial, acaba de ampliar as suas ferramentas de acesso aos serviços
da marca. Agora, clientes e parceiros podem contar com um novo canal atendimento: o WhatsApp.
O serviço funcionará por meio de um assistente virtual 24h por dia, aumentando a proximidade
com os clientes. Para começar o atendimento, basta salvar o número (31) 2107-2309 no celular.
Depois, é só mandar uma mensagem, já que o canal conta com um menu de orientações
autoexplicativo.
Essa é uma ferramenta de aprendizado constante, que a cada dia se torna mais completa para
atender as necessidades do agricultor e possibilitar uma comunicação mais personalizada. Ela é
totalmente segura e veriﬁcada (o que é indicado pela setinha verde ao lado do nome New Holland
Agriculture no topo da página).
“A New Holland faz de tudo para estar próxima e oferecer as melhores soluções para os nossos
clientes, lembrando sempre que cada produtor é único. Por isso, desenvolvemos mais um canal
de comunicação, via WhatsApp, para oferecer atendimento aos produtores rurais que buscam
agilidade e praticidade. Nossos outros canais continuam 100% à disposição, porque aqui na New
Holland quem escolhe a maneira de ser atendido, a que mais lhe agrada, é o próprio cliente”, aﬁrma
Gustavo Taniguchi, diretor de Marketing Comercial da New Holland Agriculture para a América do
Sul.
A nova ferramenta se soma aos canais de comunicação existentes, como o Top Service, que
funciona de segunda a sábado e em feriados, com exceção de domingos, das 8h às 20h, através
do 0800 111 1111. Também há a opção do formulário de contato, disponível 24h por dia, no site da
marca [https://agriculture.newholland.com/lar/pt-br].Você também pode acompanhar as novidades
da New Holland através das nossas redes sociais.
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NOTÍCIAS

YANMAR SOUTH AMERICA
Amplia seu portfólio de produtos com os carregadores frontais para
tratores a partir de abril
Desde abril de 2020, a YANMAR South America iniciou a comercialização no Brasil de uma
linha de carregadores frontais para tratores, fruto de uma parceria estabelecida com a empresa
nacional Marispan, especialista em implementos para agricultura. As ferramentas em questão
estão disponíveis nas redes de concessionárias agrícolas autorizadas YANMAR, e representam
um complemento muito importante para essa linha da organização, visto que as pás são
implementos de grande auxílio para produtores rurais de todo o país, independente de porte e
segmento.
Os carregadores frontais são implementos agrícolas que auxiliam na logística de materiais
em processos de agricultura. Dois modelos produzidos pela Marispan exclusivamente para a
YANMAR estão sendo comercializados: o M85, para os tratores Solis 75 e Solis 90, que conta
com estrutura robusta em aço especial e buchas de alta resistência para uso intenso, e o L15,
para o trator Solis 26, dimensionado especiﬁcamente para tratores de pequeno porte (atende os
modelos com até 40cv de potência), utilizados principalmente na horticultura.
A Marispan é uma empresa que foi fundada em 1972, na cidade de Batatais, interior de São
Paulo, especialista no desenvolvimento e na produção de carregadores frontais. A preocupação
constante da Marispan com a excelência e em oferecer soluções inteligentes que facilitem o
trabalho no campo são alguns dos motivos que levaram a YANMAR South America a ﬁrmar esta
parceria.
Os dois modelos de pás carregadeiras foram desenvolvidos especiﬁcamente para as
necessidades da YANMAR e de seus clientes, tendo sido testados pelas equipes de engenharia
da YANMAR South America e YANMAR Japão, o que garante a qualidade excelente dos mesmos
e o padrão de soluções inovadoras da organização. Além disso, todas as pás em questão são
comercializadas com o adesivo “Supported by YANMAR” (“apoiado por YANMAR”), o que
reaﬁrma a total conﬁança nos produtos desenvolvidos pela Marispan.
www.yanmar.com/br
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ABIMAQ
Apresenta sugestões ao governo para mitigar os efeitos deletérios do
coronavírus no setor industrial
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) informa que está
em contato permanente com o gabinete de crise do Ministério da Economia a ﬁm de apresentar
sugestões com medidas econômicas emergenciais voltadas às pequenas e médias empresas
(máquinas e equipamentos) no sentido mitigar os efeitos deletérios da crise do coronavírus.
A entidade já encaminhou três documentos ao governo com iniciativas que visam manter as
empresas ﬁnanceiramente saudáveis e consequentemente ativas durante o período mais crítico da
pandemia de coronavírus, além de visar a manutenção do emprego.
Na questão da manutenção das atividades das empresas, a ABIMAQ propõe a utilização dos R$
140 bilhões que tem no caixa do BNDES para ﬁnanciar capital de giro e assim facilitar o pagamento
das principais obrigações das empresas, sendo salários, impostos, os bancos e seus fornecedores.
A ABIMAQ sugere ainda ao BNDES a criação de uma linha de capital de giro sem que sua
liberação tenha que passar por banco intermediário. Também uma ﬂexibilização do FGI- Fundo
Garantidor para Investimentos para que as empresas não precisem apresentar garantias exigidas
pelas instituições ﬁnanceiras que são difíceis de serem atendidas, como os prazos de carência e
amortização, taxa de juros e valor de entrada. Para as empresas que possuem ﬁnanciamentos no
BNDES ou no Banco do Brasil, a associação solicitou uma moratória de 90 a 120 dias.
Outra ação sugerida pela entidade foi a liberação de depósito compulsório que está depositado
no Banco Central no sentido de aumentar a liquidez das pequenas e médias empresas, além de
reduzir os altos spreads cobrados nos empréstimos para capital de giro.
A ABIMAQ propôs a liberação da obrigatoriedade de CND - Certidão Negativa de Débito, por seis
meses, para empresas que procurarem bancos oﬁcias a ﬁm de renegociar ﬁnanciamentos.
A entidade também solicitou a prorrogação por pelo menos 90 dias de impostos federais (PIS,
COFINS, IPI, INSS, Imposto de Renda pessoa jurídica) e sugeriu ainda ao Governo Federal que peça
ao Congresso Nacional autorização para ampliação do deﬁcit público autorizado pelo orçamento.
A ABIMAQ informa que está enviando correspondências para todos os Governadores solicitando
às Secretarias de Fazenda Estaduais, a liberação de créditos acumulados de ICMS, a ﬂexibilização
da burocracia para liberação destes créditos e a postergação em 90 dias do recolhimento do ICMS.
Com relação a manutenção do emprego, a ABIMAQ está em contato direto com o governo, além
do SINDIMAQ - Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas para negociar com 94 sindicatos no
Estado de São Paulo e no Paraná. Entre as medidas propostas estão parcelamento do salário, lay
off, banco de horas de 24 meses, férias coletivas, redução da jornada de trabalho com a redução
proporcional do salário e jornada ﬂexível.
Outra sugestão é a postergação por 90 dias dos encargos trabalhistas que incidem sobre a folha
de pagamentos, ainda que o empregador possa colocar seus funcionários em férias sem pagar o
bônus de férias, ou seja, um terço do salário e também metade do décimo terceiro salário.
Para estimular a demanda, a ABIMAQ propõe que o governo reative as obras paradas desde o
tempo da Lava Jato, assim como priorizar junto ao Legislativo a aprovação no Senado da votação
do marco do saneamento e também da aceleração do Projeto de Lei que trata da PPP- Parceria
Público Privada e das concessões públicas.
A ABIMAQ acredita que a crise do coronavírus seja passageira e temporária. No entanto, não se
sabe exatamente quando termina esse cenário de instabilidade e se ele pode piorar a situação da
economia brasileira. Então se faz necessário adotar medidas para os próximos 90 a 120 dias.
www.abimaq.org.br
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UPL BRASIL
Cresce 17%, torna-se a 4ª maior do mercado nacional e mantém
investimentos de US$ 200 milhões
A UPL Brasil encerrou seu ano ﬁscal (abril 2019 a março
de 2020) com crescimento de 17%. O faturamento da
empresa atingiu US$ 1,3 bilhão. Segundo o presidente
Fabio Torretta, este resultado decorre do perfeito
processo de integração após a aquisição da Arysta
LifeScience e o foco em saúde vegetal. “Segurança
dos alimentos, menos impacto ambiental e produção
sustentável. Esses três pilares norteiam o trabalho da
UPL no Brasil. Some-se a eles o propósio OpenAg, de
inovação aberta, que pressupõe a soma de forças de
todos os players da cadeia produtiva”, ressalta Torretta.
O desempenho da UPL ganha especial destaque num ano
Fabio Torretta, presidente da UPL Brasil.
em que o mercado de defensivos agrícolas efetivamente
(produtos aplicados) cresceu 5,8%, segundo o Sindicato
Nacional da Indústria de Defesa Vegetal (Sindiveg). “Outro
importante fator é que este foi o primeiro ano de integração das duas empresas. Aproveitamos muitas
sinergias, ampliamos nosso portfólio com soluções inovadores, trabalhamos com assertividade e
fortalecemos nosso trabalho a campo. Tudo isso, em conjunto, possibilitou o excelente desempenho”, diz
o presidente da UPL Brasil.Outro ponto a considerar é que esse resultado acelera a participação da UPL
no mercado brasileiro de defensivos agrícolas, além de adiantar em um ano a meta de atingir faturamento
de US$ 1,5 bilhão. “Devemos chegar a esse patamar já em 2021”, projeta Fabio Torretta. Com o resultado,
a UPL também subiu uma posição no ranking das maiores do setor, alcançando a 4ª posição.
Crescimento contínuo
A meta da UPL era crescer 15% em 2020. Com a pandemia do novo coronavírus, a empresa
está reavaliando o objetivo para o ano. “Ainda é muito cedo para avaliar o impacto do Covid-19
nos nossos negócios e no agro como um todo, mas alguns setores, como FLV, estão sendo mais
afetados que outros. Com isso, devemos continuar crescendo, porém abaixo da expectativa inicial”,
informa Fabio Torretta.
O presidente da UPL Brasil também destaca o explosivo aumento do câmbio, que saltou mais
de 25% no último mês. “Importamos alguns produtos da China. Ainda não temos problemas de
recebimento, mas o dólar já impacta nossos custos”. A Índia, sede global da UPL, fornece sínteses
e produtos acabados. “Essa relação nos fortalece neste momento. O complexo industrial na
Índia mantém-se em operação, mesmo que de maneira parcial, o que pode signiﬁcar problemas
eventuais de logística”, explica Torretta.
O cenário poderia ser mais preocupante se o Brasil estivesse em momento de plantio. “Conﬁo que
teremos tempo de nos ajustar até a virada do semestre, quando a nova safra se iniciará”, diz o dirigente.
Mesmo com adversidades, a UPL mantém o plano de investimentos de US$ 200 milhões,
especialmente no desenvolvimento de produtos. “O planejamento está mantido, porém a liberação
será em ritmo mais lento, acompanhando a reação do mercado. O Brasil é o maior mercado para
a UPL após a Índia. Representamos 30% do negócio em termos globais. Como um mercado tão
importante, precisamos continuar acelerando”, ressalta Fabio Torretta.
www.upl-ltd.com/br
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GRANULAR
Libera acesso completo a ferramenta de
monitoramento de lavouras
Nesse momento em que o país vem incentivando
medidas de distanciamento social, além de evitar
deslocamentos desnecessários, a Granular, empresa de
agricultura digital adquirida pela Corteva Agriscience em
2017, encontrou uma maneira de contribuir com o trabalho do produtor rural que precisa ir a campo
acompanhar suas lavouras. Durante todo o mês de abril, a ferramenta Granular Insights esteve
disponível para acesso aos produtores que tiverem essa necessidade em suas propriedades.
Lançada recentemente no Brasil, a solução permite direcionar o monitoramento no campo para
identiﬁ car mudanças nas lavouras.
“Neste momento em que alguns agricultores não estão recebendo visitas, representantes e
distribuidores estão reduzindo interações pessoais, Granular Insights permite acompanhar a
lavoura à distância, compartilhar informações com os parceiros de conﬁança, e direcionar o
monitoramento daqueles presentes no campo - para solucionar problemas e tomar decisão quando
ainda há tempo – o que pode ser de grande contribuição para o agro”, explica Lucas Melo, Líder de
Marketing da Granular no Brasil.
Para ter acesso a todas as funcionalidades do Granular Insights, o produtor deve realizar seu
cadastro e criar sua propriedade na ferramenta, que está disponível por meio do site (br.granular.
ag) ou do aplicativo para iOS e Android. Depois disso, é só acessar o link da campanha que está
disponível nas redes sociais da empresa e aguardar a ativação da sua conta para iniciar o uso.
Ao longo do mês, a Granular vai disponibilizou uma série de materiais com orientações para o
melhor uso da ferramenta.
Granular Insights utiliza imagens capturadas por uma constelação de satélites, em resolução de
3x3m, majoritariamente das 10h às 14h do horário local, para aproveitar as vantagens da angulação
do sol a pino e entregar apenas as imagens com maior qualidade. “Antes de sair andando de talhão
em talhão, o produtor pode direcionar seu trabalho ao detectar, a partir do Granular Insights, qual
área merece mais atenção naquele dia,” ﬁnaliza Melo.
br.granular.ag

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SERVIÇO DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS.
O Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas-LIMA, da Universidade
Federal do Ceará entra na era da inteligência artiﬁcial. Coordenado pelo Prof. Dr. Leonardo
Monteiro, desenvolveram um Robô de Autoatendimento sobre Prevenção de Acidentes em
Máquinas Agrícolas, que usa as plataformas do WhatsApp e Telegram para interação com os
usuários 24 horas por dia, 7 dias por semana, batizado de ROBOLIMA.
Uma inteligência artiﬁcial, que possibilitará a todos, conhecimentos importantes sobre Prevenção
de Acidentes, notícias, vídeos, imagens, além de todo o material bibliográﬁco produzido pelo
Laboratório em mais de 10 anos de pesquisas sobre o tema Acidentes com Trator. Lembrando que
por ser Inteligência artiﬁcial, ele estará em total aprimoramento sempre!
Adicione o número do ROBOLIMA (85 99662-7025) aos seus contatos e comece a interagir
seguindo as instruções, ou acesse através do link: https://bit.ly/ROBOLIMA .
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AÇO INOXIDÁVEL AUMENTA VIDA ÚTIL DA ADUBADORA
Implementos da MP Agro são exclusivamente fabricados com o material e além de serem mais
resistentes e duráveis proporcionam economia para o produtor
Economizar e ganhar mais no ﬁm da safra é o desejo de muito produtores em todo Brasil.
As empresas então se empenham e buscam mais tecnologia que gere menos desperdício,
mais qualidade e mais produção. É o caso da MP Agro Máquinas, que já nasceu com esse
posicionamento, conforme explica o diretor comercial, Michael Periani, “Desde o início os projetos
foram pensados na utilização do inox inoxidável. Nossos equipamentos são 100% produzidos com
o material, que é altamente durável e resistente”, diz.
Por serem utilizados materiais corrosivos em contato com o aço na aplicação de adubos e
fertilizantes, o modelo inoxidável permite maior vida útil ao equipamento, “pois não sofre corrosão
e consequentemente menos manutenções e despesas com jateamento e pintura como em
modelos de aço carbono presentes no mercado, ou seja, mais dinheiro no bolso do produtor”,
aponta Periani.
A linha de produtos da empresa é composta
por distribuidores Autopropelidos (Z),
tracionados (T) e para caminhões (Taurus
Truck). Todos fabricados com o material
em questão. Esse é um grande diferencial,
segundo o diretor presidente, Douglas
Peccin. “Uma máquina desenvolvida com
aço inoxidável dura a vida toda e o número
de manutenções é muito menor comparado
a um modelo em aço carbono. Isso pode ser
comprovado com pesquisas e no dia a dia
no campo. As linhas da MP Agro são 100%
em inox, com estrutura reforçada. Também
é válido destacar que as esteiras são
removíveis e mantém a mesma qualidade,
pois são do mesmo material, algo pouco
visto no mercado.”, destaca o diretor.
Produtor comprova o benefício
O produtor e cliente da MP Agro, Jader de Bortoli, de Campo Verde-MT, adquiriu da empresa um
distribuidor de fertilizantes para transformação de seu autopropelido. O equipamento, da Linha Z,
foi comprado há 7 anos e continua em funcionamento com excelente desempenho até hoje. “Com
certeza é um implemento muito durável. Ele roda anualmente 6 mil hectares na fazenda, não
tem nada daniﬁcado e só realizamos até agora as manutenções indicadas. Além disso, também
proporciona uma distribuição perfeita na lavoura”, conta.
Ainda segundo o produtor, também é um diferencial do implemento sua resistência, já que todo
ele é feito em aço inoxidável. “Com esse material não há problema de o cloreto enferrujar a
máquina e nem tem risco dos próprios roletes travarem por corrosão”, relata o produtor.
Outra vantagem mencionada por Bortoli é a utilização do rastro que o próprio autopropelido deixa
na lavoura. “Assim posso fazer minhas coberturas depois, na hora certa e não dá amassamento”,
destaca. O plano do agricultor agora é adquirir mais um distribuidor para outro autopropelido que
tem na fazenda.
https://mpagro.com.br/
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CASE
Lança novo canal de atendimento ao cliente via WhatsApp
A CASE Construction Equipment,
marca da CNH Industrial, acaba de
lançar mais um canal de atendimento
ao cliente. A partir de agora, a marca
também conta com suporte via
WhatsApp, por meio do telefone
(31) 2107-2045. Com a ferramenta,
é possível buscar soluções em pósvenda, esclarecer dúvidas, receber as
novidades e informações da marca e
até mesmo comprar equipamentos.
O novo formato de comunicação
entre marca e consumidor reforça a
prestação de serviços da CASE, por
meio de canais de atendimento e rede
de concessionários.
A iniciativa corresponde a uma pesquisa realizada com os clientes CASE sobre a preferência
pelo atendimento eletrônico. “Nossos objetivos seguem antenados com as tendências de
mercado. Nesse momento, essa ferramenta torna-se ainda mais essencial para garantir suporte e
atendimento contínuo”, ressalta Maurício Moraes gerente de marketing da CASE para a América do
Sul.
Além do canal via WhatsApp, a marca permanece atendendo, de forma remota, às demandas
de manutenção e reparo dos equipamentos de construção, por meio do canal de atendimento
CASE Assistance, disponível 24 horas por dia pelo telefone 0800-727-2273, bem como suas
concessionárias, que seguem à disposição para atendimento, suporte técnico e serviços de
manutenção, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança.
Para mais comodidade e facilidade no acesso a peças de reposição, a CASE mantém ativa a sua
loja online. Componentes como ﬁltros, correias, eixos e rolamentos podem ser adquiridos no
e-commerce, sem a necessidade de sair de casa. A loja virtual CASE pode ser acessada no link:
loja.mercadolivre.com.br/case.
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PREMIADA SÉRIE DE TRATORES
FENDT 900 VARIO CHEGA AO
BRASIL
Pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias
para a agricultura e no suporte excepcional ao
produtor rural, a Fendt está lançando no Brasil
a série de tratores 900 Vario, recém lançada na
Europa. O lançamento do trator Fendt 942 Vario,
reconhecido na última Agritechnica, em Hannover
(Alemanha), como o “Trator do Ano 2020”, faz parte
da expansão do portfólio de máquinas da marca
no país. Em maio, a Fendt celebrou um ano da sua
chegada ao Brasil, com resultados extraordinários
e a aprovação de clientes e da crítica especializada.
“Após um intenso período de testes em campo e, posteriormente, do uso contínuo de nossos
produtos pelos nossos primeiros clientes, estamos felizes em poder aﬁrmar que, de fato, a Fendt
está revolucionando o mercado de máquinas voltadas para agricultura proﬁssional. A chegada
da série Fendt 900 Vario chega para atender uma demanda dos agricultores brasileiros por alta
tecnologia, robustez e conﬁabilidade no campo”, aﬁrma José Galli, diretor da Fendt América do Sul.
Com dois modelos –, 939 Vario e 942 Vario –, a série Fendt 900 Vario é reconhecida por sua
tecnologia, performance, economia e conforto, e oferece ao agricultor a mesma tecnologia da
consagrada série Fendt 1000 Vario, numa faixa de potência que vai de 385 cv a 415 cv. A nova série
utiliza tecnologias que tornam mais econômica e eﬁciente a operação em campo, mesmo com o
motor em plena potência.
A combinação do recém-desenvolvido motor MAN e o conceito Fendt iD, traz alto desempenho
em baixa rotação, fornecendo um motor de operação suave com torque máximo e consumo
mínimo de combustível. Outro destaque é a transmissão VarioDrive. Trata-se de uma transmissão
continuamente variável (CVT), que opera no eixo dianteiro e traseiro de forma independente. Isso
traz à linha de tratores Fendt 900 Vario uma suavidade que, além de contribuir para a prevenção de
manutenções excessivas, só pode ser experimentada no mercado nacional na série Fendt 1000
Vario.
O motor em linha de 6 cilindros se destaca por sua potência, além do design compacto e leve.
Presente em toda a série Fendt 900 Vario, o sistema Common Rail traz a pressão de injeção de
até 2.500 bar e um turbocompressor com geometria de turbina variável (VTG), que fornecem a
potência de maneira uniforme e dinâmica, mesmo em baixas rotações. Todas as peças do motor
são conﬁguradas para um intervalo de manutenção de 500 horas de operação, o que diminui o
número de paradas e proporciona mais produtividade ao agricultor.
De quebra, para o conforto do operador durante a longa jornada de trabalho no campo, a nova
série de tratores da Fendt tem como opcional um sistema de som 4.1, com quatro autofalantes
de última geração e um subwoofer, que oferecem qualidade de som superior na cabine. Nele, é
possível reproduzir conteúdo em áudio via USB, AUX-IN e Bluetooth. As opções de rádio FM/AM/
DAB+/HD e duas antenas com busca de canal permanente também garantem excelente recepção
de sinal, em qualquer condição climática. A conectividade dos tratores Fendt 900 Vario também
permite que se faça chamadas telefônicas, com um fantástico kit hands free de qualidade, que
garante som excelente enquanto o operador trabalha.
www.fendt.com/br
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EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 5 ANOS DO CNMA ESPERA REUNIR
2.100 MULHERES EM SÃO PAULO
O 5° Congresso das Mulheres do Agronegócio – CNMA, que será realizado nos dias 27 e 28 de
outubro no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP), terá nesta edição comemorativa como
tema “Mulher Brasileira: A Voz Global” e espera reunir cerca de 2.100 participantes do Brasil e de
outros países para debater o protagonismo
feminino no setor.
Uma pesquisa inédita, que traçou o perﬁl
da mulher no agronegócio brasileiro,
conduzida em parceria com a ABAG –
Associação Brasileira do Agronegócio e a
empresa de auditoria PwC, deu origem à
história do CNMA em 2016. “Foi quando
nasceu em nós o desejo de debater a
atuação feminina no setor e criar um evento
totalmente delas. Naquele primeiro ano
reunimos 600 mulheres e exploramos o
tema ‘Desenvolvendo oportunidades na
era da eﬁciência e sensibilidade’”, conta a
então show manager do evento na ocasião,
SERVIÇO
Renata Camargo.
EVENTO: 5° Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio
Com o sucesso da primeira edição, em
– CNMA
2017, o próximo passo foi debater a
DATA: 27 e 28 de outubro de 2020
“Liderança globalizada, empreendedora
LOCAL: Transamérica Expo Center. Av. Dr. Mário Villas Boas
e integrada”, com mulheres de várias
Rodrigues, 387. Santo Amaro – São Paulo/SP
partes do Brasil prestigiando palestrantes
nacionais e internacionais e também
fazendo parte de um grande movimento
que o CNMA começava a colocar em evidência: o do protagonismo das mulheres no agronegócio.
Em 2018, com o tema “2030: o futuro agora, na prática”, a organização buscava uma mulher real
para representar as milhares de proﬁssionais que atuam no agro do Brasil. Assim foi escolhida
Elizana Baldissera Paranhos, engenheira agrônoma, mãe de três ﬁlhos e produtora de cereais em
Capão Bonito (SP) para ser a embaixadora do evento.
A 3ª edição do CNMA também lançava duas novidades: o prêmio “Mulheres do Agronegócio”,
realizado pela Bayer, em parceria com a ABAG visando reconhecer e valorizar a importância da
presença feminina no campo e incentivar a atuação delas no setor; e a Academia de Liderança
das Mulheres do Agronegócio, da Corteva, também em parceria com a ABAG e a Fundação Dom
Cabral (FDC), para capacitar as mulheres brasileiras que tiram seu sustento e de suas famílias da
atividade no campo.
Para a 4ª edição do CNMA, em 2019, a embaixadora escolhida foi a produtora rural, pecuarista e
empresária Norma Gatto, de Rondonóplis (MT).
O encontro deste ano, que terá como tema central “Mulher Brasileira: A Voz Global”, abordará
temas estratégicos que contribuirão para se deslumbrar um cenário pós-pandemia no agronegócio,
entre eles: Ambiente Econômico Político, Comércio Internacional, Visão e Gestão de Negócio, além
das perspectivas 2020-2021. O evento contará ainda com ações especiais em comemoração aos
cinco anos desse movimento que é o CNMA, em busca do protagonismo feminino.
www.mulheresdoagro.com.br
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DEUTZ-FAHR
Aposta na digitalização e mostra sua gama para a América Latina na
FIMA 2020
A Deutz-Fahr esteve presente na última edição do FIMA com uma ampla amostra de sua gama de
produtos, que inclui mais de uma dúzia de tratores e uma colheitadeira.
As principais novidades em termos de produto foram; a atualização na fase V de sua gama de alta
potência - séries 6, 7 e 9 -, bem como os novos tratores especiais da série 5DF TTV.
As novas tecnologias também tiveram um papel especial, onde foram apresentados sistemas de
agricultura de precisão, englobados sob o nome CFS (Connected Farming Systems). Foram revelados os
sistemas de orientação, gerenciamento de frota, ISOBus ou a nova plataforma de coleta e transferência
de dados Agrirouter.
Em uma área dedicada, os visitantes puderam testar os sistemas em vários monitores que simulavam
a operação real. Também foi apresentado o aplicativo móvel MyDeutz-Fahr, que permitirá aos clientes
da marca alemã registrar suas máquinas e receber ofertas relacionadas a elas, além de informações ou
notícias sobre a Deutz-Fahr.
Por ﬁm, cabe destacar que, pela primeira vez em uma feira em Zaragoza, a Deutz-Fahr mostrou uma
representação de sua gama de mercados fora da Europa, desta vez voltados principalmente para o
mercado latino-americano. Três modelos com características e potências diferentes foram mostrados para
mercados com regulamentações diferentes sobre emissões; as séries 6W, 4E e 2W em particular.
www.deutz-fahr.com

TIM
Vence o prêmio AE50 nos
Estados Unidos
Em 11 de fevereiro, na Conferência
de Tecnologia de Equipamentos
Agrícolas em Louisville / Kentucky,
a AEF (Fundação para a Indústria
Agrícola Eletrônica e.V., iniciativa do
setor agrícola para implementação
de padrões eletrônicos) recebeu o
Prêmio AE50 por sua solução ISOBUS
TIM (Tractor Implement Management,
Gerenciamento Inteligente de
Implementos). A Sociedade Americana
de Engenheiros Agrícolas e Biológicos
(ASABE) concede esse prestigiado
prêmio todos os anos.
www.aef-online.org
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Mark Benishek (secretário da AEF), Norbert Schlingmann
(diretor geral da AEF) e Peter van der Vlugt (presidente da AEF)
receberam o prêmio AE50 em nome da TIM em Louisville,
Kentucky.

REYNALDO POSTACCHINI, NOVO PRESIDENTE DA AFAT
O vice-presidente da CLAAS Argentina, Reynaldo Postacchini,
é, desde 2 de maio, o novo Presidente da Associação Argentina
de Fábricas e Distribuidores de Tratores e outros equipamentos
agrícolas, rodoviários, de mineração, industriais e de motores (AFAT),
substituindo assim o trabalho realizado por Ignacio Armendariz,
diretor e representante da Agrale Argentina, após completar seu
mandato de dois anos.
“Assumir a presidência da Associação nesse contexto é um enorme
desaﬁo e uma honra. O AFAT representa um setor que produz
e comercializa bens essenciais para o campo, um dos principais
motores da economia do país que aumentará ainda mais seu papel
na solução dessa crise “, aﬁrma Postacchini. “A agenda que nos é
apresentada é tão complexa quanto ampla. Na AFAT, procuramos
maneiras de continuar contribuindo para o crescimento da indústria
e, portanto, do nosso país ”, acrescenta.
A Associação, que reúne sete das principais empresas do setor metalmecânico, visa em 2020
melhorar a competitividade e o desenvolvimento do setor. Este ano, a AFAT propôs dois eixos
principais de trabalho que buscam promover o crescimento: Competitividade e Desenvolvimento.
“Quando falamos de competitividade, estamos nos referindo a todas as questões relacionadas
ao emprego, ﬁnanciamento, qualidade e custos, entre outras. Com o desenvolvimento, nos
concentramos em tecnologia, melhorando fornecedores, modernizando o estoque atual de
máquinas e conectividade, essencial para tirar proveito de novas tecnologias ”, explica Postacchini.
Diante da situação gerada pelo COVID-19, “o setor opera dentro da situação excepcional em que
nos encontramos, tomando todas as precauções necessárias e colocando em prática protocolos
de proteção à saúde que atendem plenamente às recomendações do Ministério da Saúde e da
Organização Mundial da Saúde”.
Reynaldo Postacchini é atualmente vice-presidente da CLAAS Argentina, responsável pelas relações
institucionais e governamentais, comércio exterior e desenvolvimento e produtos. Nasceu em
Arrecifes, província de Buenos Aires, e desde cedo começou a trabalhar como empreiteiro rural
nos negócios da família. Devido ao seu amplo conhecimento em engenharia mecânica e espírito
inovador, em 1993 ele foi convocado pela CLAAS global após reconhecer seu talento em adaptar os
equipamentos da marca que estavam em desuso para uso na agricultura argentina.
Postacchini tem sido um dos homens-chave na introdução do CLAAS naquele país e, desde a sua
criação formal em 2000, ocupa posições hierárquicas na empresa na Argentina e na América Latina.
Ao longo desses 20 anos, a Postacchini liderou projetos inovadores para a marca, como a fabricação
de cabeças de girassol que são exportadas da Argentina para o mundo.
O presidente da AFAT se declara um fervoroso defensor da indústria nacional, inovação constante e
treinamento permanente como uma ferramenta fundamental para o crescimento.
O novo conselho de administração também será integrado por Marcus Adrián Cheistwer, CEO
e Representante da CNH Industrial Argentina como Secretário e Sergio Fernández, CEO e
Representante das Industrias John Deere Argentina, como Tesoureiro.
A Associação de Fábricas e Distribuidores Argentinos de Tratores e outros equipamentos agrícolas,
rodoviários, de mineração, industriais e de motores (AFAT) promove desde 1973 o desenvolvimento
sustentável da fabricação de tratores, máquinas e motores no país. Atualmente, agrupa sete das
principais empresas do setor: AGCO Argentina S.A., Agrale Argentina S.A., CLAAS Argentina S.A., CNH
Industrial Argentina, Industrias John Deere Argentina S.A., Jacto Argentina S.A. e Stara Argentina S.A.
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CNH INDUSTRIAL
Mobiliza esforços para o enfrentamento da Covid-19 na América do Sul
Ações em andamento incluem doações de máscaras, EPIs, cestas básicas, refeições, cessão de
geradores de energia e apoio na produção de respiradores
A CNH Industrial está mobilizada em ações que visam contribuir na mitigação do impacto do
novo Coronavírus (Covid-19) na América do Sul. As medidas em andamento incluem doação de
máscaras, equipamentos de proteção individual (EPIs) para unidades hospitalares, de cestas
básicas e refeições para hospitais públicos, asilos e caminhoneiros e cessão de geradores de
energia para governos no Brasil e na Argentina.
Vivemos uma crise mundial sem precedentes, que sobrecarregou o sistema de saúde e impactou
diretamente todos os outros setores. Seguimos trabalhando para garantir a segurança de
nossos funcionários e a continuidade dos negócios, considerados essenciais para a sociedade,
concentrando a atenção em nossos revendedores e clientes”, aﬁrma Vilmar Fistarol, presidente da
CNH Industrial para a América do Sul.
“Mas o momento pede união, compreensão e solidariedade por parte de todos, empresas e
cidadãos. Como empresa,
temos uma responsabilidade
social em meio à pandemia
e a vamos contribuir nas
comunidades aonde atuamos”,
completa.
Mais de 20 mil máscaras e
óculos de proteção foram
enviados para o Servas,
Hospital Regional de
Contagem e para a Fundação
Hospitalar São Francisco de
Assis, Hospital Nossa Senhora
das Graças de Sete Lagoas
e Hospital Municipal de Sete Lagoas (MG); para o Conjunto Hospitalar Regional de Sorocaba,
Irmandade Santa Casa de Sorocaba e Piracicaba e Hospital dos Fornecedores da Cana de
Piracicaba (SP); e Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (PR).
Além disso, a CNH Industrial está fazendo doações de cestas básicas para a Pastoral de Sorocaba
e de refeições para os hospitais públicos e asilos de Contagem, Sete Lagoas e para caminhoneiros.
A empresa disponibilizou ainda alguns caminhões para ajudar associações e entidades na logística
do transporte de materiais importantes nesse momento.
A empresa também está participando de iniciativas que visam expandir a produção de
respiradores para hospitais de Córdoba, na Argentina. E quatro geradores de energia estão sendo
disponibilizados para unidades de saúde, sendo três na Argentina e um no Brasil.
Junto à ONGs sociais parceiras no Brasil, a empresa tem monitorado o isolamento de crianças e
idosos assistidos, fomentando ações online conjuntas para conscientização dos cuidados com a
prevenção do Covid-19.
Essa não é uma iniciativa isolada. Em cada região do mundo, a empresa promove ações diferentes
a partir do diagnóstico das necessidades e da realidade local, o que inclui projetos de médio e
longo prazo, além de ações emergenciais e de engajamento solidário. Outras medidas de apoio
estão em constante estudo pela CNH Industrial.
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“Nós entendemos que temos uma função social e uma corresponsabilidade com o desenvolvimento
das regiões onde estamos presentes. E não tem como falar de futuro sem garantir algo tão básico
e fundamental quanto a saúde. Essa é a maior necessidade de toda a sociedade neste momento”,
explica Erika Michalick, gerente de Sustentabilidade da CNH Industrial para a América do Sul.
A CNH Industrial criou um comitê executivo interno discutir todos os cuidados, estratégias
e oportunidades de cooperação e apoio no combate à pandemia, tanto interno, para os
colaboradores, quanto externo, para a sociedade. Esse comitê analisa série de questões, sempre
alinhadas com as orientações das autoridades responsáveis.
Peças e serviços
A CNH Industrial também reforça que está preparada, junto com as suas redes de concessionários,
para seguir atendendo às demandas dos seus clientes com peças e serviços necessários nas
áreas agrícolas, de transporte e construção, garantindo assim a continuidade das atividades desses
setores essenciais à sociedade.
A empresa realizou medidas para proteção e segurança de seus colaboradores em todos os
setores, e espera que essa situação seja normalizada o mais breve possível.
www.cnhindustrial.com

GIUSEPPE PELLIZZI PRIZE 2020
O Clube de Bolonha (http://www.clubofbologna.org) em colaboração com a Accademia dei
Georgoﬁli organiza a quarta edição do “Prêmio Giuseppe Pellizzi”, competição internacional
reservada à Teses PhD dedicadas aos temas de máquinas agrícolas e mecanização. O prêmio é
concedido em conjunto com a exposição EIMA Internacional de Máquinas Agrícolas, realizada
em Bolonha (Itália) a cada dois anos. Os candidatos devem ter obtido o título de Doutorado com
referência especíﬁca ao setor de “Máquinas agrícolas e mecanização” em um dos seguintes
tópicos: (i) tratores e motores; (ii) máquinas e mecanização agrícola; (iii) componentes e materiais;
(iv) automação e eletrônica. Para serem admitidos, os candidatos devem: (i) nascer após 31 de
dezembro de 1983, (ii) ter obtido seu título de Doutor antes de 1º de janeiro de 2018 e (iii) ser
apresentado por um Membro Pleno do Clube de Bolonha, que atuará como Tutor. A inscrição deve
ser enviada exclusivamente por e-mail ao Secretário Geral do Clube de Bolonha (Marco Fiala;
marco.ﬁala@unimi.it) utilizando os formulários para download do site do Clube de Bolonha.
Devido aos problemas em todo o mundo causados pela Covid-19, o prazo do “Prêmio Giuseppe
Pellizzi 2020” foi adiado de 30 de junho para 15 de julho de 2020. Os membros do Comitê gestor
do Clube de Bolonha e um delegado da Accademia dei Georgoﬁli avaliarão as Teses de Doutorado
PhD recebidas e selecionarão as três melhores. Os vencedores receberão um prêmio em dinheiro
de 1200, 800 e 500 Euros (1º, 2º e 3º lugar, respectivamente) e serão convidados a participar
- como membros especialistas, organizados pela FEDERUNACOMA - nas Reuniões anuais de
Membros do Clube de Bolonha por um período de cinco anos (de 2021 a 2025). Durante a EIMA
Digital Preview (11 a 15 de novembro de 2020; https://www.eima.it/en/index.php) - via streaming
- os vencedores serão convidados a apresentar os resultados de sua Tese de Doutorado (15 min
cada) e discutir com os participantes conectados. A cerimônia de premiação do “Prêmio Giuseppe
Pellizzi 2020” será organizada durante a 30ª Reunião de Membros do “Clube de Bolonha” (6 a 7 de
fevereiro de 2021), em Bolonha, por ocasião da EIMA Internacional 2020. Todos os jovens doutores
que nos últimos anos realizaram pesquisas na área de Máquinas Agrícolas e Mecanização estão
convidados a participar.

AGRIWORLD 23

ENTREVISTA

FRANCISCO MATTURRO

Presidente da Agrishow

Minha mensagem
aos expositores
e visitantes é de
otimismo com o
futuro
AGRIWORLD

A
Francisco Matturro possui uma história
sólida dentro do mercado de Maquinas
Agrícolas. É Vice-Presidente da ABAG Associação Brasileira de Agronegócios,
e foi também diretor comercial nas
empresas Jumil e Marchesan. Atua no
setor desde 1970, e atualmente é o
presidente da Agrishow, a maior feira
agrícola brasileira e uma das maiores
no mundo.
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feira reúne soluções para todos os tipos
de culturas e propriedades, além de ser
reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para
o agronegócio. Todos os anos acontece na cidade de Ribeirão Preto, sendo também um importante fator econômico para o desenvolvimento
da região e de todas as empresas participantes.
Este ano, o desaﬁo do Coronavírus acabou
impossibilitando o acontecimento da sua 27ª
edição na data que estava prevista, como aconteceu também ao redor do mundo com diversas feiras e eventos. A realização da Agrishow
não será possível no ano de 2020 devido à Pandemia e suas consequências, que apenas conseguimos mensurar dia após dia, conforme as
orientações dos órgãos de saúde e a evolução
dos quadros de contaminação pelo país.
A Agriworld conversou com Matturro sobre
as decisões, expectativas e alternativas que a
organização da feira precisou encontrar neste
incomum momento.

Você é um experto e conhecedor não apenas da indústria, mas também do mundo das
feiras em nível mundial. O que haviam preparado para esta Agrishow, agora suspensa devido ao Coronavírus?
Ainda está tudo preparado aguardando a nova
edição da feira, há inúmeras novidades na área de
tecnologias de conectividade, drones para detecção de pragas em lavouras e outras tantas que
estão reservadas pelos expositores.

que os expositores já tem suas plataformas digitais conectadas com suas concessionárias.

A Agrishow se converteu em uma referência
no panorama de feiras internacionais, mas observo
que cada vez mais os stands estão sendo cobertos e fechados. Não está se perdendo um pouco
deste encanto em função deste maior conforto?
Agrishow é uma feira a céu aberto realizada
em Ribeirão Preto, onde o sol é escaldante, a cobertura visa dar maior conforto aos visitantes e
e aos especialistas em produtos para fazer apresentação, penso ser uma tendencia em todas as
feiras com a característica da Agrishow.

Francisco, não é chegado o momento de
reinventarmos muitas coisas? Assim como muitos estamos fazendo... Você não enxerga um
“antes e um depois” em níveis destes eventos depois deste “aviso”?
Sim, o mundo nunca mais será o mesmo, estamos ainda aprendendo e descobrindo como fazer as coisas de um jeito novo.

Em função deste parênteses obrigatório, estão planejando alguma ação especial para incentivar a participação dos visitantes posteriormente?
Tomaremos a decisão assim
que a situação do Coronavirus
estiver mais deﬁnida. A 27ª edição da feira será realizada de 26
a 30 de abril de 2021 - em Ribeirão Preto - SP.
Estas situações que ocorrem em nível global nos obrigam a repensarmos estes grandes eventos em que se acumulam tantas pessoas. Não seria
interessante a partir de agora
se organizaram opções em nível virtual mesmo que estas
não tenham a magnitude das
feiras presenciais?
Agrishow é realizada em uma
fazenda muito grande, totalmente aberta e ventilada, lembrando

Na Europa, temos pendentes dois importantes eventos na Alemanha e na Itália com
sobreposição. Não é um risco desnecessário
neste momento?
As feiras na Europa normalmente são realizadas
em pavilhões fechados, Agrishow te uma enorme
área para apresentação das máquinas em operação.

Brasil é e será o máximo exponente da diversidade agropecuária, como você crê que o
país se verá afetado –a favor e contra– por esta
conjuntura que esperamos que passe logo?
O Brasil produz proteínas animais e vegetais
para 1.5 bilhão de pessoas, a
atual conjuntura nos ensinará
muitas coisas, inclusive a solidariedade entre as pessoas e
entre os povos do mundo, na
produção de alimentos o impacto para o Brasil será positivo.

Junto com o Ministro Alysson Paolinelli.

Que mensagem você gostaria de dar aos visitantes do
próximo AGRISHOW?
Minha mensagem aos expositores e visitantes é de otimismo com o futuro, estamos
produzindo muito com tecnologia, com dedicação e com muita
coragem, o Brasil produz mais
de 2 safras por ano com qualidade reconhecida pelos brasileiros e por todos os consumidores ao redor do mundo, o
Agro não para!R
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29ª Reunião Plenária do
Clube de Bolonha

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E
SUSTENTABILIDADE:
ELETRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Resumo das palestras realizado por:
Marco Fiala.- Secretario Geral
Luis Márquez.- FM
Clube de Bolonha

N

os dias 10 e 11 de novembro de 2019, na
Agritechnica, foi realizada a Reunião Plenária Anual do Clube de Bolonha, com o lema
geral “Mecanização e Sustentabilidade Agrícola”.
Com três sessões, a primeira dedicada a ‘Sustentabilidade e economia circular’, a segunda a ‘Potencial de eletriﬁcação de máquinas agrícolas’ e
a terceira a ‘Máquina para produção e distribuição de forragens’.
As intervenções dos oradores na Sessão 2 estão resumidas abaixo, considerando os aspectos
que podem ser de maior interesse para os leitores da Agriworld. Os textos completos dos trabalhos e apresentações podem ser baixados no site
do Clube de Bolonha (www.clubofbologna.org).

Eletricidade nos tratores e no
sistema trator-implemento
A primeira apresentação da sessão foi feita
por Peter Pickel (John Deere), que começou declarando que as máquinas agrícolas com energia
elétrica têm uma longa história, mas que o desenvolvimento de motores no início do século 20
substituiu os sistemas com eletricidade em máquinas móveis.
Atualmente, com o aprimoramento das baterias de íons de lítio, aumentou o interesse pela
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eletriﬁcação em máquinas agrícolas móveis. Peter
descreveu as experiências dos últimos 15 anos.
Em primeiro lugar, o projeto MELA da Universidade de Ciências Aplicadas de Regensburg (Alemanha), em 2001, para desenvolver uma transmissão eletromecânica de distribuição de energia para tratores, com fornecimento adicional de
energia elétrica para implementos elétricos através de um conector de 540 V (corrente continua).
Como no projeto MELA, a maioria das atividades de eletriﬁcação de máquinas agrícolas não se
concentrou no uso da eletricidade como fonte primária de energia para alimentar máquinas móveis.
Assim, em 2007, a John Deere introduziu o
trator série 7530 ePremium. Com um gerador assíncrono de 20 kW no volante do motor e um retiﬁcador que fornece energia para vários acionamentos auxiliares (ventilador, compressor, etc.).
Através do acordo da John Deere com Rauch, um
motor elétrico é desenvolvido para acionar os mecanismos de projeção de um distribuidor de fertilizante. Posteriormente, o sistema evoluiu, nos
tratores JD 6210RS, para a fonte de alimentação
externa de implementos elétricos com a conexão
AEF de segunda geração. A principal motivação
para o desenvolvimento desses sistemas é melhorar a eﬁciência dos sistemas de transmissão,

embora essa melhoria, no momento, não tenha
sido suﬁciente para incentivar esses sistemas.
Por outro lado, a introdução de sistemas elétricos oferece vantagens para tudo o que signiﬁca agricultura inteligente ou de precisão. Um
exemplo disso é o controle de semeadores monogrão de precisão John Deere ExactAmerge
usando uma interface AEF ou um sistema CC de
48 volts, suﬁciente para situações de baixa demanda de energia. Com o sistema AEF, se poderia chegar a 150 kW.
Outro motivo para eletriﬁcação em máquinas móveis é a eletromobilidade. A produção, o
suprimento e o consumo de energia gerada de
maneira sustentável a partir de recursos renováveis têm grande potencial para ser um pilar fundamental na criação de maior valor agregado nas
terras agrícolas.
Vários projetos de veículos híbridos e veículos
híbridos plug-in foram desenvolvidos, com baterias externas localizadas na frente do trator na posição dos reatores frontais, que são rapidamente
trocadas e recarregadas com a conexão à rede.
Na Agritechnica 2019, a John Deere introduziu uma nova transmissão de trator: o eAutoPowr para tratores da série R. A idéia básica do eAutoPowr é a mesma das transmissões mecânicas

hidrostáticas clássicas; Combina a funcionalidade de uma transmissão variável com a eﬁciência
de uma engrenagem mecânica padrão. Como o
eAutoPowr não usa hidrostática para transferência de energia, ele aﬁrma ter melhor eﬁciência em
relação a outras transmissões de energia divididas. Além disso, eles permitem a transmissão de
energia aos implementos através de 2 conectores AEF (geração 4.x) de até 100 kW.
A parte da energia foi dedicada à análise do
estado de conhecimento dos tratores elétricos
movidos a bateria, usando o protótipo John Deere SESAM como exemplo, com quase 400 CV de
potência máxima. Com este protótipo funcionando com potência nominal, seria necessário recarregar a bateria em menos de 1 hora de operação.
As dimensões da bateria representam um problema inerente a todos os tratores elétricos. Ele deu
como exemplo o caso de um trator de 250 kW de
potência nominal, para trabalhar 12 horas a uma
carga de 50%, a bateria teria um peso de 12 toneladas e um volume de 5 m3.

John Deere SESAM.

Tratores elétricos de baixa potência, como o
Fendt eVario, são possíveis com a tecnologia de
bateria atual. Este trator de 50 kW pode funcionar com uma bateria de 600 kg que fornece 100
kWh. Esse trator precisaria ser recarregado após
4 horas de operação com 50% de utilização.
Com essa situação, a John Deere desenvolveu o protótipo GridCON, que é alimentado por
uma conexão de cabo de 2,5 kV (corrente alternada, 3,6 kHz) da borda do campo à máquina, per-
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John Deere GridCON. (Fuente: P.Pickel).

mitindo uma transferência permanente de energia de 300 kW . O tambor de cabo transportado pela máquina tem um alcance de 1000 m. O
cabo é guiado por um braço robótico que minimiza o atrito e a carga. O peso total do protótipo
GridCON é de aproximadamente 8,5 t, um peso
semelhante ao de um trator JD 6195R, com dupla potência e sem emissão de gases de escape.
Baseado no GridCON a John Deere apresentou um protótipo mais desenvolvido na Agritechnica 2019. Nele dividiu a funcionalidade do trator
e o tambor de cabo, com uma conexão entre trator e implemento que permite a direção do todo.
Para concluir, o orador resumiu que existem
quatro aspectos principais para a eletriﬁcação de
máquinas agrícolas.
• Eﬁciência
• Controlabilidade
• Acesso a energia renovável
• Densidade de potência

Field swarm unit. (Fuente: Pfaffmann, John Deere).
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De acordo com esses aspectos, a eletriﬁcação será uma tecnologia essencial para uma agricultura futura precisa e altamente sustentável.
Discussões e desenvolvimentos futuros devem abordar aspectos problemáticos da eletriﬁcação, como questões de segurança em sistemas de alta tensão e novos perﬁs educacionais
obrigatórios do pessoal da oﬁcina. Custos e modelos de negócios acabarão por decidir o futuro
dos acionamentos elétricos.
Outro aspecto importante da eletriﬁcação é
a tecnologia da informação e comunicação, tecnologia chave para permitir operações altamente
precisas na agricultura inteligente e digital.

Perspectivas do trator eléctrico

New Holland NH2TM.

Esta segunda apresentação foi feita por Stefano Fiorati e outros técnicos da CNH Industrial.
Na introdução, ele ressaltou que o equipamento agrícola atual está atingindo seus
limites de otimização, de modo que é necessário um foco crescente na área de eletriﬁcação e acionamentos elétricos. Além
disso, a indústria de fabricação de equipamentos agrícolas tradicionalmente mecânica está investindo uma grande quantidade
de recursos para testar motores elétricos e
baterias e, com o tempo, substituir os sistemas hidráulicos e de propulsão convencionais. A vida útil e o desempenho da bateria em ambientes agressivos continuam
sendo um desaﬁo do ponto de vista tec-

nológico. Por outro lado, a fusão da eletriﬁcação
com os motores de combustão interna mais tradicionais em sistemas híbridos pode ser uma solução eﬁcaz a médio prazo.
Em seguida, falou sobre o aumento da necessidade de eletriﬁcação e indicou os desaﬁos que
a CNH Industrial enfrenta na situação atual: mudanças climáticas, escassez de alimentos e segurança alimentar e digitalização.
Os desaﬁos globais da CNH seriam: estratégias de descarbonização, digitalização com telemática e conectividade aberta e automação.
Considerando a eletriﬁcação como um passo para a descarbonização, a empresa desenvolve tecnologias para melhorar a eﬁciência do ecossistema agrícola. Indicou que a eletriﬁcação desempenhará um papel importante em:
– desacoplar cargas e unidades do motor para reduzir as emissões e permitir um design mais
ﬂexível;
– otimizar a capacidade de controlar o ﬂuxo de
energia através de máquinas agrícolas e entre
máquinas
– aumentar a automação para melhorar a precisão das operações, eliminando variáveis humanas que podem causar ineﬁciências;
– identiﬁcação de novos modelos de manutenção para reduzir o tempo de inatividade da máquina.
Ele lembrou a experiência da eletriﬁcação da
CNH Industrial em veículos industriais rodoviários,
elétricos e híbridos, que é útil para poder aplicar
essas tecnologias à agricultura. Em seguida, listou as soluções híbridas apresentadas nos últimos anos, como:
– Em 2005, a CASE IH introduziu o ProHybrid EECVT, um híbrido diesel série integrado em eixos
diferenciais padrão que combina um motor diesel de 120 kW e dois motores / geradores elétricos de 50 kW.
– Em 2007, a John Deere apresentou a série E-premium com um gerador de 20 kW para fornecer energia a auxiliares, como compressores
e acessórios.
– Em 2009, a Bielorrússia, em cooperação com
a RuselProm, lançou o trator elétrico a diesel

–

–

–

–

3023. Um motor a diesel de 220 kW e um gerador de 172 kW.
Em 2011, a Rigitrac lançou o trator elétrico diesel RigiTrac EWD 120 com tração nas quatro rodas, com uma potência de 33 kW por motor.
Em 2013, a Fendt introduziu o X-Concept, um
motor de 4,9 litros e 147 kW que fornece até
130 kW para alimentar implementos.
Em 2018, a Carraro introduziu o trator híbrido,
equipado com um motor diesel de 55 kW, um
motor eletrônico de 50 kW e uma bateria de
íon de lítio de 25 kWh que pode funcionar no
modo totalmente elétrico.
Em 2019, a John Deere apresentou a caixa de
engrenagens eAutoPower e8WD para tratores grandes, a primeira caixa de engrenagens
eletromecânicas divididas em tecnologia agrícola.

Os totalmente elétricos apresentados foram:
– Em 2011, a New Holland lançou o segundo trator movido a hidrogênio (baseado em um trator T6.140). Comparadas à primeira versão (ano
de 2009), as células de combustível fornecem
100 kW. Inclui uma bateria de íon de lítio de 12
kWh e 300 V.
– Em 2017, a John Deere apresentou o SESAM.
A energia elétrica é fornecida por um conjunto
de baterias de íon de lítio de 130 kWh / 670 V.
– Em 2017, a Escorts apresentou o trator elétrico Farmtrac, com uma potência nominal de 19
kW.
– Em 2017, a Fendt apresentou o e-100 Vario. Trator compacto e totalmente elétrico, com 50 kW
de potência. A fonte de energia é uma bateria
de íon de lítio de 50V com capacidade de cerca de 100 kWh. A bateria é carregada a 400 V
e até 22 kW por meio de um plugue externo
CEE padrão ou por uma opção de aumento de
tensão direta.
– Em 2018, a Rigitrac introduziu o protótipo de
trator elétrico Rigitrac SKE 50. Com cinco motores elétricos: um para cada eixo, um para o
sistema hidráulico e dois para a TDF dianteira e
traseira, respectivamente. Desenvolve uma potência total de 50 kW com uma bateria de íons
de lítio de 80 kWh.
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– Em 2019, a John Deere introduziu o trator elétrico autônomo e tripulado GridCon (baseado no
trator 6210R) alimentado continuamente pela
rede. Um tambor acoplado ao trator transporta
1000 m de cabo com a possibilidade de extensão.
As arquiteturas mais promissoras usadas no
curto e médio prazo são os híbridos. As conﬁgurações possíveis são:
– Híbrido elétrico serial: o veículo funciona com
energia elétrica da bateria através do motor. O
motor diesel é usado para carregar a bateria.
Nesta conﬁguração, o motor pode ser menor e
a bateria maior para fornecer a energia necessária ao veículo.
– Híbrido elétrico em paralelo: o veículo trabalha
com motores térmicos e elétricos. Atualmente, essa arquitetura é preferida para pequenos
equipamentos off-road porque é mais simples
na construção.
– Combinação paralela e serial: essa combinação
pode oferecer o melhor uso de ambos os modos com um problema de custo devido à bateria maior e ao complexo sistema de controle
para gerenciar a transmissão.
A energia elétrica produzida pode ser usada
para acionar os elementos auxiliares do veículo,
em funções automatizadas para implementos e
máquinas acionadas, para tração em reboques e
ser armazenada para recuperá-lo em determinadas condições de trabalho.
O relator observa que os desaﬁos relacionados à eletriﬁcação são múltiplos:

Volume, peso e custo dos sistemas de propulsão
(Fuente: CNH Industrial).
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– segurança: a corrente não é visível, isso requer
sistemas de monitoramento e diagnóstico;
– volume, peso e custo das baterias.
– conﬁabilidade e desempenho de componentes
elétricos em um ambiente off-road (como vibrações);
– aumento do custo de componentes / produtos
e recuperação para o usuário ﬁnal;
– cadeia de suprimentos / valor e suporte técnico ainda não treinado;
– infraestrutura em torno da máquina elétrica ainda não limpa.
A mudança para a eletriﬁcação não signiﬁca
apenas uma mudança na arquitetura do veículo,
mas também na maneira como a energia é fornecida. Armazenar energia elétrica em um trator
já é um desaﬁo, se você pensar na densidade de
energia da bateria e no que é necessário para o
trabalho completo do trator. Carregar a bateria em
um ambiente agrícola é outro grande passo que
afeta uma cadeia de valor mais ampla e mais participantes, além dos fabricantes.
O volume ocupado pela bateria e seu peso,
juntamente com o custo da unidade de energia
armazenada, são fatores a serem levados em
consideração para novos desenvolvimentos, tanto hoje como no esperado dentro de um período de 10 anos.
As conclusões destacam que:
– À medida que a indústria rodoviária busca tecnologias de veículos híbridos e elétricos e educa a sociedade sobre as tecnologias, a sociedade se acostuma cada vez mais e aceita a ideia
de equipamentos agrícolas híbridos / elétricos.
Apesar disso, deve ﬁcar claro que o motor diesel e a tecnologia convencional
(PTO hidráulica e mecânica) desempenharão um papel importante, mesmo
por muito tempo, porque oferecem uma
opção robusta, conﬁável e conhecida a
um preço competitivo.
– A tecnologia está mudando a maneira como projetamos tratores, a maneira
como os usamos, mas também a maneira como esses tratores estão interagindo com o resto do mundo. Precisa-

mos ser rápidos e inteligentes para antecipar mudanças. Precisamos saber
como a tecnologia está mudando
para entender novos possíveis modelos de negócios. Então teremos
a oportunidade de inﬂuenciar as mudanças na direção certa para o setor agrícola e as mudanças climáticas, pois
a tecnologia atende às necessidades, não
antes nem depois, apenas a tempo.

Componentes de acionamento
elétrico para implementos e
reboques
A terceira apresentação desta sessão foi feita por Manfred Auer, Stefan Igl, Karl Grad, da ZF
Friedrichshafen AG (Alemanha), que na introdução
destacou as peculiaridades dos veículos agrícolas, que precisam de alta capacidade de tração em
condições de solo precárias aderente, com limitações na carga do impulsor para reduzir a compactação do solo.
Segundo a ZF, o mercado requer um sistema modular para unidades com múltiplos eixos.
Eles realizaram um levantamento das demandas
do mercado e das aplicações para desenvolver
a melhor solução dentro de um possível kit técnico. Isso foi feito em combinação com a síntese e análise de vários sistemas de transmissão.
Um sistema modular para diferentes aplicações aumentará signiﬁcativamente o volume e
reduzirá os custos do sistema, que são um dos
principais desaﬁos na eletriﬁcação do sistema de
transmissão.
Com relação às motivações que norteiam o
desenvolvimento tecnológico, eles apontam que,
com os tamanhos atuais de veículos, os limites
técnicos, físicos e agronômicos estão sendo alcançados cada vez mais. Um aumento adicional
no desempenho da tração só pode ser alcançado
com o envolvimento de implementos. Vários sistemas de eixo de transmissão em projetos mecânicos ou hidráulicos estão disponíveis no mercado hoje. A eletriﬁcação do trator e a tomada de
força elétrica (eTDF) agora oferecem a opção de
um eixo de tração eletriﬁcado ou uma roda de tração no implemento.

Transmissões CVT da ZF.Izq. Hidromecânica. Direito Eletromecânica.

Nos últimos dez anos, diferentes soluções foram apresentadas ao mercado para fornecer energia elétrica ao implemento. Foram propostos módulos geradores de tomada de força e, devido à
sua ﬂexibilidade, são considerados uma solução
de ponte, desde que as unidades do implemento elétrico não sejam muito frequentes.
Da perspectiva do implemento, o sistema
de tração elétrica deve ser projetado para operar
com uma interface de tensão CA ou CC no trator.
Para a interface de tensão CC no trator, a unidade de tração do implemento deve ter um inversor a bordo e, portanto, de preferência também a
responsabilidade pelo controle é do implemento.
Por outro lado, as soluções de acionamento de tração do implemento podem ser mecânicas, hidrostáticas ou elétricas. As vantagens
dos acionamentos mecânicos estão claramente
na área de eﬁciências superiores e alta potência
de transmissão (com pouco esforço de troca no
trator). No entanto, as oportunidades em termos
de controle e regulação (potência sob demanda)
e ﬂexibilidade na organização dos inversores são
limitadas. Estes últimos são pontos fortes dos
acionamentos hidrostáticos, mas com fraquezas
na eﬁciência. Com o conhecimento de suas vantagens fundamentais, o acionamento de tração
do implemento elétrico parece ser uma alternativa interessante, pois combina as vantagens dos
acionamentos mecânicos e hidrostáticos. Oferece uma clara vantagem sobre outros conceitos,
como tomadas de força mecânicas na velocidade de avanço e acionamentos hidrostáticos, especialmente em termos de controlabilidade com
base nos requisitos de energia. O acionamento
elétrico de tração no implemento e um sistema
inteligente de gerenciamento de tração no trator
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permitem um sistema muito ﬂexível em seu uso.
Além da conﬁguração física do
sistema combinado de tração trator / implemento, a tração no implemento precisa ser controlada
e otimizada em relação ao trator.
Com a combinação do reboque do
trator em mente, a tarefa de controlar a tração do eixo no reboque
pode ser bastante exigente e até
relevante para a segurança.
A integração das unidades de Transmissão eAutoPowr da John Deere série 8R com acionamento elétrico
tração elétrica de uma combinação para o caminhão-tanque Joskin.
de trator / implemento requer colaUsando a simulação por computador, agora
boração entre os limites da empresa. O trator, o
fabricante do implemento e a indústria de com- é possível procurar sistematicamente estruturas
ponentes devem trabalhar em conjunto, desde a de conjuntos de engrenagens com divisão de podeﬁnição da arquitetura do sistema até o design, tência. Além disso, um método de avaliação para validação e o ciclo de vida do produto / sistema. cialmente automatizado é usado para comparar
Isso se deve principalmente ao fato de serem soli- um grande número de sistemas em um estágio
citados acessórios de vários fabricantes para com- inicial de desenvolvimento e análise de conceito. A ampla gama de aplicações possui diferenbinar diferentes marcas e modelos de tratores.
Dois grupos de acessórios podem ser identi- tes requisitos em relação às velocidades de traﬁcados para suportar o desempenho de tração do balho e transporte.
A seguir, um resumo da apresentação:
trator usando soluções acionadas eletricamente.
– Os acessórios preferidos para as unidades de – O uso do peso dos acessórios para criar tração
é considerado o próximo passo lógico para metração elétrica são todos os tipos de reboques,
quase independentemente do tamanho do tralhorar o desempenho da tração nos tratores.
– Diferentes soluções são propostas, que estão
tor usado para esse tipo de aplicação.
– Outro grupo-alvo importante de implementos
sendo desenvolvidas, para fornecer energia eléé representado por equipamentos de lavoura
trica ao trator, obrigatória para a implementação
primária e secundária para serviços pesados,
bem-sucedida das unidades de tração elétrica
com / sem semeadoras ou semeadores comnos implementos.
binados, quando engatados no trator por uma – Reboques agrícolas e equipamentos pesados
de lavoura primária e secundária são os grupos
barra de tração com pouca ou nenhuma transmais favoráveis de implementos para acionaferência de carga para o trator.
mentos elétricos
Os principais parâmetros para o desenvol- – Para atender a uma ampla gama de requisitos
de aplicação no mercado, é necessário um porvimento de soluções de tração elétrica seriam:
– Força de tração necessária.
tfólio ﬂexível e modular de unidades de aciona– Direção reversa.
mento por eixo elétrico e eixo de roda.
– Carga de roda e eixo.
– Os fabricantes de tratores, implementos e com– Raio de rolamento eﬁcaz.
ponentes devem trabalhar em conjunto duran– Velocidade do veículo e do trabalho
te todo o ciclo de vida do produto para maximi– Espaço de instalação.
zar o potencial das soluções de tração elétrica
– Custos do sistema.
em combinações de tratores / implementos.R
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ENTREVISTA

VILMAR FISTAROL

Presidente da CNH Industrial para América do
Sul Membro do Conselho Executivo Global da
CNH Industrial

“Cada produto
que colocamos no
mercado signiﬁca
investir em algo
que se transforma
em produtividade”
Vilmar Fistarol, Presidente da CNH
Industrial para América do Sul e
membro do Conselho Executivo
da empresa, acumula 22 anos de
experiência na companhia e outros
7 anos em sua posição atual.
“Eu praticamente cheguei quando
a CNH Industrial, que já havia sido
chamada de Fiat Industrial, foi criada”,
explicou Fistarol em entrevista.
AGRIWORLD

S

ua formação como técnico em metalurgia
permitiu que ele se dedicasse ao negócio da
fundição, mas ele também passou por diversas outras áreas, como relata: “Minha experiência
é longa no setor de compras e na área industrial.
Fui responsável pelas fundições do Grupo, na América do Norte e no Mercosul e, antes de meu cargo atual, fui responsável pela área de recursos hu-
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manos na região da América Latina, além de gerente de operações da automóveis na Argentina”.
Por aproximadamente dois anos, Fistarol trabalhou na Argentina, no início das operações da fábrica em Córdoba, o que signiﬁca que ele se sente
“em casa” quando está lá, como ele próprio assegura. Hoje, Vilmar é também o responsável pelas
operações no País. “Tenho uma vasta experiência
em recursos industriais, comerciais e humanos e,
também, como expatriado - três vezes na Itália e
uma vez na Argentina. Estou no grupo há 29 anos,
e é por isso que gosto de dizer que o diabo é um
especialista não porque ele é um diabo, mas porque ele é velho, ou seja, o diabo sabe mais por ser
velho do que por ser diabo”, destaca quando perguntado sobre sua trajetória proﬁssional.

Uma nova etapa
As mudanças anunciadas pela CNH Industrial no ano passado foram um dos tópicos abordados durante a conversa com o Vilmar Fistarol.
Ele explicou que agora é hora de fazer a separação, da mesma forma que, anteriormente, o objetivo era produzir sinergias em áreas transversais,
algo que na América Latina foi ﬁelmente realizado. O novo plano estratégico da CNH Industrial,
chamado ‘Transform 2 Win’, levará à separação
dos ativos em ‘On-Highway’ (veículos comerciais
e powertrain) e ‘Off-Highway’ (segmentos agrícola, de construção e de veículos especiais), resultando na criação de duas entidades listadas nas
bolsas de valores de New York e Milão, cada uma
delas líder mundial em seus negócios.
“Essa é uma nova determinação do grupo.
Fizemos grandes coisas, do ponto de vista da
produção de sinergias. Agora, faremos e a separação e, sem dúvida, nossa experiência conta de alguma forma. Acredito que eu tenha muito a contribuir, pois eu era a pessoa que, quando
a Fiat Chrysler automóveis foi fundada em 2011,
foi chamada por Sergio Marchionne para reunir todas as operações de compra. E assim ﬁzemos.
Depois de dois anos, ele me ligou novamente e
disse: precisamos separar as operações porque
temos que dar mais autonomia. O compromisso
foi de praticamente em dois anos entregar duas
empresas diferentes. Atualmente, os acionistas

estão felizes. Queremos o melhor resultado possível no menor tempo possível. Agora começamos um novo ciclo com cautela”, conta Fistarol.

Mercado
Quando questionado sobre o mercado na
América do Sul, Fistarol aﬁrma que é difícil fazer
estimativas para 2020. “Nossa região não nos
permitia fazer muitas previsões. Por exemplo, o
Chile, que eu diria um dos países mais estáveis
da América Latina, socialmente bem localizado,
politicamente estável, entrou em uma fase muito complicada. Agora, com a pandemia do novo
coronavírus, prever o mercado ﬁcou ainda mais
complicado. Mas o mais importante é que seguimos ﬁrmes na nossa crença na América do Sul,
Central e no Caribe – região que tem um enorme
potencial e que irá, cada vez mais, se desenvolver.

Inovação e futuro
Fistarol acredita que inovação é um dos melhores caminhos para desenvolver os negócios da
CNH Industrial e as sociedades onde a empresa
atua, mas não é algo feito rápido. “Penso inovação como uma jornada, que não acontece do dia
para a noite, tão pouco é um termo da ‘moda’.
Inovação é construção, é o único caminho para
garantir a nossa sobrevivência”, aﬁrma. “Na CNH
Industrial trabalhamos com métodos, disciplina,
benchmarking, treinamento e muito foco em um
novo jeito de fazer negócios, um novo olhar para
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a atividade produtiva e empresarial. Temos nossa
liderança 100% engajada com a inovação. Mas insisto: é preciso mais. A prática da inovação é diária, contínua e precisa estar o tempo todo em discussão: em reuniões, em treinamentos, na motivação da equipe, no bate papo no cafezinho e em
todos os lugares. Queremos ter continuamente
um ambiente de inovação onde a colaboração e
a cooperação interna são mais importantes que
a competição”, completa.

colegas do mundo inteiro. Acima de tudo, somos
uma empresa voltada para o crescimento humano, o despertar da consciência que se reﬂete no
dia a dia dos negócios. Acreditamos na diversidade como elemento de transformação dos comportamentos, com maiores possibilidades de benefícios reais aos negócios e às comunidades
onde vivemos.

Estratégia com o cliente
Segundo o executivo, o cliente precisa ser
o centro das atenções. “Para ter sustentabilidade dos negócios, precisamos sempre surpreender os nossos clientes, nos antecipando às suas
necessidades e as tendências, estando ao lado

“O HOMEM DO CAMPO,
O AGRICULTOR, TEM A
CAPACIDADE DE ENTENDER E
OLHAR PARA O FUTURO”

Vilmar Fistarol e Jorge Görgen, gerente de Comunicação
Corporativa da CNH Industrial para a América do Sul.

E inovação será o pano de fundo para os pilares do futuro da CNH Industrial: “Servitização,
transformando o nosso modelo de negócios de
produtos para mais serviços; Digitalização, criando processos que gerem receita e simpliﬁquem
a operação do cliente; e automação, otimizando
nossas operações e a dos nossos clientes também”, aﬁrma Fistarol.
Outro ponto destacado pelo presidente da
CNH Industrial para a América do Sul é a pluralidade. “Diversidade é a palavra de ordem. Equipes multidisciplinares, intercâmbio com nossos
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dele entendendo o que ele precisa e, mais ainda,
o que o cliente do nosso cliente precisa. Por isso
temos um programa fortíssimo de Customer Experience, que vem sendo desenvolvido com excelência pela nossa equipe”, disse.
O Sr. Vilmar Fistarol discutiu ainda durante a
entrevista o desaﬁo de como “fazer o cliente se
interessar” de forma a optar pelas soluções das
marcas da CNH Industrial. Ele explicou que a empresa tem um produto de qualidade e que, especialmente no setor agrícola, os resultados prometem sempre ser positivos porque a população continua aumentando e precisa se alimentar.
“Precisamos mostrar um pouco de estabilidade.
Nós não entregamos apenas uma máquina, entregamos um elemento importante para a produtividade do campo. Todo novo produto que colocamos no mercado signiﬁca investimento em algo
que se transforma em produtividade. Com nossas
máquinas, os clientes têm menos manutenção,
menos dor de cabeça e menos preocupações, o

que se traduz em menores custos de produção e
otimização do valor do produto. É esse o pacote
que tentamos fazer com que o cliente ﬁnal veja”.

Negócios e sinergias
Como presidente, Fistarol tem que lidar diariamente com desaﬁos de diversos tipos, uma
vez que a CNH Industrial está atua em diferentes setores, como caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, equipamentos de construção, motores, geradores de energia, veículos de defesa,
peças, entre outros. “Quando entrei aqui, perguntei-me: como posso lidar com tantas coisas diferentes diariamente? Foi complicado, mas hoje eu
diria que é mais simples. Estruturamos uma empresa que tem suas equipes focadas em vender
o melhor em cada um dos seus negócios. Estamos construindo uma organização que faz o melhor, tem o pessoal focado e a equipe de todas as
empresas consegue entender o que a outra parte faz. No ﬁnal, a CNH Industrial é a única empresa que consegue gerar sinergias entre o mundo
da construção, dos transportes, da agricultura e o
de powertrain, especialmente no Brasil, onde temos uma parte importante dos clientes que são
sinérgicos, porque têm negócios em todos os
lugares. O produtor agrícola compra não apenas
máquinas agrícolas, eles têm caminhões, máquinas de construção, grupos geradores e está em
busca de serviços completos. O portfólio de negócios que temos é ideal, por exemplo, para os
clientes do Mato Grosso, que são clientes pelos
cinco lados em geral”, explicou Fistarol.
Quanto à abordagem de separação de plataformas, dentro daquelas comuns, mas que façam
com que cada produto tenha suas características
únicas (New Holland Agriculture, Case IH e Steyr),
independentemente de serem fabricados na Turquia, China ou Europa, para Fistarol a estratégia está
certa. “A questão das plataformas, por um tempo,
não foi muito clara do ponto de vista agrícola e gerou confusão. Acredito que a diferenciação é correta porque temos a possibilidade, dependendo da
marca, de ter elementos comuns (que, do ponto
de vista industrial, produzem sinergias), mas que
não elimina a diferenciação de tecnologias de cada
produto para o cliente ﬁnal. No setor automotivo, o

cliente quer exclusividade, e quando percebe que
tem diferenciação ele paga por isso. No mundo da
agricultura, poderia ser um pouco diferente, mas,
em geral, as pessoas querem ver diferenciações.
Estamos seguindo esse caminho. Isso não signiﬁca que seja aplicado globalmente - tem sua exceção. Na América do Sul, o grande desaﬁo que
temos é o de entender o posicionamento de cada
produto em cada um dos mercados”.

Produto diferenciado
Em relação à gama de máquinas agrícolas da
CNH Industrial, Fistarol está orgulhoso. Quando
perguntado especiﬁcamente sobre a colheitadeira de uvas, ele aﬁrma que tem uma ótima visão
para o futuro. “É única no mercado. Ninguém o
possui e, se alguém quiser fazer o mesmo, terá
que fazer um investimento que, provavelmente,
nunca será pago. É uma das máquinas mais interessantes e que tem um potencial tremendo. Na
América do Sul é muito importante, porque temos o negócio de azeitonas, que está crescendo cada vez mais, incluindo no Brasil. E há também mais uva todos os dias. Aqui no Brasil, as
pessoas querem produzir uvas no centro-oeste,
inclusive”, comentou. “Conquistamos espaço na
América do Sul porque ﬁzemos coisas importantes que foram surpreendentes para todos os fabricantes e, principalmente, para clientes ﬁnais”,
acrescentou.R
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Não-Me-Toque, 2 a 6 de março de 2020
Em sua 21ª edição, a Expodireto Cotrijal mais uma vez mostrou o seu
potencial. Não apenas como vitrine mundial do Agro, que aproxima a
tecnologia do produtor rural, mas também pela sua força política.

A

feira mostrou mais uma vez o seu potencial. Não apenas como vitrine mundial do
Agro, que aproxima a tecnologia do produtor rural, mas também pela sua força política.
A Cotrijal mobilizou autoridades políticas, junto
com as entidades representativas do cooperativismo e da agricultura, para alinhar ações e para
cobrar medidas de enfrentamento da estiagem.
Duas reuniões foram realizadas, que culminaram
com a decisão de levar um documento conjunto
à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com as
reivindicações do setor para amenizar os efeitos
da quebra de produção.
O presidente da Cotrijal, Nei César Manica,
disse que todos os esforços foram feitos para que
o governo entenda a necessidade de adotar medidas. “A atividade agrícola é dependente do clima
e depois de várias safras recordes, este ano, teremos produção menor. A exemplo do que sempre ﬁzemos, estamos junto com o produtor. Buscando o amparo do governo, e também fazendo
a nossa parte internamente, para que se consi-
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ga o melhor resultado. Sustentamos a economia
brasileira e vamos defender ações que ajudem o
campo e quem depende dele”, aﬁrmou Manica.
A 21ª Expodireto Cotrijal foi encerrada em clima de otimismo, registrou R$ 2.653.177 em comercialização e os números surpreenderam. Devido à estiagem no Rio Grande do Sul, a expectativa era alcançar uma comercialização semelhante
a do ano passado. “Temos muito produtores ca-

MAHINDRA
Aumentou em mais de 50% as
vendas em relação à edição
anterior

Professores avaliadores do prêmio
MACHINE OF THE YEAR 2020/2021.

Crescimento reﬂete a consolidação da marca também no mercado gaúcho
O ritmo é de consolidação para a MAHINDRA, que vem colecionando índices de crescimento no mercado brasileiro. Nesta 21ª edição da EXPODIRETO Cotrijal, a marca registrou aumento em mais de 50% as vendas em
relação ao ano anterior.

Leonardo Monteiro, Rouverson Pereira da Silva,
João Paulo A. Rodrigues da Cunha e Diego
Augusto Fiorese.

pitalizados com recursos próprios, ﬁnanciamento bancários com dois anos de carência e muitos
negócios de pessoas de outros estados do Brasil”, comentou Manica. O presidente citou como
exemplo o caso de dois produtores que vieram
do Amapá e compraram cerca de 20 máquinas.
A feira recebeu 256 mil visitantes. Queda de
4% em relação a 2019. A direção da Cotrijal acredita que o público menor deve-se, possivelmente,
a um temor em relação aos primeiros casos de coronavírus registrados no país naquele momento.
A Arena Agrodigital, foi a principal novidade.
Em formato circular, o local de 1,6 mil metros quadrados reuniu 22 empresas e startups que apresentaram tecnologias para o campo. “O objetivo
da Arena é ajudar a difundir a tecnologia e reduzir
custos para o produtor”, aﬁrmou Manica.

Para Jak Torretta Jr., CEO da MAHINDRA
no Brasil, o desenvolvimento da marca é reﬂexo do trabalho. “Em uma feira como a EXPODIRETO podemos comprovar a aceitação
que estamos tendo no mercado brasileiro”,
comemora. “Mesmo apreensivo com a estiagem que atinge o Estado, o agricultor gaúcho
investiu na conﬁança que a marca está transmitindo. Precisa de uma máquina forte, econômica e de fácil manejo. Características que
estão no DNA da MAHINDRA e que a ﬁzeram
ser a marca de tratores que mais vende no
mundo”, concluiu.
Entre os destaques, estão os tratores da
linha 6000, em especial o modelo 6075 E, com
1,67m de largura, indicado para a lida dos pro-
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dutores de frutas cítricas. E também os tratores
da família 2025, de 25cv, com opções de pneus
agrícolas e outra versão em pneu radial, para aplicações em gramados e jardinagem.
Buscando inovação e maior integração com
o cliente, a MAHINDRA criou um “laboratório”

para os tratores que serão lançados. O objetivo foi
captar opiniões e sugestões dos produtores que
passaram pelo estande, buscando atender, cada
vez mais, as necessidades do trabalho no campo.
A MAHINDRA é a única marca no território
nacional que oferece CINCO anos de garantia.

Corteva Agriscience
Apresentou inovações e lançamentos que contribuem para o
desenvolvimento do agronegócio
“A Corteva oferece soluções em sementes,
proteção de cultivos e agricultura digital. Participar de eventos importantes como a Expodireto Cotrijal é fundamental para apresentarmos
toda a inovação e o investimento em pesquisa que estão presentes no nosso DNA”, aﬁrmou
Douglas Ribeiro, Diretor de Marketing da Corteva Agriscience.
A marca apresentou o Expedition® , novo inseticida, e levou à feira outros principais destaques
de seu portfólio para sementes e defensivos agrícolas. Em sementes, a Pioneer® esteve na Expodireto Cotrijal com área plantada onde as pessoas puderam ver a performance dos seus híbridos
e cultivares de alta produtividade e suas tecnologías. Ja a Brevant™ Sementes levou os participantes para um tour virtual por sua área plantada,

onde os uusuarios puderam entender a importância do tratamento de sementes.
AGRICULTURA DIGITAL
Granular: Nascida no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a Granular lidera este mercado naquele país com softwares de dados operacionais,
ﬁnanceiros e agronômicos. Adquirida em 2017
pela Corteva, a empresa está presente no Brasil, Canadá, Austrália, além dos Estados Unidos.
Na Expodireto Cotrijal, a Granular contou com espaço próprio para demonstração ao vivo da solução, apresentou conteúdos em vídeo e em um
painel holográﬁco. Os visitantes puderam testar
a solução Granular Insights, software que direciona o monitoramento de lavouras de várias culturas e estágios.

FPT INDUSTRIAL
Aproxima o homem do campo à tecnologia na Expodireto Cotrijal
Especialistas da marca da CNH
Industrial apresentaram os motores N67, Cursor 13 e o gerador
de energia GSNEF140B, úteis
nas mais diversas aplicações do
agronegócio gaúcho
A FPT Industrial esteve nos estandes da Case IH e New Holland Agriculture, reforçando a sinergia entre as marcas
da CNH Industrial e aproximando o homem do campo às tecnologias em po-
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wertrain. O público contou com o suporte da JMalucelli Equipamentos, Distribuidor Master da FPT Industrial nos
estados do Paraná, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina.

Motor FPT N67.

MOTORES PARA APLICAÇÕES
AGRÍCOLAS
Desde 2015 a FPT Industrial
realizou investimentos para a produção de 49 novas versões de motores

zando a gestão de vários geradores remotamente

Gerador de
por meio deste recurso, de maneira fácil, graças
energia
FPT GSNEF140B ao funcional design de navegação.
“Nossos geradores oferecem um conceiCabinado.

MAR-I/Tier 3 para tratores. A última fase da certiﬁcação, válida para tratores com potência igual
ou superior a 19 kW (25 cv) até 75 kW (101 cv),
reduziu as emissões em até 60%.
CONCEITO PREMIUM EM ENERGIA
Monitoramento e controle inteligente. O operador pode escolher o melhor modo de funcionamento e controlar os parâmetros do gerador, reali-

to de energia inteligente em qualquer situação.
São equipamentos premium, pensados em detalhes para as condições mais adversas, fornecendo energia limpa, rápida, conﬁável, eﬁciente
e com baixo custo de manutenção”, aﬁrmou o especialista de Marketing Produto da FPT Industrial
para a América do Sul, André Faria.
REDE DE DISTRIBUIDORES
A Rede de Distribuidores da FPT Industrial
disponibiliza assistência técnica, serviços especializados, reposição de peças e produtos, para
os segmentos on-road, off-road, de geração de
energia e motores marítimos.

Banco CNH Industrial
/DQ×RXDSOLFDWLYRGHıQDQFLDPHQWRVFUÜGLWRDSURYDGRHPPLQXWRV
O aplicativo +Capital, tem como principal objetivo agilizar o processo de ﬁnanciamentos, diminuindo o tempo de espera na aprovação do crédito
e melhorando a experiência dos clientes e concessionários. A ferramenta faz simulação de ﬁnanciamentos online, captura de documentos, autopreenchimento de dados, envio de propostas de CDC
e Moderfrota para toda linha de máquinas e implementos agrícolas. Permite simular e enviar a proposta para análise de crédito pelo smartphone ouTablet.

“O +Capital indica a melhor opção de ﬁnanciamento, além de enviar a proposta online para
análise de crédito do Banco CNH Industrial. Durante o processo, o vendedor recebe notiﬁcações
de todas as etapas. O aplicativo foi desenvolvido
para reduzir o tempo de aprovação de crédito e
agilizar o fechamento do negócio do Banco CNH
Industrial”, explica o Diretor das áreas Comercial,
de Marketing e Seguros do Banco CNH Industrial,
Márcio Contreras.

New Holland
Levou à Expodireto conceito de trator acessível
O equipamento foi mostrado no estande da
marca, juntamente com outros maquinários, entre eles a os tratores compactos de esteira da linha TK4 – exclusividade da New Holland no país
– e os da família T7, de alta potência e elevada
performance.

O TL5 é o primeiro trator do mundo adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. O
equipamento foi pensado para proporcionar condições de trabalho iguais para todos, oferecendo
conforto, segurança e performance. A inclusão e
acesso é uma das preocupações da empresa, que
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Modelo TL5.80 customizado possui plataforma elevatória
para pessoas com mobilidade reduzida.

busca ser reconhecida por enxergar as necessidades das pessoas.
O trator é equipado com uma plataforma de
elevação e um joystick, com o qual o operador comanda os movimentos para fazer o seu próprio
embarque/desembarque, tendo acesso até a plataforma de comando, que foi adaptada para facilitar as operações, com boa ergonomia e mantendo o espaço interno.
Construído em parceria com a empresa Elevittá, nasceu a partir de um dos pilares, que é o de ser
uma marca acessível a todos, conforme explica o diretor de Marketing de Produto da New Holland Agriculture para a América do Sul, Cláudio Calaça Júnior.
Como se trata de um conceito, o trator acessível ainda vai precisar passar por testes de validação para chegar ao mercado. Por enquanto, não
há previsão de quando isso irá ocorrer.

TK4: TRATORES DE ESTEIRA COM MAIS
CONFORTO E SEGURANÇA
Reconhecidamente, apenas a New Holland
no mundo produz tratores de esteira na faixa de potência abaixo de 100cv com alta tecnologia e em dimensões reduzidas de largura total mínima, bitola, comprimento e distância entre eixos.
As esteiras garantem maior capacidade de
tração e menor compactação do solo durante as
operações. “Os novos TK4 atendem as necessidades de clientes que possuem áreas em regiões
de topograﬁa declivosa. São tratores que conseguem trabalhar onde nenhum outro consegue ir”,
aﬁrma Juliano Perelli, especialista de Marketing
da New Holland Agriculture.
LINHA T7: ROBUSTEZ E ALTA
PERFORMANCE PARA TODAS AS TAREFAS
São equipamentos robustos, que ganharam
uma nova bomba hidráulica aumentando seu ﬂuxo de 151 litros por minuto para 180 l/min. A nova
conﬁguração permite mais agilidade em operações com implementos que demandem uma vazão maior. Contam com uma nova barra de tração classe 3, que suporta os maiores implementos disponíveis no mercado para a sua categoria.
O eixo dianteiro e os cubos de rodas também foram reforçados.
A nova linha T7 teve melhorias na opção de
ajuste automático na troca de marchas, chamada Autoshift, que permite que seja realizada na
rotação e torque ideal do motor, oferecendo o
melhor desempenho nas mais variadas situações de campo.

Massey Ferguson
Inovações em máquinas agrícolas e palestras
A Massey Ferguson marcou presença, com palestras de especialistas e inﬂuenciadores digitais.
A marca levou para o estande seus principais produtos. A série de plantadeiras dobráveis
Momentum, primeiro projeto global da AGCO desenvolvido 100% no Brasil, traz a melhor quali-
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dade de plantio de precisão do mundo e oferece maior versatilidade para transporte e agilidade ao agricultor. Dobrada, a plantadeira ﬁca com
3,6 metros, menor largura de transporte da categoria, sem a necessidade de desmontagem de
qualquer componente para tal, e podendo pas-

res versáteis e resistentes, que podem ser utilizados em diversas fases do plantio.
Levou ainda a enfardadora cilíndrica RB
4160V e a empacotadora TW 130. As máquinas possuem o sisteCamila Telles, Lau Patrón, Vinicius Cunha e Adriane Steinmetz são as atrações no
ma
exclusivo hydroﬂex
estande da Massey Ferguson na 20ª Expodireto Cotrijal
control, que aumenta a
(Crédito/foto: Divulgação Massey Ferguson).
produtividade de fardos
com menos paradas –
sar por porteiras e pontes com facilidade sendo 80% das interrupções por objetos estranhos são
eliminadas com este sistema.
puxada pelo trator.
Foi destaque ainda a segadora de discos
“O agricultor procura a Massey Ferguson com
o objetivo de saber o que há de mais tecnológico DM 255+KC, o espalhador TD524 e o enleirae inovador embarcado em máquinas agrícolas. E dor RK361, produtos que são peças-chave no proé para isso que trabalhamos, para desenvolver no- cesso da fenação.
As plataformas Draper DynaFlex MF 9250 e
vos produtos e soluções que atendam a essa demanda e gerem benefícios e resultados aos nos- MF 9255 têm como diferencial o exclusivo sistema
sos clientes”, aﬁrmou Eduardo Nunes, diretor de de acionamento da barra de corte por cardã fornecendo até 400% a mais de torque em relação aos
Vendas da Massey Ferguson.
Apresentou sua nova linha de tratores MF sistemas convencionais por correia. Elas foram pro4300 que amplia o portfólio da marca com trato- jetadas para aumentar a capacidade de colheita.

Valtra
Mostrou potência e alta tecnología comemorando seus 60 anos de
Brasil
Primeira indústria de máquinas agrícolas a se
instalar no Brasil, há 60 anos, a Valtra apresentou
uma série de equipamentos de última geração.
Como os tratores da linha BH HiTech geração 4,
os tratores fruteiros mais versáteis do mercado,
da série A3F e o pulverizador com a melhor barra
de pulverização do mercado, o BS3330H. Além
disso, uma versão na cor rosa-choque do trator
série T CVT foi exibido, para conscientização do
combate ao câncer de mama e incentivo às mulheres do agronegócio brasileiro.
BH214 HITECH E BH224 HITECH
A Valtra levou à Expodireto os dois tratores
que completam a linha BH HiTech geração 4: o

Apenas 60 unidades da versão comemorativa do BH224 HiTech serão produzidas; uma delas será leiloada, com renda
revertida para entidades de caridade de Mogi das Cruzes
(SP), cidade que abriga a fábrica da Valtra há 60 anos.
(Crédito/foto: Divulgação/Valtra).
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Em 2019, Série
A4 recebeu
prêmios de
‘Trator do Ano’
na SIMA Show,
em Paris, e na
Agrishow.

BH214 HiTech e o BH224 HiTech. Exibiu a versão
do BH2224 HiTech na cor branco-pérola, criada
para comemorar os 60 anos da marca no Brasil.
Toda a série conta com os recursos de programação que permitem a troca de marchas de
forma automática. O Auto1 faz a troca de acordo com a carga exercida durante a operação e o
Auto2 efetua a troca conforme parâmetros de rotação do motor, pré-determinados pelo operador.
Desta forma, a operação da máquina ﬁca mais segura, com maior desempenho.
SÉRIE A2 AGORA TEM MOTOR ELETRÔNICO
AGCO POWER
Motor de 3 cilindros, homologado pela lei de
controle de emissões MAR-1. Os tratores da série A2R entregam robustez e facilidade na operação em diversos tipos de trabalho no campo.
São ideais para o cultivo de milho, arroz, soja
e citros, além da utilização no transporte de transbordos, comum na criação de gado.
Séries A4 e A4s –Variam entre 75 cv e 95 cv, e
possuem chassi compacto, ideal para pequenas e
médias propriedades ou operações que demandam
potências menores. Já os modelos A94 e A104,
da Série A4, são indicados para a média potência, oferecendo 95 cv e 105 cv, respectivamente.
Nas versões cabinado e plataformado, possuem uma robusta transmissão mecânica 12+12
ou 24+24 com super redutor, que oferece melhor
escalonamento de marchas, e reversor eletro-hidráulico PowerShuttle, que proporciona ganhos
de agilidade durante as manobras, além do ajuste de sensibilidade de arrancada.
A família A4 também possui o sistema HiShift,
que permite ao operador trocar de marcha pelo
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simples acionamento de um botão na alavanca
de câmbio, sem a necessidade de usar o pedal
da embreagem, proporcionando mais suavidade
no acoplamento e facilidade na operação. Outra
novidade que aumenta a versatilidade das máquinas é o redutor Super Creeper, que possibilita
operações em velocidade mínima de 0,15 km/h.
SÉRIE A3F
Nova geração de tratores estreitos, a série
A3F é ideal para o cultivo de frutas, e traz como
principal novidade a sua versão com cabine. Visibilidade, amplo espaço interno, ergonomia, ﬂuxo
aprimorado do ar condicionado, conforto para longas jornadas, porta-objetos, porta-copos e entrada
USB, fazem com que a cabine seja única no segmento. Possui coluna de direção regulável com
ajustes de altura, que proporciona mais conforto
e melhor ergonomia ao operador.
PLANTADORA MOMENTUM
A Momentum proporciona ao agricultor a chance de aproveitar melhor as curtas janelas de plantio. O implemento conta com apenas um ponto
de lubriﬁcação, sendo que todas as demais buchas da máquina são “Inﬁnity”, de alta resistência e autolubriﬁcantes. Os rolamentos são blindados. Indicada para grandes propriedades, a Momentum pode ser transportada em caminhões
prancha apenas com a remoção de dois rodados
e duas linhas do suporte central, ﬁcando com apenas 3 metros de largura, o que exclui a necessidade do uso de batedores.
FARM SOLUTIONS
A AGCO conta com parcerias estratégicas
com as empresas InCeres, Tecgraf e Solinftec.
Soluções projetadas para fornecer controle, eﬁciência e consistência em cada estágio do ciclo
de produção, do pré-plantio até a colheita e armazenagem. Essas parcerias melhoram a gestão tanto dos dados de máquinas, quanto de
dados agronômicos, coletados na lavoura. Planejamento preciso do tráfego de máquinas na
lavoura, geração de recomendações agronômicas e de conectividade, são as principais soluções que a iniciativa oferece.

J.Assy
6HQVRUGHDGXERVHPıRÜGHVWDTXHQD([SRGLUHWR&RWULMDO
Levou um portfólio composto por soluções
tecnológicas para plantio, como o dosador pneumático Selenium e o dosador mecânico Titanium,
além dos discos de plantio Apollo.
Visum Adubo: Monitora o ﬂuxo do insumo
e alerta sobre entupimentos e falhas, é o único
sensor sem ﬁo do mercado, com uma tecnologia 100% nacional e que não necessita de troca
de bateria. É totalmente wireless, capaz de monitorar até 99 linhas.

De simples instalação, com estrutura desenvolvida em plástico, evita encrostamento e corrosão, e necessita apenas de limpezas periódicas. Sua
tecnologia capta o som do adubo, evitando problemas com poeira, umidade e é impermeável. “Para
o sul do País é uma solução de extrema importância, pois atua fortemente no plantio de milho, que
é uma cultura mais sensível a falta de adubo na linha. Quando ocorre o entupimento em uma delas,
a perda de produtividade é imediata”,destaca Casati.

Zimmatic by Lindsay
Marca lançou pivô para pequenas áreas
Equipamento é ideal para irrigar de forma
rentável e sustentável áreas de até 24 hectares
O 7500P oferece a condição necessária para
irrigar culturas mais altas como milho e sorgo, também conta com estrutura mais leve que beneﬁciará produtores de hortifrútis de culturas com alto
valor agregado como cebola, alho e cenoura e pequenas operações de pecuária leiteira. “Com um
custo mais baixo por hectare, ajuda os produtores a serem mais assertivos na área irrigada minimizando os custos”, disse Leandro Preuss, gerente regional de vendas da Lindsay.
O lançamento da nova solução vem para suprir a demanda cada vez maior por irrigação e
visa principalmente atender também as pequenas operações.

O produtor tem a tecnologia de gerenciamento sem ﬁo integrada, que possibilita a ele monitorar a irrigação, proporcionando aumento da produtividade utilizando melhor os recursos naturais.
O FieldNET a partir de um acesso seja por
smartphone ou tablet, possibilita a criação de planos de irrigação de taxa variável, que deﬁne paradas e movimentos, cria relatórios de uso, monitora o desempenho e os ganhos em toda a operação e ainda passa atualizações e alertas em tempo
real. “Nossos clientes poderão utilizar a mesma
tecnologia que já estão habituados, sem perder
qualidade alguma. A única diferença, é que agora eles terão o equipamento ideal para pequenas
áreas”, ﬁnaliza Preuss.

GSI
&RPGRLVHVWDQGHVQDIHLUDH[SĄHWDPEÜPDVPDUFDV$JURPDUDX
Ap e Cumberland
O pacote de soluções nível zero para novas
obras não necessita de poços ou túneis, o que representa uma redução de cerca de 30% no custo da estrutura civil. Contempla o atendimento às
normas de segurança, facilitando manutenção e

limpeza, com menor risco operacional. Os equipamentos GSI que integram esse pacote são moega elevada, sistema de extração curvo, redler embutido na base do silo, sendo que todos os elevadores ﬁcam no nível zero da planta.
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O novo silo S20 oferece maior resistência estrutural e velocidade de montagem em função da
redução de 50% da quantidade de parafusos e
da chapa de aço mais leve e fácil de movimentar,
reduzindo o custo da obra. Apresentou sua nova

linha de exaustores, com destaque para o Easy
Fan 50”. Projetados para atender mesmo em condições extremas de trabalho nos galpões, com
montagem prática, baixo ruído operacional, material resistente à corrosão e elevada durabilidade.

Trimble
Destacou monitor GFX-350 e controlador NAV-500
Lançamento é ideal para dar primeiros passos na agricultura de precisão
O monitor GFX-350 introduz o piloto automático e controle de aplicação na propriedade. A
tela de 7 polegadas pode ser usada para controlar a maioria das operações com apenas alguns
toques. O monitor atede diferentes necessidades de precisão. O sistema operacional Precision-IQ™, acelera o trabalho de campo e facilita
a conﬁguração do equipamento. Atende as demandas do pequeno e médio produtor.
Compatível com ISOBUS, oferece capacidade plug-and-play para implementos habilitados
com controlador de tarefa ativo e funcionalidade
do terminal universal. O navegador NAV-500 possui uma caixa robusta e com a última tecnologia

em receptores de satélites GNSS, recebe sinais
de multi-constelações como GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS.
O WeedSeeker 2 aplica defensivos onde se
encontram as plantas invasoras, identiﬁcadas por
meio de sensores. Eﬁciente contra plantas daninhas resistentes, a economia de insumos pode
chegar a até 90%. Pode ser instalado em qualquer tipo de pulverizador, seja equipamento de
arrasto ou autopropelido.
Segundo José Carlos Bueno, diretor Comercial
para a América Latina da divisão agrícola da Trimble, o objetivo na feira foi oferecer uma consultoria
qualiﬁcada grátis, orientando sobre quais as soluções indicadas, retorno de investimento e suporte técnico, por meio de revendas locais Trimble.

Case IH
Soluções para aumentar a produtividade
NOVO TRATOR PUMA É UM DOS DESTAQUES
A empresa levou seu portfólio completo de
equipamentos e soluções. “Temos tratores indicados para agricultura familiar, como a linha Farmall, passando pelo Puma e Magnum, que são
tratores com mais potência, e ﬁnalizando com a
família Steiger, que é indicada para agricultura de
larga escala”, comentou Silvio Campos, diretor de
Marketing de Produto da Case IH.
O novo Puma chamou a atenção. Está disponível nas versões 200, 215 e 230, cujas potências
variam de 197 cv a 234 com novo ﬂuxo hidráulico de 180l/min, que permite trabalhar com plantadeiras e implementos maiores, com mais velo-
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cidade em manobras. Recebeu 12 luzes de LED,
na parte dianteira e traseira. Essa novidade proporciona mais visibilidade em operações noturnas, aumentando a janela de trabalho.
AFS CONNECT
Faz monitoramento de frota, gestão agronômica e gerenciamento de dados em tempo real.
Serviços como imagens de satélite, drones, piloto automático, telemetria, sistemas de aplicação
e meteorologia. A Farmers Edge, parceira da Case
IH, é responsável pelo gerenciamento agronômico.
Para analise em tempo real, é necessário
ter conectividade no campo. Por isso, a Case IH

apoia o ConectarAGRO, iniciativa que vem conectando o campo brasileiro, por meio da tecnologia
4G LTE 700MHz.
CONSÓRCIO NACIONAL CASE IH
Opção para adquirir equipamentos de maneira programada, é administrado pela Primo

Rossi, umas das mais tradicionais administradoras de Consórcio do país. Diferentemente
do financiamento, o consórcio não cobra juros, e sim uma taxa de administração. Isso
permite adquirir equipamento sem se descapitalizar e economizando de 20% até 35% do
valor do bem.

Bayer
Apresentou seu novo programa de relacionamento
“O novo cenário vai ao encontro da tendência atual, onde clientes compram em lojas físicas
e virtuais, além de participarem de programas de
ﬁdelização”, compara Gerhard Bohne, presidente
da divisão de agronegócios da Bayer. A plataforma Orbia nasce com a proposta de facilitar seus
processos, fazer negócios e gerar valor.
Permite que distribuidores e cooperativas
comercializem seu portfólio por meio de um canal virtual, utilizando um sistema que viabiliza a
negociação e submissão de prescrição agronômica digital.

A Bayer apresentou um novo modelo digital.
A Rede AgroServices possui duas novas iniciativas: o Impulso Bayer, o novo programa de relacionamento com o produtor, e a Orbia, a plataforma que surgiu de uma joint venture em parceria
com a Bravium, que combina marketplace de ﬁdelidade, commodities e insumos.
Os clientes poderão acumular pontos e acessar experiências no Impulso Bayer de acordo
com a sua classiﬁcação, que varia de uma a cinco estrelas. As estrelas proporcionam experiências como assessoria 100% online, participação
em eventos e até viagens para destinos internacionais. O Impulso Bayer têm como objetivo promover o diálogo sobre temas importantes para o
agronegócio, como sustentabilidade, inovação e
transformação digital.

AGRICULTURA DIGITAL
A plataforma Climate FieldView™, coleta e
processa automaticamente dados de campo, gerando mapas e relatórios em tempo real - tudo
acessível por celular, tablet ou computador. Para
criar uma experiência real dos benefícios e funcionalidades, em alguns ambientes das marcas
de sementes, os visitantes puderam saber também como o FieldView™ é capaz de fornecer informações que contribuem com decisões importantes para os agricultores da região.
No estande, os visitantes puderam interagir
com um cubo holográﬁco, que mostra casos reais de agricultores que utilizam FieldView™. Os
agricultores puderam enteder melhor as possibilidades e vantagens da ferramenta. Foi disponibilizada uma mesa interativa, em que é possível
ver como a plataforma auxilia o produtor rural, gerando relatórios e provendo informações em diferentes momentos da safra - plantio, pulverização e colheita.R
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JOÃO CARLOS MARCHESAN

Presidente da ABIMAQ – Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas.

“Há setores da indústria de máquinas
que atuam em mercados considerados
essenciais cujas atividades serão menos
impactadas”
48 AGRIWORLD
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A atual situação lhe afeta de duas maneiras, como empresário e como Presidente da
ABIMAQ. Como você está se vendo afetado
por esta situação em cada uma das posições?
A atividade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, que vinha num processo de recuperação após 5 anos consecutivos de queda, voltou a registrar desaceleração
e seus impactos já são sentidos na carteira de
pedidos, nas vendas direcionadas ao mercado
local e externo e, por conseguinte, no quadro
de pessoal do setor.
O coronavírus (Covid-19) iniciou o processo
de contaminação na China há cerca de 5 meses
e, até então, a paralisação das atividades daquele mercado foi pouco sentida no setor fabricante de máquinas e equipamentos no Brasil, mas
se espalhou rapidamente por todos os continentes do globo. Hoje, o Brasil também vítima desta
pandemia, se viu obrigado a decretar estado de
calamidade pública e colocar diversas das suas
regiões em quarentena.
A previsão é que o comércio mundial seja fortemente abalado e as diversas economias encolham, tanto em função interrupção de fornecimentos aos diversos elos da cadeia produtiva, quanto
pela redução da demanda causada pelo desemprego e redução da renda. As estimativas para o desempenho da economia brasileira em 2020, que
já eram de um crescimento fraco antes do novo
coronavírus atingir o país, foram fortemente revisadas para baixo.
Como esta situação pode interferir não
apenas no mercado interno, mas nas exportações à área do Mercosul, aos EUA e a outros
mercados mais longínquos?
A indústria brasileira de máquinas e equipamentos se destaca pela presença no mercado internacional. Exporta cerca de US$ 11 bilhões e é a
principal exportadora da Indústria de Transformação.
Para além da presença nos mercados da
América Latina, o setor tem destaque nos Estados Unidos, Zona do Euro, Japão e muitos outros, o que evidencia seu potencial tecnológico
e inovativo.

A maioria das empresas fabricantes de máquinas e equipamentos exporta bens. No entanto, dada a forte desaceleração da economia
mundial, em razão da pandemia do novo coronavírus, que levou diversos mercados a fecharem
suas fronteiras e a reduzirem trânsito de pessoas e bens. Em março de 2020, as exportações
recuaram quase 20% em relação ao ao mesmo
mês de 2019.
Houve registro de queda na comercialização
de bens com diversos países e regiões, com destaque para os países da América Latina e da Europa, Estados Unidos, China e Índia.
Nos últimos anos, durante o período de forte desaceleração da economia doméstica, foram
as exportações que garantiram a manutenção de
receitas das empresas brasileiras fabricantes de
máquinas e equipamentos.
Em 2019 esse cenário começou a mudar. As
principais potências mundiais Estados Unidos e
China se envolveram em uma guerra comercial, a
América do Sul viveu um ano de crises políticas e
econômicas e a Europa com o impasse da saída
do Reino Unido da Zona do Euro. Aquela ocasião,
quando o mercado internacional desacelerou, coincidiu com o início da recuperação do mercado doméstico, que sustentou as vendas de máquinas.
No ano de 2020 nos vemos diante da mais
profunda crise, com o mercado doméstico encolhendo e com as exportações impactadas. As expectativas, segundo pesquisa recente que ﬁzemos, são de nova queda nas vendas ao exterior
nos próximos 60 dias.
Nosso país , em níveis de maquinas agrícolas pesadas está nas mãos de multinacionais - AGCO, CNHInd, John Deere, LS, Mahindra , JCB…etc. – que enfrentam em suas casas
matrizes problemas de abastecimento de peças devido ao mercado global. Como estes problemas podem repercutir no nosso mercado?
A pandemia do novo coronavírus já afetou
a atividade produtiva em diversas frentes, interrompendo parte da cadeia de suprimentos, reduzindo demanda e restringindo mão de obra,
prejudicando a saúde ﬁnanceira das empresas
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“UMA FORMA DE
DAR CONDIÇÕES AO
SETOR PARA SUPERAR
ESTE PERÍODO DE
PARALISAÇÃO É O
DIFERIMENTO DE
IMPOSTOS PARA
EMPRESAS DE
TODOS OS PORTES E
REGIÕES”

e com potencial de comprometer a continuidade das atividades.
Diversas regiões do país decretaram medidas para conter a proliferação do novo coronavírus o que diﬁcultou não só o trânsito de mercadorias como também de pessoas até o seu local de trabalho.
Os problemas enfrentados são de desabastecimento de insumos utilizados no processo produtivo, tanto de origem nacional como importados
e também com transporte de mercadorias, tanto
para entrega de bens ﬁnais, como no recebimento de insumos dos seus fornecedores.
As máquinas não produzidas no Brasil se
veem sujeitas a tarifas muitos altas. Não seria
o momento de reestudar esta política?
A política de ex-tarifário em vigor no Brasil,
estabelece que todas as máquinas sem produção
nacional tenham suas alíquotas reduzidas a zero.
Portanto, não há impedimento ou custos adicionais para investimentos no país a partir de máquinas importadas sem equivalente nacional.
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Há, por outro lado, uma pressão de custos
sobre o produtor nacional, não só de máquinas e
equipamentos, mas de toda a indústria de transformação, que torna o produto brasileiro pouco competitivo por ser fortemente inﬂado pelas assimetrias sistêmicas nacionais (tributária,
infraestrutura, elevados spreads sobre as taxas
básicas de juros etc) são aquelas denominadas
por “Custo Brasil” e já dimensionadas pelo Ministro da Economia. Paulo Guedes, em R$ 1,5
trilhão. Eliminadas estas assimetrias as alíquotas de importação de todos os bens produzidos
nacionalmente poderiam ser reduzidas aos padrões internacionais.
Esta crise global na saúde derivara em
mais uma crise económica. Nosso país está
preparado para afrontar ambas as crises com
garantias, principalmente agora que dentro do
Governo Federal se enfrentam tensões com diversos Governadores de vários estados?
Nesta análise é preciso adicionar mais uma
crise, a “Política”.

Temos observado uma intensa crise política que precisa ser controlada com urgência para
que o Governo Federal adquira condições para liderar a estratégia de contenção do vírus e posteriormente de retomada da atividades. Enquanto
isso não ocorre a luta descoordenada pelo controle na pandemia no Brasil poderá aprofundar ainda
mais a crise econômica.
Falando como ABIMAQ. Que medidas pensam em adotar em nível ﬁscal e de crédito para
que se crie estímulo às vendas?
Uma forma de dar condições ao setor para superar este período de paralisação é o diferimento
de impostos para empresas de todos os portes e
regiões. O Governo Federal precisa estar à frente
disso, articulando alternativas com os governos
estaduais. É necessário um período longo de diferimento, com direito a parcelamento no período de expansão das atividades.
É preciso ainda autorizar o reparcelamento pelo tempo de duração da crise para os ﬁnanciamentos com recursos públicos em andamento. Esta seria mais uma medida que abriria espaço no capital de giro das empresas para fazerem
frentes a outras despesas ﬁxas.
O capital de giro precisa ser oferecido incondicionalmente, ou seja, é preciso suspender a exigência de CND e de garantias. Precisa ser a custos de captação do recurso e com carência de 12
meses. Para tirar o risco do sistema bancário, o
Governo precisa reforçar o fundo garantidor, reduzir seus custos e suspender as garantias exigidas.
E necessário também a criação de uma linha
emergencial com garantia do Tesouro Nacional.
Com repasse de recursos diretamente aos tomadores via BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil e Banco da Amazônia,
instituições 100% públicas.
Uma outra alternativa seria a criação de um
programa de ﬁnanciamento emergencial baseado no Main Streat Lending Program do FED que
é o Banco Central dos Estados Unidos. Seria uma
linha de ﬁnanciamento para pequenas e médias
empresas, na qual as instituições ﬁnanceiras públicas ou aprovadas emprestariam e ﬁcariam com
um percentual de 5% da carteira de empréstimos.

Os 95% restantes da carteira seriam comprados
pelo Banco Central do Brasil.
Cabe adicionar que não basta apenas garantir a saúde das empresas. É necessário, ﬁndada
a crise, estimular a demanda. Diﬁcilmente este
papel será exercido pelo setor privado após longo período de descapitalização.
O Governo precisará urgentemente retomar
os investimentos públicos nas obras de infraestrutura, que estão paradas desde o início da crise da “Operação Lava Jato”, priorizando aquelas
que já não dependem mais de projetos ou de licenciamentos. Também precisará priorizar junto ao legislativo a aprovação do Marco do Saneamento e do novo Marco Legal das PPP e concessões públicas para abrir espaço a iniciativa
privada investir.
São medidas que, se bem coordenadas, poderão garantir a sustentabilidade das empresas e
famílias durante a crise e alavancar os investimentos intensamente, tão logo a crise chegue ao ﬁm.
Mesmo que seja difícil neste momento.
Como você vê o desenvolvimento desde ano
de 2020 em nosso setor?
O ano de 2020 será um ano de crise intensa, principalmente neste trimestre que inicia e
no próximo. Nossa expectativa é de queda na
indústria de máquinas e equipamentos de dois
dígitos no segundo e terceiro trimestres. A queda não será com a mesma intensidade em todos os segmentos, há setores da indústria de
máquinas que atuam em mercado considerados essenciais cujas atividades serão menos
impactadas.
Haverá de qualquer forma uma retração brusca das exportações brasileiras, em especial de
bens manufaturados, em razão da conjuntura externa que reforçará a queda da atividade industrial
nacional já impactada pela redução da demanda
doméstica, inviabilizando e adiando decisões de
investimento para 2021. Nossa expectativa para
2020, ainda que ocorra uma recuperação importante no último trimestre do ano é de queda importante, a depender da extensão do período de
restrições e da eﬁcácia das medidas econômicas
anunciadas.R
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DESGASTE DE FACAS DE CORTE
BASAL DE COLHEDORAS DE
CANA-DE-AÇÚCAR
Rouverson Pereira da Silva; Luan Pereira de Oliveira; Jarlyson Brunno de Souza;
Armando Lopes Brito Filho; Samira Luns Hatum de Almeida; Evaldo Ferezin;
LAMMA – Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola
UNESP – Jaboticabal - SP

Introdução
A cultura da cana-de-açúcar ocupa lugar de
destaque no setor agrícola Brasileiro, tendo o país
a maior produção mundial. Diante dos 8,38 milhões de hectares plantados em território nacional, a mecanização na cultura da cana-de-açúcar
é de suma importância para a eﬁciência do setor
(CONAB, 2019).
Nas colhedoras de cana, o órgão ativo responsável pelo corte da planta são as lâminas no
mecanismo de corte basal (Figura 1). Com o passar das horas trabalhadas, o impacto intenso da
lâmina com a planta e, às vezes, com o solo, contribui com a perda de suas dimensões (espessura e massa), bem como com o grau de aﬁamen-

to das suas bordas, tornando necessário a alternância entre os seus lados e posteriormente da
própria lâmina.
Outro fator que contribui com o desgaste das
lâminas é a geometria frontal da colhedora. Por
não ser plana, ocorre penetração dos discos de
corte no solo, intensiﬁcando o processo de perda de dimensões. Dessa forma, a troca das lâminas deve ser feita no momento correto para evitar a ineﬁciência do corte e consequente danos
a soqueira da planta.
O corte da planta com lâminas desgastadas
pode aumentar signiﬁcativamente o índice de danos e abalos a soqueiras. Esta condição deve ser

Figura 1.
Mecanismo de
corte basal.
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Figura 2. Pontos de avaliação da perda de medidas nas
facas. a) Faca nova; b) Faca usada (desgastada);
A, B, C e D: lados da faca.

evitada, uma vez que os danos funcionam como
porta de entrada para patógenos na planta e afetam o processo de rebrota, com consequência negativa na produção das safras seguintes. Diante
disso, o Laboratório de Máquinas e Mecanização
Agrícola (LAMMA)da UNESP/Jaboticabal, SP, tem
realizados pesquisas com o objetivo de analisar o
desgaste das lâminas do mecanismo de corte basal ao longo da jornada de trabalho da colhedora
de cana-de-açúcar e como este desgaste pode interferir nos danos e abalos das soqueiras.

de rotação do motor e largura de trabalho 1,5 m
colhendo uma ﬁleira de cana-de-açúcar por passada. A pressão do corte de base durante toda
a operação manteve-se em média em 6950 kPa.
A avaliação de desgaste das facas foi deﬁnida pela condição de uso das mesmas, sendo
consideradas como condições limítrofes as facas novas (0 h) e usadas (24 h de uso) (Figura 2).
A avaliação da perda de área e aumento da espessura do ﬁo de corte foi realizada durante quatro turnos de operação efetuando-se assim, uma
avaliação do desgaste das facas a cada 8 horas
de uso, nos turnos: vespertino (16h-0h); noturno
(0h-8h) e matutino (8h-16h) denominados turnos
1, 2 e 3 respectivamente.
Ao ﬁnal de cada turno de trabalho as facas eram
retiradas e limpadas para medição do ﬁo de corte, com o auxílio de um paquímetro digital, sendo
avaliados todos os lados das facas (A, B, C e D).
Os resultados foram avaliados por meio de
análise descritiva e análise de variância dos dados obtidos pelo ﬁo de corte e massa das facas.
Também foi realizada a quantiﬁcação da demanda energética das facas para efetuar o corte,

Ensaio de campo
O experimento foi realizado em uma área
agrícola comercial do município de Nova Europa/
SP. A variedade de cana-de-açúcar colhida foi a
RB867515, encontrando-se em 1º corte com 13
meses de idade, plantada em espaçamento simples de 1,5 m entre linhas, com produtividade média de 131 t ha-¹.
A operação de colheita foi realizada utilizando-se uma colhedora Case IH A8800 Equipada
com motor Case IH C9 – Potência nominal/máxima: 358 cv (260 kW). A colhedora se deslocou à
velocidade média de 3,5 km h-1, com 1800 rpm

Figura 3. Máquina JB-W300A com faca de corte basal
acoplada no martelo pendular e colmo de cana-de-açúcar
como corpo de prova.
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basal, que diminui após a quinta
hora de trabalho das facas.
Assim, como esperado, a es2,50
2,381
pessura das facas foi maior no primeiro e no segundo turnos (0 e 8 h
2,25
de uso), comprovando que o desgaste é mais acentuado, levando
2,00
1,860
ao aumento da espessura das fa1,75
cas e, consequentemente, à perda do ﬁo de corte. O incremento
1,50
na espessura do ﬁo de corte ao
longo dos turnos indica que para
1,337
o solo avaliado deve-se atentar-se
0
5
10
15
20
25
Tempo de utilizacão (h)
para a inversão das facas em menores intervalos de tempo duranFigura 4. Comportamento da espessura do ﬁo de corte das facas no decorrer
te os turnos, uma vez que quanto
do tempo de avaliação.
menos espesso for o ﬁo de corte,
mais uniforme tende a ser o corcontabilizada por meio ensaios de impacto com te das soqueiras.
um martelo pendular acoplado a uma máquina
O aumento da espessura do ﬁo de corte inde ensaios modelo JB-W300A (Figura 3). Utili- ﬂuência diretamente nos danos e abalos das sozou-se a metodologia adaptada de ASTM (2002), queiras, tendo em vista que a perda de massa e
sendo o martelo pendular adaptado para acoplar de área das facas de corte basal estão relacionaas facas de corte. Os corpos de provas foram os das com este processo. É importante salientar,
colmos da cana-de-açúcar. A partir desse ensaio que com as facas desgastadas, a regulagem para
foi veriﬁcada a quantidade de energia absorvi- altura de corte faz-se necessária, uma vez que,
da pela cana durante o corte efetuado pelas fa- com a altura de corte elevada, as facas mais descas novas e usadas (0 e 24h de desgaste, res- gastadas e curtas não irão atingir o alvo (colmo)
de maneira eﬁcaz.
pectivamente).
2,75

Espessura (mm)

2,611

Resultados
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Observando os valores médios, é notório que com o passar
das horas trabalhadas ocorre a perda do ﬁo de corte e um acréscimo na espessura no decorrer dos
turnos (Figura 4). O aumento do
desgaste das facas de corte basal ao longo do tempo, relacionado com o uso intensivo dessas lâminas, proporcionou a diminuição
da qualidade do corte durante os
turnos. De acordo com pesquisas
realizadas pelo LAMMA a capacidade de corte do mecanismo de
facas das colhedoras de cana de
açúcar afeta a qualidade do corte
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429,3
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Figura 5. Comportamento da massa das facas no decorrer do tempo de
avaliação.

25

força o operador a posicionar o
corte de base em maior contato com o solo. Todos esses fatores contribuem para o maior
29,75
desgaste das facas.
No decorrer dos turnos de
operação também houve perda considerável da massa das
facas de corte basal (Figura 5).
Durante todo o período de observação dos turnos, a massa
das lâminas diminuiu cerca de
28%, o equivalente a aproximadamente 167 g de perda em reFaca nova
Faca usada
lação às facas novas.
Comparando a demanda
Figura 6. Comportamento da massa das facas no decorrer do tempo de
energética das facas novas e
avaliação.
usadas (Figura 6) para realizar
o corte dos colmos de cana-deO acréscimo da espessura do ﬁo de corte ao ﬁ- -açúcar, observa-se que, após 24 horas de uso,
nal das 24 h de trabalhos foi de 1,27 mm, represen- ocorreu acréscimo de cerca de 29% na energia
tando um acréscimo de cerca de 95% na espessura exigida para efetuar o corte. Este aumento de
das facas desgastadas em relação às facas novas. energia se dá devido ao fato de a lâmina se enEste acréscimo se deve à geometria das facas, pois contrar desgastada pela jornada de trabalho, como
uma vez que elas vão se desgastando e perdendo o pôde se observar nas perdas de massa e de ﬁo
ﬁo de corte, tornam-se mais espessas, o que pode de corte, levando à necessidade de maior esforprejudicar a rebrota do canavial no corte subsequen- ço para realizar o trabalho do corte e, consequente, tendo em vista que, o aumento da espessura é temente, proporcionando maiores danos e abaum grande causador de danos e abalos às soquei- los às soqueiras devido ao aumento da força de
ras, podendo interferir diretamente na lucratividade impacto do corte.
ﬁnal do produtor, uma vez que o aproveitamento da
Assim, ao se trabalhar com facas desgastadas
lavoura será afetado com maiores índices de perdas a eﬁciência do corte se torna menor, o que exige
e de contaminações da matéria prima e sem garan- maior quantidade de esforço para que ocorra o cortir as condições agronômicas propícias para a rebro- te e, com isso, ocorre mais danos às soqueiras,
ta do canavial, podendo resultar em diminuição da inﬂuenciando de forma negativa a produtividade.
produtividade nas safras futuras.
No decorrer das horas de uso, percebe-se Considerações ﬁnais
que o desgaste das facas é mais acentuado nos
O corte basal da cana-de-açúcar, efetuado por
períodos de 0-8h e de 8-6 h (0,52 mm), enquan- impacto por meio de um disco rotativo equipado
to que o desgaste torna-se bem menor no perío- com lâminas faz com que o processo de corte
do ﬁnal de avaliação (16-24 h), sendo, neste perí- seja um dos principais responsáveis pelos danos
às soqueiras. Esse desgaste das facas do mecaodo em média 0,23 mm.
Essas variações do desgaste das facas entre nismo de corte basal está relacionado à perda de
as horas de trabalho podem ser atribuídas às dife- massa, aumento da espessura do ﬁo de corte e
rentes condições nas áreas colhidas em cada hora, perda de área, inﬂuencia os danos e abalos às socomo a irregularidade do terreno, a maior massa queiras devido à maior necessidade de energia
de colmos, a maior profundidade do sulco, o que para o corte das soqueiras de cana-de-açúcar.R
Demanda energética (J)

37,56
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Zetor 7340 / John Deere 2400.

OS TRATORES FRANKENSTEIN
AS LINHAS COMPLICADAS
DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
Certamente este artigo não vai aborrecer ao leitor. Um artigo de “carne
e sangue” que convêm e provoca a leitura. O autor analisa a geograﬁa
mundial em busca de colaborações entre os mais variados fabricantes
de tratores. É curioso ver nas visitas às feiras de máquinas como alguns
projetos de tratores se sucedem stand após stand: mesmas cabines,
mesmo motor, mesma “traseira”. Às vezes, os fabricantes fazem esforços
para mudar as grades dianteiras, modiﬁcar capôs, e em alguns casos
diferenças no silenciador, mas poucas.
HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN
Dr. eng. Agrônomo
Professor visitante UFSM Brasil
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Zetor, Tafe, Shibaura, Agritalia…
A minha impressão é apoiada em conversas
com agricultores de diferentes partes da geografia espanhola. Falo de conversas nas quais
se verifica que o interlocutor entende como
algo normal que marcas concorrentes de carros ou vans compartilhem esforços de design
de veículos (me refiro, por exemplo, nas vans
Renault Trafic, Nissan Primastar ou Opel Vivaro), mas é muito chocante observar o mesmo

entre fabricantes de tratores ou outras máquinas agrícolas.
No setor automotivo, os projetos conjuntos
entre empresas “rivais” são numerosos: desenvolvimento comum ou mesmo desenvolvimento
e fabricação comuns. No caso de fabricantes de
tratores, também existem colaborações muito
ilustrativas. Neste artigo, escolhi apenas alguns
casos para identiﬁcar esses projetos, e também
tentei escolher empresas de diferentes países e
continentes para mostrar que essa é uma práti-

ca habitual e global: empresas japonesas como
Iseki, IHI Shibaura ou Yanmar; Russo-canadense
como Rostselmash Versátile; a italiana Carraro
Agritalia; a coreana LS ou outras como Zetor (República Tcheca) ou Tafe (Índia).
As colaborações comerciais não são apenas
válidas como são convenientes para os projetos,
e não têm nada a ver com imitações grosseiras.
A maneira de colaborar entre empresas “rivais” é muito variada e, portanto, dependendo
do projeto conjunto, elas podem receber nomes

Agricube Neox 370.
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•TABLA 1

Comparativo de especiﬁcações dos tratores
MF 3600, Claas Nexos, Carraro Agricube e John Deere 5G

Marca

Serie

Modelos

MASSEY F.

3700

V, F, S, GE, WF

CLAAS
CARRARO
JOHN DEERE

Nexos 210; 220; 230; 240; F; VL, VE
Agricube

75; 115; F;V;

5G

5075 a 510; F, L, N; V

Motor

FTP; 4
cilindros;
3,4 L;
Turbo;
ventilador
viscoso;
DOC+EGR
+DPF

Potencia
(ECER120)

Transmisión

Eje delantero/ Depósito Elevador
(Suspensión) L(Opc.) TDF frontales

4
velocidades;
2
3 gamas;
velocidades,
desde 12/12
540-540E o 540- DT accionamiento
a 24+24;
75 a
1000; Embrague electrohidráulico; 74+(30)
105 CV Opción de Hilo
(Opción)
disco húmedo
Mecánico o
accionamiento
Hidráulico; Opción
electrohidráulico
de inversor mecánico
o hidráulico

como União Temporária de Empresas (UTE) ou
subcontratação, além de seus sinônimos anglo-saxões (outsourcing, joint venture). Um grande
leque que se abre para contemplar desde o relacionamento cliente-fornecedor (eixos dianteiros, motores, componentes ...) até o co-design.
Podemos observar colaborações com projetos
“chave na mão” como simples conselhos técnicos. Entre os dois extremos estão todas as alternativas possíveis:
• Análise de concorrência
• Transferência de tecnología de ponta
• Proposta de estilo
• Serviços como a preparação do catálogo de peças de reposição
• Realização de protótipos virtuais,
maquetes com modelagem de superfície ou mesmo maquetes em
escala real para análise ergonômica
• Testes e validações: tanto com testes especíﬁcos do fabricante quanto com laboratórios oﬁciais do tipo
OCDE; testes de campo; Testes de
ROPS e FOPS; homologação
• Fornecimento de peças soltas, conjuntos semi-montados (CKD)
O fundamental é criar o clima de
negócios certo. Deve-se procurar um
sócio conﬁável, que possa oferecer
um desenho ou co-desenhar a produção de modelos com baixos volumes de vendas e que dessa maneira possam ser competitivos em preço. A conﬁança geralmente é grande,
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TDF

Opción

Hidráulico

Batalla
Elevador trasero MMA kg mm

Capacidad máxima
de carga (610
Centro abierto;
mm) 1940 a 2350
2 bombas
4100 a 2124 a
kg; Mecánico o
+ (1 opc);
4400 2148
electrónico (Opc);
25+59+(26)
brazos inferiores
rótula ﬁja o rápida

havendo casos em que os engenheiros da empresa cliente têm seu próprio escritório nas instalações do fornecedor.
Existem projetos feitos para diferentes fabricantes concorrentes; Nesses casos, cada cliente pode especiﬁcar seu modelo de maneira um
pouco diferente, ao mesmo tempo em que introduz algum elemento distintivo (silenciador, grade
frontal ...). A idéia é que os tratores não “cantem”
tanto e sejam um pouco diferentes, não apenas
tinta e adesivos.

Massey-Landini-Ebro-Hanomag…: Foi em 1959
quando a Massey comprou 100% da italiana
Landini, mais tarde, em 1989, essas ações foram
vendidas à ARGO. Hoje, as duas empresas
continuam colaborando e até compartilhando a
propriedade.
Em território espanhol, em 1966, a Massey
adquiriu 32% da Motor Ibérica (fabricante da
Ebro).
Em 1971, Massey foi às compras mais uma vez e
adquiriu a alemã Theinsthal Hanomag.
Portanto, não é surpreendente ver combinações
de marcas, entre cores e pequenas diferenças

Agritalia
Talvez a política de colaboração da italiana Agritalia (Grupo Carraro) seja uma das mais
conhecidas entre os fabricantes de máquinas
agrícolas.
A Agritalia oferece seus serviços de uma
maneira muito diversiﬁcada e hoje tem uma
estreita colaboração com vários fabricantes de
primeira linha, como Massey Ferguson, John
Deere e Claas, assim como teve antigamente
com fabricantes como Motor Ibérica (tratores
Ebro), Renault, Case e Deutz.
A Agritalia é ou pode ser o parceiro ideal
para grandes multinacionais, porque eles são
capazes de projetar tratores especializados,
mas a realidade é que eles oferecem toda uma
gama de serviços para as empresas clientes:
validação pré-projeto; prototipagem; fabricação de componentes (eixos dianteiros) ou sistemas de transmissão (de opções básicas totalmente mecânicas a transmissões de powershift com inversor e CVT).

John Deere: Para o fabricante americano, a
Carraro Agritalia co-projeta e fabrica a série 5G
em suas instalações de Rovigo.
Massey Ferguson: Entre os dois fabricantes, há um relacionamento comercial consolidado, eram fabricados os modelos MF 3600 e agora a série 3700 nas versões V, F e S.
Claas: Também neste caso, o relacionamento é antigo, iniciado em 1986 com a Renault Agriculture (Dionis, Fructis, Pales), e é mantido hoje
com as “mudas verdes” da série Nectis (já retiradas do catálogo) ou as atuais Elios e Nexos.

Agricube, Nexos, 5G e 3700;
Tratores quase idênticos
A variedade de colaboração oferecida pela
Agritalia inclui a utilização de diferentes motores para manter a política da empresa, razão pela
qual sua engenharia conseguiu se adaptar a motoristas de renome, como Fiat Powertrain, Deere Power Systems, Sisu Diesel, Perkins, Deutz ...
Atualmente, no caso do exemplo, tabela 1,
o trator “multicolorido” compartilha um motor.
(quadro 1)
O que é muito curioso é comparar os catálogos comerciais dos 4 fabricantes para ver diferentes maneiras de abordar esse tipo de relacionamento ou oferecer informações sobre a
especiﬁcação das séries ou até os preços, por
um ou outro.
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Kubota M8 Versatile Nemesis.

Zetor
A tcheca Zetor tem um histórico de colaboração com vários fabricantes; uma história que
está ligada aos altos e baixos políticos do antigo
“bloco oriental”.
Zetor-URSUS: Em meados da década de
1960 e até a década de 1970, era comum encontrar projetos muito semelhantes entre Zetor
e URSUS; Não é que eles fossem tratores vistos
regularmente na Espanha, mas se alguma unidade chegava; eles eram baratos e “duros”. A política econômica do “Oriente” criou aquelas uniões
forçadas. Na época, a Rússia era uma república da União Soviética, mas ditava regras “para o
bloco”; A República Tcheca era apenas uma parte da Tchecoslováquia e na Polônia se fabricavam
os URSUS; Um exemplo daquela colaboração foi
o URSUS C-4011, anteriormente projetado como
Zetor 4011 (1962).
Zetor-HMT: Também houve uma colaboração
com a Indian Hindustan Machine Tools para fabricar o Zetor 2511 sob a marca HMT.
Zetor-John Deere: Se eu coloquei os exemplos anteriores, apenas conhecidos em nossa latitude, é para chegar ao que foi uma colaboração
bem-sucedida em vendas (apesar do que havia
muito a se falar) entre o fabricante tcheco e o gigante norte-americano.
Uma união que foi precedida por dois eventos, como o sucesso comercial da série Zetor
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7700 nos anos 90, e com a pressão que a John
Deere sofreu para lançar modelos “baratos”. Foi
assim que a “tempestade perfeita” se originou
para se ﬁrmar um contrato, em 1993, entre a Zetor e a John Deere para a fabricação de um trator
barato, bom e de baixa especiﬁcação.
O resultado foi um trator que vendeu muito
bem no mercado ibérico e também na América
Latina. Mas, apesar disso, a John Deere foi amplamente criticada por oferecer tratores de “bai-

LS MT New Holland Workmaster.

xa qualidade” aos seus clientes sem revelar exatamente do que se tratava.
No ﬁnal, a união foi quebrada pelas pressões
sofridas pelo gigante verde e amarelo.
Hoje, a Zetor reconstruiu sua participação acionária e possui modelos muito atraentes. Também
continua a colaborar com empresas estrangeiras
como a Agrale no Brasil.

Tafe
Tractors and Farm Equipment Limited é o
terceiro maior fabricante de tratores do mundo
em volume de unidades (com até 170.000 unidades por ano).
A TAFE tem uma associação de longa data
com a AGCO, com a marca Massey Ferguson sendo uma das mais vendidas na Índia. O relacionamento é tão forte que a TAFE é acionista da própria AGCO e as duas empresas podem se orgulhar de ser a associação mais longa da indústria
de tratores, há mais de 50 anos!
A TAFE também opera com outras marcas,
como a Eicher, sua própria TAFE e até sérvia IMT
(Industrija Mašina i Traktora) e possui fábricas fora
da Índia, como China e Turquia.
Também possui uma colaboração recente assinada com o fabricante ISEKI (empresa japonesa

conhecida na Espanha por sua colaboração, desde 1975 e até alguns meses atrás, com a espanhola Agria Hispania).

Rostselmash-Versatile
Apenas alguns meses atrás, a japonesa Kubota optou por assinar um acordo com a russo-canadense Rostselmash Versatile para compartilhar o design do Versatile Nemesis em sua nova
série M8 (190 a 210 hp).
Os japoneses apostaram pela segurança.
Compartilharam um modelo com um famoso fabricante de tratores dessa potência e com forte
presença no mercado norte-americano. É que a
Versatile canadense, de propriedade da Rostselmash russa, tem muitas horas de experiência no
design de tratores “realmente grandes”.
Ambas as séries, o Versatile Nemesis e o
Kubota M8s serão tratores quase idênticos: motor Cummins QSB de 6,7 litros; transmissão de
ZF (o TMT Terramatic) de 5 faixas e 6 velocidades
sob carga (opção a CVT também da ZF, a TPT Terrapower).

LS Tractor
A LS tractor é uma empresa coreana que faz
parte do enorme conglomerado industrial LG. Aderindo à divisão de tratores, a LS está atualmente
associada à divisão de tratores da também japonesa Mitsubishi. Uma associação na qual a Mitsubishi é o parceiro tecnológico do qual a LS precisava, fornecendo também motores.
Atualmente, eles têm um contrato de colaboração assinado com a New Holland para a fabricação do Boomer (com um motor Mitsubishi de
23 hp 6 + 2 velocidades) e do Workmaster (um
modelo que não é oferecido na Espanha, mas
em muitos outros países com um motor LS). 38
hp e 12 + 12 velocidades e inversor sincronizado.
A LS também colabora com a empresa indiana Farmtrac (da Escorts Agri) e a Tafe, bem como
com o grupo ARGO.

IHI Shibaura Machinery
Corporation
A japonesa IHI Shibaura é uma empresa de
tratores que colabora regularmente no design e
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John Deere 4005 by Yanmar.

até na fabricação de pequenos modelos para outras empresas. Também fabrica motores para vários fabricantes.
No passado, teve vários projetos com a Ford
em 1973, como o Ford 1000 e também os modelos 1600 e 2110. Após a criação da New Holland,
a colaboração continuou em uma série compacta que alcançou alguns mercados, como os modelos T2, T2410 e T2420.
A IHI Shibaura também produz tratores para
a japonesa Yanmar e até ferramentas para a alemã
Sthil. E mesmo, falando apenas de motorização,
a IHI Shibaura tem vários acordos com a Perkins
para produzir motores (Perkins Shibaura Engines).

Yanmar
A Yanmar é uma empresa japonesa que começou com a produção de motores, mas agora
diversiﬁcou e expandiu para máquinas, barcos,
drones (aviões não tripulados) e tratores. Na Espanha, é bem conhecida desde que adquiriu o fabricante espanhol Himoinsa (grupos geradores)
em 2015 e agora possui uma estrutura importante na produção de tratores, pois é um acionista
de referência do fabricante indiano International Tractors que fabrica sob o nome de Sonalika e exporta com o nome de Solis. Seus investi-
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mentos também chegaram à Alemanha para comprar a Schaeff-Terex, fabricante de máquinas para
obras públicas.
As relações de colaboração entre a Yanmar e
a John Deere também levam muito tempo, concentrando-se no fornecimento de apenas motores
para veículos projetados e fabricados pela John
Deere ou na fabricação para o fabricante norte-americano, como equipamentos para gramado e
jardim; também outros modelos compactos como
o 1050, 3005 e 4005.

Além disso, há colaboração na fabricação de transmissões, eixos e outros componentes entre a Yanmar, Kanzaki e John Deere (Transaxle
Manufacturing of America
Corporation) para tratores e
veículos Gator.

Alguns exemplos no
Brasil
Se as colaborações às vezes surpreendem, aderindo
à geograﬁa brasileira, a surpresa pode ser ainda maior.
Vou focar em duas marcas com forte representação no Brasil, Agrale e Stara.

Agrale
Foi fundada, com o nome Agrisa em Porto Alegre em 1962, e teve início na produção de cultivadores e motores. Hoje eles têm vários pontos
de fabricação em Caxias do Sul (RS).
Foi em 1988, quando a Agrale assinou um
acordo com a alemã Deutz e a fabricação de tratores pesados Agrale Deutz começou no Brasil
(essa união também apareceria na Argentina para
fabricar caminhões Deutz Agrale).
Em 1997, outra importante colaboração apareceu. Foi ﬁrmado um acordo com a Zetor A.S. para
inserir a linha 5000 (60-60 CV). Assim, o Zetor continuou na América Latina até quando, em 1993,
assinou o contrato com a John Deere, prometendo sair como marca do mercado sul-americano.
O contrato da John Deere ﬁcou em vigor entre
1993-1996 e que conseguiu vender 6500 tratores.

Stara
Uma história que começou em 1960 com a
chegada no Brasil de uma família de emigrantes
holandeses, os Stapelbroeks.
Alguns momentos economicamente muito
difíceis forçaram a empresa a sair da bolsa em
1980 e assim tornou-se uma Sociedade Anonima (hoje denominada Stara SA Indústria de Implementos Agrícolas)

A história da Stara é canalizada através de colaborações com diferentes empresas de máquinas
agrícolas. Em 1997, fez parceria com a Vicon para
fabricar seus distribuidores de disco centrifugo
e pendulares; e também com a argentina Yomel
em 1998. Mas a colaboração que deﬁniu o futuro
atual da Stara foi a joint venture com a Amazone
Werke. Ainda hoje as cores corporativas da Amazone são mantidas e a empresa alemã mantém
uma participação minoritária nas ações da Stara.
Em 2009, comprou a empresa brasileira SPW, o
que permitiu dar o passo de fabricar equipamentos de pulverização autopropelidos.
No mundo dos tratores, a Stara começou
em 2011 com um projeto fracassado. Foi o acordo com a argentina Pauny, fabricante de tratores pesados, mas com a crise argentina de 2013
esse acordo nunca se concretizou (foi planejado o uso de tratores de tecnologia Pauny com a
marca RinnoS).
Mas os gerentes da Stara já haviam inoculado
“o vírus” de entrar no mundo dos tratores. Assim,
em 2013, foi conﬁrmado um acordo com o grupo
italiano ARGO para produzir o Stara ST Max 105,
que vem da linha McCormick TMax e que agora
atinge 180 cv com os modelos ST Max 150 e ST
Max 180 com motor MWM de 6 L.
Os tratores Landini são fabricados no Brasil
desde 2006 pela Montana e desde 2015 com fábrica própria.R
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MERCADO

JANEIRO-ABRIL 2020
Unidades
Total
Nacionais
Importadas
Tratores de rodas
Nacionais
Importadas
Tratores de esteiras
Nacionais
Importadas
Cultivadores motorizados *
Nacionais
Importadas
Colhedoras de grãos
Nacionais
Importadas
Colhedoras de cana
Nacionais
Importadas
Retroescavadoras
Nacionais
Importadas

Jan
2.493
2.422
71
1.769
1.698
71
47
47
340
340
77
77
260
260
-

Fev
2.836
2.824
12
1.963
1.952
11
79
78
1
343
343
112
112
339
339
-

Mar
4.131
3.976
155
3.117
2.967
150
78
74
4
389
388
1
176
176
371
371
-

Abr
2.404
2.254
150
1.931
1.784
147
43
42
1
172
170
2
34
34
224
224
-

Mai
-

Jun
-

2020
Jul
-

Ago
-

Set
-

Out
Nov
Dez Total Ano
11.864
11.476
388
8.780
8.401
379
247
241
6
1.244
1.241
3
399
399
1.194
1.194
* Empresas não associadas à Anfavea

Vendas internas totais no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias
Unidades
Total
Tratores de rodas
ATÉ 80 CV
DE 81 CV A 130 CV
ACIMA DE 130 CV
Tratores de esteiras
Cultivadores motorizados*
Colhedoras de grãos
ATÉ 265 CV
DE 266 CV A 410 CV
ACIMA DE 410 CV
Colhedoras de cana-de-açúcar
Nacionais
Importadas
Retroescavadoras

Jan
2.493
1.769
570
825
374
47
340
123
174
43
77
77
260

Fev
2.836
1.963
706
713
544
79
343
132
183
28
112
112
339

Mar
4.131
3.117
974
1.257
886
78
389
146
181
62
176
176
371

Abr
2.404
1.931
608
710
613
43
172
72
54
46
34
34
224

Mai
-

Jun
-

2020
Jul
-

Ago
-

Set
-

Out
Nov
Dez Total Ano
11.864
8.780
2.858
3.505
2.417
247
1.244
473
592
179
399
399
1.194
* Empresas não associadas à Anfavea

Jun
-

2020
Jul
-

Ago
-

Set
-

Out
Nov
Dez Total Ano
2.819
1.553
635
212
38
381
* Empresas não associadas à Anfavea

Jun
-

2020
Jul
-

Ago
-

Set
-

Out
Nov
Dez Total Ano
12.099
7.967
926
1.194
364
1.648
* Empresas não associadas à Anfavea

Exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias
Unidades
Total
Tratores de rodas
Tratores de esteiras
Cultivadores motorizados*
Colhedoras de grãos
Colhedoras de cana-de-açúcar
Retroescavadoras

Jan
543
284
118
52
10
79

Fev
824
456
186
65
10
107

Mar
975
563
223
50
11
128

Abr
477
250
108
45
7
67

Mai
-

Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias
Unidades
Total
Tratores de rodas
Tratores de esteiras
Cultivadores motorizados*
Colhedoras de grãos
Colhedoras de cana-de-açúcar
Retroescavadoras
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Jan
2.491
1.392
193
432
108
366

Fev
3.585
2.346
260
373
121
485

Mar
4.271
2.982
304
351
115
519

Abr
1.752
1.247
169
38
20
278

Mai
-

Fonte: ANFAVEA

Vendas internas totais no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias
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