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EXPEDIENTE EDITORIAL

V ocê já sabe o quanto a New Holland é com-
prometida com a sustentabilidade. Nossas 
ações, tanto na fábrica, quanto no plane-
jamento e nas estratégias de crescimen-

to, são pautadas pela busca e aperfeiçoamento de 
formas de Energia Limpa. Sendo assim, tenho um 
grande prazer de contar que finalmente chegou ao 
Brasil o nosso trator movido a biometano, um pro-
tótipo do modelo T6.140.

 O uso do metano é uma solução inteligente 
e criativa para propriedades que  buscam novas 
formas de energia renovável. Na prática, usa-se o 
dejeto de animais, ou biomassa, para gerar energia 
capaz de movimentar um motor de 140 cv. O T6 é 
um trator multipropósito com diversas aplicações 
e em diversas culturas. O desenvolvimento des-
sa máquina incrível faz parte da estratégia Clean 
Energy Leader da New Holland, implementada há 
dez anos e que desenvolve produtos mais sustentá-
veis e com baixos índices de emissão de poluentes. 
A primeira unidade desse trator chegou ao Paraná 
e será parte de um trabalho conjunto com a Itaipu 
Binacional para validação desta tecnologia aplica-
da a máquinas agrícolas.

 Para entender como o biometano pode revo-
lucionar o nosso mercado, a matéria de capa desta 
edição mostra como o cliente Jan Haajes, da fazen-
da Marujo em Castrolanda (PR) investe em biogás 
e biofertilizantes, por meio de um biodigestor, com 
resultados demonstrando que o futuro sustentável 
já chegou.

 E já que estamos falando do tempo, passado e 
futuro foram comemorados em junho, quando en-
tregamos o trator número 10 mil do programa Tra-
tor Solidário, em parceria com o governo do Para-
ná. É muito gratificante fazer parte deste momento 
histórico porque desde o início acreditamos nesse 
programa, por desenvolver ainda mais a agricultu-
ra desse estado privilegiado por sua aptidão natu-
ral para agricultura e que, junto com as nossas má-
quinas, traz melhores resultados, safra após safra.

ERRATA: Diferentemente do que foi divulgado na edição 69 da New Holland em Campo, Fernando Tavares é produtor 
de cana na Usina da Pedra (Ribeirão Preto) e na Usina Iacanga (Bauru), no interior de São Paulo, e possui sete equipamen-
tos, sendo cinco Inteliview IV e dois FM-1000, além de 12 tratores New Holland. 

O futuro é 
sustentável  
e já começou

MATOPIBA 
Máquinas da marca 
ajudam a realizar 
sonhos

FRUTICULTURA
Trator estreito 
cabinado perfeito 
para laranjais
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TENDÊNCIA

Estilo repaginado

Existem muitas marcas de roupas e acessórios por aí: esporti-
vas, de luxo, ligadas a ídolos do cinema ou da TV. Mas a moda 
é usar, e desfilar, com aquilo que você se identifica. Por isso 

existe a New Holland Store, que tem peças de vestuário, acessó-
rios e objetos que têm a ver com seu dia a dia. 

O novo site reúne os produtos da New Holland Agriculture e 
da New Holland Construction, a marca do setor de construções 
que tem, cada vez mais, se tornado conhecida do produtor rural 
com suas escavadeiras e pás-carregadeiras, entre outras máqui-
nas. 

A New Holland Store foi repaginada e tornou muito mais sim-
ples escolher, desde uma simples camiseta até jaquetas, botas e 
até miniaturas das máquinas com as quais o cliente trabalha ou 
sonha. 

Em cada link de produto é possível selecionar as opções por 
preço, na ordem de preferência entre maior ou menor preço, 
oferta, novidades etc. O link para vestuário tem as opções para 
os públicos feminino, masculino e infantil (kids), além de calça-
dos, acessórios (bonés e cia.) e fashion, com as novidades mais 
estilosas. 

A marca New Holland está também em camisas jeans, calças, 
moletons. Entre os acessórios é possível encontrar diversas op-
ções para presentes como chaveiros, carteiras de couro, canive-
tes, óculos de sol e relógios. Itens para a casa também fazem parte 
dos produtos: conjuntos de churrasco, cuia e bomba de chimar-
rão, kit de ferramentas, garrafa térmica etc. 

Para os clientes que viajam muito, também há um conjunto de 
peças de escritório como pasta executiva, malas, nécessaire. E en-
tre os brinquedos, miniaturas colecionáveis que podem encantar 
crianças e fãs das máquinas. 

“O novo formato da New Holland Store facilita a navegação 
e as compras, feito para clientes que têm orgulho da marca que 
escolheram para trabalhar por sua tecnologia e por tudo que re-
presenta, e que fazem questão de mostrar isso”, comenta Carlos 
d’Arce, diretor de Marketing da New Holland para a América La-
tina.  O site tem parcerias com marcas reconhecidas como Nike, 
Tramontina, Mormaii, Sestini, Ogio, Targus e Shaefer.

O link para o hotsite é www.newhollandstore.com.br 
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 Isso vem ocorrendo também lá do outro lado 
do mapa, no Matopiba, região com um potencial 
enorme ainda a ser explorado. Terras amplas e 
férteis, ideais para as nossas maiores máquinas, 
expandindo assim nossas fronteiras agrícolas e 
onde os grãos vêm substituindo pastagens antes 
degradadas.

 Nossos produtos vão acompanhando os ter-
ritórios e as necessidades de cada produtor. Um 
exemplo disso é nossa plantadeira PL5000, que já 
apresenta corte de seções minimizando o desper-
dício de sementes e maximizando a eficiência do 
plantio e a lucratividade do produtor rural. Tudo 
isso, aliado à sua grande autonomia, faz com que 
esta operação tenha menos paradas para reabas-
tecimento. 

 Outro produto em destaque, o trator TT estrei-
to cabinado, uma novidade em nossa oferta de pro-
dutos, mostrou-se ideal para os segmentos de fru-
tas e café. Projetado para estas culturas, seu design 
e porte permitem que trabalhe em espaços mais 
estreitos e tudo isso com mais conforto e seguran-
ça. Esta opção com cabine complementa a linha de 
nossos já consagrados tratores TT.

Chegamos, portanto, ao segundo semestre 
compensando as dificuldades do mercado com um 
crescimento de participação em todos os produtos. 
E trabalhando do mesmo jeito de sempre: com de-
dicação e sempre perto de você. 

Boa leitura!

Alessandro Maritano,  
Vice-Presidente para a América Latina



A s fazendas mais modernas do país estão 
investindo alto em tecnologias sustentá-
veis para aumentar a produção e reduzir 

os custos nas fazendas. Uma das mais interes-
santes é o uso de dejetos produzidos por suínos 
e gado de leite, que são canalizados diretamente 
para biodigestores instalados nas propriedades.

O biodigestor é um tanque de 23 metros de 
diâmetro, redondo, com seis metros de altu-
ra, onde se armazena o 
esterco canalizado por 
gravidade. O tamanho do 
biodigestor comporta os 
dejetos de até dez mil su-
ínos, aproximadamente. 
“Durante o processo de 
fermentação biológica, 
que dura em média 36 
dias, os dejetos produ-
zem biogás e bioferti-
lizantes. O biogás pode gerar energia elétrica, 
energia térmica e biometano ou combustível 
verde”, explica Victor Hugo Cainelli, proprietá-
rio da C3 Energy, fornecedora de biodigestores 
no Brasil.

A chácara Marujo, de Jan Haasjes, utiliza o 
biogás para o aquecimento do piso para os lei-
tões menores, secagem dos grãos, para cozinhar 
nas casas e em breve será também para gerar 

energia elétrica. Além disso, depois de transfor-
mar o biogás em biometano, a chácara poderá 
utilizar o combustível em um trator. “A chegada 
deste trator no Brasil é o primeiro passo para o 
caminho do futuro”, diz Haajes, esperançoso com 
a economia em despesas com combustível que a 
máquina lhe proporcionará. “Falando em futu-
ro, se um dia conseguir mover com biometano a 
minha frota de tratores e caminhões, que atual-

mente é de 50 máquinas, 
eu terei uma economia 
de 500 mil reais por ano 
em despesas com com-
bustível”, estima o produ-
tor, cliente da concessio-
nária Tratornew.

O custo de produ-
ção do motor a metano 
aproxima-se ao de um 
a diesel, com a grande 

vantagem de que o combustível não fóssil emi-
te 80% menos CO₂. É uma solução sustentável 
para o meio ambiente, com preço acessível, que 
reduz custo e que aproveita a alta disponibilida-
de do biocombustível. Ele tem capacidade de ar-
mazenar 300 litros de metano comprimido, visa 
uma autonomia de cinco a seis horas de trabalho 
ininterrupto e uma economia de até 40% em re-
lação ao combustível a diesel.
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CAPA

Protótipo do T6.140 movido a biometano chega ao Brasil e atende todas as 
culturas e diversas atividades garantindo sustentabilidade e lucro

por Mariele Felipak dos Passos

Biometano já move 
fazendas e novo trator

SEGUE »»

O T6.140 será testado em 
parceria com a Itaipu na região 
de Foz do Iguaçu (PR) 

 A chegada deste 
trator é o primeiro 

passo para o caminho  
do futuro”

Jan Haajes, produtor rural
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O T6.140, modelo de trator movido a biometano da New 
Holland cujo protótipo acaba de chegar ao Brasil, apresenta a me-
lhor autonomia com esse combustível, em função do seu consumo 
e estrutura para comportar os novos tanques. A linha T6 atende 
todos os tipos de culturas, em todas as operações dentro da fazen-
da, um sinal de que o novo motor tem grande mercado potencial. 
O desenvolvimento dessa máquina faz parte da estratégia Clean 
Energy Leader da New Holland, que busca desenvolver produ-
tos com emissão zero.

Segundo Herlon Goelzer de Almeida, Superintendente de 
Energias Renováveis da Itaipu Binacional, o trator movido a bio-
metano é mais um importante passo na busca por competitivida-
de no agronegócio brasileiro. “Com a produção do biogás, o pro-
dutor terá capacidade de se tornar mais independente na geração 
das energias necessárias no seu processo produtivo, em especial 
veicular, neste caso alimentando o seu trator, tornando-se autos-
suficiente e barateando seu custo produtivo”, comenta ele. Em 
parceria com a New Holland, a Itaipu faz os primeiros testes do 
T6.140 na região de Foz do Iguaçu (PR).

“O Brasil é imenso e tem potencial para o uso do biogás de 
maneira correta e explorando tudo o que é possível”, comenta o 
executivo da Itaipu. Segundo o Centro Internacional de Energias 
Renováveis – Biogás (Cibiogás), atualmente existem 153 unida-
des gerando no Brasil energia elétrica, térmica ou biocombustível 
por meio do biogás, produzindo através da 
transformação de dejetos de animais, resí-
duos agrícolas, lixo e esgoto das cidades. 

Para investir em um biodigestor, se-
gundo Almeida, o custo depende da esca-
la de produção. As soluções são diversifi-
cadas, dependendo do tipo e do volume 
de biomassa, tamanho da propriedade, 
tipo de energia que será gerada, manejo, 
clima e escala. “As soluções de biogás são 
totalmente customizadas, dos mais sim-
ples aos mais elaborados, que pode ir de R$ 20 mil ou mais de 
R$ 2 milhões”, explica. O primeiro pode ser o exemplo de im-
plantação em uma propriedade familiar e o segundo, em uma 
agroindústria. “O retorno desse investimento ocorre a partir de 
seis meses, mas também pode chegar a oito anos, dependendo 
do arranjo”, conclui.

Jan Haajes: alguns passos dados 
em direção à sustentabilidade

CAPA

Produtora de queijos da Inglaterra  
testou protótipo do trator movido a metano

O trator T6.180 movido a metano esteve em teste na WykeFarms, uma das maiores produtoras de queijo cheddar do Reino 
Unido, que analisou sua resistência de uso em condições reais de campo. 

Na WykeFarms, em Somerset (Inglaterra), o protótipo do trator foi submetido a testes com uma cisterna de resíduos, 
transportando material para a planta de digestão anaeróbia (biometanização) da fazenda. Esses digestores processam dejetos 
gerados por mil vacas leiteiras, resíduos de cidra local e outros materiais. O metano resultante é utilizado para alimentar as 
caldeiras e gerar eletricidade para as fazendas e fábricas de queijo. O gás excedente é revendido para a rede de gás para 
abastecer a comunidade local. 

Roger Clothier, diretor da WykeFarms, aponta os principais benefícios. “Além de ter o potencial para reduzir emissões 
de poluentes em 80% e cortar significativamente nossos custos com combustível, também pode contribuir para nosso 
comprometimento em reduzir a emissão de carbono, um elemento importante da nossa iniciativa ‘100% verde’ na WykeFarms e 
que é muito valorizado pelos nossos clientes”.

Fábrica se compromete com a sustentabilidade 
Em Curitiba, a fábrica da New Holland está em constante e forte compromisso com a sustentabilidade e trata com prioridade 

os pilares ambiental, econômico e social. Com o objetivo de reduzir os impactos, a planta busca soluções sustentáveis para 
diminuir e eliminar os resíduos, otimizar o consumo de água e energia e reduzir as emissões. Para isso, a unidade segue 
as metodologias do World Class Manufacturing (WCM) que prevê, entre seus pilares, a redução de perdas e melhoria da 
performance de diferentes itens relacionados ao meio ambiente. 

A fábrica tem aquecimento solar nos vestiários e restaurantes, e o calor de caldeiras e chaminés é aproveitado para aquecer a 
água do processo produtivo. Essas e outras iniciativas permitiram, desde 2009, reduzir 35% de energia, 37% em emissão de CO₂ e 
41% no consumo de água. Fazem parte das ações a reutilização de água, instalação de redutores de vazão nas torneiras, reutilização 
de emulsão na usinagem e briquetagem do cavaco, instalação de equipamentos para remover a umidade e entre outros.

A New Holland investe socialmente em projetos que incorporam nas operações da empresa o conceito de responsabilidade, 
tanto nas ações internas quanto externas. Todos os projetos incentivam, de alguma forma, a educação na formação profissional, 
intelectual, esportiva e cultural. Dentre eles estão o Prêmio New Holland de Fotojornalismo; o Programa de Voluntariado; o 
Projeto Clube Educacional da Bicicleta; as atividades no hospital infantil Pequeno Príncipe; o Programa Atleta do Futuro; o 
Projeto Nosso Time; o Programa Bem Nascer; as visitas solidárias no Asilo São Vicente; o programa Bem Nascer e campanhas de 
arrecadação de agasalhos e fraldas descartáveis para crianças carentes.

INVESTIMENTO EM BIOGÁS E BIOFERTILIZANTES
A chácara Marujo fica em Castrolanda, colônia fundada por 

holandeses localizada no município paranaense de Castro, e tem 
850 porcas criadeiras. O sistema é de ciclo fechado (do nascimen-
to até o abate) com dois mil suínos terminados por mês. Todos 
os dejetos produzidos pelos porcos vão para o biodigestor. Esses 
dejetos geram mil metros cúbicos de biogás por dia, mas segundo 
Jan Haajes, futuramente pode-se chegar a quatro mil metros cúbi-
cos, adicionando outros resíduos orgânicos.

Além do biogás, o biodigestor de Haajes produz biofertilizan-
te. O efluente não tem o cheiro forte característico de esterco, não 

atrai moscas e é um adubo de excelente 
qualidade, que pode ser espalhado nas 
pastagens e lavouras. 

Segundo Herlon Almeida, o Brasil im-
porta em torno de 90% do consumo nacio-
nal de fertilizantes químicos. “O biofertili-
zante entra como um produto de alto valor 
agregado, redutor de custo de produção e 
altamente viável, e que fortalece a susten-
tabilidade nas propriedades rurais e da 
agricultura brasileira”, destaca.

A chácara Marujo produz e comercializa silagem pré-secada 
de azevém. Na lavoura, Haajes utiliza o biofertilizante e vê di-
ferença, comparando com a adubação química. “Além dos custos 
com o adubo que diminuiu, portanto aumentou a nossa renda, 
conseguimos observar uma qualidade melhor do pasto”, comenta. 
Segundo ele, o objetivo é diminuir a adubação química.

Há 15 anos, Haajes investe no biodigestor para 
diminuir os custos fixos da chácara Marujo e, conse-
quentemente, aumentar a renda, mas também contri-
buir com o meio ambiente e ver seu negócio sem chei-
ro ruim e cada vez mais limpo. “Tentamos ser os mais 
sustentáveis que for possível, mas podemos ser muito 
mais do que somos, temos sempre como nos aperfei-
çoar. O biofertilizante e a bioenergia são alguns dos 
passos que podemos dar.” 

O azevém é uma gramínea anual plantada em 
março para servir como alimento aos animais durante o 
inverno e o início da primavera. Fornece um ganho de 
peso muito acima da média em pastagens extensivas.  
Indicado para pasto contínuo e rotacionado, também é 
largamente utilizado em produção de leite.

Nos últimos dez anos, a New Holland vem trabalhando com 
sua estratégia Líder em Energia Limpa, na qual um dos projetos 
é a fazenda autossustentável na Itália. Chamada La Bellotta, ela 
tem cerca de 400 hectares e é modelo em agricultura sustentável 
e independente de energia. O trator movido a metano esteve 
em teste nesta fazenda e o seu protótipo já percorreu outras 
propriedades rurais na Europa. Para o caso específico da La Bellotta, o 
trator pode gerar 50% de economia em comparação com um trator 
a diesel. A fazenda é o centro de pesquisas para novas tecnologias 
de motorização como os Tier 3A, 3B, 4A e 4B. A nova geração de 
tratores menos poluentes está sendo implantada na Europa e nos 
Estados Unidos e a partir de 2017 será lei no Brasil.

Biodigestor de 23 metros de 
diâmetro e seis metros de altura 
armazena o esterco de até dez 
mil suínos e, por fermentação 
biológica, produz biogás e 
biofertilizantes

 Podemos ser muito 
mais sustentáveis do 

que somos, temos sempre 
onde nos aperfeiçoar”

Jan Haajes, produtor rural
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PELO BRASIL

MATOPIBA vale a aventura Estação chuvosa  
traz recuperação

Considerada última fronteira 
agrícola, região corresponde  
ao tamanho do sonho de  
seus pioneiros 

por Cristina L. Cassiano

O que leva uma pessoa a cruzar o país, deixando para trás 
sua cultura, família, amigos, rotina, e se instalar a milhares 
de quilômetros de distância, começando uma vida nova 

praticamente do zero? Terras. Terras férteis, a perder de vista e 
baratas. Essa seria a resposta de nove entre dez produtores ru-
rais da região batizada com as primeiras sílabas dos estados dos 
quais faz parte: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – o Matopiba, 
conhecido como a última fronteira agrícola do Brasil. 

Três mil quilômetros é a distância quase exata entre Planalto, 
no Rio Grande do Sul, e Balsas, no Maranhão. Em 8 de novembro 
de 1977, Antídio Sandri chegou à região ainda inexplorada no sul 
daquele estado no Nordeste. Era dia do aniversário de cinco anos 
de seu filho, Deoni, e por isso ficou tão marcado na memória. É o 
filho, hoje um dos administradores da Fazenda Reunidas, de 3,2 
mil hectares, quem conta a história. “Meu pai e meus tios tinham 
15 hectares no sul e nenhuma perspectiva. Colhiam 140 sacas de 
milho por safra e não iam sair disso”, conta. 

Os irmãos Sandri cogitaram vender as terras e investir no 
Mato Grosso, então já quase dominado por famílias gaúchas, e 
por isso mesmo mais caras. Apostando no Maranhão, em pouco 
tempo, mas com muito trabalho, os Sandri já tinham 800 hecta-
res, que dali a cinco anos foram multiplicados, e assim sucessi-
vamente até chegarem à grande propriedade que têm hoje, onde 
plantam soja, milho e feijão, com sementes da Embrapa local. 

Alguns anos mais tarde foi a vez da família Possamai percorrer 
quase o mesmo caminho. Eles plantavam, em Panambi (RS), cerca 
de 400 hectares, propriedade grande para o estado, divididos en-
tre os pais (Ernesto e Delinda Possamai) e os filhos (Almiro, Celso, 
Ireneu e Marta Possamai). Em 1986, Almiro e Ireneu percorreram 

cerrados sem estradas, atravessaram rios e encontraram uma ter-
ra argilosa, com um cerrado denso e alguns rios indicando boa 
disponibilidade de chuva. 

“Armaram acampamento e iniciaram o desmatamento, abri-
ram mais de 30 km de estradas e construíram pontes para me-
lhorar o acesso até a área”, conta Jessica Possamai, filha de Ireneu, 
que hoje estuda Agronomia e se prepara para assumir, futura-
mente, a direção da fazenda. Dificuldades de adaptação e de fi-
nanciamentos fizeram com que os outros irmãos voltassem para 
o Rio Grande do Sul. A fazenda Panambi foi pioneira no plantio de 
milho safrinha, em 2004, “quando todos ainda achavam que isso 
era uma loucura”, conta Jessica. 

Hoje, com cerca de 1,8 mil hectares de plantio em área própria 
e 2 mil hectares arrendados, os Possamai possuem reservas le-
gais além do exigido por lei, 100% da área de plantio direto, com 
uma estrutura que inclui silo, armazém e maquinários com tecno-
logia de ponta. “Defendemos uma visão de empreendedores, sem 
agredir o meio ambiente, preservando a fauna e flora local, proi-
bindo caça e queimadas e sempre buscando a melhor qualidade 
em todas as atividade.”

“O gaúcho tem no sangue ir atrás de novas fronteiras”, acredita 
Valdir Zaltron, sócio de um dos grandes grupos do Maranhão, que 
leva seu nome e inclui, além do agronegócio, lojas de construção 
e empresas de transporte. Também com seus irmãos, Claudir e 
Davi, o produtor saiu de Santo Ângelo (RS), onde plantavam 14 
hectares; passaram por Rio Verde (GO) se instalando em 700 hec-
tares e em 1983 finalmente chegaram em Balsas e nos atuais 10 
mil hectares. “As terras estão mais caras agora, já estamos pen-
sando em ampliar para o Pará”, conta Zaltron. 

As três histórias têm ainda mais em comum além da região e 
do plantio de soja e milho: a New Holland. Frotista desde sempre, 
Zaltron tem uma colheitadeira para cada 700 hectares; a família 
Possamai foi a primeira a investir no modelo CR8090 no estado e 
hoje tem duas, além de um trator T8 e uma plantadeira. Os Sandri 
também têm duas colheitadeiras CR, dois T8, uma plantadeira TT 
de 30 linhas, um TC 59, um TL 80 e um PM140. “Como o terreno é 
plano, damos preferência a máquinas grandes, de alto rendimen-
to e tecnologia e que demandem menos mão de obra. Específicas 
para o plantio direto e utilização de agricultura de precisão”, ex-
plica Jessica.

Matopiba em detalhes
Área total: 73 milhões de hectares

Produz: 10% de toda a soja do Brasil

Em 2022 vai expandir a área em 16,4% chegando a 10 milhões de 
hectares cultivados

337 municípios dos quais 71% no Tocantins e Maranhão 

População de 5,9 milhões de habitantes

Solo típico do Cerrado (mineral, profundo, argiloso)

Topografia: grandes extensões planas

Clima: média entre 25º e 27º

Chuvas: irregulares

Chove mais: sul MA, noroeste TO

Chove menos: oeste BA, sudoeste PI

Estação seca: maio a setembro

Estação chuvosa: outubro até abril

Culturas: hortaliças, café, madeira (celulose e bioenergia), pastagens para 
bovinocultura de corte e de leite, algodão, feijão, arroz, soja, milho, frutíferas, 
mandioca, dentre outras. 

Perfil produtores: MA, PI e oeste da BA: grandes produtores

TO e outras regiões demais estados: produtores pequenos e médios.

*Fonte: Embrapa

“Em 18 anos na região, nunca tinha visto um tempo tão seco”, 
conta Valdir Zaltron, produtor de Balsas (MA). De fato, segundo a 
Embrapa, na safra 2015/2016 houve perdas severas de produti-
vidade. No caso da soja as perdas chegaram a 40% e, com o milho 
safrinha, ainda podem atingir 70% da produção. 

Os principais polos de produção foram afetados com maior ou 
menor intensidade pela ação do El Niño, considerado de maior 
intensidade em relação a outros anos, o que gerou redução de 
41,2%, 31,8%, 64,8%, 23,2% na produção de soja do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia, respectivamente. 

Porém, as previsões climáticas indicam o retorno das chuvas 
aos índices e em condições de normalidade.  A partir de outubro 
os solos já devem estar com umidade suficiente para iniciar as 
práticas de preparo de solo e semeadura. 

O produtor Deoni Sandri conta que a propriedade da família 
só não teve perdas mais amargas nos 382 hectares onde suas ter-
ras são irrigadas. Em 2003 os Sandri investiram no primeiro pivô 
central de irrigação, para plantar e colher milho e feijão fora de 
época. Hoje têm quatro pivôs no total, com sistema de motobom-
ba. “Vimos que era preciso agregar valor à propriedade e pode-
mos hoje plantar na entressafra feijão, soja e sementes”. 

Segundo a Embrapa, nos útimos cinco anos, têm sido expan-
didas as culturas de soja e milho, especialmente no sistema de 
integração com produção de pastagens para permitir a prática de 
plantio direto ou para pecuária. A Embrapa, com instituições par-
ceiras, realiza estudos de zoneamento agrícola de risco climático, 
baseado nas relações entre as características de adaptação das 
culturas ao clima e aos solos e operacionalizado e disponibilizado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Este estudo é orientador da liberação de crédito de custeio agrí-
cola amparado pelos seguros oficiais (Proagro e Proagro Mais).  
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Deoni e Antídio Sandri, pioneiros em busca de novas perspectivas

Jessica nasceu no Maranhão, filha dos gaúchos Ireneu  
e Rosane e se prepara para administrar a fazenda

Claudir, Davi e Valdir 
Zaltron já pensam 

em avançar mais  
no mapa
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Excelência na hora  
de plantar

TECNOLOGIA

Produtores economizam sementes e têm linhas de plantação uniformes na 
lavoura com tecnologia de corte de seções 

por Mariele Felipak dos Passos

A distribuição adequada de sementes está aliada à quali-
dade e à precisão da plantadeira. Para que o agricultor 
não  tenha desperdício, o corte de seções de linhas da 

máquina é uma tecnologia essencial na hora de plantar. Ela é 
uma facilidade para que a linha esteja 
uniforme e não aconteça de as sementes 
germinarem no mesmo espaço.

O produtor rural Martinus Koul não 
teve dúvidas na hora de investir em cor-
te de seções de linhas New Holland nas 
suas plantadeiras. “Eu gasto bem menos 
sementes por hectare, principalmente 
em áreas menores que têm mais rema-
te”, comenta ele sobre o resultado. Para 
o feijão, por exemplo, Koul gasta 20 reais 
o quilo da semente para plantar e usa 80 
quilos por hectare. “Eu consigo econo-
mizar seis quilos de sementes de feijão por causa do corte de 
seções em linhas, portanto, tenho uma economia de 120 reais 
por hectare”, explica.

 Tenho um excelente 
resultado porque as 

plantas ficam espalhadas 
corretamente em toda a 
área”

Martinus Koul, produtor rural

O corte de seções  
em plantadeiras não  
desperdiça sementes

A propriedade Sorriso, de Martinus Koul, fica em Arapoti, 
a 240 km de Curitiba (PR), onde cultiva feijão, milho, soja e 
trigo em 68 hectares. Para as culturas de feijão, milho e soja 
o corte é linha por linha, já que o espaçamento entre elas é de 

50 centímetros. Diferente da cultura de 
grãos miúdos como os de trigo, em que 
o espaçamento entre linhas é de 17 cen-
tímetros e, assim, o corte é a cada sete 
linhas. “Tenho um excelente resultado 
porque as plantas ficam espalhadas cor-
retamente em toda a área”, comenta.

Quando feita a manutenção da tec-
nologia de forma adequada, o produtor 
garante a precisão do plantio, o bom 
rendimento no trabalho e a vida útil do 
equipamento. “Em toda entressafra é im-
portante a manutenção. Eu já acionei a 

concessionária para fazer a revisão completa para eu não ter 
problema na hora do plantio. Não posso ficar com a máquina 
parada”, diz Koul, cliente da concessionária Tratornew. “Tenho 

um bom relacionamento com a revenda e eles estão sempre me 
atendendo com prontidão”, completa.

Além do corte de seções de linhas em plantadeiras, outros 
equipamentos ideais para plantar são os monitores de agricul-
tura de precisão Precision Land Management (PLM) que ofe-
recem uma ampla variedade de soluções de orientação auto-
mática, desde sistemas de barra de luz até sistemas de direção 
assistida, assim como orientação automática totalmente inte-
grada, que podem oferecer exatidão com precisão. Existe uma 
variedade de sinais de correção que se adaptam a qualquer 
formato de talhão. São soluções de orientação para as aplica-
ções, maximizando a eficiência e a produtividade.

PLANTADEIRA COM MAIOR AUTONOMIA AUMENTA A 
EFICIÊNCIA DO PLANTIO

A caixa central de sementes da plantadeira PL5000, com ca-
pacidade para mais de 1000 quilos por chassi, e os reservató-
rios de fertilizantes, que armazenam até seis toneladas de adu-
bo, são os maiores da categoria, superando em mais de 10% as 
outras máquinas do mesmo segmento. Com isso, a plantadeira 

exige menos paradas para abastecimento de insumo, o que sig-
nifica ganho de produtividade. 

Os produtores rurais escolhem um conjunto de trator e 
plantadeira que garanta um bom rendimento, otimizando tem-
po para que, no fim do dia, consigam plantar mais hectares por 
hora. Além disso, cabe ressaltar a precisão da distribuição das 
sementes no solo e adubo na dosagem correta, com o número 
ideal de sementes por metro.

A New Holland conseguiu reduzir também a quantidade 
de pontos de manutenção, diminuindo o tempo de ajuste diá-
rio da máquina e o gasto com lubrificante. Outro resultado é a 
economia proporcionada pelo menor consumo de combustível 
por hectare, já que a plantadeira ganha em rendimento opera-
cional. A PL5000 consegue consolidar os principais pontos de 
ganho para o produtor sendo uma máquina de alta precisão, 
fácil de operar, com excelente desempenho e melhor custo/
benefício. 

Com o seu trator T7 puxando 
o implemento, Martinus Koul 
garante excelência no plantio 
com o corte de seções na 
plantadeira
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Máquinas agrícolas e de construção 
encantam plateias pelo Brasil

por  Mariele Felipak dos Passos
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A demanda de alimentos no mundo 
não para de crescer. Estudos da Or-
ganização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) estimam 
uma população de cerca de nove bilhões 
de habitantes para 2050 e uma necessida-
de de expandir a produção de alimentos 
entre 60% e 70%, sendo que 90% desse 
valor deverão vir do aumento de produti-
vidade e apenas 10% do aumento da área 
plantada. Neste contexto, existe o consen-
so de que a expansão da agricultura irriga-
da brasileira e mundial é a base para que 
estas demandas sejam atendidas. 

A evolução da agricultura irrigada bra-
sileira permitiu avançar do total de 1,5 mi-
lhões de hectares em meados de 1980 até 
os 5,1 milhões de hectares atuais. Tão im-
portante quanto multiplicar por 3,4 a área 
irrigada foi a evolução de uso de sistemas 
com maior eficiência no uso de água, ener-
gia, mão de obra e operacionalidade de 
maneira geral. Sistemas pressurizados 
de irrigação por aspersão convencional 
e mecanizados e de irrigação localizada 
por gotejamento e microaspersão ocu-
pavam 10% do total no mesmo período e 
hoje evoluíram para cerca de 70% do total 
irrigado, com destaque para o sistema pi-
vot central. 

Diferentemente da situação atual, o 
crescimento do passado que ampliou a 
área irrigada brasileira se deu em um 
cenário de pouca disponibilidade técni-
ca, operacional, industrial e de recursos 
financeiros. Em 1986, quando houve o 
lançamento dos planos nacional e do nor-
deste de irrigação, no evento anual da As-
sociação Brasileira de Irrigação e Drena-
gem (ABID), em Brasília, a análise crítica 
dos envolvidos no setor era a seguinte: 
como seria possível atingir aquela meta 
ambiciosa, em apenas cinco anos, se o país 
apresentava tantas limitações, associadas 
aos elevados custos dos sistemas de irriga-
ção na época? Se, por um lado, todas estas 
dificuldades foram empecilho para um de-

senvolvimento mais rápido da agricultura 
irrigada brasileira, por outro, foram sendo 
pouco a pouco superadas, implicando em 
um grande ganho de qualificação dos seto-
res de conhecimento, serviços e produtos 
relacionados à irrigação e à agricultura ir-
rigada.

Hoje a situação do Brasil é totalmen-
te diferente de 30 anos atrás. Amplia-
mos nossa capacidade de implantar de 
forma sustentável novas áreas irrigadas, 
multiplicaram-se os grandes projetos em 
diversas regiões, e a eficiência do sistema 
de produção irrigada tornou-se rotina no 
agronegócio brasileiro. A partir de 1990, 
ampliamos nossa capacidade industrial e 
de importação nas áreas dos sistemas de 
irrigação convencionais, mecanizados e 
localizados. A área comercial e de serviços 
vem a cada dia se profissionalizando, re-
lacionado ao planejamento, implantação 
e operação de áreas irrigadas nas mais 
diferentes condições edafoclimáticas do 
Brasil. Por fim, evoluímos muito no conhe-
cimento e formação técnica dos profissio-
nais de nível superior, técnico e operacio-
nal. 

É importante lembrar que todo esse 
desenvolvimento da agricultura irrigada, 
nos últimos 15 anos, se deu dentro da 
nova política nacional de recursos hídri-
cos, criada com a lei federal n 9.433 de 
08/01/1997, uma das mais modernas do 
mundo e condizente com o novo status da 
água, que traz, em resumo: “A água é um 
bem de domínio público, um recurso natu-
ral limitado e dotado de valor econômico, 
sendo seu uso prioritário, em condições 
de escassez, para consumo humano e des-
sedentação de animais”. 

Um questionamento que necessitamos 
fazer com vistas à expansão da agricultura 
irrigada brasileira nas próximas décadas: 
se, nos últimos 30-35 anos, com sérias li-
mitações conseguimos ampliar nossa área 

irrigada em 3,4 vezes, incorporando de 
mais de 3,5 milhões de hectares, quanto 
podemos planejar para o futuro? O que é 
necessário entender e promover para am-
pliar o crescimento de áreas irrigadas nos 
próximos 30 anos e atingir o crescimento 
da produção de alimentos, fibras e bioe-
nergia? 

A resposta para tudo isso passa inexo-
ravelmente por três vertentes, a primeira 
pelo entendimento profundo, por parte 
da sociedade, da importância da irrigação 
para o aumento da produção agrícola no 
Brasil e no mundo. Segundo, que o poder 
público crie condições e programas de in-
centivo, controle e ofereça melhorias em 
infraestrutura e logística, que beneficiarão 
a agricultura em geral. A terceira, e não 
menos importante, é que todos os envol-
vidos no sistema, sejam eles produtores, 
funcionários, empresários, industriais, 
técnicos, professores ou pesquisadores, 
tenham consciência que o único caminho é 
uma agricultura irrigada sustentável, com 
uso eficiente da água, energia e outros in-
sumos. 

Assim, sou da opinião de que pode-
mos multiplicar no mínimo por três nossa 
área irrigada até 2050, chegando a 15 ou 
18 milhões de hectares irrigados. Tenho 
esperança de poder viver até os 90 anos e 
ser testemunha ocular desse futuro e mais 
uma vez comprovar a capacidade do agro-
negócio brasileiro de se reinventar para 
continuar sustentando o Brasil. 

A raranguá (SC), Cachoeira do Sul (RS), Sinop (MT) e Rondo-
nópolis (MT) já foram palco do show de máquinas do pro-
grama New Holland Em Campo em 2016. A ação é promo-

vida pela New Holland Agriculture e New Holland Construction, 
junto com o Banco CNH Industrial e já teve nove mil expectadores. 

O principal objetivo é mostrar o funcionamento, a tecnologia, 
o desempenho e os diferenciais das máquinas, com interação do 
público. Nesta edição, com um novo roteiro no espetáculo e novas 
manobras das máquinas, o programa tem um robô em forma de 
CR (linha de colheitadeiras de duplo rotor da marca) que, com 
outros dois personagens, pai e filho, encenam como as mudanças 
na tecnologia melhoram o rendimento na agricultura.

“Nós trabalhamos com a máquina no campo, sabemos operar 
e fazer o que precisamos para termos bom rendimento na lavou-
ra, mas ver elas em forma de espetáculo e com este desempenho 
é incrível. Eu adorei”, comenta Enio Damiani, produtor rural que 
assistiu ao show de Araranguá (SC).

Podemos multiplicar por três nossa área irrigada até 
2050, chegando a18 milhões de hectares irrigados

O futuro da agricultura 
irrigada no Brasil Espetáculo de tecnologia

Everardo Mantovani é prof. Titular  
da Universidade Federal de Viçosa  
e consultor da Irriger

Apresentação em Araranguá (SC)

Pá-carregadeira da New Holland Construction

Robô em forma de uma colheitadeira CR e tratores da New Holland

ARTIGO

A água corre sob pressão por tubos 
até a raiz da planta.

Fácil adaptação às diversas condições 
topográficas. É indicado para diversas 
culturas, especialmente em fruticultura, 
jardins e irrigação em casas de vegetação.

TURNÊ 

Em 2016, o programa reúne a linha de colheitadeiras, o pul-
verizador SP2500 e os tratores das linhas TL, T6, T7 e T8 entre 
as máquinas agrícolas; a pá-carregadeira 12D, a retroescavadeira 
B90B e a minicarregadeira L218 com cabine fechada, entre as de 
construção,para uma demonstração em campo.

Segundo o Vice-presidente da New Holland Agriculture para 
a América Latina, Alessandro Maritano, o programa mostra, em 
forma de espetáculo, as características das máquinas que contri-
buem para o resultado no campo. “Queremos estar cada vez mais 
próximos dos nossos clientes e com este programa conseguimos, 
de uma forma lúdica e descontraída, mostrar as nossas tecnolo-
gias, que contribuem para o bom rendimento e a alta produtivida-
de nas lavouras”, comenta o executivo.

“O New Holland em Campo é uma ação que permite aproxi-
mar a nossa marca também do mercado agrícola. Estar presente 
no programa desde o ano passado nos orgulha, pois demonstra-
mos a aplicação das máquinas de construção no campo”, explica 
Nicola D´Arpino, Vice-presidente da New Holland Construction 
para a América Latina.

As máquinas de construção atuam com alto desempenho em 
diversas aplicações. “As minicarregadeiras, por exemplo, podem 
ser equipadas com múltiplos implementos, como caçambas, vale-
tadeiras, perfuratrizes, roçadeiras e garfos pallets, além de vários 
outros, o que as tornam muito versáteis e produtivas para as di-
versas atividades no setor agropecuário, como carregamento de 
fardos e limpeza de currais”, destaca D’Arpino.

Criado em 2014 pela New Holland Agriculture, o programa 
New Holland Em Campo proporciona para a família do produtor 
um momento de troca de conhecimento de novas tecnologias para 
o campo, assim como fornece ferramentas para que aperfeiçoe o 
trabalho de uma forma fácil e que resulta em produtividade. Com 
o sucesso das edições de 2014, a New Holland Agriculture levou 
para as edições de 2015 a New Holland Construction e o Banco 
CNH Industrial, pertencentes à CNH Industrial. Em 2015, foram 
realizadas oito edições em várias regiões do Brasil. 



Produção de frutas no Brasil está em constante crescimento e trator estreito 
com cabine tem tecnologia de ponta para atender a demanda

por Mariele Felipak dos Passos

Fruticultura em alta

A extensão territorial, a variedade de culturas e o clima diver-
sificado fazem do Brasil o terceiro maior produtor mundial 
de frutas, ficando atrás apenas da China e da Índia. Atre-

lado a isso, o consumo de frutas e hortaliças aumentou, visto a 
preocupação de muitos brasileiros nos últimos anos em buscar 
alimentos mais saudáveis.

Segundo a Organização das Nações Unidaspara Agricultura e 
Alimentação (FAO) e a Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), em documento sobre as perspec-
tivas agrícolas no mundo, o Brasil é o maior exportador mundial 
de frutas cítricas processadas, em especial suco concentrado de 
laranja, congelado. A produção de laranjas deve aumentar na pró-
xima década. Até 2023/24 pode atingir 17,5 milhões de tonela-
das, cerca de 7% acima do nível de 2013/14.

A produção de frutas, ainda de acordo com a FAO e a OCDE, 
é na maior parte absorvida pelo mercado interno e as principais 
são bananas, maçãs, uvas, melões e frutas tropicais (especialmen-
te manga, abacate e abacaxi). Para todas as principais variedades 
de frutas, tanto a expansão de áreas como as melhorias nas pro-

duções, contribuíram para níveis maiores de produção. 
A principal atividade econômica do município de Harmonia, 

a 60 quilômetros de Porto Alegre (RS) é a agricultura, mais espe-
cificamente a citricultura, que produz em média 900 mil caixas 
de frutas cítricas por ano, em mais de mil hectares de pomares. 
O produtor Davi Felipe Wolf contribui para que esses números 
sejam sempre crescentes e o Brasil continue no ranking mundial. 

Sua propriedade tem aproximadamente quatro mil pés de 
bergamota e laranja em 12 hectares de terra, onde também plan-
ta grama para jardim, que vende por metro quadrado. Davi, de 27 
anos, toca o negócio junto com o pai José, a mãe Lourdes e o irmão 
Manoel, de 21 anos. 

Para aperfeiçoar as atividades na lavoura, a família Wolf está 
analisando a possibilidade de adquirir o novo trator TT estreito 
com cabine da New Holland. “Queremos garantir mais segurança 
e conforto para quem opera o trator, por isso estamos com gran-
des expectativas com esse novo trator com cabine”, comenta o 
produtor, que já tem um trator TT estreito plataformado.

A cabine é a novidade da máquina que a torna perfeita para 

José, Lourdes, Davi 
e Manoel cultivam 

bergamota e laranja 
no Rio Grande do Sul

LANÇAMENTO

operar no segmento de frutas e café. Ela possui o menor índice de 
ruído,  excelente visibilidade e garante conforto e segurança para 
o operador.

Agilidade e economia são as principais 
características desses tratores. “Por causa 
de suas formas arredondadas e dimensões 
reduzidas, é possível entrar com o trator 
em pequenos espaços”, comenta Davi Wolf.

Os tratores são equipados com mo-
tores New Holland FPT Industrial, resis-
tentes, confiáveis e de excelente torque. 
A tecnologia desses motores garante uma 
vida útil maior, menor manutenção e baixo 
consumo de combustível. “A manutenção da máquina é super fácil 
e rápida, não tem segredo”, conclui Davi, cliente da concessionária 

Tratowel, de Caxias do Sul (RS), e satisfeito com o pós-venda da 
revenda. “Sempre foram atenciosos e prestativos com a gente”.

Para proporcionar segurança ao operador, facilidade nas ma-
nobras e fácil direção, os tratores TT pos-
suem direção hidráulica e freio a disco 
em banho de óleo. A manutenção da linha 
de tratores é simples e rápida, já que to-
das as inspeções de rotina são feitas com 
o operador no nível do solo e o capô, de 
fácil abertura, permite acesso aos princi-
pais componentes. Essa facilidade resulta 
para o produtor em menor tempo com a 
máquina parada, maior aproveitamento 

do trator e maior produtividade. 

 Estamos com grandes 
expectativas para esse 

novo trator com cabine”
Davi Wolf, produtor em Harmonia (RS)

Laranja (frescas)
Abacate
Abacaxi
Papaia
Manga 
Banana

17,9 mt
0,2 mt
2,3 mt
1,6 mt
1,0 mt
7,0 mt

18,5 mt
0,2 mt
2,2 mt
1,9 mt
1,2 mt
7,3 mt

19,8 mt
0,2 mt
2,4 mt
1,9 mt
1,2 mt
6,9 mt

18,0 mt
0,2 mt
2,5 mt
1,5 mt
1,2 mt
6,9 mt

17,5 mt
0,2 mt
2,5 mt
1,6 mt
1,2 mt
7,1 mt

16,5 mt
0,2 mt
2,5 mt
1,6 mt
1,2 mt
7,2 mt

17,5 mt
0,2 mt
2,9 mt
1,8 mt
1,4 mt
7,8 mt

2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2023/24

Abaixo está um resumo dos níveis de produção no Brasil de 2005/06 até 2014/15 e projeção para 2023/24, segundo a FAO, 
CONAB, ICO e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

 A manutenção da 
máquina é super fácil e 

rápida, não tem segredo”
Davi Wolf, produtor em Harmonia (RS)

Família Wolf quer 
mais segurança e mais 

conforto com o novo 
trator cabinado

Davi testa o novo trator 
TT estreito com cabine na 
plantação de bergamota em 
Harmonia (RS)
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Tratores, colheitadeiras e 
outros equipamentos para peque-
nos, médios e grandes produtores 
foram os destaques da marca, em 
parceria com as concessionárias 
Carpal e Paraíso, na 15ª edição da 
Tecnoshow Comigo. A feira acon-
teceu em Rio Verde (GO), entre os 
dias 11 e 15 de abril, e recebeu 98 
mil visitantes. 

A New Holland levou para a 
Agrishow 2016, em Ribeirão Preto 
(SP), máquinas e equipamentos 
agrícolas que proporcionam alto 
rendimento e facilidade de ope-
ração para o pequeno, o médio 
e o grande produtor. Dentre os 
produtos, os destaques foram a 
plantadeira PL5000 e as colheita-
deiras da família CR, a CR8090 e a 
CR5.85. 

Junto com as concessioná-
rias Unapel e MR Felipe, a marca 
participou da AgroBrasília levando 
máquinas modernas e de fácil 
operação, como tratores, colhei-
tadeiras, pulverizador e outros 
equipamentos – todos atendem 
os diferentes perfis de produtores 
da região. A feira aconteceu de 10 
a 14 de maio, em Brasília, e reuniu 
mais de 82 mil produtores do Cerrado Brasileiro em uma área de 500 mil 
metros quadrados. 

A New Holland, junto 
com a concessionária Igarapé, 
participou da 19ª edição da 
Expocafé, em Três Pontas, no 
Sul de Minas Gerais, de 08 a 10 
de junho. O trator TT3880F foi 
o destaque da feira. Também 
estavam em exposição os tra-
tores da linha T6 e TL e a plan-
tadeira SAM200. As máquinas 
da marca atendem os cafeicultores que buscam alto rendimento e 
produtividade no campo. 

Durante a Bahia Farm Show 
2016, a New Holland, junto com 
as concessionárias Jaraguá Bahia 
e Justi, expôs tratores, colheita-
deiras, plantadeiras, pulverizador 
e utilitários de 24 a 28 de maio, 
em Luis Eduardo Magalhães 
(BA). A 12ª edição da feira contou 
com aumento na área e outras 
benfeitorias para os visitantes e 
expositores. 

Durante a Agrobalsas, em 
Balsas (sul do Maranhão), de 
20 a 24 de junho, os clientes 
que adquiriram equipamentos 
em pronta-entrega tiveram 
condições especiais e também 
desconto de R$ 10 mil na com-
pra do trator 7630, além de 
linhas de créditos exclusivas 
pelo Banco CNH Industrial. A 
New Holland levou para a feira tratores, colheitadeiras, pulverizador e 
plantadeira, proporcionando aos produtores maranhenses o contato 
com a tecnologia embarcada das máquinas. 

Para ficar cada vez mais perto do produtor, entender suas 
necessidades e fechar negócios diferenciados, a New Holland 
participou de diversas feiras agrícolas em todo o país. 

Tecnoshow Comigo (de 11 a 15 de abril)

Agrishow (de 25 a 29 de abril)

Agrobrasília  (de 10 a 14 de maio) Expocafé (de 08 a 10 de junho)

Bahia Farm Show (de 24 a 28 de maio) Agrobalsas (de 20 a 24 de junho)

FEIRAS 
AGRÍCOLAS

PELA REDE

O presidente mundial da New Holland, Carlo Lambro, esteve no 
Brasil e se encontrou com funcionários da fábrica, concessionários 
e clientes. Em entrevista para jornalistas, Lambro mostrou 
confiança no cenário agrícola brasileiro e apresentou os resultados 
e estratégias da marca. “Em 2016 vamos trazer para o Brasil o 
trator movido a biometano e estamos bastante otimistas com os 
resultados das próximas safras; por isso, a New Holland não para 
de investir na América Latina”, comenta. 

A CNH Industrial Parts & Service levou os 16 melhores 
vendedores de peças genuínas de 26 concessionários da New 
Holland à Europa. A campanha “Giro pela Itália”, entre agosto 
de 2015 e janeiro deste ano, foi uma parceria com os grupos de 
concessionárias Nova Holanda e Equagril, que aceitaram o desafio 
de criar estratégias para aumentar as vendas das equipes de 
vendas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso e Minas Gerais. O incremento chegou a 10% ao final 
da campanha, nas 26 concessionárias. 

Em outubro, no meio da campanha, os oito melhores colocados 
no ranking já tinham ganhado um fim de semana no GP Brasil de 
Fórmula 1, em Interlagos (SP). Ao final, os premiados foram para 
Sorocaba (SP), para uma visita ao Centro de Distribuição (CD) de 
Peças da CNH Industrial. Na Europa, conheceram a fábrica da FPT 
Industrial em Turim, o CD da New Holland em Modena, e o museu 
da Ferrari na cidade de Maranello.  

A New Holland, junto com o governo do Paraná, entregou 
o trator de número 10 mil do programa Trator Solidário, em 
cerimônia realizada em junho, no Palácio Iguaçu, sede do governo 
estadual, em Curitiba. A entrega foi comemorativa dos 10 anos da 
iniciativa, que tem a New Holland como parceira desde seu início, e 
que já beneficiou milhares de paranaenses na aquisição de tratores 
e, recentemente, também de colheitadeiras. 

O programa atende a compra coletiva de tratores agrícolas e 
colheitadeiras, que podem ser adquiridos e financiados a preços 
inferiores aos de mercado, com economia para o produtor de 15% 
a 20%. Os tratores podem ser obtidos individualmente, enquanto 
as colheitadeiras devem ser adquiridas em grupo de três ou 
quatro produtores, para que os valores das prestações possam ser 
divididos e minimizados entre os participantes.

As máquinas New Holland que fazem parte do programa são 
os tratores TT3840, TT3840F, TL75 (cabinado ou plataformado) e a 
colheitadeira TC5070. 

Carlo Lambro visita o Brasil Giro pela ItáliaTrator Solidário: 10 mil unidades entregues pela New Holland

Maritano, o governador do PR Beto Richa, e a vice-governadora  Cida 
Borghetti entregam a chave do trator 10 mil a Valter de Oliveira

Beto Richa, governador do PR, e Cida 
Borghetti, vice-governadora, nas laterais, com 
representantes New Holland ao centro: Carlos  

D’Arce, diretor de Marketing, Rudimar Rigo, 
gerente Comercial, Alessandro Maritano, Vice-
presidente para a América Latina e Alexandre 

Blasi, diretor Comercial 
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40 anos da Líder Tratores no Sul
A Líder Tratores celebra 40 anos de história com a New 

Holland. Em Cachoeira do Sul/RS, Hilário Jaeger fundou a 
empresa com uma grande visão de negócio. “Quando muitos não 
acreditavam na evolução da agricultura, o S. Hilário já tinha visão”, 
comenta o gerente financeiro, Sinval Machado.

“O diferencial que encontro na Líder está na assistência 
técnica, uma tranqüilidade, com uma oficina qualificada: o pós-
venda. É onde eu me sinto seguro, me sinto bem”, diz Luiz Carlos 
Camargo, produtor rural e cliente Líder. 

Além da sede em Cachoeira do Sul, outras duas filiais 
atendem os produtores gaúchos, em Lajeado e Montenegro. A 
filha de Hilário Jaeger, Juliana, assumiu os negócios do pai depois 
do seu falecimento. “Nessa trajetória dos 40 anos passamos 
por muitos desafios. Buscamos profissionalizarmos, criar e dar 
oportunidades para os nossos funcionários e crescermos juntos”, 
comenta Juliana. 

Profissionais e amadores 
podem inscrever suas fotos 
até o dia 28 de outubro no 
12º Prêmio New Holland 
de Fotojornalismo pelo site 
premionewholland.com. As 
fotos serão avaliadas por 
uma comissão julgadora 
formada por profissionais 
da área reconhecidos 
profissionalmente e 
especialistas em agricultura 
da América do Sul, que 
avaliarão a originalidade, o 
enquadramento, a relevância 
e a contextualização de cada 
imagem. 

A concessionária Tratowel, que atende a região sul de Santa 
Catarina, comemora seus 20 anos de história como autorizada 
da marca New Holland. “Queremos promover o desenvolvimento 
de uma agricultura apoiada na tecnologia e na inovação para o 
crescimento do setor e da nossa região”, comenta Odilon Werner, 
fundador da  empresa, ao lado da sua esposa Ieda.

Atualmente seu filho, Osmar Werner, está à frente da Tratowel. 
“Assumir o legado da família é um presente e uma forma de 
contribuir no crescimento de um negócio que o meu pai construiu; 
eu fiz da empresa também o meu negócio”, comenta Osmar sobre 
a sucessão familiar na concessionária. 

Inscrições do Prêmio 
de Fotojornalismo 
continuam abertas

Tratowel comemora 20 anos

PELA REDE

Odilon e Ieda Werner 
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