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que se produz nessa terra.
PARATUDO

os produtores desse país.
PARATODOS

Lançadora mundial de tendências no campo, a John Deere oferece soluções integradas 
para atender às necessidades de todas as culturas brasileiras. De norte a sul, do grão 
ao algodão, do pequeno ao grande produtor.
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MITO OU VERDADE? 

OBrasil continua firme no seu rumo ao desenvolvimento, galgando novas
posições de destaque no mundo econômico, chegando-se à inusitada si-
tuação no mês de novembro deste ano na qual os países europeus, reuni-

dos em Madri e comandados pelo Rei da Espanha, pediram ajuda ao Brasil e à
América Latina. Verdade ou boato? Pura verdade. A Presidente Dilma deu até con-
selhos ao bloco europeu em seu discurso e, por sinal, o mais esperado da reunião.
O Brasil vai ser um dos maiores países do mundo. Mito ou verdade? Verdade! Nos-
so país está crescendo mesmo. Então o país está no mundo das maravilhas? Não. Exis-
te muito a ser feito ainda, mas a fala que o Brasil seria o país do futuro tem se mos-
trado verdadeira. Não era um mito. Por outro lado, mito mesmo parece ser a tão fa-
lada escassez do petróleo. Quanto mais o tempo passa mais petróleo vem sendo des-
coberto e a sua produção mundial  tem aumentado significativamente. E o Brasil de
novo embarcado no trem do progresso e em local de destaque. Depois de alcançar-
mos o posto de pais alto suficiente na produção de petróleo e de seus derivados, ago-
ra, com o pré-sal, passamos à importante posição de detentores de reservas estraté-
gicas desse produto.  Se, por um lado, o preço do petróleo, controlado pela grande
oferta, é bom para a economia em geral, inclusive para o Brasil, por outro lado, pa-
ra os setores do meio ambiente e da sustentabilidade, o seu baixo preço tem impe-
dido, de forma contundente, a utilização de energias limpas e renováveis , tais co-
mo a Energia Eólica, a Solar, a das Marés e as advindas da Biomassa. Fica muito di-
fícil competir com o BPF (derivado do petróleo utilizado para queima em caldei-
ras), que chegou a custar R$ 1800,00 na década de 80, hoje custando R$ 700,00.
Muitas empresas agro-silvo-pastoris têm produzido bioenergia para sustento pró-
prio ou para ser vendido aos seus vizinhos. Sem os custos do transporte, que é de-
cisivo nos resultados econômicos energéticos, ainda dá para competir, mas utilizar
a Biomassa da palha da cana-de-açúcar ou dos plantios de eucalipto, tendo que trans-
portar o seu produto final ("briquete ou pellet") para usuários longínquos, como pa-
ra os grandes centros urbanos e industriais e para exportação, fica muito difícil fe-
char as contas. Produzir energia elétrica é uma alternativa importante, mas a com-
petição desleal continua com a Energia produzida pelas Hidroelétricas que tam-
bém são muito competitivas. E assim a guerra pela sobrevivência do meio rural
continua. Isso não é um Mito, mas sim uma Verdade, nua e crua.  O agricultor con-
tinua sofrendo concorrência desleal de subsídios, governos e também da própria
natureza. E a vida tem que continuar.❏

Kléber P. Lanças
kleber.lancas@agriworld.com.br
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Na obra magistral de Lampedusa “Il Gattopardo” (O Leopardo), magistralmente levada ao cinema por
Visconti, se expõe uma série de conceitos sobre a decadência, o conservadorismo e a modernida-
de, onde aparece o controle das mudanças por aqueles que manejam o poder, com o desejo de que

mesmo que as coisas mudem, sempre continuem sendo manejadas pelos mesmos, uma maneira de perpe-
tuar-se a continuidade.

Nosso país experimentou nos últimos anos uma evolução importante. Em termos gerais, os índices
de mecanização sobem continuamente, mas ainda existem certas coisas que seguem estancadas, como, por
exemplo, a criação de normas federais para a homologação de máquinas agrícolas em todos os níveis: se-
gurança, identificação, adaptação às normas de circulação, etc. Alguns dos senhores irão me perguntar:
para que isto se em nosso país muitas destas coisas não são necessárias? Pois, pura e simplesmente porque
cada vez exportamos mais a mercados onde o nível de exigência é maior e mais restrito. É verdade que as
grandes companhias contam com os meios e as possibilidades de desenvolver isto, mas outros, não contar
com os laboratórios necessários e isto é uma trava na hora de certificar suas máquinas para que cumpram
a regulamentações de fora do país. 

Deveríamos destacar em nosso país as Universidades que contam com departamentos e laboratórios
de ensaio, mas faria falta uma normativa e uma coordenação entre elas para que, aquelas máquinas ou
produtos que foram testados, contem com o mesmo certificado independentemente de quem faça os tes-
tes. Desta maneira iríamos assentando as bases para aquelas empresas que cada vez mais exportam a paí-
ses com níveis de exigência maior.

Na recente EIMA de Bolonha (Itália), encontramos empresas brasileiras buscando possibilidades de no-
vos mercados, não somente na Europa e para isso é necessária a certificação oportuna, e principalmente
que sejam máquinas que tenham possibilidade de expotar a mercados rentáveis. O que tenho observado é
que sempre queremos que os mercados se adaptem aos nossos produtos e não vice-versa. A eleição de um
importante fabricante brasileiro de equipamentos de plantio para desenvolver uma colaboração com uma
multinacional global não foi uma simples eleição. Além da qualidade de seus produtos, esta empresa sou-
be adequar-se a mercados diferentes, cumprindo as normativas destes países. Ou seja, as possibilidades de
colaboração poderiam ser maiores se deixássemos de olhar apenas para nosso umbigo. 

Precisamos exportar e aproveitar que agora o reais esta abaixando de valor frente a moedas como o
euro e o dolar, e, embora ainda não estejam com o valor que deveriam estar, temos ã frente um ano de
metas e compromissos para desenvolver as coisas. Vamos olhar para nosso mercado, mas também vamos
olhar para fora e não permitamos que seja verdadeira a frase “É NECESSÁRIO QUE TUDO MUDE PARA
QUE CONTINUE SENDO O MESMO”.

Uma cordial saudação.❏

AGRIWORLD 9

Julián Mendieta
julian.mendieta@agriworld.com.brO gatopardismo
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Estamos vivendo a época dos Ex

Ex-vice-presidente agrícola, ex-conselheiro da mesma empresa, ex daqui e ex
de lá. Com tudo isso, e tendo trabalhado muitos anos nesse setor, não há como
não pensar neste fantástico negócio que é o agronegócio.
Você, na realidade, não pode esquecer todos os anos que passou neste setor; o

agro fica para sempre na mente. Por outro lado, você é sempre identificado, relem-
brado em muitas conversas e eventos desse setor. Isto é gratificante e faz com que
você continue amando esta atividade.

Fora do dia a dia das atividades nos últimos anos, fica ainda mais clara para mim
a visão futura referente ao agronegócio, em especial para o setor de máquinas agrí-
colas.

Com os problemas am-
bientais e energéticos, mui-
to tem se falado sobre sus-
tentabilidade, emissão de po-
luentes, energia limpa e re-
novável e diversas outras coi-
sas, mas pouco se faz, e os
avanços são mínimos – qua-
se nulos. O setor de máqui-
nas agrícolas, hoje, também
vive este momento. Pouco
se olha para o futuro.

A inovação virou uma frase surrada. Na prática, pouco está sendo investido e
realizado e, pior ainda, nunca na velocidade que seria necessário.

Aquele cliente que está procurando sempre melhorar sua produtividade, já está
buscando mais, quer soluções completas e mais avançadas.

A estratégia, determinante para olhar o futuro, aparece quase sempre nos pla-
nos de longo prazo, com apresentações muito bonitas mas sempre com muita difi-
culdade de serem implementadas por parte dos executivos de hoje, sempre com-
prometidos no “challenge” dos resultados e das atividades do dia a dia. Nada con-
tra, sempre foi assim, mas o futuro também é muito importante, se queremos colher
bons resultados.

O conhecimento técnico do profissional da montadora e da sua rede precisa
ser melhorado. Precisam de treinamento e de atualização para acompanhar o avanço

Francesco Pallaro
Ex Vice-Presidente da New Holland

Opinião de um ex

“Para que toda  a cadeia desse

negócio avance é impensável que o

cliente saiba mais que sua revenda

ou que o vendedor da marca que

vende os produtos para ele”

-OPINION PALLARO.qxp  11/12/12  09:57  Página 10



tecnológico. Nossos clientes conhecem seu negócio desde jovens através de seus
pais, vão à Universidade, voltam, e continuam o negócio. Nas nossas empresas, fá-
bricas e redes, as pessoas mudam frequentemente e muitas vezes não somente de
empresa, mas também de setor.

Falei um pouco sobre tudo isso, durante a minha palestra no último Congresso
da Fenabrave, em São Paulo- Brasil, durante o mês de agosto.

O tema “Como planejar nossa concessionária… do futuro” foi um bom tema
para conversar sobre isso. 

Na minha visão, a dificuldade do modelo atual (considerando todos os pla-
yers da cadeia desse agronegócio) está nas diferentes velocidades que avançam
os vários atores que nele atuam. Na ponta temos o mercado e seus clientes. Não
são homogêneos: há aqueles que estão na frente, são mais exigentes; e aqueles
produtores que estão no início do processo de mecanização.

De qualquer forma, aqueles clientes que produzem os alimentos para alimentar
o mundo, estão muito mais na frente, e exigem tecnologia sempre mais sofisticada.

As dificuldades das montadoras em avançar mais rapidamente, para atender
às exigências tecnológicas do mercado ou desses clientes, está no pouco investi-
mento em inovação e em desenvolvimento da rede de distribuição. A rede tam-
bém tem que acompanhar a evolução tecnológica. Precisa da “expertise”, de es-
pecialistas, de pessoal preparado para dar suporte a essa tecnologia e atender às
necessidades de seus clientes no campo.

Para que toda a cadeia desse negócio avance, é impensável que o cliente saiba
mais que sua revenda ou do que o vendedor da marca que vende os produtos para
ele.❏

-OPINION PALLARO.qxp  11/12/12  09:57  Página 11
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Amplia frota e investe R$ 15
milhões
A Golden Cargo, empresa especializada no
gerenciamento e operação da cadeia logística de
mercadorias especiais, como defensivos agrícolas e
produtos químicos embalados, investiu R$ 15
milhões na ampliação da frota. A companhia
fechou a compra de 61 caminhões, sendo 48 da
Volvo, modelo VM, e 13 ATEGO 1719, da Mercedes-
Benz.
De acordo com Oswaldo D. Castro Jr, diretor-geral
da Golden Cargo, os novos veículos serão
incorporados à frota a partir de junho de 2012.
“Com a nova aquisição, a frota da companhia será
composta por 340 veículos próprios e uma
capacidade mensal de transporte de 20 mil
toneladas”, informa.
Conforme o executivo, a preocupação da Golden
Cargo é investir em conforto e segurança. Com isso,
os novos modelos que entrarão em operação na
empresa são equipados com o que há de mais
moderno no mercado. 

A Golden Cargo 

Novo Centro de
Distribuição no Mato
Grosso
A Golden Cargo, empresa
especializada no gerenciamento e
operação da cadeia logística de
mercadorias especiais, como defensivos
agrícolas e produtos químicos
embalados, inaugurou um novo Centro
de Distribuição (CD) em Cuiabá, no
Mato Grosso.
O CD conta com 16 mil metros
quadrados de área construída, 18 docas
de carregamento, 16 mil posições de
paletes, área de inflamáveis segregada
e equipada, guarita blindada,
monitoramento em CFTV - e alarmes,
além de sistema completo de combate
a incêndio e frota própria moderna,
100% rastreada, composta por veículos
modelo 2012/2013.
De acordo com Mauri Mendes, diretor
comercial da Golden Cargo, foram
investidos cerca de R$ 5 milhões no
empreendimento, aplicados em
infraestrutura e frota de distribuição.
“Mato Grosso é o maior produtor de
grãos do Brasil e, consequentemente, o
maior comprador de insumos
agrícolas”, afirma.
www.goldencargo.com.br

A Escala
Cria núcleo voltado para o agronegócio
A agência Escala de comunicação e publicidade anunciou para a imprensa seus resultados do
ano de 2012, que encerra com um crescimento de 12% e com a aquisição de 11 novos clientes.
Prestes a comemorar 40 anos, a agência conta agora com novas filiais. A Escala possui 198
profissionais distribuidos entre Porto Alegre, São Paulo, Recife, Blumenau e agora também em
Brasilia. A empresa presta consultoria em áreas institucionais e criou um núcleo “agro” que
busca oferecer ações estratégias cada vez mais adequadas para a expansão de mercados da
agroindustria.

-Noticias.qxp  11/12/12  10:05  Página 12
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A Mobil
Marca levou seu "know-how" em segurança alimentar no uso
de lubrificantes à Fispal
A marca Mobil, licenciada no Brasil para a
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.,
teve um encontro marcado com o setor
alimentício e de bebidas, em São Paulo. Foi
na Fispal Tecnologia, Feira Internacional de
Embalagens, Processos e Logística para as
Indústrias de Alimentos e Bebidas, maior
evento do setor na América Latina. 
Para demonstrar um pouco da expertise da
marca nestes mercados o engenheiro de
suporte técnico da Mobil, Wilde Bueno,
apresentou uma palestra sobre “como garantir a segurança alimentar na utilização de
lubrificante – ingredientes para aumentar a produtividade, proteger marca e equipamentos”. 
A marca também levou ao evento seus principais óleos e graxas de grau alimentício, que
atendem aos requisitos para contato acidental com alimentos do FDA (Food and Drug
Administration), USDA (United States Department of Agriculture) e com registro no NSF
International (instituição que certifica produtos e define padrões para proteção aos
consumidores de alimentos, água etc).
No evento foram apresentadas as principais linhas de soluções voltadas às indústrias de
bebidas e alimentícia, como produtos para redutores e caixas de engrenagens, hidráulico e
compressores, engrenagens e mancais sujeitos a carga e temperatura, compressores de
refrigeração, aerossol multiuso, fluido para transferência térmica, graxas para múltiplas
aplicações e graxa sintética de alto desempenho para altas temperaturas.
www.cosan.com.br/mobil

A CNH
Participou da 22ª edição do Congresso Fenabrave
Francesco Pallaro, membro do Conselho Diretivo da Case New Holland (CNH), participou do
Congresso Fenabrave, em São Paulo. Com o tema da palestra “Tratores e Máquinas agrícolas –
Como planejar nossas concessionárias do futuro”, Pallaro apresentou para uma plateia de
empresários um panorama da produção agrícola dos últimos e dos próximos quarenta anos e
como os produtores e os fabricantes estão se preparando para o futuro.
Além disso, explicou para muitos dos concessionários presentes a evolução das concessionárias
e como acompanhar tantas mudanças. Para isso deu exemplos para uma gestão eficiente, por
meio de um relacionamento próximo ao cliente, de novas utilizações de recursos de
comunicação e tecnologia, de soluções ágeis de problemas e, principalmente, de investimento
em inovações e em profissionais capacitados.
A palestra foi finalizada com demonstrações de máquinas e concessionárias do futuro e com
perguntas dos convidados.
www.cnh.com
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A Massey Ferguson
Premia os melhores trabalhos do
agronegócio sulamericano
O Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo 2012 reuniu
jornalistas de todo Brasil, além de profissionais de
comunicação dos principais veículos do Rio Grande do
Sul e executivos da Massey Ferguson e do Grupo AGCO. 
Durante a cerimônia o vice-presidente sênior e gerente
geral da AGCO para América do Sul André Carioba e o
diretor de marketing da AGCO Fábio Piltcher
destacaram o recorde de inscrições em 2012, de 287
trabalhos. “A primeira edição do Prêmio contou com
apenas 34 inscrições, a finalidade na época era
homenagear o talento e a dedicação dos profissionais
dos meios de comunicação que registravam a história da
agricultura brasileira”, lembra Carioba. “Hoje, os
trabalhos inscritos vão além, eles levam informações
sobre tecnologias que aperfeiçoam as atividades no
campo; atualizam o produtor sobre o cenário agrícola
mundial; como este cenário vai impactar o seu negócio e
como algumas experiências podem facilitar o trabalho,
além de valorizar o produto e, consequentemente,  o
negócio do agricultor”, concluiu o executivo.

Vencedores:
Categoria Internet
Andriolli de Brites da Costa de Campo Grande, Mato
Grosso do Sul (MS), com o trabalho “História da Raça:
Nelore Pintado” publicado no portal Rural Centro no dia
8 de julho de 2011.
• Categoria Fotografia. Valdemir Magalhães Cunha de São Paulo(SP), com o trabalho “Cacau

temporão” publicado na revista Globo Rural no dia 20 de novembro de 2011.
• Categoria Jornal. Luiz Silveira de São Paulo (SP), com o trabalho “Agricultura busca saídas

para manter ritmo de produtividade” publicado no jornal Brasil Econômico no dia 21 de
fevereiro de 2012.

• Categoria Revista. Denise Sauressig de Porto Alegre (RS) com o trabalho “Gestão O negócio
rural em boas mãos” publicado na revista A Granja no dia 1º de setembro de 2011.

• Categoria TV. Cesar Dassié de São Paulo (SP) com o trabalho “Estradas Rurais”, exibido no
programa Globo Rural, da rede Globo, no dia 20 de março. 

• Categoria Estudantes. Thaís Bianchin Goes de Nuporanga (SP) com o trabalho “Café
orgânico: do cultivo à xícara - Desafio e paixão na arte de produzir grãos pra lá de
especiais” publicado no dia 7 de julho de 2011.

• Categoria Mercosul. Roderick Mac Lean de Buenos Aires, Argentina, com o trabalho “Las
huellas de los alimentos” publicado no blog Faros Largos no dia 8 de julho de 2011.

www.massey.com.br
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A Expoforest 2014
Conselho Gestor visita área da exposiçâo
As empresas que compõem o Conselho Gestor da
Expoforest 2014, Feira Florestal Brasileira, se reuniram
para conhecer o Projeto Expoforest 2014 e visitar a área
onde será realizada a maior feira florestal dinâmica do
mundo com foco na cadeia produtiva de Eucalipto. A
área disponibilizada pela International Paper tem cerca
de 130 hectares e está a oito quilômetros de onde foi
realizada a edição de 2011 da feira. A Expoforest será
realizada em uma localização privilegiada, no interior
de São Paulo no município de Mogi Guaçu (SP), região
que concentra importantes empresas do setor florestal e
é considerada um dos principais polos de produção de florestas plantadas, fatores que
favorecem a logística do evento. 
Formado por representantes das empresas Catterpilar, John DeereForest, Komatsu Forest e
Ponsse, o Conselho Gestor tem a responsabilidade de dar subsídios para organização do
evento, aprovar as ações e contribuir com a construção do projeto da feira.
Focada em negócios e tecnologias para a produção do eucalipto, espécie florestal mais
plantada no Brasil, a Expoforest ocorrerá entre 21 a 23 de maio de 2014. 
www.expoforest.com.br e http://www.youtube.com/watch?v=fPLdZp60k1I&feature=plcp

A Simrit
Conquista indústrias com aplicações extremas
A Simrit está se destacando no mercado nacional como uma fonte de soluções para aplicações
extremas. Unidade de vedações industriais da Freudenberg-NOK Sealing Technologies, a
empresa busca fortalecer essa presença com itens inovadores criados dentro do conceito
“Excedendo Limites”.
Essa nova geração de vedações Simrit utiliza os mais avançados materiais, designs e processos
de manufatura da indústria mundial. São itens capazes de exceder os atuais limites de
temperatura e pressão de trabalho, resistir aos meios mais agressivos e suportar movimentos e
cargas extremas, além de apresentarem mínimo atrito e serem ecologicamente corretos.
Maior fabricante de redutores planetários para usinas sucroenergéticas do país, a TGM
(instalada em Sertãozinho/SP), confia nos retentores Simrit para oferecer equipamentos
capazes de trabalhar 24 horas por dia e sete dias por semana ao longo de oito meses, o
período médio da safra. As vedações são expostas a torques elevados, variações de carga,
calor e contaminantes.
“Os retentores têm um custo muito baixo em relação ao equipamento. Mas, se falharem,
causam um transtorno enorme. Por isso escolhemos a Simrit. Os produtos apresentam
resultados fantásticos em relação aos concorrentes, o custo-benefício é incomparável e o
suporte técnico também é excelente”, aprova Aristides Mattar Júnior, coordenador de
engenharia da TGM. 
www.simrit.com.br
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A Agritech
Comemora 11 anos
A Agritech Lavrale, fabricante dos tratores e microtratores
Yanmar Agritech, completou 11 anos de atuação no mercado
de tratores e cultivadores motorizados focados para a
agricultura familiar, no último dia 1º de novembro. Instalada
na cidade de Indaiatuba (SP), a Agritech começou em 2001,
quando o Grupo Francisco Stédile adquiriu a fábrica de
tratores voltados ao pequeno produtor da Yanmar do Brasil,
que havia iniciado sua produção em 1987. Com isso surgiu a
Agritech Lavrale S.A., onde são fabricados os tratores e
microtratores da marca.
Atualmente a empresa detém uma participação de 4,5% do
mercado total de tratores, e atingirá uma marca superior a 2,2
mil unidades produzidas no ano de 2012. “Os desafios só tem aumentado. Nesses 11 anos o
número de concorrentes que passaram a disputar uma fatia no mercado brasileiro aumentou
muito, graças aos produtos importados que estão sendo despejados por aqui. Ainda assim
temos conseguido manter o crescimento em razão da credibilidade que alcançamos ao longo
dos anos”, explica o Gerente Nacional de Vendas da Agritech, Nelson Watanabe. 
Hoje, somente a planta de Indaiatuba da Agritech conta com 312 funcionários e é onde todo
o planejamento e controle do processo de desenvolvimento de tratores e cultivadores
motorizados que são vendidos no País, são realizados. “Temos orgulho de contribuir com o
desenvolvimento do agronegócio brasileiro pensando e criando produtos específicos para
uma importante parcela de pequenos produtores do país”, completou Watanabe.
A Agritech faz parte do Grupo Francisco Stédile, de Caxias do Sul (RS), que também engloba
as empresas Agrale S.A., Germani Alimentos, Fazenda Três Rios, Fundituba Indústria
Metalúrgica e a Engrenale.
www.agritech.ind.br 

A Bridgestone 
Recebe certificação máxima da Caterpillar
A Bridgestone, fabricante mundial de pneus e detentora da marca Firestone, com a qual atua
no mercado agrícola e fora de estrada, recebeu a certificação de qualidade Caterpillar em
excelência por atender às exigências de entrega e qualidade nos produtos. A avaliação anual
atribuiu a qualificação Platinum aos pneus fora de estrada, fornecidos pela Bridgestone à
Caterpillar, líder mundial em fabricação de equipamentos de construção e mineração, motores
a diesel e a gás natural, turbinas industriais a gás e locomotivas diesel-elétricas.
Entre os critérios avaliados estão qualidade, quantidade, prazo de entrega, custos e processos
rigorosos de produção, seguindo os padrões exigidos pela Caterpillar, que certifica todos os
seus fornecedores. A certificação existe desde 2009 e a Bridgestone foi bronze na primeira e
ouro nas duas seguintes, sendo a ordem dos níveis Bronze, depois Prata, Ouro e Platinum. A
empresa é um dos únicos três fornecedores da Caterpillar a receber a avaliação máxima.
www.bridgestone.com.br
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O Grupo Bonfiglioli 
Encerrou 2011 com faturamento recorde de 710 milhões €
O Grupo Bonfiglioli registrou um crescimento de mais de 15% em seu faturamento, em relação a
2010. A empresa fechou o ano de 2011 totalizando 710 milhões de euros em vendas, sendo que o
faturamento do Grupo no Brasil atingiu R$ 46,5 milhões. O bom resultado é especialmente
atribuído a uma série de ajustes internos na organização e na administração do mercado, além
do lançamento de novos produtos e estratégias que fizeram da Bonfiglioli um dos maiores líderes
do mundo em seus setores de atuação. Em 2011, o montante do grupo, apenas em investimentos,
foi de mais de 20 milhões de euros. O crescimento em 2011 foi marcado por uma redistribuição
substancial do faturamento – quase 80% do faturamento veio de mercados não italianos, sendo
que 45% foram de vendas realizadas fora da Europa. O faturamento dos mercados europeus está
em baixa (-12,6% entre 2008 e 2011) devido à queda nas vendas, que baixou de 458 milhões de
produtos em 2008 para 400,3 milhões em 2011. Não restam dúvidas de que estes resultados são
decorrentes da grande crise que a Europa vive atualmente e as previsões mostram que o cenário
não deve mudar nos próximos anos. A retração econômica europeia, no entanto, está mais do
que distante do faturamento da Bonfiglioli em mercados no resto do mundo: +18,9% nas
Américas, +94,6% na China e +37,2% na Índia. Os países emergentes estão crescendo graças a
modernos sistemas de produção, investimentos na educação, treinamento de mão de obra e
constante expansão da demanda de mercados internos. Ao redor do mundo, o número de
funcionários já passa de 3.300. www. bonfiglioli.com
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Em razão da crescente
mecanização e automação do
trabalho rural, nos dias 11 e 12 de
Setembro deste ano, a FCA -
Faculdade de Ciências
Agronômicas da UNESP campus de
Botucatu, realizou, em parceria
com a UFC - Universidade Federal
do Ceará, o “II Workshop de
Prevenção de Acidentes com
Máquinas nas Áreas Agrícola e
Florestal”, com apoio da Fundação
de Estudos e Pesquisas Agrícolas e
Florestais (FEPAF), do Núcleo de
Ensaios de Máquinas e Pneus
Agrícolas e Florestais (NEMPA), da
FCA e do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas (LIMA), da UFC.
Nos dois dias do evento, foram discutidos temas como Antropometria, Exposição do agricultor
familiar aos Agentes Físicos e Químicos, Normas técnicas relacionadas a segurança no uso dos
tratores e a Responsabilidade civil do empregador no caso de acidentes, contando com
palestrantes nacionais e internacionais, vinculados a instituições mundiais de renome como o
pesquisador Christos Gallis, do Forest Research Institute, na Grécia. 
Dentre os palestrantes brasileiros estavam presentes o Engenheiro de Segurança no Trabalho,
Bruno Caruso Bilbao Adad, responsável pela articulação de ações do SENAI-Empresas para a
proteção de Máquinas e Equipamentos, que ministrou a palestra "A Nova NR-12 e as
Máquinas para o Uso Agrícola e Florestal. o professor Doutor João Eduardo Guarnetti dos
Santos, da Faculdade de Engenharia Mecânica da UNESP de Bauru, que discorreu sobre o tema
“Antropometria: Uma Contribuição para a melhoria da Segurança em Máquinas Agrícolas”, a
Doutora Ila Maria Corrêa, Diretora do Centro de Engenharia e Automação do IAC - Instituto
Agronômico de Campinas, que falou sobre “Normas Técnicas Relacionadas a Segurança em
Tratores”, o professor Doutor Gilberto Cação Pereira, Chefe do Centro de Cirurgia e Ortopedia
da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, apresentou “Os acidentes com tratores e
máquinas agrícolas acopladas” cujos casos são atendidos na emergência do hospital da UNESP
de Botucatu. O professor Doutor Leonardo de Almeida Monteiro, coordenador do LIMA-
Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas da Universidade Federal do
Ceará ministrou a palestra “Acidentes com Máquinas Agrícolas no Brasil”. 
Ao final do segundo dia de atividades os participantes do evento acompanharam
demonstrações de campo apresentando a evolução dos tratores e máquinas agrícolas ao
longo dos anos, sendo possível observar as melhorias e as novas tecnologias embarcadas nas
máquinas atuais, em contraposição às máquinas antigas.
O evento contou com um público de 165 pessoas de diversas regiões do país destacando-se os
Técnicos e Engenheiros de Segurança do Trabalho, Pesquisadores e Professores, Produtores
Rurais e Alunos de Graduação e Pós-graduação.❏

Mesa de abertura do evento.

II Workshop de Prevenção de Acidentes com Máquinas
nas Áreas Agrícola e Florestal
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Ray O’Connor, Diretor Executivo Sênior
Ray O’Connor converteu-se em o novo Diretor Executivo Senior da
Topcon Corporation. Também foi nomeado Presidente da nova
divisão Positioning Company, cargo que se une aos de Presidente do
Conselho da Topcon Europe Positioning, Presidente da Sokkia
America Corporation e Sokkia Europe BV, no mais de assessor direto
do Presidente do grupo, Norio Uchida. Em 2010, O'Connor se
converteu no primeiro Diretor Executivo não japonês dos 80 anos de
vida da companhia.
Além de dirigir a trajetória da Topcon nos mercados da construção, topografia e engenharia
civil e cartografia móvel, O'Connor também proporcionou a orientação para o crescimento da
companhia no setor agrícola e sua expansão entre os fabricantes de primeiros equipamentos. 
Ray O'Connor se incorporou à Topcon em 1993, como responsável de vendas no Norte da
América de equipamentos laser para construção. Dois anos depois passou à nova divisão
Topcon Laser Systems, criada a partir da aquisição de Advance Grade Technologies. No ano
2000 dirigiu a aquisição da companhia JPS, que situou a Topcon entre os líderes mundiais em
tecnologias GPS. No ano seguinte criou Topcon Positioning Systems (TPS), que consolidou o
negócio de construção na companhia, e reforçou seu posicionamento na América e, já em
2002, passou a ser seu Presidente. Em 2005 foi nomeado Chairman da Junta da Topcon Europe
Positioning e três anos mais tarde, contribuiu na consolidação exitosa da Topcon e Sokkia
Corporation.
Na atualidade, sob a direção de Ray O’Connor, TPS conta com milhares de empregados nos
cinco continentes.
www.topcon.eu

Doutor Honoris Causa na Irlanda
Ray O’Connor, Presidente e Diretor Executivo da Topcon
Positioning Systems (TPS), e mais alto executivo da Topcon
Corporation, recebeu o titulo de Doutor Honoris Causa no
Instituto de Tecnologia de Dublin (Irlanda), seu país natal.
O reconhecimento se fez graças às “sobressalientes”
realizações nos negócios internacionais e à inovação. Nascido
no Condado de Kildare,  o diretor combina atualmente sua
residência entre Carolina (EUA) e Espanha. “É realmente uma
honra ser incluído neste extraordinário grupo de líderes

mundiais que obtém este reconhecimento", disse O’Connor. 
A concessão do título de Doctor Honoris Causa se faz a um número reduzido de profissionais
que tem deixado uma contribuição excepcional em seu campo. O'Connor obteve seu
reconhecimento no âmbito da Engenharia e Meio Ambiente. O Instituto de Tecnologia de
Dublin (DIT) é um dos mais importantes que existem na Irlanda, com mais de 19.000
estudantes e uma planta de 2.000 pessoas.
www.topcon.com

Topcon
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Krone
Estabelece um novo recorde
mundial de fardos
A enfardadeira Comprima F 125 XC
estabeleceu um novo recorde mundial ao
produzir 149 fardos redondos em uma
hora. A façanha se realizou em 1º de
agosto por Ewald Vehring, professor
especialista em maquinário agrícola, em
um campo de trigo de 35 ha ao leste da Alemanha. A
prova começou às 12h05min com uma duração exata
de 60 minutos. A máquina foi ajustada para produzir
fardos de 1.20 m de diâmetro da mais alta densidade,
com três capas de encintado de rede. Os 149 fardos
feitos até às 13h05min, supuseram uma média de 2.5
por minuto, ou seja, neste tempo a Comprima foi
capaz de enfardar 28 toneladas de palha de trigo.
“Apesar de que tenho muita experiência em
enfardamento, estes 60 minutos foram de grande
estresse para mim”, salientou Ewald. “Em meia hora de trabalho observei que levávamos sete
fardos a mais que o registro anterior, foi aí que soube que íamos estabelecer um novo recorde
mundial”, agregou.
www.krone.de

Maschio Gaspardo
Celebra em Portugal seu primeiro ‘dia nacional’
Em 15 de setembro foi comemorado o ‘1º Día Nacional Maschio Gaspardo em Portugal’, um
evento que reuniu na fazenda Casa Cadaval en Muge (Santarém) mais de 400 pessoas entre
concessionários, agricultores e professores universitários procedentes de todo o país.
A jornada contou com a apresentação do Grupo e de seus produtos de ponta, com uma
atenção particular para as grandes novidades: os pulverizadores suspendidos, arrastados e
autopropelidos. Tivemos “um grande resultado para a empresa e um êxito para todos os

expectadores, que
entenderam
perfeitamente todos os
detalhes e as vantagens de
ter uma máquina Maschio
Gaspardo”, afirma a
empresa.
www.maschionet.com
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Avança 12 pontos entre as
“melhores marcas mundiais”,
segundo Interbrand
Em 2011 a empresa entrou como 97º colocado e
este ano a empresa subiu para 85º. A John
Deere melhorou notavelmente sua presença na
classificação das “100 melhores marcas
mundiais” pesquisa elaborada pela Interbrand.
A metodologia para estimar o valor da marca
aplicada por esta consultora é certificada
conforme a normativa ISO e analisa as
numerosas formas em que uma marca beneficia
e faz destacar a uma organização, desde os
resultados de balanço até a satisfação das
expectativas dos clientes.
Segundo este informe, o valor estimado da
marca John Deere se cifra em 4.221 milhões de
dólares, o que supõe um aumento de 16% em
relação ao ano passado. A multinacional, que
alcança esta realização precisamente no ano
que celebra seus 175 anos, considera que a
chave de sua longevidade resulta de seus valores
fundamentais (integridade, qualidade,
compromisso e inovação) e julga ter um papel
central na estratégia corporativa da marca que
se mantém latente entre as 60.000 pessoas
distribuídas por todo o mundo. 
“A melhora de nossa posição no ranking da
Interbrand reconhece nossos progressos em
mercados fora do Norte da América”, segundo
palavras de Mark von Pentz, Presidente da
Divisão de Agricultura e Turf. “Reflete nosso
continuo esforço em oferecer soluções de valor
a nossos clientes unidos à terra em muitos
sentidos, seja como produtores de alimentos,
fibra, energias renováveis, instalações ou
infraestrutura”, acrescenta.
A companhia destaca seu “compromisso com
aqueles que estão unidos à terra”, patrocinando
programas de formação e desenvolvimento
agrícola em vários países, como Rússia e Ucrânia.
http://www.interbrand.com/en/best-global-
brands/2012/JohnDeere

Indentificado como o
fabricante mais inovador
em máquinas agrícolas
John Deere lidera a lista dos fabricantes
de maquinário agrícola mais inovadores
de Europa realizada por Eichberg
Consulting, consultora de estratégia de
mercado da agroindústria em feiras e
exposições.
Os resultados se baseiam em um estudo
das medalhas e prêmios por méritos de
inovação que foram outorgados a cada
marca nas nove feiras de maquinário
agrícola mais importantes de Europa
desde 2010. “A lista serve de
reconhecimento ao nosso compromisso
ininterrupto com a investigação e
desenvolvimento (I+D), o qual alcançou
um nível recorde de investimentos de
mais de 1.200 milhões de US$ em 2011,
em todo o mundo”, destacou Chris
Wigger, Vice-presidente, Vendas e
Marketing. “Esta valorização também
reflete o compromisso com I+D de
nossas fábricas europeias e do Centro
Europeu de Inovação Tecnológica (ETIC)
de Kaiserslautern”, agregou.
http://ei-cons.com/medal%20table.html

MARCA PONTOS

1 John Deere 58
2 New Holland 57
3 Lemken 39
4 Claas 38
5 Krone 28
6 Amazonen-Werke 26
7 AGCO Fendt 25
8 Kverneland Group 24
9 Case IH 18
10 Same Deutz-Fahr 16

John Deere
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Fiat Industrial
Anuncia uma nova estrutura organizacional
Com o objetivo de melhorar a integração operativa da Fiat Industrial S.p.A. e CNH Global NV,
Fiat Industrial S.p.A. anuncia a formação de um Conselho Executivo do Grupo (GEC), a criação
de quatro postos de Diretor Regional de Operações e um Diretor Financeiro, que reportarão a
um Diretor de Operações do Grupo.
Richard Tobin foi nomeado Diretor de Operações do Grupo Fiat Industrial S.p.A. Assim mesmo,
manterá o cargo de CEO e presidente da CNH Global N.V.
O Conselho Executivo do Grupo (GEC) é o órgão de decisão executiva mais alto dentro da Fiat
Industrial, à exceção de seu Conselho de Administração. É responsável por revisar os
resultados de exploração das empresas, estabelecer objetivos de rendimento, tomar decisões
estratégicas chave e os investimentos do Grupo, fazer alocações de capital e intercambio de
boas práticas, incluindo o desenvolvimento de recursos humanos.
O GEC terá quatro grupos principais. O primeiro está composto por quatro Grupos Operativos
Regionais que integram Equipamentos Agrícolas, Equipamentos de Construção, e as empresas
Caminhões Comerciais, e Powertrain (FPT Industrial). Cada um deles a cargo de um Diretor de
Operações (COO), que impulsionará a organização através de um equipamento de gestão

regional. A segunda estrutura é o reflexo do enfoque do Grupo e a ênfase
em suas marcas. Cada uma das marcas globais se representa no GEC, e sua
responsabilidade será a de melhora e desenvolvimento de um portfólio de
marcas adequado para ajudar no desenvolvimento de estratégias
comerciais e de marketing em cada uma das regiões onde opera o Grupo.
O terceiro grupo está composto por líderes industriais, que impulsionarão
a coerência do rigor em todas as regiões operativas e aperfeiçoarão as
decisões de alocação de capital que o Grupo se submeterá nos próximos
anos.
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Case IH
Firma um acordo com Great Plains sobre semeadoras
Os concessionários Case IH começaram a distribuir semeadoras pareadas (Twin Row) da Great
Plains a partir de 2013. “Este acordo permite que Case IH amplie sua oferta sem deixar de
apoiar e ampliar a atual linha de semeadoras Early Riser nos EUA, que possui muito
reconhecimento em toda a industria”, advertiu Bill Preller, Diretor Sênior de Negócios
Especiais da Case IH.
Os concessionários Case IH terão a oportunidade de ampliar sua oferta de semeadoras para
atender a um novo mercado que prevê uma importante expansão nos próximos anos, posto
que o cultivo em filas pareadas está crescendo em popularidade em algumas regiões de
Estados Unidos. 
Os produtores que buscam aumentar a produção de plantas em culturas em linhas, sem mudar
seu sistema de linhas estreitas, estão optando pelas filas pareadas. O conceito implica na
plantação de sementes em duas filas.  Um cabeçal para milho, por exemplo, em filas de 30
polegadas, podem colher fileiras duplas ao mesmo tempo. E a tecnologia não é somente para
o milho, mas também para outros cultivos como a soja, algodão, sorgo ou girassol.
“O acordo com a Case IH é uma boa oportunidade de nos associarmos com um líder,
aproveitar nosso investimento na tecnologia de dupla fileira e ampliar a distribuição”,
destacou Linda Salem, importante diretor da Great Plains.
www.greatplainsmfg.com

Bellota
com Q de Ouro
Euskalit, Fundação Basca para a Excelência,
outorgou à Bellota  Q de Ouro em
reconhecimento a seu compromisso com a
qualidade e a inovação na gestão. A empresa,
fabricante de ferramenta manual e reposição
agrícola, é a primeira de seu setor em receber
este premio. Bellota Ferramentas e Bellota
Agrisoluções, empresas que pertencem à
Corporação Patrício Echeverría, obtiveram
+500 pontos na última avaliação de acordo
com o modelo europeu de excelência na
gestão EFQM. Esta pontuação lhe fez
merecedora da Q de Ouro, apenas quatro
anos depois de receber a Q de Prata. Desde
então, a multinacional preservou seu esforço
e agora chega o reconhecimento pela
inovação em sua gestão, sempre orientada à
satisfação dos clientes, das pessoas e da
sociedade em geral.
www.bellotaagrisolution.com

Fusão com a CNH
O comitê especial do conselho de
administração da CNH aceitou a última
oferta de fusão realizada pela Fiat
Industrial. A oferta revisada realizada
mantém os componentes da original, que
contemplava a fusão das empresas em
uma nova nos Países Baixos, onde os
acionistas da CNH receberiam 3.828 ações
por cada uma da CNH, enquanto os da Fiat
Industrial obteriam um título na nova
corporação por cada um que mantenham.
A oferta final contempla, por sua vez, o
pagamento de um dividendo adicional de
10 dólares (7.8 euros ao cambio atual) por
cada ação da CNH que será pago aos
acionistas do fabricante de maquinário
agrícola antes da fusão e, sempre que seja
possível, antes de finais do presente
exercício.
www.fiatindustrial.com
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Investe na Argentina para consolidar sua posição no 
América do Sul
O Grupo AGCO construirá uma nova fábrica de
tratores na Argentina. Serão 140 milhões US$ de
investimento em cinco anos dirigidos a reforçar o
compromisso da companhia com seus clientes e
distribuidores do Sul da América, como reconheceu o
máximo mandatário da companhia, Martin
Richenhagen, em um ato que contou com a presença
da Presidenta do país, Cristina Fernández de Kirchner.
As novas instalações da Agco na Argentina estão
situadas em General Rodríguez,  um distrito de 360
km2 com cerca de 100.000 habitantes. Seu enclave é estratégico ao ser ponto de encontro de
importantes vias de comunicação, entre elas as Rotas 7 e 24. Nos últimos tempos esta
desenvolvendo um grande parque industrial, com a chegada de importantes companhias,
algumas multinacionais.
A nova fábrica de tratores de AGCO entrará em funcionamento em setembro de 2013 e
gerará 350 postos de trabalho diretos (além de outros indiretos), com uma capacidade anual
de produção de 3.500 tratores, destinados ao mercado argentino, assim como também para
exportar para outros países da América do Sul. O projeto contempla um incremento na
produção de tratores AGCO Allis, os quais já são produzidos pela companhia em Rosário desde
2006 através de um acordo com outra empresa. 
Ao ato de colocação simbólica da primeira pedra estiveram todo o tipo de autoridades locais,
regionais e nacionais, entre elas a Presidenta da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Por parte da companhia, esteve presente o máximo diretor em nível global, Martin
Richenhagen, junto a membros da equipe da AGCO Argentina, como o Vice-presidente e
Gerente Geral, Frank Keller, o Gerente Comercial, Paolo Rávolo, e o Gerente de Deutz AGCO
Motores, Christof Schulz.

Agco

Relançamento de um programa nos Estados Unidos
O Grupo AGCO se orgulha em ser um dos patrocinadores de um programa de ajudas nos
Estados Unidos, que contempla 120 bolsas de estudo de 1.000 dólares cada uma. A iniciativa
foi lançada em 2011 e agora se unem quatro novos concessionários para o exercício 2012-13.
O programa que se ocupa dos interesses agrícolas dos jovens em algumas zonas do país,
muitos dos quais serão importantes empresários agrícolas no futuro.
“Os homens e mulheres jovens são o futuro da indústria agrícola e chaves para alimentar o
mundo, por isso é importante sua volta à família depois da universidade ou seu envolvimento
em outras áreas da agricultura”, disse Jason Marx,Vice-presidente de Marketing da AGCO.
Os estudantes que recebem bolsas através do Programa Nacional de Bolsas FFA são
selecionados segundo a liderança que mostraram em suas escolas e comunidades, assim como
no rendimento acadêmico em matérias como engenharia, comunicação, educação,
administração de empresas e economia. Programas de experiência agrícola e metas futuras
também são levados em consideração.

Andre Carioba, Frank Keller, Cristina Fernández de Kirchner
y Martin Richenhagen.
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Ampliará as instalações de
Beauvais (França)
O Grupo AGCO investirá 20 milhões de dólares
na ampliação de suas instalações em Beauvais
(França). O novo complexo incluirá uma linha de
produção de cabines para tratores, aumentará a
superfície disponível em 25% e abrigará o
Centro de Vendas e Formação da Massey
Ferguson.
“Esta iniciativa salienta o compromisso da AGCO
em continuar com investimentos a longo prazo em nossas instalações de fabricação em todo o
mundo e nas linhas de produtos”, destaca o CEO da multinacional, Martin Richenhagen. 
O projeto 'Beauvais 2' consiste na aquisição e desenvolvimento de um novo edifício em mais
de 4 hectares na zona industrial de Allone, a menos de cinco minutos da fábrica da AGCO já
existente, que ocupa 25 hectares na Avenida Blaise Pascal. O inicio da produção na nova sede
está programado para setembro de 2013.
“Como parte do nosso trabalho de desenvolvimento na construção da nova 'Beauvais 2',
temos a intenção de duplicar sua superfície para 10.000 m2 para proporcionar espaço
suficiente para a linha de cabines e componentes associados”, explicou Richard Markwell,
Diretor Geral da AGCO SA e Vice-Presidente e Diretor Geral da Massey Ferguson para a
Europa, África e Oriente Médio.
AGCO Beauvais é o maior produtor e exportador de maquinário agrícola na França e, junto
com sua fábrica associada de transmissões GIMA, emprega aproximadamente 2.200 pessoas. O
novo projeto vai gerar postos de trabalho adicionais permanentes, fortalecendo a posição
regional da AGCO como o primeiro empregador privado na região de Picardie.
www.agcorop.com

Fabricará tratores na Argélia mediante uma ‘joint venture’
O Grupo AGCO segue trabalhando para reforçar sua presença na África, ao estabelecer-se na
Argélia através de uma joint venture para a produção de tratores Massey Ferguson. Conforme
o contrato de acionistas celebrado entre L’Enteprise Publique Economique de
Commercialisation de Materiels Agricoles e L’Enteprise Publique Economique de Production de
Tracteurs Agricoles, AGCO assumirá a propriedade de 49% da companhia de tratores Algeria
Tractors Company, que terá a sede em Constantine e começará a produzir tratores destinados
ao mercado interno, antes do final do ano.
“Este novo passo destaca o compromisso e a estratégia de a AGCO acelerar o desenvolvimento
de seu negócio na África”, afirmou o CEO da companhia, Martin Richenhagen. “A criação
desta empresa conjunta fortalece a base de recursos de AGCO na África. Estamos muito
satisfeitos em começar este novo projeto com nossos sócios da Argélia e desenvolver nossa
marca Massey Ferguson no país. AGCO espera que Algeria Tractors Company tenha êxito no
desenvolvimento da mecanização agrícola dentro da Argélia”, agregou.
www.agcocorp.com
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Valtra
Doa um A93 HiTech a uma Escola de Agricultura do Sul da
África
Valtra doou um trator A93 HiTech para a Escola de
Agricultura Weiveld, a maior do Sul da África, com
600 estudantes. A doação inclui um serviço a longo
prazo, para a formação e o fornecimento de peças
de reposição.
Fundada em 1994, após o fim do apartheid, a
escola -gratuita para os estudantes- dispõe de uma
frota de tratores muito antiga. “Nós preferimos
ensinar as pessoas a produzirem seus próprios
alimentos ao invés de doar alimentos para eles.
Aos estudantes da escola se ensina como se utiliza
a tecnologia agrícola moderna com eficácia e
segurança. Isto ajuda as suas perspectivas de
emprego e proporciona uma mão de obra
qualificada às explorações, beneficiando tanto ao
setor agrícola como ao país inteiro”, afirmou Jari Rautjärvi, diretor administrativo da Valtra,
durante o ato de entrega do novo trator.
O A93 HiTech forma parte de uma campanha que começou em novembro passado na feira
Agritechnica, onde quase 6.500 visitantes deixaram suas impressões digitais  e saudações em
uma das laterais do trator N113 HiTech. O trator logo se exibiu por outras exposições durante
todo o inverno e foi leiloado por 70.000 euros final de maio por Ritchie Bros. na Alemanha. Os
benefícios da leilão seriam destinados para o novo trator A93 HiTech para a escola além dos
serviços de apoio, formação e reposição de peças.
www.valtra.com

Mikko Lehikoinen, Diretor de Marketing de Valtra para a região
EAME, recolhe o talão com os fundos obtidos com o leilão em

Ritchie Bros do trator com as impressões digitais.

Kongskilde
Completou um grande projeto de construção na Polônia
Kongskilde Industries, companhia subsidiaria da DLG Group, inaugurou a segunda fase do
projeto de modernização da fábrica de Kutno (Polônia), onde produz cultivadores,
semeadoras e enxadas rotativas. Este projeto precisou de um investimento de 12.2 milhões de
euros desde que se iniciou no inverno 2008/2009. Em 2009 Kongskilde recebeu para tal feito
uma concessão de 25 milhões de zloty (6.1 milhões de euros) provenientes dos Fundos

Estruturais Europeus para novos equipamentos produtivos e
para a expansão da fabrica, sob um regime de 50:50%, onde
Kongskilde tinha que financiar a outra metade do projeto.
A produção renovada também permite uma melhor cooperação
além das fronteiras para a Kongskilde, já que os novos
equipamentos produtivos permitem aumentar as cifras de
produção própria.
www.kongskilde.com
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Same
Celebra seu 70º Aniversário
Same organizou na sede central de Treviglio (Itália)
uma série de atos para celebrar seu 70º Aniversario. A
empresa apresentou um apanhado da historia da
companhia e de seus fundadores, Francesco e
Eugenio Cassani, culminado com os planos de futuro
que contemplam novos investimentos, renovação
constante e ampliação da gama de produtos,
fortalecimento da rede comercial e expansão para
novos mercados.
www.samedeutz-fahr.com

Kverneland Group
Completa a aquisição de Gallignani Spa
Em 1º de setembro de 2010, vinte meses depois de vender ao Grupo Kuhn o centro
especializado em equipamentos para enfardamento e enleiramento de Geldrop (Holanda),
Kverneland Group (KvG) publicou a aliança estabelecida com o holding Ig, Srl, propriedade da
família Gallignani, para adquirir algo mais de 30% de capital da sociedade Gallignani Spa,
para desenvolver uma nova gama de produto para forragem. 
Dado o êxito da operação, dois anos mais tarde, em 9 de outubro, o grupo norueguês –que
desde este ano é propriedade da japonesa Kubota– comunicou o acordo de compra de 100%
das ações de Gallignani SpA. Com este investimento, KvG pretende enfatizar seu compromisso
em oferecer  à rede de distribuição e aos clientes finais uma gama de produtos para forragem
de alta qualidade.
KvG terá todo o controle sobre o desenvolvimento futuro do centro de equipamentos de
enfardamento em Ravenna (Itália), o que supõe um passo muito importante nos planos da
companhia para seguir investindo na gama de produtos de enfardadoras cilíndricas e
enleiradoras, de grande importância estratégica.  A total integração deste centro de produção
facilitará à KvG as sinergias futuras na operação, gestão da qualidade e desenvolvimento em I+D. 
Além desta ampliação do acordo, a marca Gallignani será co-propiedade da holding Ig y de

KvG. O acordo contempla que a produção e a
distribuição das enfardadoras convencionais
fabricadas na Turquia (sociedad Gallignani Tarim
Makinalari) permaneça nas mãos da família
Gallignani, já as enfardadoras cilíndricas e
enleiradoras estarão nas mãos de KvG
Por sua parte, Kverneland Group continuará com a
distribuição de enfardadoras cilíndricas e
enleiradoras de sua própria marca (Vicon), assim
como das marcas Massey Ferguson e Fendt, de
acordo com o marco de cooperação com a Agco.
www.kvernelandgroup.com
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Brasil fechará 2013 com o menor
crescimento entre os países BRICS
A economia brasileira fechará o ano com um crescimento de, no máximo, 1,5%,
segundo o relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE). É o menor percentual entre os países que compõem o bloco
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). A maior previsão de crescimento
é a da China, 7,5%, seguido da Índia, 4,4%, da Rússia, 3,4% e África do Sul, 2,6%.
Pelas projeções para o próximo ano e 2104, a China e a Índia continuarão na
liderança, registrando crescimento superior a 6,5%. O Brasil, segundo as estimativas,
deverá crescer 4% no ano que vem e 4,1% em 2014. As economias da Rússia e da
África do Sul terão expansão de 3% a 4%. A organização informa que a economia
brasileira registra melhorias, mas abaixo da tendência geral de crescimento. Segundo
o relatório, há indicadores de confiança e projeções de queda no desemprego. O
estudo diz ainda que a inflação diminuiu e se estabilizou. Mas alerta sobre a
necessidade de mais investimentos nas exportações.
Em relação à economia global, o relatório diz que a projeção é “uma recuperação
hesitante e desigual”, nos próximos dois anos. O documento alerta sobre a
fragilidade da economia norte-americana, enfraquecida pela recessão e sob efeito da
crise global. Também informa que a geração de emprego no mundo está em baixa,
registrando cerca de 50 milhões de pessoas desempregadas nos países pesquisados
pela OCDE. A orientação da entidade é para que as autoridades estimulem a
abertura de vagas de trabalho. Para os pesquisadores, a tendência é que a crise na
zona do euro (17 países que adotam a moeda única) deve permanecer, apesar das
medidas de austeridade adotadas por vários governos da região.

O ritmo de contratações diminuiu no terceiro trimestre
De acordo com o International Business Report (IBR) 2012 da Grant Thornton
International, 38% das empresas brasileiras contrataram nos últimos 12 meses, uma
queda de 11 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2012, quando 49%
das empresas afirmaram que contrataram.
Ainda assim, o resultado ficou bem acima da média global de 24%. O resultado colocou
o Brasil na 4ª posição entre os países que mais contratam no ranking mundial do terceiro
trimestre de 2012. A pesquisa engloba 12 mil empresas privadas em 40 países.
Nesse cenário, a identificação e retenção de talentos se tornou prioridade. Uma das
armas para reter os talentos tem sido o aumento da remuneração dos profissionais, mas
nem sempre isso isoladamente é suficiente. De acordo com o IBR 2012 da Grant
Thornton, 27% dos empresários brasileiros pretendem aumentar o salário dos seus
colaboradores nos próximos doze meses. O percentual está bem acima da média global
(11%). Ainda entre os executivos entrevistados no Brasil, 63% disseram que elevarão a
remuneração em linha com a inflação e apenas 5% revelaram que não devem dar
aumentos reais a seus funcionários.
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Estudo mostra o que as PMEs
planejam para crescer
As pequenas e médias empresas (PMEs) em países
emergentes (Brasil, China, Índia, México e Rússia)
estão crescendo e prosperando financeiramente, e
reconhecem que o uso eficaz da tecnologia é uma
prioridade para crescer, De acordo com uma
pesquisa da “Economist Intelligence Unit (EIU)”,
unidade de pesquisas da “The Economist”. O
estudo, realizado com o objetivo de identificar os
principais obstáculos e as maiores oportunidades
para o crescimento de pequenas e médias empresas
no mundo, revela que as companhias nos países
desenvolvidos (França, Alemanha, Japão, Reino
Unido e Estados Unidos) estão confiantes em uma
retomada econômica no futuro.
No Brasil, 69% das empresas pesquisadas
consideram prioridade para os próximos 12 meses
usar a tecnologia de forma mais eficiente; 62%
delas destacam atração e retenção de talentos
como prioridade; 31% o aumento do investimento
em Tecnologia e Inovação - TI. Segundo a
pesquisa, o mundo precisa criar mais de 500
milhões de empregos até 2020 para garantir
oportunidades de carreira para os atuais
desempregados e para os jovens que entrarão no
mercado de trabalho. Grande parte desse desafio
recairá sobre os países em desenvolvimento.

BC amplia prazo de
operações de
adiantamento sobre
contrato de câmbio
O Banco Central (BC) amplia
prazo de operações de
empréstimos para pagamento
antecipado de exportações. O
prazo para fazer a antecipação,
em relação à data do embarque
da mercadoria ou da prestação
do serviço, passou de 360 dias
para 1.800 dias (5 anos). O BC
informou que fez uma avaliação
do mercado e percebeu aumento
da demanda por essas operações
de financiamento das
exportações.
Em março, o BC editou uma
circular que definia o prazo de
360 dias para essas operações,
que só poderiam ser feitas pelos
importadores. Em junho, o BC
ampliou a medida, ao permitir
que instituições financeiras
também oferecessem esse tipo de
empréstimo.

Brasil tem menores taxas de impostos pessoais na
América Latina
Dos 26 países, incluindo todos os membros do G8 e as economias emergentes do ou
BRICS, analisados pela UHY Moreira-Auditores, o Brasil impõe algumas das mais
leves taxas de impostos pessoais aos cidadãos com ganhos mais altos e tem o 12º
imposto mais baixo para quem ganham US$ 25.000 por ano e o 9º imposto mais
baixo para quem ganha US$ 200.000 por ano.
O Brasil é uma das economias que impõem a baixa tributação mais consistentemente,
aparecendo com mais frequência nas dez economias com as mais baixas cargas
fiscais em todos os segmentos de renda. Itália e França apareceram com mais
frequência entre as economias com maiores cargas fiscais. O G7 apenas conseguiu
uma redução tributária média de US$ 31 para os que ganham US$ 25.000 por ano de
2011 a 2012, em comparação com uma redução tributária média de US$ 198 nas
economias emergentes BRIC.
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AAGCO possui um po-
sicionamento de mer-
cado sólido na Amé-

rica do Sul e nossa intenção 
é manter a liderança em tra-
tores e ganhar mercado com 
colheitadeiras, pulverizado-
res e implementos”, afirma 
Martin Richenhagen, Presi-
dente, Presidente do Con-
selho e CEO da AGCO. “A 
aquisição da Santal foi um 
movimento estratégico para 
ampliar nosso espaço no ne-
gócio de cana-de-açúcar – 
mercado este que deve con-

Em 2012, US$ 70 milhões nas plantas de Ribeirão Preto, 
Mogi das Cruzes, Canoas e Argentina e US$ 375 milhões 
em todo o mundo na pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias, produtos e soluções agrícolas

INVESTIMENTOS CONTÍNUOS
AGCO organizou uma 
coletiva de imprensa 
no Clube Hípico de 
Santo Amaro em São 
Paulo. Este evento 
anual para a imprensa 
frisa a importância do 
Brasil para a estratégia 
de crescimento global 
da AGCO.

Investimentos - América do Sul 
(Milhões US$)

Martin Richenhagen (direita) e André Carioba.
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tinuar crescendo nos próxi-
mos anos”.

Após um início lento de-
vido a seca nos primeiros me-
ses de 2012, condições de 
colheita melhores, progra-
mas de fi nanciamento gover-
namentais atraentes no Brasil 
e o preço favorável dos grãos 
estão sustentando a demanda 
da indústria na América do 
Sul. “Esperamos que o mer-
cado sul-americano conti-
nue saudável, uma vez que 
os fundamentos agrícolas es-
tão atraentes e a demanda 
de mercado continua forte”, 
diz André Carioba, Vice-Pre-
sidente Sênior e Gerente Ge-
ral da AGCO para a Amé-
rica do Sul. “Continuamos 
investindo em fábricas, no-

vas tecnologias, agricultu-
ra de precisão, qualifi cação 
da rede de concessionárias e 
ainda planejamos incremen-
tar os negócios da GSI (equi-
pamentos para armazenagem 
e produção de proteína ani-
mal) oferecendo aos produ-

tores uma solução comple-
ta desde o plantio até a ar-
mazenagem. Abriremos um 
novo Centro de Distribuição 
de Peças no próximo ano em 
Anápolis (estado de Goiás) 
para aprimorar o atendimen-
to aos nossos clientes nas re-

Fábricas - América do Sul

André Carioba, Martin Richenhagen e Ulrich Sotckheim.
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Em 2012, a AGCO plane-
ja investir aproximadamen-
te 375 milhões de dólares 
em todo o mundo na pesqui-
sa e desenvolvimento de no-
vas tecnologias, produtos e 
soluções agrícolas. A AGCO 
fabrica equipamentos agrí-
colas em seis fábricas bra-
sileiras para o mercado sul-
americano. As colheitadei-

giões norte, nordeste e cen-
tro-oeste”. 

A AGCO investe na mo-
dernização e expansão de 
suas fábricas na América do 

Sul. Em 2012, o plano é apor-
tar aproximadamente 70 mi-
lhões de dólares. Os últi-
mos investimentos incluem 
as plantas de Ribeirão Pre-
to, Mogi das Cruzes, Cano-
as e também da Argentina. 
O maior projeto envolve a 
planta de Santa Rosa (Cen-
tro de Competência para co-
lheitadeiras na América do 
Sul, América Central e Cari-
be) para a conclusão da cons-
trução da nova área de pintu-
ra com nanotecnologia, in-
cluindo a modernização e 
implantação de equipamen-
tos para automação da sol-
dagem.

Participação de Mercado e 
Indústria no Brasil - Tratores

Participação de Mercado e 
Indústria no Brasil - Colheitadeiras

Pesquisa e desenvolvimento 
(Milhões US$)

Exportações 2012- 
Produtos AGCO
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MAIS POSSIBILIDADES DE NEGÓCIO
Mais uma ano e a AGCO demonstra sua posiçâo no importante 
mercado da América Latina e, particularmente, no Brasil, 
a situação de liderança que ostenta tem sido ainda  mais 
reforçada com os investimentos efetuados na Argentina, 
criando uma importante sinergia, sem afetar a sua política 
de investimentos no nosso país, onde foram apresentados
produtos Massey Ferguson e Valtra de fabricação europeia 
que incrementaram a gama nos segmentos de potência que se 
espera serem a base de desenvolvimento no nosso mercado 
de futuros tratores. A gama de produtos oferecida ao mercado 
pela AGCO, foi incrementada pelas colhedoras de cana-de-
açúcar Santal e todos os outros produtos que permitiram um 
incremento no faturamento, e no fi nal, possibilidades de novos 
negócios que acontecerão no próximo ano de 2013.

Julián Mendieta

ras são produzidas em Santa 
Rosa (Rio Grande do Sul), 
os equipamentos para cana-
de-açúcar são produzidos 
em Ribeirão Preto (São Pau-
lo) e os tratores são produzi-
dos nas fábricas de Mogi das 
Cruzes (São Paulo) e Canoas 
(Rio Grande do Sul). Os im-
plementos AGCO são fabri-
cados em Ibirubá (Rio Gran-

de do Sul) e os equipamentos 
de armazenagem e produ-
ção de proteínas são produ-
zidos em Marau (Rio Grande 
do Sul). A AGCO ainda conta 
com um Centro de Peças lo-
calizado em Jundiaí (São Pau-
lo). Os produtos são expor-
tados para outros mercados 
sul-americanos, mas também 
para mercados mais distantes 
como a África.

Em 2011, a AGCO ge-
rou aproximadamente 21% 
de suas vendas na América 
do Sul e é a líder de merca-
do no Brasil. Em 2012, e re-
gião representou um cresci-
mento de 10% nos primeiros 
nove meses, e no terceiro tri-
mestre as vendas aumenta-
ram 14% em relação ao mes-

mo perío-do do ano anterior. 
Martin Richenhagen con-
clui: “Nosso panorama de 
longo prazo continua muito 
bom – tanto na América do 
Sul quanto em nível mun-
dial. Mais para frente, es-
peramos o crescimento do 
consumo mundial de grãos 
impulsionado pelo cresci-
mento da população e uma 
mudança na direção de die-
tas com mais proteína nos 
países em desenvolvimen-
to. O aumento no consumo 
de grãos e níveis de estoque 
mais baixos devem sustentar 
os preços das commodities e 
a renda agrícola acima de ní-
veis históricos, gerando uma 
demanda saudável em nossa 
indústria”.

Participação de Mercado e 
Indústria na América do Sul - 

Tratores

Participação de Mercado e 
Indústria na América do Sul - 

Colheitadeiras
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OGrupo Argo, pro-
prietário das reno-
madas marcas Lan-

dini, McCormick e Valpada-
na, tem uma forte presença 
em todo o mundo, principal-
mente na Europa e na África, 
mas seu foco é não estagnar-

se e aumentar cada vez mais 
seu desempenho tanto dentro 
quanto fora destes dois con-
tinentes.

“Nosso objetivo agora é 
promover a participação no 
mercado latino-americano”. 
Assim anunciou o CEO das 
Américas, Tiago Bonomo, na 
reunião que Argo Tractors 
realizou no dia 7 de julho de 
2012 passado, na cidade do 
Rio de Janeiro, Brasil. Esta 
convenção reuniu pela pri-
meira vez todos os seus dis-
tribuidores latino-america-
nos, bem como representan-
tes da família fundadora do 
grupo, Alberto e Elena Morra 
e a nova equipe da Divisão 
Latino-americana. A reunião 
serviu não só como primeiro 

encontro das partes envolvi-
das, mas também forneceu 
informações importantes aos 
seus distribuidores sobre os 
resultados da empresa nos 
últimos anos, suas metas e 
objetivos para o futuro, para 
mostrar o seu novo organo-
grama, projetado especifi ca-
mente para servir melhor aos 
seus clientes latino-america-
nos e seus novos modelos de 
tratores, também projetados 
levando em consideração as 
necessidades do mercado la-
tino-americano.

Com a crise dos últimos 
anos na Europa, onde a Argo 
Tractors tem o maior nível de 
vendas, o grupo vê melhores 
oportunidades no continen-
te Latino-americano, onde a 

A importante 
multinacional
italiana fabricante 
de tratores agrícolas 
Argo Tractors olha 
com atenção para a 
América Latina e mira 
uma maior ocupação 
de mercado neste 
continente tão 
promissor.

Primeira Reunião de 
Distribuidores Landini 
Latino-Americanos
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taxa de crescimento está 
acelerada. Há vários anos 
que a empresa está na Amé-
rica Latina e, por esta razão, 
acredita ter a experiência e 
os conhecimentos necessá-
rios para alcançar um au-
mento signifi cativo nas ven-
das nos próximos anos.

A principal estratégia é 
estabelecer um sistema de 
apoio mais adequado aos 
seus distribuidores buscan-
do criar uma forte parceria 
com eles onde a comuni-
cação seja a principal fer-
ramenta. Com este propó-
sito em mente, a Argo Trac-
tors criou uma equipe que 
vai atender exclusivamen-
te seus clientes latino-ame-
ricanos. O novo escritório 
foi criado no Brasil para fa-
zer seus clientes se senti-
rem mais próximos e mais 
apoiados. Além disso, criarão 
uma programação semestral 
de viagens para atender as ne-
cessidades técnicas e comer-
ciais de seus distribuidores.

O grupo vai aproveitar 
seu amplo conhecimento do 
mercado agrícola e sua expe-
riência de comercialização a 
nível mundial, na tentativa de 
dobrar suas vendas na Améri-
ca Latina até 2014.

O que diferencia a em-
presa de muitas outras é que 
Argo Tractors não é simples-
mente uma montadora de tra-
tores, ela fabrica todas as pe-
ças de seus tratores garantin-
do que todos os seus produtos 
sejam de alta qualidade. O 
grupo tem uma gama mui-
to completa de tratores de 
diferentes tamanhos, potên-

cias, confi gurações e especi-
fi cações. Mas, não se conten-
tam com o que tem no mo-
mento, estão alerta para novas 
oportunidades e novas tecno-
logias, sempre com a inten-
ção de produzir modelos de 
maior qualidade e de inova-
ção que atendam às neces-
sidades específicas de seus 
clientes. Tanto é assim que 
Argo Tractors tem um plano 
de investimentos para o ano 
de 2012, de mais de 22,5 mi-
lhões de euros, dos quais 50% 
serão voltados para o desen-
volvimento e expansão de sua 
linha de produtos.

Evolução
Valerio Morra e seu ir-

mão Pierangelo formaram 
a Sociedade Argo SpA em 
1988 e ainda detêm a totali-

dade do capital da empre-
sa. A família Morra, ori-
ginalmente de Piamonte, 
onde também iniciou suas 
operações, tem uma vas-
ta experiência no setor de 
mecanização agrícola.

Argo Tractors é uma das 
empresas pertencentes ao 
Grupo Argo e foi criada em 
2007 com a intenção de 
criar uma empresa de fabri-
cação de tratores de grande 
importância mundial.

Com uma capacida-
de de produção de mais 
de 24 mil tratores fabrica-
dos e comercializados sob 
a marca Landini, McCor-
mick e Valpadana, a Argo 
Tractors é um das empresas 
mais importantes do mun-
do ocidental.

A produção é baseada 
na sinergia de três fábricas, 
cada uma dedicada a uma li-
nha de produtos específica, 
e dois centros de serviços de 
pós-vendas na Itália e na Fran-
ça. Todas as áreas da fábrica 
são equipadas com instala-
ções de controle de qualida-
de, com a intenção de alcan-
çar a excelência qualitativa, 
sendo este um dos principais 
objetivos da Argo Tractors.

Hoje, graças à Landini, 
McCormick e Valpadana, a 
Argo Tractors fornece à Euro-
pa e ao resto do mundo, uma 
das gamas de produtos mais 
abrangentes do mundo, de 
22 a mais de 200 cv, em ver-
sões de 4 e 6 cilindros para 
uso em campos abertos, po-
mares e vinhas, bem como 
rastreadores, utilidades e uni-
dades isodiamétricas.
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BRAS CAB DO BRASIL, especializado emBRAS CAB DO BRASIL, especializado em 
desenvolvimento e produção de cabinasdesenvolvimento e produção de cabinas 
e componentes para máquinas agrícolase componentes para máquinas agrícolas 
e de construção, com uma sólidae de construção, com uma sólida 
trajetória no mercado.trajetória no mercado. 

Contamos com umaContamos com uma 
estrutura de funcionáriosestrutura de funcionários 
e técnicos altamentee técnicos altamente 
capacitados, tecnologiascapacitados, tecnologias 
e ferramentas dee ferramentas de 
primeira linha que nosprimeira linha que nos 
permitem diferenciarpermitem diferenciar 
nossos produtos.nossos produtos.

Nosso objetivo: “Ser líder em fabricaçãoNosso objetivo: “Ser líder em fabricação 
de cabinas e componentes, fabricandode cabinas e componentes, fabricando 
produtos com alto padrão de qualidade,produtos com alto padrão de qualidade, 
para poder satisfazer plenamente aspara poder satisfazer plenamente as 
necessidades de nossos clientes de maneiranecessidades de nossos clientes de maneira 
criativa e eficiente”.criativa e efi ciente”.
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Com uma ampla gamaCom uma ampla gama 
de produtos, a BRASde produtos, a BRAS 
CAB DO BRASIL ofereceCAB DO BRASIL oferece 
cabinas desenvolvidascabinas desenvolvidas 
especialmente paraespecialmente para 
máquinas agrícolasmáquinas agrícolas 
e de construção,e de construção, 
ressaltando sempreressaltando sempre 
qualidade e o conforto.qualidade e o conforto.
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Com o “status” de uma 
das mais promissoras 
agriculturas do mun-

do, o Brasil ocupa, hoje, a 
posição de “celeiro do mun-
do”, respaldado pelo vasto 
território agrícola em produ-
ção e com grande potencial 
para expansão, somente utili-
zando as pastagens degrada-
das e áreas de baixa densida-
de fl orestal, sem tocar na Flo-
resta Amazônica. A grande 
responsabilidade em produzir 
alimentos e utilizar fontes re-
nováveis de energia, para su-
primento interno e de diver-
sos países, vem apresentando 
constantes evoluções, dentro 
de aspectos biotecnológicos, 
agronômicos, político-eco-
nômicos e mais fortemente na 
área da engenharia.

No meio agrícola, tem-
se visto muitas tecnologias 
voltadas à mecanização e à 
automação; mas, isso não 
por acaso, pois para continu-
ar crescendo, mantendo-se 
como um dos maiores produ-
tores de alimentos e energias 
renováveis (biocombustíveis, 
biomassa, etc.) do mundo, re-

presenta uma depência cada 
vez mais da mecanização. 
De longa data, o Brasil tam-
bém é um dos maiores pro-
dutores de máquinas agríco-
las, produzindo praticamente 
100% das máquinas utiliza-
das em sua agricultura e com 
grande volume exportado, 
principalmente para os vizi-
nhos da América do Sul.

Segundo a ANFAVEA 
(2012), somados os anos de 
2010 e 2011, foram produzi-
das mais de 170 mil máqui-
nas agrícolas automotrizes. 
Nestes dois anos, as fábricas 
instaladas no Brasil fabrica-
ram mais de 135 mil trato-
res agrícolas, vendidos para 
o próprio país e para expor-
tação. A importância que os 
tratores têm é tão signifi cati-
va, que são necessários diver-
sos estudos específi cos dire-
cionados ao entendimento 
de seus conceitos operacio-
nais e também para maximi-
zar o trabalho desenvolvido 
por estes em seu propósito 
principal, ou seja, a realiza-
ção de trabalhos em prol da 
produção de alimentos.   

Quando o objetivo é a 
maximização operacional 
de um sistema mecânico, a 
principal questão envolvida 
é a otimização energética. 
As máquinas automotrizes 
necessitam de uma grande 
quantidade de energia para 
o desenvolvimento de seu 
trabalho e, no caso dos tra-
tores agrícolas, que são bas-
tante versáteis em suas ati-
vidades, há diferentes efi ci-
ências energéticas, nos seus 
distintos pontos de obtenção 
de potência.

Os quatro pontos prin-
cipais de extração de po-
tência de um trator, a bar-
ra de tração (BT), a tomada 
de potência (TDP), os três 
pontos e o controle remo-
to, podem exercer inúmeras 
funções, algumas com alta 
demanda de potência e, ou-
tras não, podendo ser utili-

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICASCARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS
DOS TRATORES
AGRÍCOLAS
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zados conjugadamente ou 
de forma individual. No Bra-
sil, com o advento do Siste-
ma Plantio Direto (SPD) e a 
modernização das proprie-
dades rurais, passou-se a uti-
lizar com menor frequência 
os equipamentos montados, 
que demandam grande es-
forço, usualmente utilizados 
para preparo de solo (ara-
dos, subsoladores e escarifi -
cadores) ou até mesmo algu-
mas semeadoras de pequeno 
porte. Hoje, a grande maio-
ria das operações agrícolas 
que exigem maiores esforços 
motrizes, estão concentradas 
na utilização da Barra de Tra-
ção do trator. 

Nas pequenas e médias 
propriedades agrícolas, além 
do uso da BT, tem-se ainda 
variadas situações que pre-
cisam utilizar a TDP como 
fonte de potência principal, 

principalmente as operações 
ligadas à pecuária. Para es-
tes trabalhos, que demandam 
maiores torques e potências, 
há vários estudos técnicos e 
científi cos, que caracterizam 
o comportamento do trator, 
quanto as suas necessidades 
energéticas e condições de 
melhor eficiência, seja em 
termos operacionais ou em 
termos econômicos.  

Alguns ensaios realiza-
dos no NEMPA – Núcleo de 
Ensaios de Máquinas e Pneus 
Agrofl orestais, com tratores 
da fazenda experimental da 
FCA/UNESP, Campus de Bo-
tucatu-SP, mostram alguns re-
sultados característicos de di-
ferentes modelos de tratores. 
As principais fontes dessas 
informações são os ensaios 
dinamométricos via TDP e 
os ensaios de tração pela BT 
em distintas superfícies, in-
cluindo a pista padrão de 
concreto.

Do ponto de vista ener-
gético, diversas são as variá-
veis que podem apontar o 
rendimento do uso do com-
bustível de um trator, para a 
conversão em trabalho no 
campo, fornecendo núme-
ros que permitem compa-
rações entre diferentes mo-
tores e tratores, em termos 
construtivos, dimensionais, 
tecnológicos, etc. Os dois 
parâmetros principais são 
o consumo específico e a 
energia específi ca (trabalho 
específi co):
• Consumo específico de 

combustível: expresso em 
quantidade ponderal de 
combustível consumido 

por unidade de tempo (gf/
h ou kgf/h) dividido pela 
energia produzida (kW), 
em gf/kWh ou kgf/kWh. 
Pela equação 1 tem-se a 
forma de cálculo com as 
unidades mais usuais.

 Cs = 
 * Chv 

(1)
P

Em que:
CS = Consumo específi co 

(gf/kWh)
 = Densidade do 

combustível em 
uma determinada 
temperatura (gf/L)

Chv = Consumo horário 
volumétrico (L/h)

P = Potência produzida, 
seja no motor, TDP, BT 
ou outro ponto (kW)

• Energia específica: neste 
caso, considera-se o tra-
balho produzido (kW) em 
função do volume de com-
bustível gasto (L/h), cor-
relacionando diretamente 
com a unidade comerciali-
zável, sendo uma informa-
ção técnica independen-
te das condições do com-
bustível e do ambiente, tais 
como densidade e tempe-
ratura. Pode ser calculado 
pela equação 2.

 ENs =
P

(2)
Chv

ENS = Energia específi ca ou 
trabalho específi co 
(kWh/L)

P = Potência produzida, 
seja no motor, TDP, BT 
ou outro ponto (kW)

Chv = Consumo horário 
volumétrico (L/h)

Figura 1 – Parte posterior de um trator 
visualizando-se os acoplamentos para 

extração de potência.

-CARACT ENERGETICAS.indd 39-CARACT ENERGETICAS.indd   39 11/12/12 10:39:3811/12/12   10:39:38



A TECNOLOGIA
 AGRÍCOLA

AGRIWORLD40

Um cálculo menos usual, 
porém importante, é a efi ci-
ência termomecânica ou glo-
bal, entendida por alguns au-
tores apenas como efi ciência. 
A efi ciência termomecânica 
expressa a relação percentu-
al entre a energia de entrada 
(fornecida pelo combustível) 
pela energia produzida ou de 
saída (equação 3). 

 =
Pe

* 100 (3)
 Pt

em que:
 = Efi ciência (%)

Pe = potência efetiva 
(produzida) (kW ou 
cv)

Pt = Potência teórica (kW 
ou cv)

100 = Para conversão em 
percentual

Para Heywood (1988), a 
efi ciência de um motor deve 
ser calculada de acordo com 
o consumo específico e a 
energia contida no combustí-
vel, representada pelo poder 
calorífi co do mesmo, confor-
me equação 4.

 =
3600

* 100 (4)
 Cs * PCI

Onde:
 = Efi ciência (%)

CS = Consumo específi co 
(gf/kWh)

PCI = Poder calorífi co do 
combustível (MJ/kgf)

100 = Para conversão em 
percentual

Em suma, o propósito de 
um trator agrícola é a gera-

ção de trabalho mecânico 
(potência, torque...) a partir 
da energia química vinda do 
combustível. Neste contexto 

é primordial que se busquem 
respostas em relação aos dis-
tintos trabalhos que os trato-
res podem realizar e que as 

Figura 2 – Curvas de consumo específi co na 
TDP de três tratores de diferentes tamanhos

Figura 3 – Curvas de energia específi ca na 
TDP de três tratores de diferentes tamanhos

Figura 4 – Efi ciência global para ensaio da 
TDP de três tratores de diferentes tamanhos
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questões energéticas sejam 
levadas em consideração na 
hora da compra, regulagem, 
operação e avaliação dos tra-
tores agrícolas, fl orestais e da 
pecuária.

Ensaios dinamométricos 
na TDP

Mediante ensaios com 
acoplamento da TDP do tra-
tor em dinamômetros, con-
segue-se medir diversas va-
riáveis, sendo as principais: 
torque, potência e consumo 
de combustível, para as fai-
xas de rotação operacionais 
do motor. Com o uso de nor-
mas técnicas (padronização), 
os ensaios da TDP são gran-
des aliados para a previsão 
de resultados de campo.

Nas fi guras 2, 3 e 4, estão 
plotadas curvas característi-
cas de consumo específi co de 
combustível, energia especí-
fi ca e efi ciência, para três ta-
manhos diferentes de tratores 
e motores, todos turboalimen-
tados e do mesmo ano, ensaia-
dos via TDP a plena carga.

As três variáveis são in-
terligadas, mas apresentam 
dimensões distintas. Obser-
vando-se os três gráfi cos, no-
tam-se valores diferentes; po-
rém, com mesmas tendên-
cias, principalmente para as 
rotações entre 2100 e 2300 
rpm, que é a faixa onde se 
insere a rotação nominal da 
maioria dos motores agríco-
las. As curvas convergem, 
sendo que os melhores valo-
res vão em direção das rota-
ções de torque máximo, sen-
do explicado termodinami-

Figura 5 – Consumo específi co em função da 
velocidade para seis tratores com TDA, sem 

lastro

Figura 6 – Potência na BT em função da 
velocidade para seis tratores com TDA, sem 

lastro

Figura 7 – Consumo específi co em função 
da velocidade para cinco tratores com TDA, 

lastrados com água e lastros metálicos
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camente por haver um maior 
rendimento no processo de 
combustão do combustível 
nas rotações mais baixas. 

Ensaios na BT (pista de 
concreto)

É sabido que a efi ciência 
de um trator depende muito 
das condições de operação 
no campo. Na BT, os esfor-
ços são realizados em meio 
a inúmeras variáveis, desde 
aquelas mecânicas do trator 
até as da superfície do solo. 
As normas de ensaio que im-
põem as diretrizes metodo-
lógicas para avaliações da 
BT estabelecem que a su-
perfície onde são realizados 
os procedimentos, deve ser 
padronizada. A explicação 
para que sejam realizados 
ensaios sobre pista de con-
creto é justamente a homo-
geneização superfi cial, per-
mitindo a comparação entre 
máquinas ensaiadas em qual-
quer região ou país.

Verifi cam-se nos gráfi cos 
a seguir, os comportamentos 
característicos para o consu-
mo específi co e potência de-
senvolvida na BT, de tratores 
com tração dianteira auxiliar 
(TDA), lastrados e não lastra-
dos, operando em potência 
máxima.

As curvas das fi guras de-
monstram que há tendência 
de estabilização do consumo 
específico e da potência na 
BT a partir de 8,5 km/h (para 
os tratores sem lastro), tendo-
se nessas condições de veloci-
dade, menores perdas por pa-
tinagem. 

Para os tratores ensaia-
dos com lastro, o que se per-
cebe é que o melhor consu-
mo específi co se estabelece 
próximo dos 7,0 km/h. Trato-
res lastrados oferecem maior 
aderência à superfície (me-
nor patinagem) e permitem 
melhor aproveitamento da 
potência do motor, no entan-
to, é importante lembrar a ne-
cessidade da adequação do 
trator quanto a atividade a ser 

realizada, seja para trabalhos 
pesados, médios ou leves. 
Nota-se, claramente, a ten-
dência dos fabricantes de tra-
tores no Brasil de limitarem a 
lastragem para não compro-
meterem a caixa de mudan-
ça de marcha (câmbio), ou 
seja, colocando menos las-
tro no trator, a patinagem au-
menta e a capacidade de tra-
cionar mais carga diminui, 
não fi cam comprometidos o 

Figura 8 – Potência na BT em função da 
velocidade para cinco tratores com TDA, 
lastrados com água e lastros metálicos

Figura 9 – Tendências do consumo específi co 
de combustível em máxima rotação, em 

função da velocidade de deslocamento e para 
esforço médio na barra de tração (solo fi rme)
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motor e a transmissão. Desta 
forma, o “fusível” (o que dei-
xa de funcionar para preser-
var toda a máquina) do trator 
passa a ser a patinagem.

Os tratores operando na 
condição de máxima potên-
cia do motor tendem a buscar 
maior capacidade de tração 
em rotações menores onde 
há maior disponibilidade de 
torque do motor e, conse-

quentemente, maior capaci-
dade de exercer força na BT. 
Nas velocidades maiores, a 
exigência de esforço recai na 
redução da rotação do mo-
tor (busca de maior torque) 
o que possibilita um melhor 
aproveitamento do combus-
tível e melhoria no consumo 
específico de combustível, 
conforme pode-se observar 
nas fi guras a seguir.

Os resultados aqui ex-
postos são representativos 
de tratores com diferentes 
potências, equipados com 
pneus diagonais e pressões 
internas adequadas. Com a 
fi nalidade de determinar a re-
lação peso/potência dos tra-
tores avaliados, torna-se ne-
cessário a execução ensaios 
ponderais e dinamométricos 
para obtenção do peso estáti-
co e a potência do motor.

Ensaios na BT (solo 
fi rme)

Usualmente os tratores 
são submetidos às mais dis-
tintas condições de opera-
ção, o que proporciona uma 
variação muito ampla no 
aproveitamento energético 
da máquina. Na fi gura 9, ob-
serva-se o comportamento 
do consumo específico de 
combustível em função da 
velocidade de deslocamento 
de quatro modelos de trator, 
todos operando em máxima 
aceleração do motor, durante 
ensaio de tração em superfí-
cie de solo fi rme, sem cober-
tura vegetal. 

Esses resultados repre-
sentam uma média geral das 
condições de tração, oriun-
das de ensaios em várias car-
gas aplicadas na BT. Em con-
dições de bom aproveita-
mento da potência na barra 
de tração, o consumo espe-
cífi co fi ca próximo aos 300 
gf/kWh. 

A relação entre o peso e a 
potência (kgf/cv) está relacio-
nada diretamente com a ca-
pacidade máxima de tração 

Figura 10 – Relação entre consumo 
específi co e coefi ciente de tração para 

tratores leves (solo fi rme)

Figura 11 – Relação entre consumo 
específi co e coefi ciente de tração para 
tratores com peso médio (solo fi rme)
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de um trator. Já o coefi cien-
te de tração, leva em consi-
deração a força executada 
conforme o peso da máqui-
na. Nas fi guras 10 e 11, ob-
serva-se um comparativo en-
tre o consumo específico e 
o coefi ciente de tração para 
tratores leves e médios, sobre 
solo fi rme. A relação entre as 
duas variáveis indica que as 
condições de tração na BT 
nas quais o trator pode rea-
lizar um melhor aproveita-
mento energético.

As tendências mostram 
que tratores inseridos dentro 
da categoria leve (50 kgf/cv), 
estabilizam o consumo espe-
cífi co de combustível a par-
tir da condição em que exi-
ge uma força de tração equi-
valente a 35% de seu peso, 
enquanto que para tratores 
com relação média (55~57 
kgf/cv), esse valor cai para, 
aproximadamente, 30%.

O solo na condição mo-
bilizado oferece uma efi ciên-
cia ainda menor, infl uencia-
do pela baixa condição tra-
tiva que é oferecida. Avaliar 
as condições operacionais de 
um trator em solo mobiliza-
do deve ser levada em con-
sideração antes de colocar 
um conjunto trator e equi-
pamento ao campo, pois um 
solo arado tem consistência 

diferente de um solo gradea-
do; porém, ambos podem ser 
considerados mobilizados. 
Geralmente solos gradeados 
em preparo secundário, são 
mais soltos e possuem me-
nores condições de aderên-
cia e tração, e também ofe-
recem uma maior resistência 
ao deslocamento do trator, 
em função do maior afunda-
mento das rodas. 

Figura 12 – Consumo específi co de 
combustível em função do ponto e da 

condição de extração da potência

Figura 13 – Energia específi ca em função do 
ponto e da condição de extração da potência

A relação entre o 

peso e a potência 

(kgf/cv) está 

relacionada

diretamente com 

a capacidade 

máxima de tração 

de um trator
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Comparando-se as efi ci-
ências para os diversos pon-
tos de extração da potência, é 
possível visualizar as diferen-
ças do aproveitamento ener-
gético. Nas fi guras 12, 13 e 
14 estão representados, grafi -
camente, os resultados de en-
saios de um trator de 180 cv 
(ano 2011) avaliado em dife-
rentes formas de fornecimen-
to de energia, sendo: direta-
mente no motor, na TDP e na 
BT em três superfícies. Os va-
lores correspondem à rota-
ção nominal do motor.   

O motor com 35% de 
eficiência termomecânica 
consegue sustentar um ren-
dimento de pouco mais de 
15% quando operando em 
solo mobilizado, sendo que 
quase 85% de toda a energia 
fornecida fi ca perdida entre 
a queima das moléculas do 
combustível (diesel) e a po-
tência gerada na BT. 

Na média geral de todos 
os ensaios, o que se tem veri-
fi cado para consumo e ener-
gia específi ca e a efi ciência, 
são os seguintes valores:

Figura 14 – Efi ciência em função do ponto e 
da condição de extração da potência

 Pontos de extração  Consumo específi co Energia específi ca Efi ciência
 de potência  (g/kWh) (kWh/L) (%)

 Motor 210 a 250 3,89 a 3,36 33 a 38,5%
 TDP 235 a 275 3,51 a 3,00 30 a 35%
 BT, Concreto 320 a 370 2,66 a 2,30 22 a 26%
 BT, Solo fi rme 335 a 400 2,52 a 2,00 19 a 24%
 BT, Solo mobilizado 480 a 515 1,71 a 1,61 15 a 17%

Tabela 1 – Resultados característicos de diversos tratores nacionais 
ensaiados nos diferentes pontos e condições de extração de 

potência, para a rotação nominal do motor
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eficientemente for utiliza-
da a energia, mais alimen-
tos poderão ser produzidos 
e menos pessoas passarão 
fome.

NEMPA FCA/UNESP, BOTUCATU-SP
(www.nempa.com.br)

Diego Augusto Fiorese
Kléber Pereira Lanças

Saulo P. Sebastião Guerra
Indiamara Marasca

Edward Victor Aleixo
FEAGRI/UNICAMP, CAMPINAS-SP.

Antonio J. da Silva Maciel

É importante ressaltar 
que os resultados são mé-
dios e referentes às condi-
ções específicas encontra-
das nos ensaios realizados 
na FCA/UNESP de Botuca-
tu-SP, o que não impede a 
possibilidade de haver di-
vergências para outras con-
dições atmosféricas, tipos de 
solo, pneus, motores, carac-
terísticas construtivas, mé-
todos de ensaio ou demais 
parâmetros corelacionados, 
que possam impor vanta-

gem ou desvantagem à ava-
liações de mesmo segmento. 
Nenhum motor com sistema 
eletrônico (“common-rail” 
ou similar) foi utilizado nos 
ensaios.

Como visto ao longo 
deste texto, chega-se a per-
der 85% de toda energia 
disponível que entra no sis-
tema, isso em pleno século 
XXI e em condições de alto 
padrão tecnológico. TEM-SE 
MUITO TRABALHO PELA 
FRENTE, pois quanto mais 

O consumo horário de combustível, ou seja, quanto 
combustível uma máquina agrícola consome por hora é uma 
informação muito perigosa e de pouco proveito, pois essa 
hora de consumo pode ter ocorrido sem realizar devida-
mente o trabalho a que se propôs, ou até mesmo, esse 
tempo pode ter passado sem ter havido trabalho como, por 
exemplo, nos tempos gastos nas manobras de cabeceiras 
dos talhões, nos embuchamentos das máquinas, nas manu-
tenções, entre outras atividades não produtivas. Condições 
de execução errônea do trabalho executado podem ser 
citadas no preparo do solo, quando as profundidades são 
inadequadas, ou seja, a aração que deveria ser feita entre 
20 e  30 cm de profundidade, aconteceu somente a 10 cm.
De que adianta consumir menos combustível neste segundo 
caso, se, o que o que importa, que é o desenvolvimento e 
a vida da planta, poderá sofrer muito com esse preparo 
insufi ciente e a produtividade da cultura, certamente cairá 
de forma signifi cativa.  Produtividade signifi ca a produção 
de uma lavoura ou fl oresta por área plantada. 
Outro exemplo interessante é o caso das colhedoras. Dizer 
que uma máquina dessas consome 40 l/h não signifi ca 
nada. Quanto ela colheu nesse tempo é o que interessa, ou 
seja, quantos litros consumidos por tonelada colhida é o que 
interessa. Numa operação de colheita, diversos consumos 
devem ser obtidos e avaliados: tempo e consumo realmente 
colhendo, tempos e consumos durante as manobras, com 
a máquina parada e com os diversos acessórios ligados ou 
desligados e tempos com a máquina desligada. Portanto, 
os índices de consumo que muitos agricultores têm como 

reais, como por exemplo, o consumo de uma colhedora de 
cana-de-açúcar de 30 l/h, com certeza é o consumo médio 
de um dia de trabalho, ou melhor, a colhedora deve ter 
consumido 50 l/h realmente colhendo em, talvez, 60 % do 
tempo do dia, 20 l/h em 20% do tempo nas manobras e os 
outros 20% em desembuchamentos e paradas com consumo 
de 13 l/h. Fazendo as contas dessas proporções, chega-se 
aos números médios conhecidos de 36,6 l/h. 
É muito importante verifi car que o consumo de combustível 
depende de diversos fatores, tais como:
- efi ciência da máquina
- tipo e condições do trabalho a ser realizado (tipo e teor 

de água do solo, condições da cultura e declividade do 
terreno)

- efi ciência da logística utilizada na operação (abasteci-
mento das semeadoras, pulverizadoras, plantadoras de 
tubetes, retirada do produto colhido, retirada da colheita 
com transbordos e reabastecimento da própria máquina)

- condições meteorológicas

Desta forma, o que deve ser levado em conta é o chamado 
consumo especifi co de combustível, ou seja, consumo por 
área trabalhada (no preparo correto do solo) ou consumo 
por tonelada de produto colhido ou processado.
Deve-se tomar muito cuidado quando se fala em consumo 
de combustível das máquinas agrícolas, fl orestais e da 
pecuária pois, sempre, é preciso especifi car como esse 
consumo foi realizado.

Prof. Kléber Pereira Lanças

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: NÃO SE ENGANE!!!
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Paulo Herrmann
 Presidente da John Deere Brasil e 
Vice-presidente de Vendas e Marketing para a América Latina.

“2013 deverá ser um ano 
recorde em produção 
agrícola na América Latina”

No mês de setembro 
assumiu suas atuais 
responsabilidades,
Paulo Herrmann, um 
experiente diretor que 
trabalha na John Deere 
desde 1999 e que tem 
contribuído neste tempo 
de maneira signifi cativa 
para o crescimento da 
companhia na região. 
Profundo conhecedor 
das políticas comerciais 
dos distintos países 
que se enquadram sob 
sua responsabilidade, 
observa com otimismo 
o próximo ano depois 
dos níveis de produção 
que irá obter a América 
Latina.

As perspectivas de co-
lheita para 2012 são 
fantásticas e isto está 

trazendo consigo dois pro-
blemas: a necessidade de 
equipamentos de colheita e 
a necessidade de logística 
e capacidade de armazena-
mento. Como está agindo a 
John Deere frente a esta si-
tuação?

No que se refere à capaci-
dade para produzir alimentos, 
a América do Sul é a região 

que mais contribui devido ao 
aumento da produtividade e, 
principalmente, devido à cres-
cente produção de mais áre-
as de cultivo (temos muitos 
milhões de hectares que es-
tão sendo colocados em pro-
dução). A John Deere está fa-
zendo fortes investimentos na 
região, especialmente nos úl-
timos 10 anos, com novas ins-
talações produtivas e um au-
mento na gama de produtos,
o que vem unido a uma rede 

-JD (Entrev Herrmann).indd 47-JD (Entrev Herrmann).indd   47 14/12/12 13:36:1614/12/12   13:36:16



ENTREVISTA

AGRIWORLD48

de distribuição de grande ca-
pilaridade, para estar em to-
das as regiões. O aumento de 
produção se deve a muitas cir-
cunstancias como, por exem-
plo, ter a terra e o clima ade-
quados, mas o principal fator 
é a água. Sem dúvida, existem 
grandes dependências do Go-
verno.

Como esperam, em ní-
vel de conjunto, fazer frente 
a este aumento de demanda 
de equipamentos de colheita 
para atender ao mercado no 
menor tempo e prazo possí-
vels? 

A região tem capacida-
de para atender a deman-
da. Estamos vivendo o que 
se poderia defi nir “um en-
tusiasmo”, motivado no Bra-
sil por uma línha de crédi-
to que já se renovou até 31 
de dezembro de 2013. É uma 
política de juro entre 2,5% e 
3%. Isto está provocando un 
boom das compras. Muitos 
clientes anteciparam a deci-
são de compra devido às cir-
cunstancias favoráveis. 

Como tem sido o ano 
agrícola nos diferentes paí-
ses que formam a Região?

Tem sido um bom ano, 
mas não excepcional. Tive-
ram boas colheitas no Bra-
sil, Argentina, Paraguai, Uru-
guai, Bolívia, mas também 
houve algumas secas na Ar-
gentina e no Brasil. O que 
foram excepcionais foram os 
preços percebidos pelos agri-
cultores em função de uma 
redução nos estoques inter-
nacionais, provocada pela 
seca nos EUA. Isto equili-
brou todo o contexto interna-
cional. Em nível interno foi 
um ano normal, mas o ano 
de 2013 começa de uma ma-
neira distinta. O agricultor 
toma decisões em função das 
emoções e, este ano, há uma 
emoção de preço, o que mo-
tiva a plantar mais e inves-
tir mais. Isto está provocando 
um aumento de área planta-
da, que nesta região pode ser 
superior a 5 milhões de hec-
tares. Com estes fatores de 
aumento de área plantada, 
entusiasmo dos agricultores 
em fazer uma boa colheita, 
bons preços internacionais e 
perspectivas de uma boa cli-
matologia, creio que o ano 
de 2013 vai ser um ano re-
corde em produção agrícola 
na América Latina, podendo 

ser o melhor ano de toda a 
historia dessa região. 

A John Deere é um dos 
grupos que mais investiu 
em fábricas novas na região 
e que conta com uma das 
instalações mais atualiza-
das para cumprir as deman-
das do mercado. A política 
do “Mais Alimentos” permi-
tiu que se introduzissem má-
quinas básicas no mercado 
e que se incentivasse o seu 
uso. E o passo seguinte, qual 
vai ser?

O programa “Mais Ali-
mentos” foi uma idéia genial 
para o Brasil. Permitiu que o 
pequeno produtor com terra, 
tivesse acesso a maquinário 
para a produção de alimen-
tos. Teve um grande efeito. 
Sem dúvida, não creio que 
esta estratégia deva ser a po-
lítica de futuro para a meca-
nização no Brasil, nem que 
se deva repetir em outros 
segmentos de potencias. O 
grande desafi o é impulsionar 
a mecanização com um uso 
mais racional. Outro desa-
fi o dos agricultores no mun-
do é o aumento da produção 
por hectare porque possuem 
a mecanização e equipa-
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mentos com tec-
nologia. Isto impli-
ca em uma manei-
ra distinta de olhar 
a terra. O Brasil já 
começou a traba-
lhar neste senti-
do com a introdu-
ção de duas colhei-
tas: Com o mesmo 
ativo de máqui-
nas, com o mes-
mo ativo de terras, 
com o mesmo ati-
vo de pessoas, se produzem 
duas colheitas na mesma ter-
ra. Isto é apenas um inicio. 
Há mais para se fazer. Por 
exemplo, a Embrapa está im-
pulsionando uma iniciativa 
que permite ter a integração 
do cultivo de grão, pecuária 
e fl oresta. O grande desafi o 
que tem a agricultura é pro-
duzir mais sem aumentar a 
área de cultivo.

Como uma companhia 
como a John Deere organi-
za “sua orquestra” para que 
cada mercado da região te-
nha o produto que a deman-
da requer tanto em nível 
de tecnologia de conjunto 
como em nível de preço?

É a grande meta das 
companhias. Querem ofere-
cer produtos fabricados efi -
cientes e que cada clien-
te possa escolher o que pre-
cisa. Sem dúvida, em nível 
global se tende a fazer muito 
do mesmo. Nós trabalhamos 
com um conceito de produto 
base e pacotes para nos ajus-
tarmos aos diferentes merca-
dos. A capacidade de se ajus-
tar não é ilimitada porque os 

mercados que podemos de-
nominar “menores” são aten-
didos por outras empresas. 
As grandes companhias ten-
dem a atender aos mercados 
com maiores volumes. 

Com respeito ao preço, 
pensamos que não necessa-
riamente expressa o valor, 
por isso que, como fi losofi a 
da companhia, trabalhamos 
mais este segundo conceito. 
Em todos os mercados onde 
atuamos procuramos ofere-

cer o valor adequa-
do ao mercado. O 
preço muitas ve-
zes faz com que se 
apresente um pro-
duto que posterior-
mente se demons-
tra inefi ciente. O 
conceito de preço é 
muito relativo. Nos-
sa proposta de valor 
tem que ser adequa-
da para que nossos 
clientes consigam 

que nossos produtos tenham 
uma importante repercus-
são.

A globalização da John 
Deere permite que possam 
ser fornecidos pacotes de 
distintas partes do mundo 
para ter o produto adequa-
do com o custo adequado e 
sempre mantendo o “stan-
dard” de qualidade. Fabri-
cam na Índia, China, Europa, 
etc. Quando vocês têm que 
marcar as linhas mestras de 
uma gama de produtos para 
esta região, como fazem o 
“mix” para que as fábricas 
possam coordenar todo este 
fornecimento que vem dos 
quatro pontos cardiais?

Nisto infl uencia a voca-
ção da companhia. Nós te-
mos por vocação, em nosso 
DNA, ofertar sistemas me-
canizados completos para a 
agricultura. Hoje os agricul-
tores se encontram com um 
grande problema, a carência 
de mão de obra, o que obriga 
a ofertar produtos de maior 
tamanho, com sistemas que 
sejam os mais automatizados 
possíveis e com maior velo-

“A John Deere está 

fazendo fortes 

investimentos

na região, com 

novas instalações 

produtivas e um 

aumento na gama 

de produtos”
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cidade de trabalho. Sobre 
os princípios de “velocida-
de, tempo de trabalho e ren-
dimento” construímos nossa 
base de produtos.

Quando atendemos mer-
cados mais específi cos, como 
das máquinas de cana-de-
açúcar, há outro perfi l. As fá-
bricas fornecedoras precisam 
que os produtos sejam sele-
cionados por nós e o nível de 
competitividade que nos dão 
para cada mercado específi -
co da região. A John Deere 
tem hoje em dia mais de 60 

fábricas no mundo. Nem to-
das são agrícolas, mas grande 
parte. Isto nos da uma série 
de opções importantes para 
encontrarmos, sempre, a fá-
brica que tem o produto com 
as especifi cações requeridas.

A famosa frase de John 
Deere “Não colocarei meu 
nome em um produto que 
não leve em si o melhor que 
há em mim” é semelhante 
no que se baseia o DNA de 
crescimento da empresa?

Indiscutivelmente é a 
raiz do crescimento da em-

presa. A John Deere fala de 
cultura, de comprometimen-
to, de integridade, de valor. 
A inovação se compra, mas 
os valores de uma empre-
sa, seu comprometimento, 
sua transparência, sua inte-
gridade…, no caso da John 
Deere vem da origem, em 
nosso DNA. São os grandes 
fundamentos nos quais se 
baseia sempre nosso cresci-
mento. Vem sendo assim há 
175 anos e será a base dos 
próximos 175 anos. A nos-
sa empresa possui quatro va-

lores fundamentais: integri-
dade, qualidade, comprome-
timento e inovação. A John 
Deere investe mais de 3 mi-
lhões de dólares ao dia em 
inovação. Pensamos que a 
inovação sem qualidade é 
um problema e que a qua-
lidade sem inovação é ou-
tro problema. Quando mes-
clamos a qualidade com a 
inovação temos um equilí-
brio perfeito. Por outro lado, 
está a integridade, que é um 
valor intangível. Aqui abar-
camos conceitos como “um 
princípio de vida”, que se 

poderá apreciar sempre em 
nosso raciocínio. Não faze-
mos isso por sermos diferen-
tes, mas sim porque é parte 
de nossa forma de fazer as 
coisas e tudo começa nes-
ta frase de John Deere. Na-
quela época, quando John 
Deere disse essa frase não fa-
lava de inovação nem de qua-
lidades, falava de integrida-
de, de transparência em seus 
negócios. Outro valor intan-
gível é o comprometimento. 
John Deere se comprome-
te com seu cliente. É possí-

vel ser ìntegro, mas logo, não 
querer comprometimento. A 
John Deere, quando vende 
um produto, adquire com-
prometimentos importantes, 
tangíveis e intangíveis. É a 
base da fi losofi a de nossos 
negócios. Sobre estes valo-
res tangíveis e intangíveis a 
companhia construiu toda a 
base de negocio. 

Em ocasiões anteriores 
nos manifestou que consi-
derava um problema encon-
trar operários com o nível 
de formação necessário para 

“Encontramos-nos em um 

dilema de caminhos a 

seguir: produzir máquinas 

com uma tecnologia que 

exija cada vez menos 

manutenção”
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operar e manter as máqui-
nas mais tecnológicas.  Uma 
empresa como a sua, o que 
pode fazer para formar es-
ses futuros operários? Como 
poderia ir criando essa ca-
deia de pessoas que no fu-
turo vão levar adiante o tra-
balho de manutenção destas 
máquinas?

Ha uma questão impor-
tante que acontece em todo 
o mundo. Concretamente, 
no Brasil 86% da população 
vive em cidades e essa ten-
dência vai continuar no futu-
ro. Sabemos que não mais de 
10% da população vai viver 
no campo. O problema não 
é a qualifi cação, mas a ine-
xistência de mão de obra. En-
contramos-nos em um dilema 
de caminhos a seguir: produ-
zir máquinas com uma tecno-
logia que exija cada vez me-
nos manutenção, como se 
passa com os automóveis e a 
automatização para otimizar 
a mão de obra que vai estar 
no campo. Estamos automa-
tizando o equipamento de tal 
maneira que uma pessoa pos-
sa trabalhar mais, rendendo 
mais e com mais segurança. 

Não estarão dotando as 
máquinas de um excesso de 
tecnologia, eletrônica, au-
tomatismos… que logo irá 
requerer uma manutenção 
muito especializada e preci-
sa? Isso poderia ser um obs-
táculo para que um determi-
nado tipo de cliente tenha 
condição de acesso a essas 
máquinas?

Um trator nosso de tama-
nho grande tem uma tecno-

logia tão elevada que supera 
inclusive a aqueles primeiros 
engenhos espaciais que leva-
ram o homem à lua. Não ti-
nham nem de longe a tecnolo-
gia que tem um trator agríco-
la hoje em dia. A John Deere 
submete seus produtos a pro-
vas continuas, com os mes-
mos níveis de exigência que 
são adotados pela engenharia 
militar. Nossos requerimentos 
para poder homologar nossos 
produtos vão muito além dos 
níveis de exigência para uma 
máquina agrícola. Creio que 
a tecnologia não pode ser um 
fator de vulnerabilidade. Tem 
que ser um fator de confi abi-
lidade.

Existe uma preocupa-
ção crescente no Brasil por 
cuidar mais do operário das 
máquinas. Sem dúvida, não 
existe nenhum organismo 
ofi cial que se encarregue de 
homologar e testar as cabi-
nas, assentos. Vocês ,há mui-
tos anos, vêm assumindo 
esta responsabilidade…

Grande parte de minha 
vida profi ssional foi dedica-

da a desenvolver o estudo 
de idoneidade e segurança 
ergonômica das máquinas. 
Agora este perfi l mudou e o 
setor está globalizado, o que 
nos permite ter sempre a nos-
sa disposição as últimas me-
lhorias em níveis de seguran-
ça para o operador. A segu-
rança não é somente falar de 
uma cabine, mas de uma er-
gonomia aplicada nesta e de 
elementos para acionarem 
a máquina. Nossas maqui-
nas são testadas com a mes-
ma rigorosidade que se pro-
vam os equipamentos milita-
res, por isso estamos muito 
acima das exigências que se 
podem demandar. É verdade 
que não existe um laborató-
rio em nível nacional para fa-
zer isto mas no nosso caso 
nem precisamos. Para em-
presas menores que não pos-
suem meios, tanto em nível 
de tecnologia quanto de in-
vestigação, ter um laborató-
rio sim seria necessário. To-
dos os nossos equipamentos 
são investigados e testados 
para que reúnam as condi-
ções necessárias. As máqui-
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nas cabinadas são as de mais 
alta tecnologia e há quanti-
dade de componentes eletrô-
nicos que devem estar perfei-
tamente isolados.

Respondendo à sua per-
gunta, se deveria existir, por 
parte dos organismos perti-
nentes, um certifi cado de ido-
neidade, por nossa parte não 
há nenhum tipo de problema 
em que a Brascop certifi que 
estas coisas. Os mercados as-

sim o obrigam e antes ou de-
pois estas certifi cações serão 
necessárias. Em nosso caso 
não ha problema em que nos 
exijam que estes projetos es-
tejam sujeitos às máximas 
exigências de segurança. 

Você crê que o setor está 
sendo muito exigido quanto 
a normativas sobre emissões 
à atmosfera? 

O que é importante para 
um país e para o ser huma-
no é que a atividade agrí-

cola, a industrial e os ser-
viços, sejam sustentáveis. É 
necessário que cada ativi-
dade seja sustentável. Uma 
atividade agrícola precisa 
que sua emissão de carbo-
no seja compensada com 
outro nível de absorção des-
te mesmo carbono. O trator 
ou a máquina agrícola en-
tra como um componente a 
mais, mas também há que 
se ter em conta os fertilizan-

tes que se usam, a queima 
de restos vegetais… tudo o 
que produz um passivo de 
liberação de emissões que 
se precisa absorver. Eu creio 
no programa que a Embra-
pa tem desenvolvido sobre 
a integração da agricultura, 
à pecuária e ao setor fl ores-
tal, porque é realmente am-
biental e acima disso sus-
tentável. Por exemplo, todo 
o metano que se desprende 
dos excrementos dos ani-
mais é absorvido pelo euca-

lipto. Dentro da proprieda-
de se buscam conjuntos de 
compatibilidade de emissão 
e absorção, busca-se o equi-
líbrio. Eu não posso ter um 
boi que não emita emissões, 
nem um galo sem emissões. 
Tenho que controlar suas 
emissões de outra manei-
ra. Isto é importante em ní-
vel social. Não são elemen-
tos tendenciosos, são sem-
pre elementos de conjunto. 
A agricultura não precisa 
ter controles de grandes ín-
dices de emissões, precisa 
dar a resposta adequada em 
proporção ao que já produz 
ambientalmente falando. 

Vocês apostam fi rme-
mente na biomassa. E mais, 
tendo em conta que você 
preside a companhia em um 
país como o Brasil em que a 
massa, tanto natural quanto 
procedente de restos de cul-
tivos (cana-de-açúcar) é im-
portante…

Este é ainda um grande 
desafi o para os agricultores. 
O aumento desta efi ciência, 
o aproveitamento da biomas-
sa é uma grande meta. Não 
demos a devida atenção ao 
subproduto que é o biogás, 
que não foi aproveitado. Te-
mos a vinhaça que é um pro-
duto rico em nitrogênio e que 
é um desafi o para os produ-
tores modernos, transformar 
todos estes subprodutos em 
produtos essenciais, que se-
jam parte da cadeia produti-
va. A biomassa, sem dúvida é 
uma parte delas. Não esque-
çamos que o Hemisfério Nor-
te está carente de energia.
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Dentro das taxas de 
percentual da John Deere, 
que porcentagens apontam 
ao negócio global nas áre-
as de máquinas agrícola, 
fl orestal, espaços verdes e 
água?

Não posso dizer o nú-
mero preciso. Aproximada-
mente 75% deste negócio 
é o agrícola e isso não sig-
nifi ca que os outros negó-
cios sejam pequenos, mas 
é a proporção que ocupa a 
agricultura. Somos líderes 
em equipamentos agrícolas 
e fl orestais. Temos um dos 
portfólios mais amplos de 
produtos para o campo. Mes-
mo assim atuamos em todos 
os segmentos de nosso negó-
cio, a parte mais importan-
te, indiscutivelmente é a par-
te agrícola.

John Deere tem máqui-
nas para uso fl orestal, espa-
ços verdes, campos de golf, 
cana-de-açúcar, algodão, 
pulverização, equipamen-
tos de construção… e agora 
foi criada uma divisão para 
a água. No Brasil existem 
vários fabricantes de equi-
pamentos pulverizadores. A 
John Deere preferiu desen-
volver seu próprio produ-
to ao invés de chegar a um 
acordo de ”joint venture” 
com algumas das empresas 
mais lideres… Estas decisões 
com que parâmetros se to-
mam? Como se avaliam es-
tas cosas?

Isto novamente se ba-
seia em nosso DNA. Existem 
empresas que crescem com 
base em aquisições de outras 

empresas e seu crescimento 
se baseia no aumento destas 
aquisições. Outras empresas 
possuem crescimentos orgâ-
nicos, vão crescendo a partir 
de sua própria base de tecno-
logia. A estratégia de cresci-
mento da John Deere se ba-
seia nesta segunda forma. O 
grande desafi o não é com-

prar uma empresa para ter 
mais produtos no nosso 
catálogo, é a postura que 
a empresa transmite. Não 
existem duas culturas em-
presariais iguais, portanto, 
quando uma companhia 
compra uma empresa, a 
margem dos produtos, ad-
quire também a cultu-
ra desta empresa. É neste 
ponto que o processo per-
de mais tempo e mais di-
nheiro, tentando ajustar as 
duas mentalidades. O pro-
blema é o desenvolvimen-
to da cultura já que nisto 
se consiste, muitas vezes, 

a chave do êxito. Isso não se 
pode comprar e também não 
se pode mudar.

Como a John Deere quer 
desenvolver nesta região a 
divisão “Water”? Um assun-
to importante é a regulação 
da qualidade da água para o 
consumo humano, sua ges-
tão em nível urbano, a água 
agrícola…

A John Deere entende 
que o uso da água na agri-
cultura é, atualmente, pouco 
efi ciente. As formas de regar 
nesta região são muito pou-
co efi cientes. Tendo em con-
ta que a água é um elemento 
escasso e fi nito e que temos 
um crescimento exponencial 
da população urbana com 
níveis de exigência por mais 
água, a agricultura vai ter 
que adequar-se e desenvol-
ver uma grande reorganiza-
ção. A John Deere aposta em 
um uso mais efi ciente, com 
menos desperdício, buscan-
do a otimização. A irrigação 

“O grande desafi o 

não é comprar 

uma empresa para 

ter mais produtos 

no nosso catálogo, 

é a postura 

que a empresa 

transmite”
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por gotejamento ja é por 
si só uma economia im-
portante para pequenas 
áreas de produção e é 
uma solução de economia de 
água. Cremos muito na água 
como fator de um aumento 
de produtividade, de produ-
ção e de efi ciência do uso da 
terra. Se o agricultor tem terra 
e água, podemos fazer agri-
cultura doze meses ao ano. 
O grande desafi o que temos 
hoje é o uso mais racional da 
água. Essa é a tecnologia pela 
qual apostamos e que vamos 
desenvolver fortemente.

A John Deere se conver-
teu em um dos líderes de fa-
bricação de equipamentos 
para áreas verdes, tanto ur-
banas, como privadas e des-
portivas. Em terminologia 
agrícola, um campo de golf 

é o cultivo agrícola de forra-
gem mais rentável que exis-
te, onde a água também é 
um fator importante, ao me-
nos em certas áreas do mun-
do. Vocês pensam em geren-
ciar a água para instalações 
desportivas como o golf e os 
campos de futebol, de ma-
neira independente da água 
para o setor agrícola e o 
consumo humano?

São aplicações comple-
tamente distintas. A água 
agrícola é um elemento para 
aumentar a efi ciência da ter-
ra, o que signifi ca mais pro-
dução, mais produtivida-
de e melhor crédito relati-
vo. A área “land-scape” tem 
uma função complementar, 

mas não aumenta a produ-
ção, simplesmente otimiza o 
ativo. Sem dúvida não é tão 
produtivo como na agricul-
tura. O campo de golf ser-
ve para um relaxamento. 
Essa parcela da água para o 
paisagismo é muito diferen-
te da sua função no terreno 
agrícola. Por um lado está 
ligado ao aumento da pro-
dução e dos alimentos para 
consumo humano e, por ou-
tro, é “relax” e atividade so-
cial. São dois fatores distin-
tos que benefi ciam ao ser 

humano. Um deles produz 
bem estar e o outro ajuda na 
relação social, desportiva e 
do meio ambiente. 

O aproveitamento dos 
recursos hídricos nos cam-
pos de golf é muito impor-
tante. Nos modernos cam-
pos de golf se estão crian-
do espaços, não somente 
para aproveitar e recupe-
rar todos os recursos hídri-
cos, mas também para apro-
veitar as águas sujas que são 
tratadas e reutilizadas, de-
senvolvendo um ciclo fecha-
do. Esta região está prepara-
da para levar isso em frente, 
somente em relação à nova 
recreação?

“A função do Banco John Deere é 

apoiar nossas vendas. Na John Deere 

o crédito é mais fácil”
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Cada zona possui suas 
carências e suas necessida-
des. O Brasil tem 20% da 
água doce do mundo em seu 
território, mas a água não é 
um fator determinante para 
a criação de um campo de 
golf ou de futebol. Não obs-
tante, será positivo que des-
de o principio se pense em 
níveis de exigência. A chu-
va representa para um brasi-
leiro que vive no sul do país 
muito menos do que repre-
senta para um peruano. Em 
certas zonas do Peru cho-
ve 7 milímetros ao ano. No 
dia que chove no Peru é um 
evento, um feito a se come-
morar, enquanto no Brasil 
não. Embora no Brasil haja 
muita água disponível, não 
se tem a mentalidade de re-
gular o uso e é bom que já 
comecemos a pensar nisso 
porque precisamos fazer um 
uso mais racional da água. 

No Brasil ha mais de 100 
campos de golf. Aqui é um 
esporte caro porque exige 
uma série de condicionan-
tes. Não é como o futebol, 
o esporte predileto do país, 
onde apenas é necessária 
uma bola para se jogar. Im-
plica outros condicionantes 
que fazem com que de mo-
mento não seja um esporte 
popular, mas isso não quer 
dizer que não se vão incre-
mentar os campos de golf, 
porque isto tem relação di-
reta com o aumento do ní-
vel de vida. O que se pode 
dizer é que temos as máqui-
nas e os equipamentos ade-
quados para poder atender a 
demanda. Temos neste nicho 

de mercado uma boa opor-
tunidade de negócio. Cada 
vez mais.

Mesmo que nesta parte 
do mundo, as perspectivas 
sejam boas e a crise global 
não esteja tendo um impac-
to importante, como vocês 
vêem, em sua posição de 
empresa global, o que acon-
tece na Europa? 

Vemos tudo com muita 
atenção. O que está aconte-

cendo na Europa possui fun-
damentos muito críticos. In-
discutivelmente acaba tendo 
impacto naquelas empresas 
que fazem importações ou 
exportações nestes países. É 
uma crise com um risco mui-
to crítico e muito peculiar, 
mas não temos medo. 

John Deere possui sua 
própria entidade fi nancei-
ra que possibilita que os con-
cessionários e os clientes te-
nham uma segurança e que 

suas operações se resolvam. 
Nas vendas que se fazem na 
região, de uma base de 100, 
quantas recorrem percentual-
mente à Banco John Deere?

Depende do ano. A fun-
ção do Banco John Deere 
é apoiar nossas vendas. Na 
John Deere o crédito é mais 
fácil. Nos anos em que os 
bancos estão mais dispostos 
a fi nanciar, vemos que nos-
sas porcentagens reduzem. 
Nós não somos concorrência 

para os bancos comerciais 
ou privados, somos um com-
plemento. Em contrapartida, 
existem anos em que o crédi-
to se retrai porque os bancos 
buscam outros segmentos 
mais rentáveis ou mais inte-
ressantes. É aí que a interven-
ção do Banco John Deere au-
menta. Anos mais, anos me-
nos, aproximadamente 50% 
de nossas operações se fa-
zem através do Banco John 
Deere.

Julián Mendieta
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40ª EIMA Internacional – Bologna (Itália),

MADEMADE ININ ITALYITALY
Em mais uma edição, a EIMA superou todos os 
registros de expositores e visitantes. Esta vez 
com o mérito de conseguir estes números em um 
momento em que a Itália atravessa uma severa 
crise econômica e fi nanceira, o que levou muitos 
de seus fabricantes a impulsionar a ‘marca Itália’.

AEIMA não falha. A de-
licada situação eco-
nômica, financeira, 

política e social em que es-
tão imersos alguns países do 
arco mediterrâneo não im-
pediu que a grande exposi-
ção de Bologna (Itália) vol-
tasse a estabelecer novos re-
cordes de superfície líquida 

(140.000 m2, 270 000 m2 to-
tais), expositores (1.750 pro-
cedentes de mais de 40 paí-
ses) e visitantes (196.192 de 
140 países), segundo os da-
dos fornecidos pela organi-
zação, a federação italiana 
de fabricantes de máquinas 
para a agricultura (FederU-
nacoma).

Seu acentuado perfi l glo-
bal a converte, para as em-
presas, em algo mais que 
uma mera alternativa para a 
busca de uma maior expan-
são internacional. Em alguns 
casos, supõe uma ferramen-
ta quase imprescindível para 
o crescimento empresarial, 
dada a enorme importância 
que tem cobrado a exporta-
ção nos países onde os mer-
cados locais mostram sinais 
de desaceleração e inclusive 
depressão.

O melhor exemplo se 
constitui na própria indústria 
italiana, penalizada devido 
à evolução do mercado in-
terno – as vendas de tratores 
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     7-11 de novembro

caíram 16% nos dez primei-
ros meses de 2012 –, e que 
encontra alívio no exterior 
com um signifi cativo cresci-
mento nas exportações (nos 

sete primeiros meses do ano 
um crescimento de 11.9% 
em tratores e 8.5% em outras 
máquinas agrícolas), com um 
volume total de 2 734 mi-
lhões de euros (+9.7%).

A participação na feira 
também se mostrou impor-
tante para um grande grupo 
de fabricantes espanhóis, a 
maioria habituados a partici-
par da exposição, e que nes-
ta edição de 2012 não qui-
seram, nem provavelmente 
puderam, permitir-se ao luxo 
de renunciar a sua presença 
direta, dada a importância 
crescente do capítulo expor-
tador em seu volume de fa-
turamento.

EIMA é sinônimo de evo-
lução, também na Rede, com 
a criação de um equipamen-
to específi co dirigido a man-
ter a comunicação perma-

nente a través das diferen-
tes ferramentas disponíveis 
na internet. “Cada pessoa e 
cada empresa que viveram 
esta EIMA terão muito traba-
lho por fazer a partir de ago-
ra, graças à grande quantida-
de de contatos estabelecidos 
na feira”, disse o Presiden-
te de FederUnacoma. “Mas 
a experiência de uma EIMA 
assim“, acrescentou Massi-
mo Goldoni, “vai além das 
relações comerciais, e é um 
ativo emocional para todos, 
Feira de Bologna, fabrican-
tes, operadores e todas as en-
tidades que tem algo a dizer 
sobre a agricultura e a me-
canização, que nos ajudará 
de cara na próxima edição, 
e que já esperamos com im-
paciência”.

Ángel Pérez
BOLOGNA (ITÁLIA)

  2006 2008 2010 2012
Visitantes

     Total 133 600 140 482 166 400 196 192
     Estrangeiros 18 000 22 509 26 300 32 133
Superfície (m2) 103 000 105 000 105 000 140 000
Expositores

     Total 1 800 1 600 1 600 1 750
     Estrangeiros 465  400 500
 (40 países)

Topcon apresenta um 
serviço de correção da 
posição por internet

Está baseado na rede de Estações Permanentes e 
permite a correção do posicionamento das máquinas 
através da internet mediante a tecnologia GNSS RTK. 
Ela permite solucionar o problema que supunha a per-
da de cobertura ante a presença de árvores ou outros 
obstáculos.
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O Brasil se fez presente na EIMA 2012, muitos empresá-
rios de fabricas importantes do país circularam pela feira, e al-
gumas empresas estiveram presentes com stands divulgando 
seus produtos para o mercado externo. 

Paticipação brasileira na 
EIMA 2012

NEW HOLLAND
A empresa levou para a Itália um grupo de mais de 130 

brasileiros, entre concessionários e parceiros da empresa para 
participarem de uma viagem pelo país que culminou na Feira 
de Bolonha. Registramos o momento em que o grupo esteve 
presente no stand da New Holland juntamente com seu presi-
dente para a América Latina, Alessandro Maritano.

MAGNOJET
Dentro do âmbito de internacionalização da empresa, 

a MagnoJet esteve presente na EIMA 2012. Durante o even-
to diversos clientes e agricultores de todo mundo puderam 
verifi car a novas tecnologias e produtos apresentados pela 
empresa. O destaque fi cou por conta do novo lançamen-
to da MagnoJet, o bico MJE - Magnojet Jato Extendido, de-
senvolvido especialmente para sistemas sem barra, em lo-
cais aonde não é possível a utilização de pulverizadores 
de barra devido a presença de obstáculos. Dentre as prin-

cipais recomendações para o uso do produto, podemos mencionar as aplicações em campos 
de golfe, tratamentos de de-icing aeroportuário, ferrovias, pastagens, refl orestamentos, limpe-
za de barrancos, canais de vinhaça, etc.

Deivid Eduardo Castro e Daniel do Paço Bignarde.

VALLEY VALMONT
A empresa esteve presente 

no evento com stand de repre-
sentantes europeus.

GEHAKA
Mostrou instrumen-

tos de medição utilizados 
no segmento agrícola para 
controle e avaliação da 
qualidade de grãos e sub-
produtos.

BALDAN
A companhia tem 

uma linha diversifi ca-
da com mais de 200 
produtos voltados a 
todo tipo de cultura e 
solo.
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JF MÁQUINAS  
Essa foi a quinta vez consecutiva que a empresa partici-

pou da feira que conta com a presença dos maiores nomes 
mundiais do ramo. Levando em conta que o mercado Euro-
peu e de outros países possuem clientes de altíssima exigên-
cia técnica para equipamentos agrícolas, a JF vem desde sua 
fundação projetando e fabricando equipamentos de qualida-
de elevada para satisfazer as necessidades dos pecuaristas do 
Brasil e todos os países.Rafael Prado Comércio Externo JF Máquinas.

KEPLER E WEBER
Na estratégia de internacionalização, a Kepler Weber tem 

participado de Feiras como a EIMA com o objetivo de desen-
volver clientes, representantes e parceiros comerciais, já que 
estes eventos atraem pessoas envolvidas com o agronegócio do 
mundo inteiro. A feira ainda reúne parte dos principais players 
mundiais na armazenagem de grãos, o que dá suporte no mo-
nitoramento de suas atuações no mercado externo. 

Apesar do movimento reduzido devido à crise mundial, 
principalmente a europeia, e do trânsito maior ter sido de ita-
lianos e poucos estrangeiros, a empresa conseguiu bons con-
tatos para negócios, inclusive no Oeste Africano.

Daniel Schmidt, Antonio Campos, Luís 
Schaefer e Cristian Cunha.

SEMEATO
A Semeato  esteve na EIMA representada  por um par-

ceiro europeu, além de sua parceria com a CNH que come-
ça a render frutos no exterior.
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Quatro salões especializados
A abertura de outros setores vinculados de alguma for-

ma à mecanização agrícola acabou provocando com que na 
EIMA, junto aos 14 setores tradicionais nos quais estava divi-
dida a exposição (tratores, implementos, zootecnia, fl orestal, 
etc.), surgissem quatro salões temáticos focados em: compo-
nentes, na agricultura multifuncional, nas tecnologias para as 
cadeias de produção bioenergéticas e os equipamentos de jar-
dinagem, o que gerou o descarte de momento da celebração 
da EIMA Green de forma solitária.

EIMA Energy, que cumpriu sua terceira edição, ofereceu 
em um dos espaços abertos uma série de demonstrações de 
equipamentos agrícolas e fl orestais para a produção de bio-
combustíveis, com explicações do processo de produção de 
biomassa para uso energético.

EIMA Componentes voltou a ser uma das ‘estrelas’. Os nú-
meros falam por si só: quase 800 expositores, mais de 20.000 
m2 de superfície e 350 categorias de produtos. Sua importân-
cia fez com que a jornada prévia para a inauguração ofi cial 
da exposição abrisse suas portas para facilitar os contatos de 
negócios. Segundo a organização, este salão contou com 29 
fi rmas espanholas, seguidas da Alemanha (26) e França (23). 
Turquia (54), China (39) e Índia (20) que também tiveram pro-
tagonismo.

EIMA Green recuperou seu espaço de 11 000 m2 com 146 
expositores, em sua maioria italianos, que apresentaram solu-
ções dirigidas tanto aos profi ssionais dos espaços verdes ou municipalidades, como outras so-
luções de menor tamanho, como cortadores de grama, pequenos tratores, sopradores, etc.

EIMA M.i.A. se reserva às tecnologias para a agricultura multifuncional, com equipa-
mentos e soluções para a manutenção de áreas naturais e de responsabilidade de empresas 
agrícolas e recreativas.

Case IH se faz mais forte
A presença do Magnum 370 CVX, que alcança uma 

potência máxima de 409 CV, simboliza a fortaleza cres-
cente da marca, cujo amplo espaço expositor contou 
também com outros muitos modelos de sua linha de tra-
tores, como os novos Farmall em suas diferentes versões, 
os reconhecidos Puma ou a gama de contraste Maxxum. 
Tampouco faltou uma colheitadeira Axial-Flow, confi r-
mando também a aposta pelo segmento da colheita.
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Massey Ferguson quer fazer 
“o melhor uso de cada gota 
de combustível”

A Massey Ferguson apresentou a série de tratores 
MF 5600, com motor AGCO Power de 3 cilindros e 3.3 
L com potencias de 85 a 105 CV. Transmissão Dyna-4 
ECO 16/16 com ativação de posição a neutro por meio 
do pedal de freio, nova cabine espaçosa de grande con-
forto e sistema hidráulico de grande capacidade (combi-
nado 100 L/min).

Outra novidade foram os três modelos de tratores es-
pecialistas MF 3600 Xtra, desenvolvidos sobre o êxito da 
efi caz gama atual, equipados com motores AGCO PO-
WER de 3 cilindros e common rail, com potências máximas de 76, 84 e 92 CV.

“As novas séries MF 5600 e as mais recentes versões agrícolas da série MF 3600, não 
só fazem o melhor uso de cada gota de combustível, como também ajudam para que o 
trabalho se realize com mais rapidez e comodidade, simplesmente usando mandos e fun-
ções exclusivas que aliviam a carga de trabalho sobre o operador”, disse Thierry Lhotte, 
Vice-presidente de Vendas e Marketing da Massey Ferguson para a região da Europa/ Áfri-
ca/ Oriente Médio.

Landini introduz novas motorizações
A principal novidade é a serie 5D Tier 4i, com três modelos com motores Perkins de 2 vál-

vulas Common Rail de 85 a 102 CV, nas versões Standard y HC. Em sua estética antecipa o ino-
vador ‘family feeling’ que caracterizará as futuras gamas de tratores da marca. 

Outra novidade foi a série 5H, com novos motores Perkins 
Common Rail Tier 4i, que inclui quatro modelos de 85 a 113 CV 
em versões Top, com inversor hidráulico y TDF eletrohidráulica, 
e Techno, com inversor mecânico e TDF eletrohidráulica. O dese-
nho também foi atualizado, assim como o interior da cabine. 

Também foi renovada a linha exterior da serie Landpower, 
equipada agora com uma cabine de 4 montantes, mais espaçosa, 
confortável e com maior visibilidade em relação à versão prece-
dente. A ele se acrescenta a transmissão com TDF eletrohidráuli-
ca de serie e Creeper opcional. 

A ideia do restyling nasce das crescentes exigências de con-
forto e em virtude da grande aceitação obtida pela gama Land-
power em todos os mercados, inclusive os mercados de fora da 
Europa.

Além das máquinas, a Landini abriu um quiosque digital que 
incluía catálogos, informações de produto, perfi l da empresa de 
onde se podia baixar a revista da empresa.
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John Deere aposta por 
um “mercado plano” 
de tratores na Itália

Em uma apresentação similar à que havia 
realizado na Espanha três semanas antes, a fi -
lial italiana da John Deere avançou as novida-
des com as quais enfrentará a próxima cam-
panha. Sua responsável, Gaston Trajtenberg, 
aproveitou a reunião com a imprensa técnica 
especializada para apostar em um “mercado 
de tratores plano” na Itália em 2013.

New Holland atualiza sua gama de tratores
A New Holland redesenhou por com-

pleto e atualizou sua gama T4, agora in-
tegrada por três modelos de 86 a 107 CV 
com motor Tier 4A, sistema eletrônico 
de controle de esforço, transmissão Dual 
Command e cabine VisionView.

Com o lançamento do T3F, o primei-
ro trator compacto, a New Holland quer 
deixar um marco na sua contínua investi-
gação e desenvolvimento deste importan-
te segmento de tratores especializados. A 
serie é composta por quatro modelos, en-
tre 50 y 72 CV, que se unem à ampla ofer-

ta da marca para cultivos especiais, incluindo o T4060F, premiado como Tractor of the Year na 
categoria de ‘especializados’.

A aposta pelos tratores isodiamétricos forma as series TI3 e TI4, com onze novos mode-
los compactos de baixa e média potência de manejo muito simples. A TI3 Series possui cin-
co modelos no intervalo entre 22 e 38 CV, enquanto a TI4 possui seis modelos de 48 a 66 CV, 
em diferentes versões.

Outra novidade é a transmissão Electro Command para a série T5, versão ECO 40 km/h a 
1.870 rev/min. O motor Common Rail Tier 4A entrega 114 CV e tem controle automático da 
TDF. Também incorpora o sistema de suspensão na cabine Comfort Ride, com uma distância 
entre eixos de 2.380 mm.
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A VALTRA TRAZ A EVOLUÇÃO PARA O CAMPO.

A Valtra entende as necessidades da agricultura e do agricultor brasileiro, por isso não para de 

evoluir. A diversifi cada linha de colheitadeiras, tratores, pulverizadores e implementos Valtra 
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Opotencial do mer-
cado brasileiro com 
o alinhamento dos 

produtos da Bonfi glioli foram 
decisivos para a empresa se 
estabelecer no país. Através 
de suas unidades de negó-
cios, “Soluções Industriais”, 
“Soluções Móveis & Ener-

gia Eólica” e “Soluções para 
Sistemas Fotovoltaicos e de 
Regeneração de Energia”, a 
Bonfi glioli oferece soluções 
específi cas integrando siste-
mas mecânicos, hidráulicos 
e eletrônicos para os siste-
mas de geração de energia 
e para aplicações móveis e 

industriais. A nova identida-
de visual do grupo reforça o 
posicionamento da empre-
sa para as energias renová-
veis, valorizando a marca no 
novo mercado da “economia 
verde”.

A unidade brasileira do 
grupo Bonfi glioli, conquis-

Como parte da 
estratégia de 
desenvolvimento
internacional em 
mercados promissores 
fora da Itália, a 
Bonfi glioli abriu sua 
fi lial no Brasil em 
outubro de 2008.

Manfredi Ucelli Di Nemi, 
diretor-executivo da Bonfi glioli do Brasil

“Fazemos esforços para 
interpretar a realidade do 
Brasil no cenário de hoje”
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tou a recertifi cação da ISO 
9001:2008, norma que qua-
lifi ca os produtos e serviços 
desenvolvidos pela empresa 
mundialmente. A matriz ita-
liana, as unidades produtivas 
e várias fi liais comerciais da 
Bonfi glioli também foram re-
certifi cadas.

Qual o tamanho da em-
presa em números?  Em quais 
países vocês estão presen-
tes? Qual a quantidade de 
funcionários estimada até o 
momento?

Atualmente, o Grupo 
Bonfi glioli está presente em 
mais de 17 países, cobrindo 
América do Norte, America 
Latina, Oceania, Europa, Ásia 
e África, e 10 fábricas. São 
aproximadamente 3.100 fun-
cionários em todo o mundo.

Existe interesse ou pla-
nos de a Bonfi glioli estabele-
cer uma planta de produção 
no mercado brasileiro?

A unidade instalada em 
São Bernardo do Campo, em 
São Paulo, oferece infraes-
trutura adequada. No entan-
to, há planos para se fazer a 
montagem local das séries 
HDP e HDO e, para isso, a 
fábrica terá um layout total-
mente renovado.

Desde o início das ope-
rações, a Bonfi glioli fez um 
esforço de interpretar a reali-
dade do Brasil no cenário de 
hoje, e como será sua evo-
lução, implantando um mo-
delo de negócios novo para 
sermos mais competitivos. 
Neste sentido, o país possibi-
lita um modelo de operação 
com uma estrutura enxuta, 
com parcerias estratégicas, 
não necessariamente verti-
calizada, mantendo foco na 
qualidade do serviço e aten-
dimento, sem perder a fl exi-
bilidade que o mercado re-

quer. Nosso diferencial é 
que temos um conhecimen-
to profundo das aplicações e 
um gerenciamento persona-
lizado para os clientes.

Vocês pensam no merca-
do Latino-Americano como 
uma alternativa frente à cri-
se Europeia?

Muito antes da crise, já 
olhávamos para o potencial 
do mercado brasileiro com 
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o alinhamento dos 
produtos da Bon-
fi glioli, que foram 
decisivos para nos 
estabelecermos no 
país.

Quais os prin-
cipais, ou mais im-
portantes merca-
dos do grupo? Te-
mos a informação 
que o crescimento 
em 2011 foi marca-
do por uma redis-
tribuição substan-
cial do faturamento 
– quase 80% do fa-
turamento veio de 
mercados não ita-
lianos, sendo que 
45% foram de ven-
das realizadas fora 
da Europa.

R e a l m e n t e , 
nossa participação 
em vários setores 
de mercado está sofrendo 
modifi cações. Mesmo a Eu-
ropa não crescendo, ainda é 
muito importante para os ne-
gócios do grupo. Fora da Eu-
ropa o mercado norte-ameri-
cano destaca-se pela melhor 
performance. Os mercados 
emergentes continuam tendo 
investimentos, em particular 
China, Índia e Brasil.

Nos mercados em que 
atua, a Bonfi glioli investe na 
educação e no treinamento 
de mão de obra? Fala-se mui-
to hoje em dia na difi culda-
de que as empresas possuem 
em obter mão de obra quali-
fi cada para operar os novos 
sistemas e tecnologias.

Uma das difi -
culdades é conse-
guir mão de obra 
qualifi cada, assim 
como reter talen-
tos. A Bonfi glioli 
se preocupa com 
o desenvolvimen-
to profi ssional de 
seus colaboradores 
e procura incenti-
vá-los com cursos 
e treinamentos.

Quais os prin-
cipais setores de 
atuação da Bonfi -
glioli no mercado 
brasileiro?

Temos atuado 
com maior foco em 
alguns segmentos 
específi cos, entre 
os maiores da uni-
dade InS (Soluções 
Industriais) são de 
mineração, sucroe-

nergético e infraestrutura.
A unidade MWS (Móvel 

& Energia Eólica) está cres-
cendo agressivamente nos 
mercado agrícola e energia 
eólica. A Bonfi glioli está tra-
balhando no desenvolvimen-
to desses mercados.

Nos fale um pouco mais 
profundamente sobre a atu-
ação da Bonfi glioli no cam-
po da energia “verde” e nos 
setores de máquinas pesadas 
e agrícolas.

Pela unidade de negócios 
Soluções Móveis & Energia 
Eólica, o Grupo Bonfi glioli 
tem planos ambiciosos para 
o mercado brasileiro. Já no 
setor de energia solar, a fi lial 

“Nosso

diferencial é 

que temos um 

conhecimento

profundo das 

aplicações e um 

gerenciamento

personalizado

para os clientes”
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tendência e está desenvol-
vendo uma série de transmis-
sões híbridas (eletromecâni-
cas) destinada aos setores 
automotivo, industrial e agrí-
cola. Nas aplicações agríco-
las, por exemplo, está sendo 
desenvolvido um motoredu-
tor eletromecânico para pul-
verizadores.

Quais as expectativas 
da Bonfi glioli para o ano de 
2013 no mercado brasilei-
ro?

Tratando-se da unida-
de de negócios MWS, espe-
ramos um crescimento signi-
fi cativo em 2013 nos setores 
agrícola, construção e energia 
eólica. Nas aplicações indus-
triais temos fortes expectativas 
no mercado sucroalcooleiro, 
onde a marca está sendo con-
solidada e reconhecida cada 
vez mais.

brasileira iniciou suas ativi-
dades de desenvolvimento 
de mercado com uma unida-
de de negócios dedicada ao 
setor. Em relação aos merca-
dos agrícola e de construção, 
a Bonfi glioli reafi rma o pró-
prio compromisso, com pro-
dutos e aplicações dedica-
dos a todos os maiores fabri-
cantes.

Em 2012, lançamos nas 
feiras do setor, os redutores 
722C3H, dasérie 700, con-
cebido especialmente para 

escavadeiras pesadas (120 a 
150 toneladas), grandes má-
quinas de perfuração (180 
a 230 toneladas) e guindas-
tes (180 a 230 toneladas). O 
equipamento atinge um tor-
que de 330.000 Nm. Também 
foi apresentada a nova série 
600WE, projetada para pla-
taformas elevatórias. O siste-
ma de acionamento elétrico 

desses equipamentos ofere-
ce vantagens em termos de 
manobrabilidade, confi abili-
dade, economia de operação 
e sustentabilidade, graças à 
baixa emissão de poluente 
e baixa poluição sonora. Os 
produtos são indicados para 
máquinas de até16 toneladas 
e com elevação de até 27.

Durante a feira Agrite-
chnica, em Hanover na Ale-
manha, vocês apresentaram 
o primeiro acionamento hí-

brido para automóveis apli-
cado em áreas agrícolas, de-
senvolvido em parceria com 
a Magneti Marelli. Fale um 
pouco mais sobre este pro-
duto.

Existe um trend, em nível 
mundial, focado na redução 
de emissão de poluentes e 
consumo de combustível. A 
Bonfi glioli acompanha esta 

“Temos fortes 

expectativas

no mercado 

sucroalcooleiro,

onde a marca está 

sendo consolidada 

e reconhecida cada 

vez mais”
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Este importante prêmio foi criado para reco-
nhecer publicamente o mérito dos melhores
empresários italianos que continuam traba-

lhando no país, baseando-se na criatividade, enge-
nharia, inovação e atenção ao seu negócio.

Este ano, o prêmio, na categoria de Produtos
Industriais, foi dado a Amilcare Merlo, fundador e
presidente do Grupo Merlo. Esta categoria reconhe-

ce as melhores companhias que se destacam pela
excelência e inovação tecnológica aplicada às má-
quinas.

O Júri, presidido este ano por Emma Marcega-
glia e composto por destacados membros do mun-
do empresarial e acadêmico, ofereceu o troféu a Mer-
lo "por haver desenvolvido um plano de expansão
internacional que lhe destacou em mercados de den-

No dia 22 de novembro foi
celebrada a cerimônia de
entrega dos prêmios da XVI
edição da Ernst & Young ao
Empresário do Ano, em
Palazzo Mezzanotte em
Milão, sede da Bolsa de
Valores da Itália.

Prêmio concedido por Ernst & Young na categoria de
Produtos Industriais

AMILCARE MERLO,
EMPRESÁRIO DO ANO
NA ITÁLIA

AMILCARE MERLO,
EMPRESÁRIO DO ANO
NA ITÁLIA
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tro e fora da Europa através de políticas comerciais
de inovação, modernização das instalações de pro-
dução, e desenvolvimento tecnológico continuo de
seus produtos”.

A motivação é fundamental e oferece uma men-
sagem chave, especialmente neste momento histó-
rico: é possível desenvolver um modelo de empre-
sa global (a expansão internacional permite ao Gru-
po Merlo exportar mais de 90% de sua produção) e,
ao mesmo tempo, manter suas raízes e seguir inves-
tindo na Itália (Merlo concentra-se em seu país de
origem, por decisão empresarial, a produção possui
investimento na modernização das instalações, na
tecnologia, engenharia e relacionadas com investi-
gação e todas as funções principais do negócio).

Esta política rendeu frutos nos resultados co-
merciais e nos novos produtos, Turbofarmer P50.8
e Multifarmer 40,9, que acabam de ser apresenta-
dos, com grande êxito, na EIMA de Bolonha.

Tratam-se de produtos cuja excelência foi cer-
tificada com um Premio na EIMA 2012, com base,

principalmente, em inovações: a M CDC (um
sistema que garante a máxima segurança ope-
racional impedindo a inclinação longitudinal
do veículo) e a M CVTronic (a original inter-
pretação de Merlo para transmissão variável
contínua).

Uma realidade industrial que, mantendo
o coração e a mente firmemente na Itália, des-
tacou a Merlo como uma empresa global, gra-
ças à sua corajem de investir sempre.

Amilcare Merlo com o
Diretor Comercial, Andrea Bedosti.

Coletiva de imprensa no stand da Merlo na EIMA 2012.
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Esta Feira constitui uma 
referência para a agri-
cultura empresarial dos 

EUA, nela se apresentam as 
inovações mais signifi cativas 
relacionadas à mecanização, 
e também marca as tendên-
cias que orientam os produ-
tores de países que praticam 
a agricultura empresarial de 
grades cultivos (soja, milho, 
trigo), como são os casos da 
Argentina e do Brasil.

Como é tradicional no 
continente americano, as fei-
ras agrícolas se celebram em 
‘campo’, e o agricultor parti-
cipa com sua família, este é o 
caso da Farm Progress Show. 
Esta feira, que agora aconte-

ce com periodicidade bienal, 
durante muitos anos mudava 
de sede, sempre dentro do 
Estado de Iowa; agora, pela 
terceira edição consecutiva 
fi xou seu ponto de celebra-
ção em Boone, e está previs-
to que não mude de local nos 
próximos 17 anos.

Isto permitirá combinar 
as características de uma fei-
ra de campo, com uma infra-
estrutura fi xa no que se refe-
re a ruas estabelecidas e ser-
viços para os visitantes, já 
que cada empresa exposi-
tora, mais de 500 nesta 59ª 
edição, situa tendas de pro-
teção nos stands. Esta infra-
estrutura permanente garante 

Dos dias 28 a 30 de 
agosto foi celebrada 
na localidade de 
Boone, Iowa central 
(EUA), a 59ª edição da 
Farm Progress Show, 
feira de encontro 
obrigatório para a 
agricultura do ‘meio-
oeste’ americano, 
onde mandam a soja, 
o milho e o trigo.

AUMENTAR AAUMENTAR A 
PRODUTIVIDADEPRODUTIVIDADE
APOIANDO-SE NAAPOIANDO-SE NA 
AGRICULTURA DE PRECISÃOAGRICULTURA DE PRECISÃO

AGRIWORLD
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a celebração da feira quando 
se produzem circunstâncias 
meteorológicas pouco favo-
ráveis, proporcionando as-
sim mais comodidade aos 
milhares de visitantes.

A eleição da localidade 
de Boone como sede per-
manente é uma consequên-
cia de sua boa comunica-
ção e proximidade a hotéis 
e restaurantes, e da Iowa Sta-
te University, líder em inves-
tigação agrária e educação. 
No mais, dispõe de espaço 
sufi ciente para a mostra fi xa, 
cerca de 40 ha, mais 140 ha 
para demonstrações de cam-
po, e cerca 70 ha para esta-
cionamento para visitantes. 

As demonstrações de 
campo constituem uma das 
marcas da Farm Progress 
Show, e devido à data em 
que se celebra é possível ver 
a colheita de milho, e de tudo 
o que se relaciona com a pre-
paração do solo e com as téc-
nicas conservacionistas que 
tornam possível a Agricultu-
ra Sustentável.

Inovações para a 
agricultura de precisão

Como é de costume, a 
Farm Progress Show mostra 

todas as novidades das em-
presas, e especialmente tudo 
o que se refere à Agricultu-
ra de Precisão. É apreciável 
que as empresas seguem tra-
balhando para melhorar dia a 
dia, fabricando produtos in-
teressantes para os agriculto-
res mais avançados.

Como característica co-
mum evidencia-se a tendên-
cia de todas as empresas a 
desenvolver sistemas de co-
municação entre sensores 
(ISO-BUS), melhorando este 
tipo de comunicação. O siste-
ma elimina cabos, mas a van-
tagem principal é a de poder 
utilizar um protocolo comum 
de comunicação entre senso-
res e os monitores das diferen-
tes marcas do mercado. 

Como avanços mais signi-
fi cativos se destacam as me-
lhoras nos sistemas de comu-
nicação, na transmissão de 
dados, no controle para uma 
maior efi ciência no trabalho, 
manejo de insumos em doses 
variáveis, software com maio-
res facilidades e prestações, 
aviões não tripulados, senso-
res de índice verde e biomas-
sa de uso manual, etc.

É notável uma forte con-
corrência entre empresas (Ag 

Leader, Trimble, Topcon, en-
tre outras) por reforçar seus 
produtos, e tratam de des-
qualificar aqueles que são 
sua concorrência direta. 

Tecnicamente se pre-
tende alcançar um objetivo 
difícil, inalcançável com a 
tecnologia hoje disponível, 
que é chegar a rendimentos 
de 18.8 t/ha de milho para 
2030. Para isto não é sufi-
ciente contar com sementes 
melhoradas (geneticamente), 
mas será necessário melhorar 
substancialmente as técnicas 
de cultivo. Algumas das novi-
dades em relação à Agricul-
tura de Precisão estão apre-
sentadas abaixo.

Case IH
Destacou-se a melhora 

no sistema de modulação de 
doses mediante pulsos para a 
aplicação de fertilizantes ni-
trogenados líquidos, e tam-
bém inseticidas e herbici-
das, mediante a extensão de 
sua faixa de operação efi caz. 
O sistema trabalha com bi-
cos independentes abrindo 

Equipamentos
preparados para 
as demons-
trações de 
campo.

Monitor da Case IH adaptado para a pulverização.
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e fechando de maneira inter-
calada. Com a sobreposição 
de jatos entre os bicos todo 
o campo recebe o produto. 
A intermitência de abertura e 
fechamento é muito elevada. 
Os tempos de resposta são de 
menos de um segundo, entre-
tanto não se pode trabalhar 
com doses extremas sem rea-
lizar uma troca de bicos.

Para as semeadoras se 
oferece o sistema de doses 
variáveis com variador hi-
drostático, controlado pelo 
mesmo monitor utilizado em 
pulverização. Começa a ofe-
recer o sistema de plantio 
com linhas pareadas (‘twin 
row’), um sistema que pode 
ganhar mercado nos próxi-
mos anos.

Nos sensores para as co-
lheitadeiras de grão, junto 
com a placa de impacto para 
determinar o fl uxo de grãos 
que chega à o funil, estão 
desenvolvendo alternativas, 
como o medidor volumétri-
co, que inclui sensor de umi-
dade e integra um acelerô-
metro e um giroscópio que 
permita corrigir as inclina-
ções da máquina quando tra-
balha em ladeiras.

Foram simplifica-
dos os sistemas de cali-
bragem dos motores de 
rendimento e também 
a exportação de dados 
que se faz diretamen-
te a um ‘pen drive’, eli-
minando os cartões de 
memória tradicional-
mente utilizados.

John Deere
Se destacou o lançamen-

to comercial do sistema de 
seguimento de reboque fu-
nil para as colhedoras, re-
centemente apresentado nas 
principais feiras europeias. 
E possível programar a posi-
ção em que se deseja situar 
la tolva em relação à colhei-
tadeira, para que o condutor 
da colheitadeira tome o con-
trole do conjunto. O sistema 
utiliza o posicionamento por 
GPS e a comunicação por ra-
dio. Pode envolver varias co-
lheitadeiras e reboques si-
multaneamente.

Apresentou seu sistema 
de comunicação sem fi o en-
tre máquinas, para tudo o 
que se relaciona com condi-
ções de funcionamento, pro-
gramação de manutenção, 
controle prévio de soluções 
de problemas, etc.

Entre as máquinas des-
tacam-se o pulverizador JD 
4940, com injeção direta, de-
pósito de cerca de 5000 litros 
para água e três depósitos au-
xiliares nos quais se armaze-
nam os agroquímicos que se 
aplicam. Estes produtos são 
injetados antes da barra de 
pulverização misturando-se 
com a água do depósito prin-
cipal. O tempo de resposta 
está entre 0.5 e 2.0 segundos, 
o que permite aplicar herbi-
cidas em doses variáveis em 
tempo real, ou com prescri-
ções previamente programa-
das. Isto permite condicio-
nar as aplicações de abonos 
líquidos à detecção do nível 
de vegetação determinada 

Bicos pulsantes do pulverizador Case IH.

Pulverizador John Deere 4940 de 
injeção direta.

FEIRA
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com sensores de índice de 
biomassa.

Por outra parte, a John 
Deere segue oferecendo o 
sistema de doses de semea-
dura variável mediante mo-
tores hidráulicos controla-
dos pelo monitor universal 
que oferece em seus trato-
res, e que se utiliza para 
controlar todas as máqui-
nas dirigidas e autoprope-
lidas.

Trimble
Esta empresa, que é a 

que fornece os equipamen-
tos que utiliza CNH em sua 
marca New Holland, apre-
sentou um monitor (CFX 
750) mais simples e com 
menos funções que o mo-
delo FMX. Isto lhe permite 
oferecer um produto com-
petitivo em preço e que co-
bre as necessidades de um 
grande número de usuá-
rios. Também com seu sis-
tema RTX consegue melhor 
precisão (em torno de 4 cm) 
com melhor preço.

Outra melhora é o sis-
tema de piloto automático 
‘Easy Pilot’, com tecnolo-
gia T3, com três giroscópios 
e três acelerômetros que 
dão maior precisão na pi-
lotagem ao detectar o mo-
vimento de execução, com 
dois tipos de antenas, a RTX 
para 4 cm e a RTX para 2.4 
cm.

Assim como em outras 
marcas, com seu sistema ‘co-
nected farm’ utilizando a co-
municação por telefone mó-
vel com sistema ‘android’, se 

pode seguir todas as ativida-
des das máquinas no cam-
po.

Dispõe de um novo sen-
sor ‘Green Seeker’ manual, 
com o qual que se pode es-
canear as folhas das plantas; 
os valores obtidos, ao serem 
comparados com um padrão 

(desenvolvido para o mi-
lho), permitem deduzir as 
necessidades de fertiliza-
ção do cultivo. 

Também oferece um 
modelo de avião radiocon-
trolado, que atualmente se 
utiliza em sistematização 
de terrenos (nivelação, tra-
çado de rotas, etc.), que es-
tão adaptando com senso-
res para usos agrícolas.

Para realizar mapas de 
colheita com colheitadeiras 
de grão oferece um moni-
tor volumétrico que inclui 
acelerômetro e giroscópio 
para dar mais confi ança e 
precisão à medida, e que 
se calibra com a introdu-
ção da densidade do grão 
que se colhe. 

Como novidade ofere-
ce os sistemas de contro-
le em doses variáveis para 
esterco tanto sólido quan-
to líquido, algo que é difícil 
devido a elevada variabili-
dade da quantidade de fós-
foro que possui. O controle 
da dose de fósforo é essen-
cial para evitar problemas 
de contaminação ao supe-
rar as doses permitidas.

Outras empresas 
especializadas

Ag Leader mostrou 
suas novidades para piloto 
automático, em alguns de 
seus monitores e no softwa-
re com o qual trabalham. Em 
relação aos equipamentos 
de plantio propõem trocar as 
molas, ou os acumuladores 
pneumáticos, que atuam so-
bre as linhas de plantio, subs-

Sensor ‘Green seeker’ da Trimble.

Avião radiocontrolado (Trimble)

Sistema de carga hidráulica em cada linha de plantio 
(Ag Leader).
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tituindo por um sistema 
hidráulico que melhora 
a velocidade de reação 
com resposta em centé-
simos de segundo. Em 
um segundo momento 
se realizam 5 determina-
ções da dureza do solo e 
da pressão que aplicam 
as rodas de apoio das li-
nhas de plantio. O siste-
ma trabalha em seções e 
não por linhas indepen-
dentes.

Raven ofereceu um 
sistema de injeção direta 
do produto fi tossanitário 
sobre a água proceden-
te do depósito principal, 
controlado mediante o 
sistema ISO-BUS, que 
permite integrar-se em 
monitores de pulveriza-
ção de outras marcas.

Precision Planting é 
uma empresa que desen-
volve equipamentos para 
modifi car elementos das 
semeadoras de diferen-
tes marcas com o objeti-
vo de melhorar seus be-
nefícios. Seu monitor de 
plantio 20/20 oferece as 
opções de carga pneu-
mática ou hidráulica so-
bre as linhas de plantio. 

O controle se faz 
para cada linha (não por 
seções).  Consideram 
mais importante limitar a 
pressão sobre o solo das 
rodas que controla a profun-
didade de cada linha de plan-
tio, que o duplo disco semea-
dor ao entrar no solo.

Quando utiliza controle 
da pressão sobre a linha me-

diante ‘pulmões’ de ar, utili-
za dois, um que atua pres-
sionando para baixo e outro 
que levanta o corpo quan-
do se passa a carga do ní-
vel estabelecido. O siste-
ma hidráulico 20/20 ‘delta 

force’ atua sobre cada 
sulco e com um tempo 
menor de reação que 
com o pneumático. A 
resposta do sistema hi-
dráulico é praticamen-
te instantânea; em ape-
nas 1 m de recorrido de 
1 m, em relação aos 15 
m do sistema pneumáti-
co. Além disso, trabalha 
com muito baixa pres-
são deixando a semente 
quase na superfície, mas 
sempre com a profundi-
dade uniforme.

Foi possível apreciar 
a pressão destes especia-
listas nos sistemas GPS e 
eletrônica agrícola para 
converterem-se em for-
necedores exclusivos 
dos grandes do setor de 
maquinário agrícola.

Maior demanda por 
equipamentos de 
irrigação

Este ano a seca na 
região, onde ocorreram 
quedas médias dos ren-
dimentos na colheita de 
milho de uns 30%, in-
centivou a demanda por 
equipamentos de irriga-
ção, de forma que mes-
mo antes do ano fi nali-
zar, as vendas já cresce-
ram aproximadamente 
30% em relação ao ano 
anterior.
As empresas que ofere-

cem instalações de irrigação 
estavam muito presentes, e 
algumas, como Valley-Val-
mont, que já está comercia-
lizando soluções inovado-

Linha de plantio da AgLeader 
(Precision Planting).

FEIRA
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ras para introduzir um sis-
tema de doses variáveis de 
água para irrigação, varian-
do a vazão de aspersão me-
diante abertura e fechamento 
de eletro-válvulas, o chama-
do Sistema Valley de Irriga-
ção de Precisão – VIP. Além 
disso a Valmont, ainda apre-
sentou ao mercado o Valley 
Corner. Um produto revolu-
cionário que tem grande po-
tencial para maximizar o uso 
do solo na propriedade rural, 
irrigando áreas antes inatin-

EXEMPLO A SEGUIR
Algo que pode surpreender, 
da perspectiva europeia, é a 
colaboração dos agricultores com 
os centros de investigação e com 
as empresas que desenvolvem a 
tecnologia mais avançada.
Assim, na Iowa State University 
se investiga sobre temas de 
agricultura, solos e maquinário. 
Fazem diferentes projetos, e cada 
professor é o responsável de tudo o 
que aconteça, desde o agronômico 
ao econômico, e deve conseguir 
que o projeto seja viável. As 
investigações muitas vezes surgem 
das perguntas que os produtores 
fazem e para aquelas que não ha 
resposta, a busca de soluções são 
os novos projetos de investigação. 
Sem duvida, é um modelo a ser 
seguido.

gíveis. Como um braço arti-
culado o Valley Corner pos-
sibilita a irrigação de campos 
quadrados, com obstáculos e 
com outras formas com pre-
cisão. O engenheiro-agrô-
nomo Vinícius Melo explica 
que todo o sistema é guia-
do por GPS, com válvulas de 
controle de vasão, “Isso ga-
rante eficiência na aplica-
ção de água, efl uentes e in-
sumos na medida certa”, e 
ressalta, “além de novos pro-
jetos o equipamento pode ser 

acoplado em pivôs já exis-
tentes”.

 Andrés Méndez
ENG. AGRÔNOMO

INTA-MANFREDI (ARGENTINA)
BOONE, IOWA CENTRAL, EUA
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Ainovação sempre es-
teve presente na his-
tória do grupo Silto-

mac, buscando soluções para 
o desenvolvimento do agro-
negócio, geração de ener-
gia e fi xação do homem no 
campo.

Em função da crescente 
demanda energética dado o 
aumento do desenvolvimen-
to econômico do país, a Sil-

tomac traz uma solução ino-
vadora e pioneira para o Bra-
sil – BIOBALER. A Biobaler 
alia toda a experiência, tra-
dição e agilidade no campo 
da Siltomac com mais de 40 
anos de atuação no mercado 
com a qualidade dos produ-
tos da Anderson Group.

A Anderson Group tem 
mais de 20 anos no desen-
volvimento e fabricação de 

equipamentos florestais e 
agrícolas com destaque para 
a BIOBALER; que recebeu o 
prêmio de inovação tecnoló-
gica da ASABE em 2011 nos 
Estados Unidos.

“A parceria surgiu da ne-
cessidade do mercado por 
equipamentos de colheita e 
enfardamento para o nascen-
te segmento de biomassa fl o-
restal com fi ns energéticos”, 

A REVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA PARA O 
SETOR DA BIOENERGIA

A Siltomac, 
representante
exclusiva no Brasil 
dos equipamentos 
da Anderson Group, 
traz uma solução 
inovadora e pioneira 
para enfardamento de 
biomassa e resíduos 
fl orestais.

Biobaler WB55, enfardadora de biomassa 
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disse Silvio Casale, Di-
retor Comercial da Sil-
tomac. “A Siltomac foi 
buscar a solução me-
canizada que atendes-
se as exigências do mer-
cado brasileiro e, junta-
mente com a Anderson 
Group, disponibilizan-
do para o país a solução 
tecnológica mais avan-
çada no mundo para en-
fardamento de biomas-
sa e resíduos fl orestais, 
com a qualidade e ga-
rantia dos serviços Silto-
mac”, agregou.

A Siltomac é o re-
presentante exclusivo 
no Brasil para comer-
cialização, pós-venda, 
assistência técnica e 
treinamento operacio-
nal dos equipamentos 
da Anderson Group, in-
cluindo a Biobaler. “O 
mercado potencial para 
a Biobaler é algo surpre-
endente”, segundo Patri-
ce Desrochers, CEO da 
Anderson Group.

A expectativa da 
Siltomac com relacao 
a Biobaler, após as pri-
meiras vendas no Brasil, 
é muito positiva, “pois 
ele é um equipamento 
muito versátil e inova-
dor”, afirma Silvio Ca-
sale. “Com a Biobaler 
é possível realizar em 
uma única operação a 
colheita e o enfarda-
mento de áreas fl orestais 
comerciais, limpeza de 
áreas degradadas, ma-
nutenção de áreas sob 
linhas de alta tensão, re-

colhimento de resíduos 
fl orestais ou, ainda, co-
lheita de sub-bosque. 
“Na citricultura, tive-
mos experiências bem 
sucedidas no recolhi-
mento e enfardamen-
to de pomares doen-
tes que necessitavam 
de reforma”. Desta for-
ma, evitou-se a quei-
ma das plantas no cam-
po, sua biomassa pode 
ser convertida em ener-
gia. Esperamos que este 
produto, inovador, so-
lucione o problema de 
recuperação energéti-
ca em culturas que até 
então não tinham solu-
ções mecanizadas e/ou 
economicamente viá-
veis disponíveis para os 
setores agrícolas e fl o-
restais”.

A S i l tomac es tá 
empenhada em aten-
der este novo merca-
do e, para tanto, apre-
senta uma linha com-
pleta de equipamentos 
para o processamento 
dos fardos produzidos 
pela Biobaler. “Desta 
forma, a biomassa po-
derá ser recolhida pela 
enfardadora, processa-
da e destinada à con-
versão energética. Inte-
grado a este produto, a 
Siltomac desenvolveu 
uma esteira de transpor-
te de biomassa para fa-
cilitar a movimentação 
da carga ao longo de 
todo o processo produ-
tivo”, fi nalizou o Dire-
tor Comercial.

“O potencial do mercado 

brasileiro para nosso 

produto surpreendeu 

minhas expectativas”

Patrice Desrochers (Anderson Group)

“Ser pioneiro sempre foi 

o nosso diferencial forte“

Silvio Casale (Siltomac)
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Realizado desde 2005, 
através da parceria es-
tabelecida entre a Fa-

culdade de Ciências Agro-
nômicas (FCA/UNESP) e a 

Conflor Jr. (Empresa Júnior 
de Consultoria Florestal), o 
Dia de Campo do Eucalip-
to sempre buscou atender os 
anseios dos pequenos e mé-

dios produtores. A crescente 
demanda por madeira, prin-
cipalmente para mourões, 
postes, energia (carvão e le-
nha) e construção civil, tem 
valorizado o seu preço e cria-
do nichos de comércio para 
o pequeno produtor, desper-
tando interesses. 

Na edição de 2012, o 
evento foi inovado com as ofi -
cinas “Produção de eucalip-
to adensado para biomassa” e 
“Tratamento de mourão com 
preservativos”, que devido ao 
sucesso, também contribuiu 
com a qualidade do evento.

O Dia de Campo do Eu-
calipto é realizado em duas 
etapas: a primeira consiste na 
apresentação de palestras no 
Ginásio de Esportes da FCA/

A Faculdade de Ciências Agronômicas - FCA da 
UNESP realizou no dia 26 de setembro o 8º Dia 
de Campo do Eucalipto na Fazenda Experimental 
Lageado.

8º Dia de Campo do Eucalipto

INFORMAÇÕES PARA OS 
PEQUENOS E MÉDIOS 
PRODUTORES RURAIS
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UNESP, abordando temas de 
importância na cultura. 

No campo da Fazen-
da Experimental Lageado, 
acontece a segunda etapa do 
evento, onde realizam-se de-
monstrações de equipamen-
tos e exposição de insumos 
para as atividades de preparo 
de solo, plantio, manutenção 
e colheita da fl oresta. 

Em 2012 as áreas com 
eucalipto apresentavam ida-
des desde um até seis anos, 
e ainda, como ocorre tradi-
cionalmente todo ano, hou-
ve o plantio de mais um hec-
tare de eucalipto, incluindo 
as dinâmicas relacionadas à 
colheita fl orestal (corte, bal-
deio e empilhamento de to-
ras). Este ano aconteceram 

atividades de colheita bem 
como manejo de brotação de 
eucalipto.

O dia de campo trouxe 
ao público o que há de mais 
moderno na cultura, mos-
trando aos produtores como 
obter uma fonte maior de 
renda e quais as práticas ade-
quadas para a implantação e 
manutenção da cultura tendo 
contado com a participação 
crescente de pequenos e mé-
dios produtores, profi ssionais 
das empresas fl orestais, estu-
dantes de graduação de En-
genharia Florestal, pós-gra-
duação e técnicos fl orestais 
e agrícolas. 

Em sua primeira edição 
(2005), o evento Dia de Cam-
po de Eucalipto contou com 

a participação de somente 55 
pessoas. Nas edições seguin-
tes, nos anos 2006 e 2007, o 
público aumentou conside-
ravelmente, contando com 
122 e 293 inscritos, respec-
tivamente. 

Desde 2007, o evento 
conta com barracão locali-
zado na área de plantio, para 
que as empresas patrocina-
doras tenham a oportunidade 
de expor seus produtos e rea-
lizar novos negócios, infl uen-
ciando diretamente na alta 
participação de patrocinado-
res nos anos seguintes.

Em 2011 houve aumen-
to do público em relação a 
2010, com 520 participantes 
e, este ano de 2012 o evento 
contou com um público de 
562 participantes.

Para o 9º Dia de Cam-
po, assim como em 2012, o 
evento contará com o apoio 
na realização das operações 
manuais e mecanizadas, de 
preparo de solo, silvicultura 
e colheita da Multifl oresta - 
Negócios Sustentáveis.

Prof. Saulo Guerra
Prof. Carlos Wilcken
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AFenasucro & Agroca-
na 2012 foi marcada 
por um diálogo com 

governo para ampliar oferta 
de energia renovável e para 
estimular este setor que ge-
rou mais de US$ 15 bilhões e 
3 milhões de empregos dire-
tos e indiretos na safra 2012, 
mesmo tendo vivdo um perí-
odo de tensão devido a fato-
res climáticos e à crise eco-
nômica mundial.

Mariangela Rebuá, em-
baixadora do Itamaraty, afi r-
mou que o modelo sustentá-
vel de produção é prioridade 
e lembrou a demanda exter-
na pela experiência brasi-
leira em etanol, acumulada 
desde o início dos anos 70 
com o Pró-Álcool. Ela relem-
brou que a agência ambien-
tal norte-americana reconhe-
ceu o etanol como combus-
tível avançado, ressaltando 

que a parceria com o setor 
privado do Brasil e dos EUA, 
que não mantêm restrições 
tarifárias, contribui para a 
consolidação desse combus-
tível como commodity inter-
nacional. 

A feira ofereceu espaço 
para o setor de logística que, 
previsto para começar em 
2013, contou este ano com 
a participação de empresas 
do Allgroup, a TransEspecia-
lista, e a Aliança Soluções 
Agrícolas e Industriais. Ri-
cardo Amadeu da Silva, CEO 
do Allgroup e diretor supe-
rintendente da TransEspecia-
lista, destacou como notória 
a relevância desse tema para 
a competitividade de toda a 
cadeia. “Esta área – que cor-
responde a 30% dos gastos 
da usina – merece ser gerida 
da melhor maneira, com pro-
fi ssionalismo e tecnologia”.

A FENASUCRO & AGROCANA 2012 
(Sertãozinho, SP)

Na edição de 
2012, na cidade de 
Sertãozinho, interior 
de São Paulo, foram 
comemorados os 20 
anos da Fenasucro 
– Feira Internacional 
da Indústria 
Sucroalcooleira, e os 
10 anos da Agrocana 
– Feira de Negócios 
e Tecnologia da 
Agricultura da Cana-
de-Açúcar. Sendo 
o maior encontro 
mundial do setor 
sucroenergético e 
fórum de discussão 
sobre toda a cadeia 
produtiva e a geração 
de negócios.

O encontro do setor 
sucroenergético
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A Bonfi glioli
O Grupo Bonfi glioli di-

vulgou durante a feira o con-
trato de fornecimento para a 
Usina Alta Mogiana (UAM) 
de uma série de redutores de 
eixo paralelo da linha HDP 
e pendulares da linha F. O 
foco da Bonfi glioli, em todo 
o mundo, é apoiar e partici-
par de projetos ligados à ge-
ração de energia renovável, 
característica incorporada 
desde a logomarca até a con-
cepção dos produtos ofere-
cidos ao mercado. Além de 
biomassa, a Bonfi glioli tam-
bém disponibiliza produtos 
e tecnologia para energia eó-
lica, hidroelétrica e fotovol-
taica.

Benri
Manoel Bertone, ex-se-

cretário de produção e agroe-
nergia do Ministério da Agri-
cultura falou sobre o Benri 
– Biomass Energy Research 
Institute, que hoje lidera.

Primeiro sistema de clas-
sifi cação por rating voltado 
para o setor sucroenergéti-
co do mundo, foi criado ano 
passado e desenvolvido para 
o mercado de açúcar, etanol e 
derivados de cana, com o ob-
jetivo de avaliar a performan-
ce relativa de atividades agrí-
colas e industriais por pro-
dutores e processadores de 
cana-de-açúcar. “O sistema 
de rating oferece uma ava-
liação que atribui notas, se-
gundo a efi ciência com que 
esses parâmetros são aplica-
dos no processo produtivo”, 
explica Bertone. As notas va-
riam de D a AAA. 

“O objetivo do Benri é 
oferecer um sistema de clas-
sifi cação transparente, inde-
pendente e confiável para 
ser usado com fi ns de con-
cessão de crédito, análise de 
investimento e gestão de em-
presas”.

Seminário STAB industrial 
Indicadores de efi ciência 

industrial e aspectos do pro-
cesso de destilação foram os 
temas do seminário industrial 
STAB (Sociedade dos Técni-
cos Açucareiros e Alcoolei-
ros do Brasil). O seminário 
teve como objetivo levar aos 
profi ssionais do setor as ino-
vações que surgem no mer-
cado e podem ser úteis às 
empresas.

A Nalco
Apresentou o Nalco YAM, 

(Yeast Activity Monitor), tec-
nologia especialmente desen-
volvida para monitorar a ativi-
dade da levedura em diferen-
tes estágios, o equipamento 
permite a identifi cação ime-
diata de problemas no pro-
cesso, melhora a eficiência 
fermentativa e diminui o tem-
po de fermentação, reduzin-
do custos operacionais. 

A Gasil
A aposta da empresa é 

uma nova técnica que pos-

sibilita a obtenção de açúcar 
cristal com a cor abaixo de 
100, por meio da substitui-
ção do enxofre pelo ozônio 
no processo de industrializa-
ção. Os principais benefícios 
da tecnologia são maior pro-
dutividade na fabricação do 
etanol e a produção de um 
açúcar mais saudável, com 
a eliminação do uso de pro-
dutos químicos, bacterici-
das e antibióticos, num pac-
to de não agressão ao meio 
ambiente. 

No setor automotivo...
Pelo segundo ano conse-

cutivo, a Chevrolet é a marca 
ofi cial da feira e a novidade 
desta vez foi a nova S10. 

No estande da Toyota fo-
ram apresentadas as novas 
versões do utilitário esporti-
vo SW4 e da picape líder de 
vendas no segmento, a Hilux 
4x4 modelo 2013, ambos au-
tomáticos e fl ex. 

A nova Ranger, simples 
ou cabine dupla, foi a opção 
da Ford para o produtor rural, 
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público cuja representativida-
de no faturamento da empre-
sa está entre 15% e 20%.

A aposta da Fiat foi o 
novo Strada 1.6, que além 
de maior potência e acaba-
mento diferenciado, oferece 
a versão cabine dupla. 

A Baldan 
Exibiu produtos para aper-

feiçoar o preparo e o cultivo 
do solo para a cana-de-açú-
car visando à produção sus-
tentável através de monito-
res e sensores que indicam 
desperdício ou sobrecarga de 
corretivos ao meio ambiente. 
A empresa lançou ainda uma 
plantadora de grades espe-
ciais e transbordo para aplica-
ções em tratores de 600HP. 

A Case IH 
Expôs novos modelos e 

tratores entre eles o novo Ma-
xxum, a Série Puma e os no-
vos modelos da família Mag-
num, além das colhedoras de 
cana com bitola de 1,36m, 
que viabilizam a colheita 

mecanizada em áreas plan-
tadas com espaçamento re-
duzido.

A Dria Implementos 
Agrícolas

Expôs máquinas e imple-
mentos de desenvolvimento 
agropecuário nas linhas ca-
navieira, cafeeira, rodoviária, 
fl orestal e de citros/fruticultu-
ra. O lançamento foi o distri-
buidor de adubo de superfí-
cie 3 e 4 linhas.

A FCN 
Destacou a Policana 2L, 

um dispositivo acoplável às 
laterais das colhedoras de 
cana que promove a duplica-
ção da densidade de colheita 
e reduz o custo da tonelada 
colhida. Redução do desgas-
te do material rodante e do 
consumo de facas, economia 
de óleo diesel e diminuições 
de impurezas minerais.

A Irrigabrasil 
Apresentou o carretel en-

rolador Turbomaq, conjunto 
motobomba e carreta abrigo 
para trabalhadores rurais.

A Santal 
Exibiu um sistema com-

pleto de mecanização agrí-
cola para as lavouras de 
cana-de-açúcar. Plantadoras 
de cana picada, colhedoras 
de pneus e esteira, e veícu-
los de transbordo e transbor-
do sobre caminhão.

A Unimil 
Lançou sua linha de fi ltro 

de ar, óleo e combustível

A LDA 
Apresentou uma linha 

completa de equipamentos 
rodoviários para a linha agrí-
cola, entre eles: Comboio de 
Lubrifi cação, Plataforma P2, 
Tanque Pipa e Tanque Com-
bustível e Carro Oficina. E 
também sua linha de Tanques 
Rodoviários

A Teston 
Empresa voltada para o 

setor de Implementos para 
transporte, deu destaque para 
o Gigante 22.000 o único no 
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mercado com capacidade 
para transportar até 22 tone-
ladas de carga. Destaque ain-
da para o Transbordo sobre 
chassi Teston MCSC 14.000

A SMC 
Líder Mundial em auto-

mação Pneumática apresen-
tou algumas novidades para 
o setor entre eles: Filtro regu-
lador, Válvula Solenoide In-
terface Namur, Posicionado-
res E/P- série IP, Filtro Regu-
lador Total Inox, Booster de 
Vasão E Booster de Pressão.

O Grupo Chevron
 Que detém no Brasil os 

direitos do uso da marca Te-
xaco, lançou na feira uma 
nova linha de óleos lubrifi -
cantes Regal EP, indicados 
para lubrifi cação de mancais 
e redutores de turbinas, os 
produtos proporcionam alta 
estabilidade contra a oxida-
ção do óleo, proteção contra 
ferrugem e corrosão e des-
gaste de engrenagens.

A Gardner Denver Nash 
Destacou a linha Vectra 

que compreende Bombas de 
Vácuo e Compressores de 
Anel Líquido disponíveis em 
vários tamanhos e construí-
dos em ferro fundido ou aço 
inox.

A CanaVialis 
Apresentou variedades 

de cana-de-açúcar e Híbri-
dos de Sorgo Sacarino.

A Oregon 
Apresentou seu produ-

to FASTLock Oregon, e um 

guia de 6 passos para a subs-
tituição de lâminas de seu 
conjunto de corte. A empre-
sa possui um sistema de tro-
ca rápida das lâminas do cor-
te de base das colhedoras de 
cana.

A DMB 
Apre sen tou  uma  l i -

nha completa de máqui-
nas para a produção ca-

n a v i e i r a :  S u l c a d o r e s , 
Cobridores,Plantadoras, Dis-
tribuidora, Cultivadores e ou-
tros equipamentos. Destaque 
para o kit de 2 ou 3 linhas 
para adaptação em colhedo-
ras de cana e a Plantadora de 
Cana Picada PCP 6.000, uma 
alternativa para o plantio me-
canizado da cana.

A Tratorgel 
Apresentou prensas, su-

portes, cinta do giro do eleva-
dor e diversos equipamentos 
para colhedoras de cana.

A ATX Pneus e Rodas 
Apresentou novidades 

em pneu.

A Pentair
Esteve presente na Fo-

rind – SP – VI Feira de Forne-
cedores Industriais, que foi 
realizada em paralelo com 
a FENASUCRO. Como par-
ticipante, a Pentair mostrou 
aos visitantes os seus pro-
dutos e soluções destinadas 
às indústrias que necessi-
tam de tratamento de água, 
fl uidos e para o mercado su-
croalcooleiro. No stand ti-
veram destaques as bombas 
de irrigação, bombas Hypro 
e Shurflo, Filtros BIG, tan-
ques e válvulas. A oportuni-
dade serviu não apenas para 
mostrar  as soluções da em-
presa, mas para elevar, fren-
te aos 30.000 visitantes, a 
marca Pentair. A experiên-
cia foi essencial para a troca 
de experiências com o mer-
cado e também com os fu-
turos parceiros e clientes da 
empresa.
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A John Deere

O trator 8335R, foi o princi-
pal lançamento na John Deere na 
35ª Expointer. Seu motor tem 335 
cv de potência e pode ser equi-
pado com suspensão dianteira in-
dependente, rodados duplos nos 
dois eixos e luzes de xenon. Com 
piloto automático, computador 
de bordo, assento com suspensão 
a ar e sistema de som com cone-
xão Bluetooth. A suspensão inde-
pendente (ILS) transfere mais po-

Expointer 2012

Uma das maiores exposições
agropecuárias da América Latina

A 35ª Expointer, realizada entre 25 de agosto 
e 2 de setembro no município de Esteio 
(RS), consolidou-se como uma das maiores 
feiras da agropecuária da América Latina 
e uma das maiores do mundo. Os números 
fi nais da comercialização totalizaram R$ 
2.036.286.825,60, um novo recorde para 
o evento. Entre máquinas, implementos 
agrícolas, comércio, agricultura familiar, 
artesanato e animais, foram 2.228 
expositores. O público durante os nove 
dias, mais uma vez, chegou próximo a meio 
milhão de pessoas (478 mil e 317 visitantes). 
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tência ao solo, mantém os pneus dianteiros 
sempre em contato máximo com a terra, au-
mentando o desempenho de lastragem e re-
duzindo a tendência de galope. 

A empresa apresentou ainda diferentes 
opções de implementos de sua linha Gre-
en System, como as lâminas frontais, carre-
gadores de big bags e empilhadores de pal-
lets, além de quatro modelos de carregado-
res frontais. Na linha da colheita, destaque 
para os modelos 9470 e 9670 Rice, produ-
zidos em Horizontina. É a empresa com o 
maior portfólio de colheitadeiras para o mer-
cado arrozeiro, com os modelos 1175, 1470, 
9470 STS, 9670 STS E 9770 STS. Para a co-
lheita de grãos, o destaque foi o modelo 9770 
STS, equipado com plataforma FlexDraper de 
40 pés. Essa plataforma de colheita está co-
meçando a ser produzida no Brasil. O pul-
verizador 4730 é outro produto que já está 
sendo produzido no Brasil, oferecendo aos 
compradores as vantagens do fi nanciamen-
to pelo Finame.

A Massey Ferguson

Destaque para a colheitadeira MF32 SR, 
habilitada tanto para a cultura de arroz quan-
to para grãos como soja, milho e trigo. A má-
quina conta com dois rotores responsáveis 
pela separação do cereal, que substituem o 
convencional saca-palha aumentando a ca-
pacidade de colheita. As colheitadeiras axiais 
MF 9690 ATR II e MF 9790 ATR II recebem 
a segunda geração dos rotores de tecnologia 
avançada (ATR, na sigla em inglês), que são 
os mais longos do mercado.

Apresentou ainda as novas plataformas 
de corte de grãos DynaFlex 8250, mais leves 
e com o menor número de componentes mó-
veis e o acionamento das caixas de navalhas 
por cardã (gerando até 400% mais torque).

Os tratores MF 8670 e MF 8690 de 320cv 
e 370cv são os primeiros no Brasil equipa-
dos com a transmissão CVT, o mesmo con-
ceito que leva conforto e economia de com-
bustível aos carros mais modernos do merca-
do. O modelo MF 2625 de 62 cv de potência, 
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é referência na Europa, Estados Unidos e al-
guns países da América do Sul, ideal para os 
pequenos produtores de grãos, frutas e hor-
taliças.

A marca disponibilizou ainda dois mo-
delos de segadoras, uma de sete discos de 
corte a MF DM 1309, e uma de cinco discos 
a MF DM 1358, além de três opções de en-

leiradores. Expôs dois novos modelos de en-
fardadoras a MF 1837 para fardos retangula-
res e MF 1745 para fardos cilíndricos. Novi-
dades também chegaram por meio da Santal 
e a recente parceria para atender ao merca-
do canavieiro.

A Valtra
Chegou ao penúltimo dia do evento com 

um crescimento de 10% em relação à edição 
do ano passado, destaque para os modelos le-
ves da Série A e para o médio BM125i (125 
cv), líder de vendas no Estado.

Apresentou durante a feira um portfó-
lio ainda mais completo. Trouxe a nova li-
nha de tratores de alta potência para aten-
der aos mais exigentes produtores de grãos e 
para mercado forrageiro expôs dois modelos 
de enfardadoras.

Um dos grandes atrativos trazidos pela 
Valtra para a feira foi o ANTS, conceito de 
máquina agrícola do futuro que chamou a 
atenção do público no estande. 

Os visitantes puderam conhecer um pou-
co mais sobre o conceito por meio de um 
game que simula os trabalhos executados 
pela máquina. Mais de 400 visitantes pas-
saram pelo simulador da Valtra, que premia 
com um iPad3 a pessoa que atingir a maior 
pontuação no game.

-EXPOINTER 2012.indd 86-EXPOINTER 2012.indd   86 11/12/12 10:44:0411/12/12   10:44:04



AGRIWORLD 87

A Case IH
Lançou novos produtos e anunciou 

a ampliação de sua rede de concessio-
nários no Rio Grande do Sul, está agora 
com 14 concessionários no estado, sen-
do que 6 lojas foram inauguradas somen-
te neste ano.

Lançou na Expointer um novo modelo da 
família Farmall, com 58 cv de potência que 
deve ser vendido pelo programa Mais Ali-
mentos ainda em 2012. Um dos destaques 
testa família é que possui uma grande aber-
tura de capô o que facilita a limpeza do ra-
diador, a troca do fi ltro de ar e melhor aces-
so aos fi ltros e drenos de óleos, o que evita 
grandes paradas para manutenção.

A família Puma, em especial as duas má-
quinas 205 e 225 que foram apresentadas no 
inicio do ano com sua versão importada, ago-
ra passaram a ser produzidas no Brasil, assim 
como a nova geração dos tratores Magnum. 

A empresa ainda apresentou 4 novos 
modelos de plantadeiras e a Retroescavadei-
ra 580N, um produto das case Construction 
Equipament.

Destaque no estande para Colheitadeira 
Axial-Flow 8120, equipada com plataforma 
de até 40 pés, colheitadeira que será fabrica-
da em Sorocaba e que está sendo apresenta-
da no momento em uma edição especial de 
lançamento na cor preta.

A New Holland
Lançou recentemente a BB9080, uma en-

fardadora de alta capacidade com foco em 
Biomassa. 

Visando oferecer soluções para os agri-
cultores que necessitam de máquinas me-
nores, a New Holland trouxe de volta para 
o Brasil sua linha de Feno & Forragem. Os 
primeiros modelos que chegam ao país são 
as enfardadoras de fardos redondos mode-
lo BR7090, as segadoras condicionadoras 
da linha H7000 (com os modelos H7330 e 
H7320), e as tradicionais enfardadoras de far-
dos retangulares da linha BC5000 – disponí-
veis nos modelos BC5060 e BC5070. Um dos 
destaques foi o modelo BC5060, que produz 
fardos densos e em tamanhos proporcionan-
do facilidades para as operações em campo. 
Tem capacidade de fi nalizar os fardos atra-
vés da amarração de barbantes, no sistema de 
nós. A enfardadora BR7090 pode ser utiliza-
da para enfardar palha de arroz, o que gera 
um lucro extra para o rizicultor ou, até mes-
mo, uma redução dos custos com alimenta-
ção que pesam para o pecuarista. 

A Expointer foi palco de comemoração 
da venda da colheitadeira de número mil da 
linha CR no Brasil e marcou o lançamento da 
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CR5080, colheitadeira da classe V que deve 
atender a demanda de pequenas e médias 
propriedades que hoje estão migrando para 
a tecnologia de rotor.

A New Holland apresentou ainda sua sé-
rie T9 de tratores com o modelo T9.560, que 
alcança até 560cv, e entregou solenemente 
em seu estande o 8o Prêmio New Holland 
de Fotojornalismo.

A Agrimec

Recebeu o troféu prata do prêmio Gerdau - 
Melhores da Terra, na categoria Agricultura de 
Escala. O produto responsável é o Fecha Taipa 
Arrozeiro, mais recente lançamento da empre-
sa. Destinado à confecção de canais de irriga-
ção e fechamento de quadros das lavouras de 
arroz irrigado, ele promete solucionar um dos 
principais gargalos do homem do campo: o 
tempo. Com ele, o entaipamento das lavouras 
é feito fechando as pontas das taipas e, ao mes-
mo tempo, preparando um canal para distribuir 
uniformemente a água da irrigação.

 A Agrimec levou para Esteio outras no-
vidades como a Carreta Graneleira Granbox 
Flex e o Distribuidor Centrífugo em Aço Ino-
xidável: modelos 600 e 1200. Destaque para 
as Bombas Centrífugas (BCI 250 e BCI 500), 
como uma solução econômica e prática na 
irrigação das lavouras de arroz, e para trans-
ferir a água de mananciais e rios que se en-
contram num nível mais baixo para açudes 
ou represas que alimentam os pivots. O Guin-
cho para Bag ganhou melhorias. A capaci-
dade, que antes era 1200 kg, passou agora 
para 2000 kg.

Indicação e características podem ser en-
contrados em agrimec.com.br/produtos. 
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A Allcomp Geotecnologia e Agricultura 

Apresentou na Expointer 2012 sua linha 
completa de produtos. Seu portfólio inclui 
Laser para Curva de Nível, Plaina Nivelado-
ra Laser, GPS Barra de Luzes, Piloto Automá-
tico, Medidor de Umidade e Scraper para 
movimentação de terra, além de uma linha 
completa de equipamentos para Geotecno-
logia, entre eles receptores GNSS RTK e Es-
tações Totais.

O destaque foi para a linha de equipa-
mentos da Spectra Precision para curva de ní-
vel, que é composta de um Transmissor Laser, 
um Receptor e um Display. Com esse conjun-
to instalado no trator é possível gerar curva 
de nível em tempo real, onde o receptor faz 
a leitura do raio enviado pelo transmissor e 
indica através do display se o operador deve 
subir ou descer no terreno, formando a curva 
de nível. Com esse mesmo conjunto acresci-
do de uma caixa de controle e um kit de vál-
vulas é possível acoplar a uma plaina níve-
ladora para sistematizar o solo com precisão 
de meio centímetro.

Na linha de Agricultura de Precisão a 
novidade é o piloto elétrico S.Box Steer que 
pode ser instalado em qualquer modelo de 

trator, tornando seu trabalho preciso e confi -
ável, reduzindo falhas e sobreposições.

O Medidor de Umidade H-10 é de vital 
importância nos processos de colheita, arma-
zenagem e comercialização de grãos. Com 
o H-10 é possível fazer medições em até 10 
segundos e trabalhar dentro de uma faixa de 
umidade entre 5 e 45%.  

Scraper Ejetora TH-38 é indicada para 
serviços de deslocamento de terra e nivela-
mento do solo, tais como, construção, canais 
de irrigação, terrenos agrícolas, açudes, bar-
ragens, campos e estradas. 

A Metalfor 
Esteve presente 

com ótimos resul-
tados comerciais e 
demonstrando, toda 
a evolução do cres-
cimento da rede co-
mercial no estado 
gaúcho que hoje 
conta com 7 agen-
tes comerciais no-
meados e atuantes.

A Marini 

Apresentou o Rodado Duplo com Siste-
ma de Engates Rápidos, uma evolução tec-
nológica em relação as duplagens conven-
cionais existentes. O Rodado é Utilizado, 
tanto no preparo do solo quanto no con-
trole com herbicidas (pulverização) e no 
cultivo.
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O sistema especial possibilita que o tra-
tor simples seja equipado com Rodados Du-
plos de Engate Rápido e assim acompanhe 
o agricultor durante todo o seu trabalho no 
campo:

No preparo: O Rodado Duplo proporcio-
na melhor tração e menor compactação de 
solo, possibilitando que o trator “puxe” im-
plementos maiores como semeadeiras com 
mais linhas.

Montagem: Ocorre com a fixação dos 
aros externos na calandra externa através de 
extensos grampos que dão a possibilidade de 
unir os pneus/rodas internos com os externos, 
assim conhecida a duplagem do trator.  O Ro-
dado Duplo é facilmente desplugado do tra-
tor em 7 minutos cada lado, o que facilita o 
trabalho do agricultor que muitas vezes tra-
balha sozinho e hoje consegue montar e des-
montar rapidamente sua duplagem, alternan-
do quando necessita de mais tração ou quan-
do necessita de pneus estreitos.

Na pulverização: possibilita que o trator 
trabalhe com rodagem simples para a apli-

cação de defensi-
vos, assim não pas-
sando com o pneu 
sobre a planta e 
amassando a pro-
dução.

Cultivo: o sis-
tema dá uma op-
ção a mais para o 
agricultor que pre-
cisa deslocar seus 
equipamentos e 

tracionar implementos maiores, assim o tra-
tor duplado estará dando maior rendimento 
ao operador, facilitando com praticidade e 
segurança os trabalhos no solo.

A Marini é líder no mercado de Rodados 
Duplos no Brasil, atua com mais de 200 re-
vendas no país e parcerias estratégicas. 

Visite o site e conheça mais sobre a em-
presa. www.marini.agr.br 

A Pla

Apresentou o pulverizador autopropeli-
do M 2500F, destinado ao trabalho em vá-
rias culturas, mas especialista na lavoura de 
arroz.   

Conforme ressalta o gerente de marketing 
de produto da PLA, Neri Ferreira, o M 2500F 
é uma máquina robusta com capacidade de 
produtividade que supera os 250 hectares/dia 
de trabalho. Possui tração 4x2 motor MWM 
de 135 Cv, barras de 25 metros, porta bicos 
triplos, bitola que vai de 2,80 metros a 3,30 
metros, com vão livre de 1,60 metros. Soma-
se a isto o diferencial traseiro com caixa de 
câmbio Eaton. “É um produto que pode ser 
customizado pelo cliente, acrescentando 
equipamentos eletrônicos como piloto auto-
mático, GPS e outros acessórios que ele jul-
gar importante”, salienta Neri. 

O diferencial deste pulverizador é que foi 
construído com um centro de gravidade iné-
dito o que lhe proporciona excelente equilí-
brio quando em operação. “O M 2500 F foi 
projetado também para enfrentar terrenos ín-
gremes e não tem problemas para ultrapas-
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sar as taipas de arroz”, destaca, acrescentan-
do que por este fator e todas as suas carac-
terísticas ela é apontada como a ideal para a 
lavoura de arroz. “É uma especialista no as-
sunto”, fi naliza. 

A Jacto
L e v o u  p a r a 

a exposição seu 
grande lançamen-
to em 2012, a Uni-
port 3030, além 
das atualizações 
dos modelos Uni-

port 2000 Plus e 2500 Star, o novo Sensor 
de Refl etância GS 6200 e a nova linha de bi-
cos plásticos. Durante a feira, a Jacto rece-
beu o prêmio ‘Destaque’ da Revista A Gran-
ja, na categoria ‘Pulverizadores” bem como 
o Prêmio Gerdau Melhores da Terra 2012, 
na categoria “Destaque - Agricultura de Es-
cala”, pela Colhedora de Café Jacto K3. No 
ano passado a empresa ganhou nessa mes-
ma categoria com o pulverizador autopro-
pelido Uniport 2000 Plus. Em ambas as ceri-
mônias a empresa foi representada pelo seu 
diretor comercial, Sr. Robson Zófoli, que res-
saltou a importância desse reconhecimento 
pelo mercado.

 As novidades chegaram também ao 
público infantil, com o Projeto Jacto Kids, 
que contempla revista em quadrinhos, bo-
nés, chaveiros, paper toys, veja mais em 
www.jactokids.com.br. Todos os detalhes 
da participação da Jacto na principais fei-
ras podem ser vistas no www.jactowebtv.
com.br.

A Agrale
O destaque do estande da empresa fi cou 

para a família completa de tratores da Série 
Ouro Especial em comemoração aos 50 anos 
da empresa. Também foram apresentados os 
caminhões leves e médios da linha 2012 e os 
primeiros modelos de microtrator e trator de 
quatro rodas, produzidos na década de 60 e 
restaurados recentemente. Apresentou ain-
da sua família completa de tratores, das li-
nhas 4000, 5000, 6000, o novo caminhão 
Agrale 8700, com motorização EURO V, in-
cluído no Programa Mais Alimentos do Go-
verno Federal. Também apresentou os moto-
res, geradores, motobombas e roçadeiras da 
marca Lintec.
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O ministro do Desenvolvimento Agrá-
rio, Pepe Vargas, visitou o estande da Agra-
le junto com o secretário da Agricultura Fa-
miliar do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), Laudemir Muller, e o presi-
dente do Sindicato das Indústrias de Máqui-
nas e Implementos Agrícolas do Estado (SI-
MERS), Cláudio Bier. Eles foram recepcio-
nados pelo diretor-presidente da empresa, 
Hugo Zattera.

A Mahindra

Lançou a linha de tratores de 45 a 92 
HP que serão fabricados em Dois Irmãos, no 
Rio Grande do Sul. Os tratores expostos fo-
ram importados da Índia, os mesmos mode-
los que serão fabricados em solo gaúcho, a 
partir do primeiro trimestre de 2013.

Em um stand de mais de 2 mil m2 os 
clientes puderam conhecer os diferenciais 
competitivos dos produtos Mahindra. Em um 
espaço para test drive, os visitantes puderam 
testar uma caminhonete e os tratores Mahin-
dra, simulando as condições reais do campo. 
A combinação entre o trator e a caminhone-
te é adequada, pois aonde o trator vai a ca-
minhonete Mahindra consegue chegar tam-
bém. A empresa comercializou durante a fei-
ra 42 tratores e 20 caminhonetes. 

A Ipacol
Depois de lançar a Colhedora de Forra-

gem Autopropelida CFA 2000, a IPACOL Má-

quinas Agrícolas lança uma linha de acessó-
rios acopláveis neste equipamento. Segun-
do o Gerente da área de desenvolvimento 
de produtos, Carlos A. Antoniolli a primeira 
melhoria acontece no aumento de potência 
do motor Mercedes-Benz, agora com 260 cv. 
“Nós também ampliamos o picador e a pla-
taforma de corte de milho com dois tambo-
res para 3 metros e oferecemos ainda novas 
plataformas opcionais”.

A Tatu Marchesan

Entregou no 
seu estande pla-
cas  em home-
nagens aos mi-
nistros do MDA 
Pepe Vargas, e ao 
Ministro da Agri-
cultura Mendes 
Ribeiro.
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O Prêmio Gerdau Melhores da Terra 
reconhece 10 vencedores

Em sua 30ª edição, o Prêmio Gerdau Me-
lhores da Terra, maior premiação da Améri-
ca do Sul para o setor de máquinas e equipa-
mentos agrícolas, reconhece um total de dez 
vencedores na Expointer: oito produtos e dois 
trabalhos científi cos. Nessa edição, a Comis-
são Julgadora percorreu mais de 49 mil qui-
lômetros no Brasil, Argentina e Paraguai para 
avaliar os inscritos na categoria Destaque, en-
trevistando 339 usuários.  

Na divisão Agricultura de Escala, o Tro-
féu Ouro fi cou com a Colhedora de Café Jac-
to K3, fabricada pela Jacto, de Pompéia (SP). 
A divisão Agricultura Familiar conta com dois 
vencedores. O Troféu Ouro foi concedido 
ao Distribuidor Accura 1600, fabricado pela 
Kuhn do Brasil, de Passo Fundo (RS). O ven-
cedor do Troféu Prata foi o Trator 1055, da 
Agritech Lavrale, de Indaiatuba (SP).

Categoria Novidade Expointer
O equipamento vencedor do Troféu Ouro 

da divisão Agricultura de Escala foi a Semea-
to, de Passo Fundo (RS). Com o apoio da fabri-
cante de tratores CNH, desenvolveu um sis-
tema de integração eletrônica entre a seme-
adora SOL TT e tratores utilizando o padrão 
ISOBUS, norma internacional de comunica-
ção eletrônica entre tratores e implementos. 
O Troféu Prata foi para o Fecha Taipa Arrozei-
ro FTA 1600, da Agrimec, Santa Maria (RS).  

O equipamento vencedor do Troféu Ouro 
da divisão Agricultura Familiar foi a Planta-
deira Hyper Plus Camalhoneira, da Indústria 
de Máquinas e Implementos Agrícolas KF, de 
Cândido Godói (RS). O Troféu Prata foi o De-
sensilador Frontal da Bandeirante Indústria e 
Comércio de Máquinas, de Passo Fundo (RS).

Categoria Pesquisa e Desenvolvimento

A categoria dedicada aos trabalhos aca-
dêmicos tem dois vencedores. Entre os pes-
quisadores, o trabalho reconhecido veio 
do Chile: Algoritmos para Planejamento e 
Acompanhamento de Trajetórias de Robôs 
Agrícolas, de Christian Correa, professor as-
sistente da Faculdade de Engenharia Agrícola 
da Universidade de Concepción, e Lorenzo 
Vásquez, professor instrutor da Universida-
de de Tarapacá. Utilizando um sensor Kinect 
(desenvolvido pela Microsoft para o mercado 
de videogames) acoplado a um pequeno veí-
culo de eixo único, os pesquisadores utiliza-
ram modelos matemáticos para desenvolver 
um algoritmo (uma lista de procedimentos a 
serem seguidos por um sistema) que permite 
a uma máquina defi nir a melhor trajetória de 
um ponto a outro, identifi cando e desviando 
de obstáculos que apareçam pelo caminho. 

O sistema pode ser aplicado em tratores 
e colhedoras autônomos, por exemplo. Além 
disso, também pode guiar veículos que rea-
lizem o monitoramento de culturas (envol-
vendo diagnósticos do estado nutricional do 
solo, de infestação por pragas e doenças ou 
ponto ótimo de colheita) ou que sejam res-
ponsáveis pela aplicação de produtos quími-
cos no solo. 

Já no nível Estudante, a Comissão Julgadora 
selecionou como vencedor o trabalho “Sistema 
Microprocessado para Aquisição e Armazena-
mento de Dados”, cujo autor principal, Anto-
nio P. de Camargo, é engenheiro agrônomo e 
estudante de Pós-Graduação no Departamen-
to de Engenharia de Biossistemas da Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), 
da USP, em Piracicaba (SP).
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Produz uma das mais 
completas linhas de ca-
minhões, chassis para 

ônibus, utilitários, tratores e 
motores diesel do mercado 
brasileiro e conta com qua-
tro parques industriais, três 
deles localizados na cidade 
de Caxias do Sul (RS) e um 
em Mercedes, Província de 
Buenos Aires, na Argentina. 
A empresa possui quatro sub-
sidiárias (Agrale Montado-
ra, Agrale Argentina, Agrale 

Comercial e Lintec), empre-
ga mais de 2.000 colabora-
dores em instalações que to-
talizam mais de 86 mil m2 de 
área construída.

A Agrale tem realizado 
investimentos contínuos no 
desenvolvimento de novos 
produtos e tecnologias sus-
tentáveis. Alguns exemplos 
recentes são a nova linha de 
caminhões, premiada na-
cional e internacionalmen-
te pelo seu design e funcio-

nalidade, o foco no desen-
volvimento de veículos com 
combustíveis alternativos e 
de fontes renováveis, como 
o Agrale Marruá elétrico e o 
ônibus híbrido diesel-elétrico 
Hybridus e, ainda, a tecnolo-
gia de tração 4x4 para mini e 
micro-ônibus. 

Alguns desses recentes 
desenvolvimentos já estão 
em aplicação, como a tec-
nologia de tração 4x4, forne-
cida para os veículos Volare, 

Com orgulho 
de ser a mais 
brasileira no setor 
automobilístico,
a Agrale iniciou, 
no ano de 2012,
um novo ciclo 
de crescimento, 
novos produtos e 
inovações.

AGRALE COMPLETA 50 ANOS
EM GRANDE ESTILO E COM 
CRESCIMENTO CONSTANTE
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nichos de mercado e só-
lidas parcerias. 

É líder no segmen-
to de chassis leves, há 
14 anos consecutivos, e 
na produção de tratores 
para a agricultura fami-
liar e de pequeno por-
te, há mais de 45 anos. 
A historia da Agrale está 
fortemente ligada à me-
canização da ativida-
de rural do País, com 
o desenvolvimento de 
tratores que permitiram 
ao pequeno produtor 
adquirir a sua primeira 
máquina agrícola. 

Nos últimos anos 
apresentou signifi cati-
vo aumento de produ-
ção e de vendas de to-
das as suas linhas de 
produtos e conquistou 
projeção internacional, 
sobretudo na América 
Latina. Entre os fato-
res que contribuíram 
para o bom desempe-

sobretudo do progra-
ma Caminho da Es-
cola, focado no trans-
porte de estudantes 
da zona rural do País. 
Outros projetos estão 
em fase fi nal de testes, 
como o Agrale Mar-
ruá elétrico, desenvol-
vido em parceria com 
a Itaipu binacional e 
a Stola. 

A empresa iniciou 
suas at ividades em 
1962, com a fabrica-
ção de microtratores 
de duas rodas, ainda 
com a denominação 
de Indústria Gaúcha de 
Implementos Agríco-
las S.A. – Agrisa. Rapi-
damente transformou-
se em exemplo de su-
cesso em um dos mais 
competitivos segmen-
tos do mercado, com 
a imagem consolidada 
de pioneirismo, inova-
ção, forte atuação em 

Mercado

130 concessionárias 
distribuídas pelo Brasil.
Oferecendo uma rede completa 
de concessionárias em todo o 
Brasil, com técnicos treinados, 
peças originais e serviços 
especializados, a Agrale presta 
um excelente atendimento 
aos seus clientes, garantindo 
agilidade, segurança e 
tranquilidade.

Empresa com forte presença 
internacional.
Exportando para vários países, 
dentre eles África do Sul, Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Equador, Kuwait, 
Nigéria, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela, entre outros, a Agrale 
está sempre incorporando inovações 
e tecnologias diferenciadas

para bem atender esses mercados 
e, ao mesmo tempo, ampliar sua 
área de atuação global.

Hugo Zattera, 
Diretor Presidente.
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A Agrale possui um 

qualifi cado centro de 

pesquisa que proteja, 

desenvolve e fabrica seus 

próprios produtos

Uma trajetória marcada por grandes conquistas.História
1962 - Em 14 de dezembro a 
Agrale é fundada, em Porto Alegre, 
com a denominação de Agrisa 
-Indústria Gaúcha de Implementos 
e Maquinários Agrícolas S.A., 
produzindo motocultivadores “Agrisa 
- Bungartz”e seus motores diesel.

1965 - Em 14 de outubro, 
o Grupo Francisco Stedile 
adquire o controle acionário 
da Agrisa, transferindo-a para 
Caxias do Sul e alterando sua 
denominação para Agrale 
S.A Tratores e Motores. A 
partir daí a empresa passa 
por um período de grande 
crescimento, graças ao 
espírito empreendedor e 
ao dinamismo de Francisco 
Stedile.

1968 - Lançamento do 
microtrator de 4 rodas Agrale 
T 415, já desenvolvido com 
tecnologia própria e o pri-
meiro trator fabricado no Rio 
Grande do Sul. Um marco no 
processo de mecanização da 
agricultura familiar brasileira, 
ainda hoje em produção 
(atual linha 4.100) e líder em 
sua classe. Produção inicial de 
2 novos modelos de motores 
a diesel estacionários, de um 
e dois cilindros.

1975 - Ampliação da capacidade 
de produção com a inauguração 
de importante fábrica própria, 
hoje denominada Fábrica 1, atual 
centro administrativo, unidade 
montadora de tratores e motores e 
produtora de componentes.

1982 - Início da 
comercialização do caminhão 
Agrale TX 1100, precursor 
da atual família de veículos 
Agrale, que até o presente 
momento ultrapassa mais de 
90 mil unidades vendidas.

1983 - Início da produção de 
motocicletas e ciclomotores, 
após a aquisição da fábrica de 
ciclomotores Alpina e do acordo 
com a italiana Cagiva SPA, 
descontinuada em maio de 2006, 
dos quais foram produzidas 100 
mil unidades.

1985 - Nova ampliação da 
capacidade produtiva, com a 
inauguração da denominada 
Fábrica 2 em Caxias do Sul, 
unidade de montagem de 
veículos.

1988 - Antecipando-se ao 
conceito do Mercosul, a Agrale 
fi rma acordo com a empresa 
Deutz (Alemanha e Argentina), 
que dá início à fabricação de 
tratores pesados “Agrale Deutz”, 
no Brasil, e dos caminhões “Deutz 
Agrale”, na Argentina.

1990 - Inauguração da 
Fábrica 3, para fabricação 
de cabinas e componentes.

1996 - Desenvolvimento 
dos primeiros chassis 
projetados especialmente 
para micro-ônibus, que a 
partir de 1998 também 
passam a equipar os 
veículos Volare da 
Marcopolo. A Agrale é líder 
de mercado no segmento.
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como com a Navistar, para 
produção dos caminhões In-
ternational no Brasil e com 
a Marcopolo, para forneci-

nho nos mercados nacio-
nal e externo estão os im-
portantes acordos, em todas 
as suas linhas de produtos, 

mento do chassi dos mini–
ônibus Volare.

A fabricante firmou-se 
como uma das empresas mais 
inovadoras do setor automo-
tivo brasileiro. Foi a primei-
ra, em 2006, a desenvolver 
tratores movidos a biodiesel. 
Também foi pioneira na fabri-
cação, em 2003, de micro-
ônibus movidos a GNV (Gás 
Natural Veicular) e na intro-
dução da família de chassis 
Midibus, criando o segmento 
de PBT de 12 toneladas, além 
de desenvolver uma inédita 
família de viaturas para uso 
das Forças Armadas e de se-
gurança e para serviços pe-
sados.

1997 - Introdução de uma 
gama de tratores agrícolas 
médios, atual linha 5000, 
resultantes, inicialmente, 
de um acordo com a Zetor 
a.s., fabricante europeia de 
tratores e motores a diesel.

1998 - Início de montagem 
dos caminhões médios e 
pesados “International” 
no Brasil, fruto de um 
acordo de montagem com 
a empresa norte-americana 
Navistar, destinados ao 
mercado brasileiro e à 
exportação.

1998 - Acordo com a 
Marcopolo S.A. para 
fornecimento do chassi para 
montagem dos microônibus 
Volare, dos quais já foram 
produzidas mais de 41.000 
unidades.

2004 - Lançamento da família 
de viaturas 4x4 Agrale Marruá, 
destinadas ao uso pelas Forças 
Armadas e de segurança, 
bem como na área civil, em 
serviços pesados: mineração, 
refl orestamento, manutenção de 
redes, etc. Midibus: introdução da 
inovadora linha de chassis para 
ônibus médios, complementando 
a linha de chassis leves.

2006 - Lançamento do 
primeiro trator brasileiro a 
admitir o uso de biodiesel.

2007 - Além de várias 
inovações nas linhas de 
tratores e de utilitários, 
destacam-se o lançamento do 
caminhão 13.000, marcando 
entrada no segmento de 
médios, e a ampliação da linha 
Midibus, com o novo chassi de 
15 toneladas.

2008 - Início das operações 
da fábrica da Agrale 
Argentina S.A., em Mercedes, 
província de Buenos Aires, 
mais um marco no processo 
de internacionalização da 
empresa..

2009 - Apresentação do 
ônibus híbrido, diesel/elétrico, 
Agrale “Hybridus”, que 
proporciona uma economia 
de até 30% no consumo 
de combustível e, em 
consequência, na redução da 
emissão de poluentes.

2011 - Apresentação da 
nova geração de Caminhões 
Agrale 2012 e entrada da 
nova motorização Euro V 
nos caminhões, chassis e 
utilitários Agrale Marruá

2012 - Apresentação, 
na Conferência das 
Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável 
- Rio + 20, do Agrale Marruá 
Elétrico, projeto desenvolvido 
em conjunto com a Itaipu 
Binacional e a Stola do Brasil.
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Ovisual é quase idên-
tico ao modelo que 
desembarcou aqui 

em 2007. As mudanças na 
versão HPE, a mais luxuosos, 
aconteceram no desenho dos 
faróis, com a linha de base 
agora irregular, na grade, que 
ganhou contornos cromados, 
e do parachoque dianteiro. 
Dentro, ganhou novos ban-
cos, que tem nova estrutura 
e acabamento.

A versão Savana, volta-
da para os amantes do “off-

road”, é mais agressivo e a 
picape conta com itens como 
snorkel, protetor de cárter de 
aço-carbono, bancos com re-
vestimento removível de ne-
oprene, carpetes de borra-
cha, caixa de ferramentas, 
rack de teto e pranchas de 
desencalhe. 

Já as outras três versões, 
indicadas para frotistas e para 
quem utiliza a picape mais 
para trabalho ou uso misto, 
GL, GLS e GLX, mantiveram 
o visual antigo. Como dife-

Comercial e pessoalComercial e pessoal

A Mitsubishi 
apresentou a linha 
2013 da sua picape 
L200 Triton, que 
ganhou modifi cações 
discretas no 
visual, suspensão 
nova e uma nova 
confi guração em sua 
gama de versões.

Mitsubishi L200 Triton
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rencial, elas contam 
com a caçamba alon-
gada (1,50 m contra 
1,32 das versões HPE 
e Savana). Com exce-
ção da caçamba, a es-
trutura carroceria/sus-
pensão é a mesma em 
todas as versões. 

Todas as versões utilizam 
câmbio manual e motor tur-
bodiesel de 4 cilindros em li-
nha, 170 cavalos de potência 
e 35 mkgf de torque. A versão 
HPE oferece as opões de mo-
tor diesel com câmbio auto-
mático ou motor fl ex (de 205 
cv e 33,5 mkgf com etanol) e 
câmbio automático.

Mas a grande novidade 
da linha é a suspensão to-
talmente nova, herança do 
desenvolvimento promovido 
pela Mitsubishi para os ralis. 
Chamada de Sport Dynamic 
Suspension, ela conta com 

roda que requer mais 
força.

A expectativa da 
Mitsubishi é continu-
ar a vender toda a pro-
dução da fábrica de 
Catalão, que fi ca em 
torno de 2 mil unida-

des da L200 Triton mensais – 
metade da HPE, 20% da GLS, 
15% da GLX e outros tantos 
da GL. Para a nova versão 
Savana, a Mitsubishi espera 
comercializar 100 unidades 
mensais.

os novos amortecedores Full 
Displacement, que oferecem 
uma surpreendente relação 
entre conforto e estabilidade. 
O segredo está em válvulas 
que regulam o fl uxo do líqui-
do interno, permitindo maior 
ou menor vazão, garantindo 
a resposta mais ade-
quada para cada si-
tuação.

A tração 4×4 é de 
série em todas as ver-
sões, o LSD Hybrid 
atua no diferencial 
traseiro (exceto nas 
versões GLX e GL) e 
transfere automatica-
mente a tração para a 

 L200 Triton HPE Diesel AT R$ 121.490
L200 Triton HPE Diesel MT R$ 112.490
 L200 Triton HPE Flex AT R$ 99.990
L200 Triton Savana R$ 112.490
 L200 Triton GLS R$ 95.990
L200 Triton GLX R$ 87.490
 L200 Triton GL (airbag, abs) R$ 88.990
L200 Triton GL R$ 83.990

Tabela de preços
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A Volvo
Ônibus híbrido recebe prêmio de 

inovação em engenharia mecânica

O ônibus híbrido produzido pela Volvo no Brasil 
em Curitiba recebeu o prêmio de “Inovação em 
Engenharia 2012” da Sociedade de Engenharia 
do Rio Grande do Sul, na categoria Engenharia 
Mecânica. A Volvo iniciou a produção dos chassis 
híbridos no país em junho deste ano e várias 
unidades já estão em operação em Curitiba, a 
primeira cidade brasileira a adquirir veículos com 
esta tecnologia.
O ônibus híbrido da Volvo é produzido com 
uma tecnologia que permite uma economia 
de combustível de até 35% e reduz em 90% as 
emissões de gases poluentes, em relação aos ônibus 
com tecnologia Euro 3, que estão em circulação 
atualmente. Outra vantagem do veículo é não 
emitir ruído em cerca de 30% a 40% do tempo de 
operação.
A solução híbrida usada nos veículos é a mais 
avançada já desenvolvida no mundo. Chamada 
de “Híbrida em Paralelo”, foi projetada para um 
ônibus com dois motores, um a diesel e outro 
elétrico, que funcionam em paralelo ou de forma 
independente. O motor elétrico é utilizado para 
arrancar o ônibus e acelerá-lo até uma velocidade 
de aproximadamente 20 quilômetros por hora, e 
também é usado como gerador de energia durante 
as frenagens. 
O motor diesel entra em funcionamento em 
velocidades mais altas. A cada vez que se acionam 
os freios, a energia de desaceleração é utilizada 
para carregar as baterias. Quando o veículo está 
parado, seja no trânsito, em pontos de ônibus ou 
em semáforos, o motor diesel fi ca desligado. 

1,7 bilhão de carros em 
2035

Em 2035, o planeta terá uma 
frota de 1,7 bilhão de veículos, 
o dobro da marca atual. A 
projeção foi feita pela Agência 
Internacional de Energia (IEA), 
que divulgou os primeiros 
dados referentes ao Relatório 
Mundial de Energia 2012, 
com resultados e perspectivas 
relativos à área energética.
O maior crescimento virá 
de países de economia 
emergente, como a Índia. 
Outro caso representativo 
é o da China: em 2000, a 
média era de 4 carros para 
mil pessoas. Em 2010, passou 
para 40 carros/mil pessoas. 
Já em 2035, a perspectiva é 
de 310 carros/mil pessoas, ou 
seja, aproximadamente, um 
carro para cada três pessoas 
(frota total de 400 milhões de 
veículos).
Em relação às novas 
tecnologias, os carros híbridos 
deverão responder por mais 
de 20% dos veículos mundiais 
em 2035. Já os modelos 
totalmente elétricos deverão 
ter menor penetração no 
mercado: 4%. Carros movidos 
a gás natural terão uma 
fatia de 3%. A  Agência 
Internacional de Energia 
estima ainda que até 2035 
serão gastos cerca de US$ 
20 trilhões (cerca de R$ 41,3 
trilhões) na construção de vias 
para comportar o contingente 
de automóveis.
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A Nissan do Brasil
François Dossa é nomeado presidente

Atual diretor geral de Administração e Finanças, 
François Dossa foi nomeado presidente da Nissan 
do Brasil e assume o novo cargo a partir de 1º de 
janeiro de 2013. O executivo substituirá Christian 
Meunier, indicado recentemente para o cargo de 
presidente da Nissan Canadá.
Antes de se juntar a Nissan em 2012, Dossa foi 
CEO do banco Société Generale, responsável 
pelas operações no Brasil e na América Latina. 
Foi também diretor de Finanças de Exportação do 
banco Paribas, em Paris, na França, assim como 
gerente comercial da CGEE Alstom do Brasil, em São Paulo.
Dossa assume o comando da empresa no momento em que a Nissan do Brasil mantém a 
fase de crescimento no País e trabalha para atingir a meta de 5% de mercado até 2016. Para 
alcançar esse objetivo, a companhia planeja o lançamento de oito novos modelos até 2016, 
a inauguração da sua nova fábrica em Resende, no estado do Rio de Janeiro, além de ser a 
patrocinadora ofi cial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016™.
Francês de nascimento e naturalizado brasileiro, François Dossa é formado em Economia pela 
Ecole des Hautes Etudes Commerciales em Paris, na França.
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Agrale
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

4100 4x2 15 cv 37.568 30.054 27.049 24.344 21.910 20.814 19.773 18.785 17.846 17.489 17.139 
4100.4 4x4 15 cv 42.792 34.234 30.810 27.729 24.956 23.708 22.523 21.397 
4100 SEI 15 cv 33.980 
4100 GLP 4x2 15 cv 38.218 30.574 27.517 
4118.4 4x4 18 cv 46.152 36.922 33.229 29.906 26.916 
4100 E-HSE 15 cv 37.568 
4230 HSE 30 cv 53.624 
4230 SEI 30 cv 48.428 
4230.4 FBO 30 cv 58.387 46.710 42.039 37.835 34.051 32.349 30.731 29.195 27.735 27.180 26.637 
4230.4 4x4 HSE 30 cv 56.117 44.894 40.404 36.364 32.727 
4230.4 Cargo 4x4 30 cv 50.950 40.760 36.684 33.016 29.714 
5065 Compact 65 cv 83.570 
5065.4 Compact 65 cv 89.424 
5065.4 Compact Super Redutor 65 cv 91.427 
5075 Compact 75 cv 85.444 
5075.4 Compact Super Redutor 75 cv 96.615 
5075 4x2 75 cv 87.455 69.964 62.968 56.671 51.004 48.454 46.031 
5075.4 4x4 75 cv 96.990 77.592 69.833 62.850 56.565 53.736 51.050 
5075.4 Inversor 75 cv 103.959 
5075.4 Super Redutor 75 cv 103.414 
5075.4 4x4 Compact 75 cv 94.402 
5085 4x2 85 cv 95.148 76.118 68.507 61.656 55.490 52.716 50.080 
5085.4 4x4 85 cv 103.593 82.874 74.587 67.128 60.415 57.395 54.525 
5085.4 Inversor 85 cv 107.217 
5085.4 Super Redutor 85 cv 108.968 
5085.4 Arrozeiro 85 cv 112.034 
BX 6110 105 cv 129.597 103.678 93.310 83.979 75.581 
BX 6150 SH 140 cv 156.132 
BX 6150 CH 140 cv 168.626 134.901 121.411 109.270 98.343 93.426 88.754 84.317 80.101 78.499 76.929 
BX 6180 SH 168 cv 177.100 
BX 6180 CH 168 cv 185.159 148.127 

Budny
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

BDY 2540 4x4 STD 25 cv 35.000 
BDY 2840 4x4 STD 28 cv 37.000 
BDY 5040 4x4 STD 50 cv 55.000 
BDY 7540 4x4 STD 75 cv 75.000 
BDY 9040 4x4 STD 90 cv 90.000 

AVALIAÇÃO DE TRATORES USADOS
O MERCADO NECESSITA UM ESCLARECIMENTO SOBRE AS AVALIAÇÕES DE MÁQUINAS E TRATORES

USADOS E UM FATOR PRIMORDIAL PARA ISSO É SABER O PREÇO DE VENDA MÉDIO NACIONAL DO

MODELO NOVO. PARA UMA MELHOR AVALIAÇÃO É PRECISO QUE ESTEJA COM REVISÕES EM DIA,

CARIMBADAS PELO CONCESSIONÁRIO. A SUA MECÂNICA DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE USO,

SEUS PNEUS A 50%, SEU ASSENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E OS FARÓIS E A SINALIZAÇÃO

LUMINOSA EM ORDEM. VALORIZAR-SE-Á A COLOCAÇÃO DE CABINA E SEU ASPECTO EXTERIOR.  ESTES

PREÇOS SÃO ORIENTATIVOS, PODENDO SEREM MENORES, POR SUA DETERIORAÇÃO OU MAIORES

PELA INCORPORAÇÃO DE ELEMENTOS, COMO O AR CONDICIONADO E OUTROS OPCIONAIS.
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Case IH
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Farmall 80 pla 80 cv 93.000 
Farmall 80 cab 80 cv 105.000 
Farmall 95 pla 95 cv 111.861 
Farmall 95 cab 95 cv 121.923 
Maxxum 110 pla 110 cv 121.708 97.366 
Maxxum 110 cab 110 cv 144.059 115.247 
Maxxum 125 pla 125 cv 129.597 103.678 
Maxxum 125 cab 125 cv 152.604 122.083 
Maxxum 135 pla 135 cv 148.955 
Maxxum 135 4x4 cab 135 cv 168.382 
Maxxum 150 4x4 pla 150 cv 161.750 
Maxxum 150 cab 150 cv 181.309 145.047 
Maxxum 165 pla 165 cv 173.821 
Maxxum 165 cab 165 cv 193.742 
Maxxum 180 pla 180 cv 186.286 
Maxxum 180 cab 180 cv 206.207 
MXM Maxxum 135 4x4 cab 141 cv 146.000 131.400 118.260 106.434 101.112 96.057 91.254 86.691 84.957 83.258 
MXM Maxxum 150 4x4 cab 149 cv 163.000 146.700 132.030 118.827 
MXM Maxxum 165 4x4 cab 170 cv 181.000 162.900 146.610 
MXM Maxxum 180 4x4 cab 177 cv 196.000 176.400 158.760 
Magnum 220 4x4 cab 220 cv 291.288 233.030 209.727 188.755 169.879 161.385 153.316 
Magnum 240 4x4 cab 240 cv 328.765 263.012 236.711 213.040 191.736 182.149 173.042 
Magnum 270 4x4 cab 270 cv 350.000 280.000 252.000 226.800 204.120 193.914 184.218 
Magnum 305 4x4 cab 305 cv 390.000 

John Deere
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

5303 4x2 57 cv 50.500 40.400 36.360 
5303 4x4 57 cv 55.300 44.240 39.816 
5403 4x2 65 cv 53.400 42.720 38.448 
5403 4x4 65 cv 63.200 50.560 45.504 
5403 4x2 75 cv 43.000 38.700 34.830 33.089 
5403 4x4 75 cv 52.000 46.800 42.120 40.014 
5600 4x2 75 cv 35.000 33.250 31.588 30.956 30.337 
5600 4x4 75 cv 42.000 39.900 37.905 37.147 36.404 
5603 4x2 75 cv 61.200 48.960 
5603 4x4 75 cv 72.800 58.240 
5605 4x2 75 cv 69.900 55.920 50.328 45.295 40.766 38.727 36.791 
5605 4x4 75 cv 75.700 60.560 54.504 49.054 44.148 41.941 39.844 
5700 4x2 85 cv 46.000 43.700 41.515 40.685 39.871 
5700 4x4 86 cv 49.000 46.550 44.223 43.338 42.471 
5705 4x2 85 cv 82.000 65.600 59.040 53.136 47.822 45.431 43.160 
5705 4x4 85 cv 88.000 70.400 63.360 57.024 51.322 48.756 46.318 
6300 4x4 Syncroplus 100 cv 57.000 54.150 51.443 50.414 49.405 
6300 4x4 Syncroplus/Cabinado 100 cv 68.000 64.600 61.370 60.143 58.940 
6300 4x4 PowerQuad 100 cv 64.000 60.800 57.760 56.605 55.473 
6300 4x4 PowerQuad/Cabinado 100 cv 65.000 61.750 58.663 57.489 56.339 
6405 4x4 Syncroplus 106 cv 72.000 68.400 64.980 
6405 4x4 Syncroplus/Cabinado 106 cv 85.000 80.750 76.713 
6405 4x4 PowerQuad 106 cv 80.000 76.000 72.200 
6405 4x4 PowerQuad/Cabinado 106 cv 91.000 86.450 82.128 
6415 4x4 Syncroplus 106 cv 114.000 91.200 82.080 73.872 66.485 63.161 
6415 4x4 Syncroplus/Cabinado 106 cv 134.000 107.200 96.480 86.832 78.149 74.241 
6415 4x4 PowerQuad 106 cv 127.000 101.600 91.440 82.296 74.066 70.363 
6415 4x4 PowerQuad/Cabinado 106 cv 143.000 114.400 102.960 92.664 
6600 4x4 Syncroplus 121 cv 74.000 70.300 66.785 65.449 64.140 
6600 4x4 Syncroplus/Cabinado 121 cv 85.000 80.750 76.713 75.178 73.675 
6600 4x4 PowerQuad 121 cv 80.000 76.000 72.200 70.756 
6600 4x4 PowerQuad/Cabinado 121 cv 92.000 87.400 83.030 81.369 
6605 4x4 Syncroplus 121 cv 79.000 75.050 71.298 67.733 64.346 63.059 61.798 
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6605 4x4 Syncroplus/Cabinado 121 cv 91.000 86.450 82.128 
6605 4x4 PowerQuad 121 cv 85.000 80.750 76.713 
6605 4x4 PowerQuad/Cabinado 121 cv 98.000 93.100 88.445 
6615 4x4 Syncroplus 121 cv 132.000 105.600 95.040 85.536 76.982 73.133 
6615 4x4 Syncroplus/Cabinado 121 cv 152.000 121.600 109.440 98.496 88.646 84.214 
6615 4x4 PowerQuad 121 cv 143.000 114.400 102.960 92.664 83.398 
6615 4x4 PowerQuad/Cabinado 121 cv 163.000 130.400 117.360 105.624 95.062 
7500 4x4 PowerQuad 140 cv 87.000 82.650 80.997 
7500 4x4 PowerQuad/Cabinado 140 cv 98.000 93.100 91.238 89.413 
7505 4x4 PowerQuad 140 cv 102.000 96.900 92.055 
7505 4x4 PowerQuad/Cabinado 140 cv 115.000 109.250 103.788 
7515 4x4 PowerQuad 140 cv 160.000 128.000 115.200 103.680 93.312 88.646 
7515 4x4 PowerQuad/Cabinado 140 cv 180.000 144.000 129.600 116.640 104.976 99.727 
7715 4x4 182 cv 220.000 176.000 
7810 4x4 Importado 200 cv 123.000 
7815 4x4 Importado 200 cv 164.000 
7815 4x4 202 cv 245.000 196.000 
8300 4x4 Importado 240 cv 141.000
8400 4x4 Importado 260 cv 165.000 161.700 158.466 
8410 4x4 Importado 270 cv 193.000 183.350 174.183 
8420 4x4 Importado 280 cv 226.000 203.400 193.230 
8430 4x4 Importado 310 cv 317.000 253.600 

Land Track
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

LT 2804 YTO (s/cab.) 28 cv 36.800 
LT 8360 YTO (s/cab.) 28 cv 39.900 
X404 YTO (s/cab.) 28 cv 45.800 
X904 YTO Turbinado (c/cab.) 28 cv 100.700 
X1304 YTO (c/cab.) 28 cv 125.000 
X754 YTO (s/cab.) 28 cv 68.300 
X804 YTO (c/cab.) 28 cv 80.000 
X1004 YTO (c/cab.) 28 cv 98.000 
LT 5504 YTO (c/cab.) 55 cv 62.900 
LT 754 YTO 75 cv 68.300 
LT 904 YTO 90 cv 90.000 
LT 1024 YTO 120 cv 116.000 
LT 1304 YTO 130 cv 125.000 

Landini
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Mistral DT 50 4x4 47 cv 66.667 53.334 
Technofarm R60 4x2 58 cv 62.800 50.240 
Technofarm DT 60 4x4 58 cv 68.900 55.120 
Technofarm DT 75 4x4 68 cv 77.000 61.600 
Rex DT 75 4x4 75 cv 94.444 75.555 
Globalfarm 100 4x4 97 cv 98.500 78.800 
Land Power 140 4x4 plant. 140 cv 152.300 121.840 109.656 
Land Power 140 4x4 cab. 140 cv 168.000 134.400 120.960 
Land Power 165 4x4 plant. 165 cv 156.700 125.360 112.824 
Land Power 165 4x4 cab. 165 cv 172.200 137.760 123.984 
Land Power DT 180 plant. 180 cv 168.299 
Land Power DT 180 cab. 180 cv 183.300 

Massey Ferguson
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

MF 235 4x2 50 cv 26.000 24.700 24.206 23.722 
MF 250 4x2 50 cv 26.000 24.700 24.206 23.722 
MF 250 4x4 50 cv 28.000 26.600 26.068 25.547 
MF 250 XE 4x2 Advanced 50 cv 50.000 40.000 36.000 32.400 29.160 27.702 26.317 
MF 250 XE 4x4 Advanced 50 cv 54.000 43.200 38.880 34.992 31.493 29.918 28.422 
MF 255 4x2 Advanced 55 cv 54.000 43.200 38.880 34.992 31.493 29.918 28.422 
MF 255 4x4 Advanced 55 cv 58.000 46.400 41.760 37.584 33.826 32.134 30.528 
MF 265 4x2 65 cv 36.000 34.200 33.516 32.846 
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MF 265 4x4 65 cv 38.000 36.100 35.378 34.670 
MF 265 4x2 Advanced 65 cv 50.000 45.000 40.500 36.450 34.628 32.896 31.251 29.689 29.095 28.513 
MF 265 4x4 Advanced 65 cv 69.000 55.200 49.680 44.712 40.241 38.229 36.317 34.501 32.776 32.121 31.478 
MF 272 4x2 73 cv 42.000 39.900 39.102 38.320 
MF 272 4x4 73 cv 45.000 42.750 41.895 41.057 
MF 275 4x2 75 cv 42.000 39.900 39.102 38.320 
MF 275 4x4 75 cv 45.000 42.750 41.895 41.057 
MF 275 4x2 Advanced 75 cv 79.000 63.200 56.880 51.192 46.073 43.769 41.581 
MF 275 4x4 Advanced 75 cv 85.000 68.000 61.200 55.080 49.572 47.093 44.739 
MF 5275 4x2 75 cv 79.000 63.200 56.880 51.192 46.073 43.769 41.581 39.502 37.527 
MF 5275 4x4 75 cv 62.000 55.800 50.220 45.198 42.938 40.791 38.752 36.814 
MF 283 4x2 83 cv 47.000 44.650 43.757 42.882 
MF 283 Advanced 4x2 83 cv 89.000 71.200 64.080 57.672 51.905 49.310 46.844 
MF 5285 4x2 85 cv 83.000 66.400 59.760 53.784 48.406 45.985 43.686 41.502 39.427 
MF 5285 4x4 85 cv 96.000 76.800 69.120 62.208 55.987 53.188 50.528 48.002 45.602 
MF 290 4x2 85 cv 92.000 46.000 43.700 42.826 41.969 
MF 290 4x4 85 cv 50.000 47.500 46.550 45.619 
MF 290 Advanced 4x2 85 cv 92.000 73.600 66.240 59.616 53.654 50.972 48.423 46.002 43.702 42.828 41.971 
MF 290 Advanced 4x4 85 cv 98.000 78.400 70.560 63.504 57.154 54.296 51.581 
MF 5290 Export 4x2 88 cv 96.000 76.800 69.120 62.208 55.987 53.188 50.528 48.002 45.602 
MF 5290 Export 4x4 88 cv 100.000 80.000 72.000 64.800 58.320 55.404 52.634 50.002 47.502 
MF 292 4x2 102 cv 47.000 44.650 43.757 42.882 
MF 292 4x4 102 cv 58.000 55.100 53.998 52.918 
MF 291 Advanced 4x4 105 cv 104.000 83.200 
MF 292 Advanced 4x2 105 cv 80.000 72.000 64.800 58.320 55.404 52.634 
MF 292 Advanced 4x4 105 cv 108.000 86.400 77.760 69.984 62.986 59.836 56.845 
MF 5310 4x4 105 cv 112.000 89.600 80.640 72.576 65.318 62.052 58.950 56.002 53.202 
MF 297 4x4 110 cv 61.000 57.950 56.791 55.655 
MF 297 Advanced 4x4 120 cv 117.000 93.600 84.240 75.816 68.234 64.823 61.582 
MF 298 4x4 120 cv 130.000 
MF 5320 4x4 120 cv 126.000 100.800 90.720 81.648 73.483 69.809 66.319 63.003 59.853 
MF 610 4x4 110 cv 55.000 53.900 
MF 620 4x4 120 cv 56.000 54.880 
MF 630 4x4 130 cv 68.000 66.640 
MF 299 4x4 130 cv 76.000 72.200 70.756 69.341 
MF 299 Advanced 4x4 130 cv 140.000 112.000 100.800 90.720 81.648 77.566 73.687 
MF 650 HD 4x4 138 cv 140.000 112.000 100.800 90.720 81.648 77.566 73.687 70.003 66.503 65.173 63.869 
MF 660 HD 4x4 150 cv 160.000 128.000 115.200 103.680 93.312 88.646 84.214 80.003 76.003 
MF 680 HD 4x4 173 cv 190.000 152.000 136.800 123.120 110.808 105.268 100.004 95.004 90.254 
MF 6350 HD 4x4 190 cv 200.000 160.000 144.000 129.600 
MF 6360 HD 4x4 220 cv 230.000 184.000 165.600 149.040 
MF 7140 Cabinado 140 cv 210.000 
MF 7150 Cabinado 150 cv 246.000 
MF 7170 Cabinado 170 cv 253.000 
MF 7180 Cabinado 180 cv 257.000 

New Holland
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

4630 4x2 63 cv 26.000
4630 4x4 63 cv 35.000
5030 4x2 75 cv 27.000
5030 4x4 75 cv 36.000
5630 4x2 80 cv 29.000
5630 4x4 80 cv 38.000
7630 4x2 105 cv 33.000
7630 4x4 106 cv 108.000 86.400 77.760 69.984 62.986 59.836 56.845 54.002 51.302 50.276 49.271 
7830 4x4 112 cv 43.000 42.140 
8030 4x4 122 cv 117.000 93.600 84.240 75.816 68.234 64.823 61.582 58.502 55.577 54.466 53.376 
TT 3840 Std 55 cv 66.000 52.800 47.520 42.768 
TT 3840 F 55 cv 68.000 54.400 48.960 44.064 
TT 3880 F 75 cv 75.000 60.000 
TT 4030 Std 75 cv 75.000 
TL 60 4x2 E 62 cv 68.000 54.400 48.960 44.064 
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TL 60 4x4 E 62 cv 75.000 60.000 54.000 48.600 
TL 65 4x2 E 61 cv 34.000 32.300 30.685 29.151 
TL 65 4x4 E 61 cv 43.000 40.850 38.808 36.867 
TL 70 4x2 71 cv 28.000 27.440 26.891 
TL 70 4x4 71 cv 31.000 30.380 29.772 
TL 75 4x2 E 75 cv 78.000 62.400 56.160 50.544 45.490 43.215 41.054 39.002 37.052 36.311 35.584 
TL 75 4x4 E 75 cv 84.000 67.200 60.480 54.432 48.989 46.539 44.212 42.002 39.902 39.104 38.322 
TL 80 4x2 81 cv 27.000 26.460 25.931 
TL 80 4x4 81 cv 41.000 38.950 38.171 37.408 
TL 85 4x2 E 90 cv 80.245 64.196 57.776 51.999 46.799 44.459 42.236 40.124 
TL 85 4x4 E 90 cv 89.000 71.200 64.080 57.672 51.905 49.310 46.844 44.502 
TL 90 4x2 90 cv 35.000 34.300 33.614 
TL 90 4x4 90 cv 41.000 40.180 39.376 
TL 95 4x2 E 98 cv 47.000 42.300 38.070 36.167 34.358 32.640 
TL 95 4x4 E 98 cv 100.000 80.000 72.000 64.800 58.320 55.404 52.634 50.002 
TL 100 4x2 101 cv 34.000 33.320 32.654 
TL 100 4x4 101 cv 41.000 40.180 39.376 
TS 90 4x4 Canavieiro 91 cv 73.000 65.700 59.130 56.174 53.365 50.697 48.162 
TS 100 4x4 105 cv 52.000 46.800 44.460 42.237 40.125 38.119 
TS 110 4x4 109 cv 63.000 56.700 51.030 48.479 46.055 43.752 41.564 
TS 120 4x4 120 cv 63.000 56.700 51.030 48.479 46.055 43.752 41.564 
TS 6000 Canavieiro 91 cv 105.000 84.000 
TS 6020 4x4 111 cv 120.000 96.000 
TS 6040 4x4 132 cv 134.000 107.200 
TM 110 4x4 110 cv 40.000 39.200 
TM 120 4x4 120 cv 39.000 38.220 
TM 130 4x4 130 cv 39.000 38.220 
TM 135 4x4 137 cv 83.000 74.700 67.230 63.869 60.675 57.641 54.759 
TM 135 4x4 E 137 cv 81.000 72.900 65.610 62.330 59.213 56.252 53.440 
TM 140 4x4 140 cv 46.000 45.080 
TM 150 4x4 149 cv 88.000 79.200 71.280 67.716 64.330 61.114 58.058 
TM 150 4x4 E 149 cv 88.000 79.200 71.280 67.716 64.330 61.114 58.058 
TM 165 4x4 165 cv 92.000 82.800 74.520 70.794 67.254 63.892 60.697 
TM 180 4x4 177 cv 125.000 112.500 101.250 91.125 
TM 7010 4x4 SPS 141 cv 189.000 151.200 
TM 7010 4x4 Plant 141 cv 146.154 116.923 
TM 7010 4x4 Exitus 141 cv 163.432 130.746 
TM 7020 4x4 SPS 149 cv 208.230 166.584 149.926 
TM 7020 4x4 Plant 149 cv 166.656 133.325 
TM 7020 4x4 Exitus 149 cv 183.394 146.715 
TM 7030 4x4 SPS 168 cv 227.707 182.166 
TM 7030 4x4 Plant 168 cv 188.425 150.740 
TM 7030 4x4 Exitus 168 cv 204.590 163.672 
TM 7040 4x4 SPS 180 cv 243.034 194.427 174.984 
TM 7040 4x4 Plant 180 cv 205.554 164.443 
TM 7040 4x4 Exitus 180 cv 221.269 177.015 
T 7040 4x4 Importado 200 cv 270.000 216.000 
T 7060 4x4 Importado 223 cv 301.050 240.840 

Tramontini
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
T3230-4 4x4 Série Classic 32 cv 49.258 39.406 35.466 
T3230-4 4x4 Série Brasil 32 cv 58.812 47.050 42.345 
T3230-4 4x4 Série Classic Fruteiro 32 cv 50.264 40.211 36.190 
T3230-4 4x4 SB Super Estreito 32 cv 61.538 
T5045-4 4x4 Série Brasil 50 cv 73.070 58.456 52.610 
T5045-4 4x4 SB Super Estreito 50 cv 76.962 
T5045-4 4x4 Série Classic 50 cv 61.088 48.870 43.983 39.585 35.627 
T8075-4 4x4 Série Brasil 80 cv 101.600 
TTA 18 4x4 18 cv 41.452 33.162 29.845 26.861 24.175 22.966 21.818 20.727 
T3230-2 4x2 Série Industrial 32 cv 53.130 
T5045-2 4x2 Série industrial 50 cv 64.247 
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Ursus
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
4-25M 25 cv 46.041 
2-50M 50 cv 46.564 
4-65M 65 cv 77.143 
2-75M 75 cv 65.985 
4-80M 80 cv 87.873 
4-85M 85 cv 91.258 

Valtra
Modelo Potência 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
585 4x4 47 cv 57.983 46.386 41.748 37.573 33.816 32.125 30.519 28.993 27.543 26.992 26.452 
885 4x2 84 cv 36.000 35.280 
885 84 cv 51.000 49.980 
985 4x2 103 cv 53.000 51.940 
985 103 cv 56.000 54.880 
1180 118 cv 62.000 60.760 
1380 135 cv 64.000 62.720 
1580 145 cv 77.000 75.460 
1680 150 cv 81.000 79.380 
1880 180 cv 85.000 83.300 
BF 65 4x2 65 cv 63.000 50.400 45.360 40.824 
BF 65 65 cv 66.000 52.800 47.520 42.768 
BF 75 4x2 75 cv 68.000 54.400 48.960 44.064 
BF 75 75 cv 72.050 57.640 51.876 46.688 
BH 145 145 cv 149.000 119.200 107.280 96.552 86.897 82.552 78.424 74.503 70.778 
BH 165 165 cv 155.700 124.560 112.104 100.894 90.804 86.264 81.951 77.853 73.961 
BH 180 180 cv 189.950 151.960 136.764 123.088 110.779 105.240 99.978 94.979 90.230 
BH 185 i 185 cv 205.950 164.760 148.284 
BH 205 i 210 cv 239.000 191.200 
BM 100 4x4 100 cv 111.250 89.000 80.100 72.090 64.881 61.637 58.555 55.627 52.846 
BM 110 110 cv 119.200 95.360 85.824 77.242 69.517 66.042 62.739 59.603 56.622 
BM 125 i 125 cv 125.650 100.520 90.468 81.421 73.279 69.615 66.134 62.828 59.686 
A 550 4x2 50 cv 57.983 46.386 
A 550 4x4 50 cv 63.989 51.191 
A 650 4x2 66 cv 63.574 50.859 
A 650 4x4 66 cv 78.615 62.892 
A 750 4x2 78 cv 78.544 62.835 
A 750 4x4 78 cv 82.726 66.181 
A 850 4x2 85 cv 80.000 64.000 
A 850 4x4 85 cv 85.000 68.000 
A 950 4x2 95 cv 84.000 67.200 
A 950 4x4 95 cv 91.000 72.800 
BT 150 150 cv 216.205 172.964 
BT 170 170 cv 224.816 179.853 
BT 190 190 cv 242.980 194.384 
BT 210 215 cv 261.931 209.545 

Yanmar
Modelo Potência 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1030 Standard 4x2 26 cv 50.266 40.213 36.192 32.572 29.315 27.849 26.457 25.134 23.877 23.400 22.932 
1030 Standard 4x4 26 cv 55.817 44.654 40.188 36.169 32.552 30.925 29.379 27.910 26.514 25.984 25.464 
1145 Standard 4x4 39 cv 65.921 52.737 47.463 42.717 38.445 36.523 34.697 32.962 
1145 Standard 4x4 TDFI 39 cv 67.765 54.212 48.791 43.912 39.521 37.545 35.667 33.884 
1050 Turbo Completo 4x4 50 cv 66.925 53.540 48.186 43.367 39.031 37.079 35.225 33.464 31.791 31.155 30.532 
1155 Standard Completo 4x4 55 cv 78.503 62.802 56.522 50.870 45.783 43.494 41.319 
1155 Standard Completo SR 4x4 55 cv 83.387 66.710 60.039 54.035 48.631 46.200 43.890 
1175 Completo 4x4 75 cv 83.071 66.457 59.811 53.830 
1055 STD 4x4 55 cv 72.910 58.328 52.495 47.246 42.521 40.395 38.375 36.457 34.634 33.941 33.262 
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Oevento ofereceu um 
panorama de pers-
pectivas agroeconô-

micas e a visão dos principais 
fabricantes de máquinas agrí-
colas autopropelidas acerca 
do mercado em 2012 e 2013, 
apontou avanços na tecnolo-
gia de equipamentos de co-
lheita, perspectivas para trato-
res agrícolas e inovações em 
eletrônica embarcada através 
de painéis de discussão com 
as lideranças de engenharia 
mundial dos principais fabri-
cantes de máquinas agrícolas 
e implementos. 

A Revis ta  AGRIWORLD

conversou com Daniel Za-

cher, o Chairman do Simpó-
sio, que este ano anunciou 
que está entregando o car-
go, após muitos anos de de-

dicação. Daniel falou sobre 
os benefícios do Simpósio 
para o mercado, e destacou: 
“É um encontro onde os exe-
cutivos e profissionais en-
volvidos no desenvolvimen-
to de máquinas e implemen-
tos agrícolas e seus sistemas, 
podem falar de tendências e 
perspectivas de  mercado, 
inovações tecnológicas e fu-
turas regulamentações. Afi r-
mou ainda que “através da 
integração setorial estimula-

SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas 2012

Consolidado como um evento de referência, o 
Simpósio SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas, 
aconteceu no dia 30 de agosto de 2012, na 
FIERGS em Porto Alegre. O evento abrangeu 
as perspectivas de mercado, inovações em 
produtos e tecnologias para máquinas agrícolas. 

Panorama de perspectivas 
agroeconômicas

Daniel Zacher, o Chairman do Simpósio 2012 na abertura do evento. Cleiton Thiele
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da pela SAE Bra-
sil se procura o 
desenvolvimento 
dos profi ssionais 
e por consequên-
cia da indústria 
local”.

O  C h a i r -
man espera que 
o evento conti-
nue com aumen-
to de público para os pró-
ximos anos - incremento de 
20% anual - e que ocorra a 
adesão de novas empresas 
e entidades, pois existe uma 
necessidade de eventos des-
te tipo no país, principalmen-
te no sul, onde se concentra 
o maior volume de produ-
ção deste segmento, em nú-

mero de empresas e de pro-
fi ssionais.

O evento em sua 4a edi-
ção consolida-se como refe-
rência no setor, atingindo sua 
maturidade. Através do de-
senvolvimento da comuni-
dade de profi ssionais, o Sim-
pósio cumpre seu papel de 
estimular o progresso tecno-

lógico da mecanização agrí-
cola no Brasil que está dire-
tamente ligada ao crescimen-
to sustentável da agricultura 
no país.

• As apresentações realizadas no SAE BRA-
SIL 2012 estão disponíveis para download 
no seguinte endereço:
http://www.saebrasil.org.br/eventos/
congresso2012/apresentacoes_2012/
apresentacoes.html
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MERCADO

Tratores Rodas Colheitadeiras
                                                                               2012 / 2011         2012 / 2011
Agrale S.A.                                          1.937 / 1.695           - / -
Case CNH                                            2.829 / 1.551          846 / 679
New Holland CNH 8.674 / 9.956       1.605 / 1.250
Massey Ferguson (AGCO)               13.597 / 13.624        673 / 602
John Deere                                         10.817 / 9.387      1.840 / 1.756
Valtra                                                  11.870 / 11.424        254 / 215
Outras empresas                                2.043 / 1.982           - / -

51.767 / 449.619 5.218 / 44.502Total
+4,3%          +15,9%
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JANEIRO-NOVEMBRO DE 2012

VENDAS INTERNAS

EXPORTAÇÃO
Autoveículos e Máquinas Agrícolas Automotrizes

(Exportações em valores)
                                                                                                    US$
Novembro 2012                                                             1,23 bilhão
Outubro 2012                                                                 1,37 bilhão
Novembro 2012 / Outubro 2012                                         -10,2%
Novembro 2011                                                             1,47 bilhão
Novembro 2012 / Novembro 2011                                     -15,9%
Janeiro-Novembro 2012                                          13,66 bilhões
Janeiro-Novembro 2011                                          14,88 bilhões
Janeiro-Novembro 2012 / Janeiro-Novembro 2011         -8,2%
Dezembro 2011 / Novembro 2012                           15,01 bilhões
Dezembro 2010 / Novembro 2011                           15,95 bilhões

Autoveículos
                                                                                          Unidades
Novembro 2012                                                                 301,7 mil
Outubro 2012                                                                     318,7 mil
Novembro 2012 / Outubro 2012                                           -5,3%
Novembro 2011                                                                 273,0 mil
Novembro 2012 / Novembro 2011                                    +10,5%
Janeiro-Novembro 2012                                             3,08 milhão
Janeiro-Novembro 2011                                             3,15 milhão
Janeiro-Novembro 2012 / Janeiro-Novembro 2011         -2,1%
Dezembro 2011 / Novembro 2012                            3,34 milhões
Dezembro 2010 / Novembro 2011                            3,41 milhões

Fonte: ANFAVEA

Novembro 2012

PRODUÇÃO

Novembro 2012

Novembro 2012

Novembro 2012
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