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exPediente           editorial

new holland 
sempre perto 
de você

Estar perto do nosso cliente é compartilhar 
momentos e ter histórias para contar. É ter ro-
tinas em comum e entender exatamente quais 
são as melhores soluções para o homem do 

campo.  Queremos cada vez mais ser uma marca dis-
ponível e acessível, afinal são mais de 190 pontos de 
venda Brasil afora. Somos simples e queremos facili-
tar o seu dia a dia. Estaremos sempre ao lado do pro-
dutor, com a melhor tecnologia para a mecanização.

Dito isso, a agricultura não pode parar e, embora 
tenhamos uma temporada desafiadora pela frente, 
sabemos que os períodos de retração no mercado 
fazem parte de uma economia equilibrada e, nesses 
momentos, planejamento e gestão se tornam funda-
mentais para a manutenção da saúde dos negócios.

Muitos produtores precisam das máquinas ain-
da este ano e por isso, como fábrica, não vamos pa-
rar de investir e de acreditar na força do nosso seg-
mento. Seguramente o setor ficou mais cauteloso, 
mas sabemos que a necessidade de investimentos 
segue em ritmo contínuo.

O agronegócio continua sendo forte e sólido e re-
presenta quase um quarto do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional, responsável por cerca de 30% de to-
dos os empregos do país. Ou seja, muitos indicadores 
do setor tendem a ser positivos. Isso vai exigir que o 
produtor explore ao máxi-
mo seus ganhos de produ-
tividade. 

E falando em produ-
tividade, a New Holland 
se torna estratégica nesse 
momento. Sabendo que 
o agronegócio pode ser o 
único setor com crescimen-
to mais expressivo diante 
do atual cenário econômi-
co, precisamos investir no 
que o produtor precisa, sempre ouvindo suas neces-
sidades. 

Com muito orgulho posso dizer que ainda neste 
ano teremos a nacionalização, fabricação e comer-
cialização da nova colheitadeira classe 8, a CR8090, 
que será a maior colheitadeira produzida pela mar-
ca no Brasil. Essa categoria vai crescer muito no país 
e na América Latina. A tendência é de aumentar a 
demanda por potência e plataforma no segmento de 
colheitadeiras e a New Holland, mais uma vez, se an-
tecipa trazendo as melhores opções.

Outra grande novidade, que chega para manter a 
tradição da marca na oferta de colheitadeiras de du-
plo rotor, será o lançamento da CR5.85 (classe 5) para 
pequenos e médios produtores, muito em breve.

Com isso e muito mais, a New Holland mostra o 
quanto acredita no agronegócio brasileiro e confia 
no trabalho do produtor nacional. Não vamos dei-
xar de investir e de destinar nossa força de trabalho 
para entregar sempre o melhor. O trabalho contínuo 
e a união das forças entre fábrica e concessionários 
vão nos permitir superar os desafios de 2015.

Por fim, quero destacar algumas matérias dessa edi-
ção com as quais você, leitor, poderá se identificar. Uma 
delas é a história da família Vanzela, clientes da marca 
desde 1979, donos atualmente de 46 máquinas New 
Holland e de uma rica história de trabalho em família.

Destaco ainda a matéria sobre plantio a partir do 
exemplo da família Bernardon, do Rio Grande do Sul, 
e uma entrevista especial com o presidente mundial 
da New Holland, Carlo Lambro. Nesta edição, você 
terá acesso a informações sobre a participação da 
marca na Expo Milano, feira na qual iremos reafir-
mar nosso papel de Líder em Energia Limpa (Clean 
Energy Leader®) com um estande que reproduzirá 
uma fazenda sustentável.

Para encerrar, apresento oficialmente o novo dire-
tor Comercial para o Brasil, Alexandre Blasi, que já 
possui experiência de mais de 10 anos no grupo CNH 
Industrial e o novo gerente de Desenvolvimento de 
Rede para América Latina, 
Felipe Vieira. Aproveito 
para antecipar que, neste 
ano, completamos 40 anos 
de fábrica no Brasil. Será 
um ano histórico e de gran-
des comemorações. É a 
New Holland ontem, hoje e 
sempre com você.

Boa leitura!

Alessandro Maritano,  
Vice-Presidente para a América Latina

AGILIDADE 
nova carregadeira 
impressiona com capacidade 
e sistema de desengate

 RELACIOnAMEnTO
máquinas agrícolas  
e de construção são estrelas  
de um show de tecnologia
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País incorpora as inovações muito mais 
rapidamente que outros mercados, por 
isso a personalização do maquinário e 
investimento na relação com o cliente 
continuam sendo prioridade da marca

por Elaine Prada
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entreVista

“o Brasil é onde as mudanças 
tecnológicas acontecem” 

O presidente mundial da New Holland 
Agriculture, Carlo Lambro, visitou 
recentemente a planta da marca, em 

Curitiba (PR), para discutir as metas e de-
safios para o ano. De acordo com Lambro, 
o Brasil e a América Latina são mercados 
estratégicos para o grupo CNH Industrial, 
do qual a New Holland faz parte e, por 
isso, visitas ao país serão sempre priorida-
de na sua agenda. A equipe da Em Campo 
aproveitou a oportunidade para conversar 
sobre a participação da marca na Expo 
Milano em 2015, entre outros assuntos. 
Acompanhe.

Um dos principais discursos quando 
assumiu o desafio de presidir 
a New Holland em 2013 era de que 
a marca continuaria crescendo na oferta 
de produtos. A proposta permanece? 
Sem dúvida a New Holland já se consolidou 
como uma marca que possui uma gama 
completa de produtos e serviços, mas ainda 
há espaço para crescer, especialmente no 
mercado latino. Quando falamos em expan-
são e lançamento de novos produtos, não se 
trata necessariamente de um produto novo, 
mas, às vezes, falamos de atualização, de re-
novação de linhas já existentes. Isso mostra 
que acompanhamos o mercado e investi-
mos em pesquisas para novas tecnologias. 
Prova disso foi o recente recorde mundial 
conquistado com a CR1090, que colheu na 
Inglaterra, ao longo de oito horas, mais de 
797 toneladas de trigo. Esse é apenas um 
dos exemplos que mostram, em números, 
a capacidade, a performance e a eficiência 
técnica da marca ao trazer novas tecnologias 
ao mercado. E as estratégias seguem nessa 
linha; manter tanto os investimentos em pes-
quisa, para trazer maior rentabilidade ao pro-
dutor, quanto a relação de confiança com os 
clientes por meio de nossos concessionários, 
que são o nosso suporte, nossa linha de fren-
te no campo. Em resumo podemos dizer que 
as estratégias são dar continuidade à inova-
ção, já presente no DNA da marca; aproxi-
mar o cliente, ouvindo o que ele tem a dizer, 
e trazer soluções cada vez mais abrangentes 
para o campo, mantendo nosso time de fá-
brica motivado e focado em resultados.

Carlo Lambro, 
presidente 

mundial da 
New Holland 

Agriculture
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entreVista

Soluções
Sustentáveis
A palavra inovação está presente no dia 
a dia da New Holland. Isso não significa 
apenas melhorias nas tecnologias 
existentes, mas pesquisas em campo para 
criação de novos produtos. Há cinco anos 
foram iniciados testes com o trator movido a 
hidrogênio, uma máquina aliada à estratégia 
Clean Energy Leader, que busca desenvolver 
produtos com emissões zero. O custo para 
o desenvolvimento e manutenção desse 
protótipo se tornou muito alto e por isso a 
marca partiu em busca de novas soluções. 

Ficou evidente a necessidade de buscar 
alternativa e, assim, a New Holland chegou 
ao trator movido a metano, atualmente 
em sua segunda geração. O trator é um T6 
de 140cv com chassi, cabine e transmissão 
16x16 SPS, em outras palavras, um 
clássico modelo da marca, equipado com 
motor denominado F1C.  Esse modelo 
colhe excelentes resultados na fazenda 
experimental de La Bellotta, na Itália, e a 
expectativa é de que sua comercialização 
se inicie muito em breve. A máquina possui 
muito mais autonomia para atividades 
simples da lavoura, reduz em até 80% a 
emissão de gases, pode trabalhar entre 5h e 
6h ininterruptas e visa reduzir a dependência 
de combustíveis fósseis.

 Pretendemos aumentar  
a participação de mercado 

com a personalização dos 
produtos"

Como a New Holland pretende ganhar ainda  
mais mercado no Brasil?  
O Brasil é um mercado realmente importante para o 
grupo CNH Industrial e estratégico para a marca. Tem 
espaço a ser explorado e, do ponto de vista agrícola, é 
onde as mudanças tecnológicas estão ocorrendo. Perce-
bemos mudanças muito mais rápidas do que na Euro-
pa ou nos Estados Unidos, por exemplo. A aceitação do 
público por novas tecnologias é imediata. O trabalho na 
América Latina e no Brasil é desafiador. Pretendemos au-
mentar a participação de mercado com a personalização 
dos produtos. Aqui no Brasil, temos áreas e demandas 
muito diferentes uma das outras. Veja as diferenças en-
tre as características do Sul e do Centro-oeste do país, 
por exemplo. Devemos entender a real necessidade de 
cada produtor, de cada região, entregando o produto 
certo para ele. Personalização no atendimento, através 
do maquinário ideal e agilidade nos serviços prestados, 
será fundamental para crescermos no país.

Você trabalhou em diversos mercados durante 
os anos de experiência no grupo e viveu épocas 
distintas da economia mundial. De que forma essa 
experiência influencia seu trabalho? 
Influencia de formas diferentes e muito positivas. 
Em meus 25 anos de experiência pude acompanhar 
bons momentos da economia e também períodos 
de crise, que fizeram com que ampliasse minha 
capacidade de lidar com as adversidades de cada 
momento, além de aprender a ouvir as pessoas e 
suas diferentes necessidades. A experiência inter-
nacional com certeza me enriqueceu em vários as-
pectos, entre eles a capacidade de reconhecer a im-
portância de fazer parcerias e alianças estratégicas 
em determinados momentos e reconhecer a poten-
cialidade individual de cada local, para orientar as 
melhores estratégias e posicionamentos para cada 
fábrica da marca.

Qual a importância da América Latina para a marca? 
O mercado latino terá papel fundamental no futuro 
do agronegócio, uma vez que a população mundial 
deverá atingir 9,6 bilhões de pessoas até 2050 e a 
região é uma das que mais comporta uma expansão 
sustentável. Por isso são necessários encontros cons-
tantes para debater os desafios dos próximos anos, 
como fazer mais com menos, proteger os recursos 
naturais, utilizar a reciclagem e reduzir o desperdício. 
É preciso inovar para garantir um futuro sustentável 
e, nesse sentido, tanto a América Latina como o pro-
dutor local têm significativa importância na constru-
ção desse panorama, tanto para alimentar o mundo, 
como na forma correta de fazê-lo.

Como vê o futuro da agricultura?
É impossível pensar no futuro da agricultura que não 
seja feito de forma sustentável. A New Holland car-
rega a imagem de ser uma marca preocupada com 
a agricultura sustentável e que realiza investimentos 
constantes nessa área, por isso somos reconhecidos 
como uma marca Clean Energy Leader. Eu poderia ci-
tar muitos exemplos, mas vou escolher um deles para 
ilustrar nossos investimentos em projetos sustentá-
veis: hoje já estamos falando da segunda geração do 
trator movido a metano, um avanço e tecnologia 
exclusivos da marca. 

Carlo Lambro, presidente mundial  
da New Holland e Alessandro Maritano,  
vice-presidente para a América Latina
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E sobre a Expo Milano, por que a New Holland 
está associada a esse evento mundial? 
Somos a única marca de máquinas agrícolas a participar 
da Expo Milano 2015 com seu próprio pavilhão. Essa 
presença é possível graças à parceria global da Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA) e da CNH Industrial. A infraestrutu-
ra vai abrigar as melhores máquinas da marca em termos 
de tecnologia aplicada à mecanização agrícola e susten-
tabilidade, com o principal objetivo de satisfazer as neces-
sidades crescentes do planeta. A ideia é aproximar os vi-
sitantes da agricultura e permitir que façam uma viagem 
no tempo, para que percebam a evolução do segmento 
ao longo dos anos, tudo com o suporte da New Holland.

A exposição mundial realizada 
a cada cinco anos traz, para 

a edição 2015, um tema que tem 
tudo a ver com a New Holland: 
Alimentação para o planeta, energia 
para a vida. A Expo Milano deve atrair 
mais de 20 milhões de visitantes 
durante os seis meses em que ocorre 
(de 1º de maio a 31 de outubro). O 
terreno, com mais de um milhão 
de metros quadrados, receberá 
diversas apresentações, reuniões e 
conferências. A New Holland é a única 
marca de equipamentos agrícolas a 
participar da feira com o seu próprio 
pavilhão.

A marca terá um estande 100% 
sustentável onde mostrará as últimas 
tecnologias, pesquisas e soluções 
para o desenvolvimento correto do 
agronegócio. Entre os desafios e 
oportunidades, espera-se mostrar ao 
público como é possível fazer mais 
com menos, proteger os recursos 
naturais e a biodiversidade e reduzir 
o desperdício.

Entre diferentes assuntos e 
abordagens, um deles se destaca. A 
marca quer mostrar de forma lúdica 
os benefícios da tecnologia e da 
mecanização, a partir das soluções de 
agricultura de precisão. Além disso, 
será apresentado o conceito eco-
friendly, em que máquinas trabalham 
simultaneamente conectadas e 
controladas por smartphones ou 
tablets. O objetivo é mostrar que 
o futuro da mecanização está mais 
próximo do que imaginamos.

As inovações vão além e 
mostram que o produtor será capaz 
de aumentar sua produtividade e 
rentabilidade reduzindo custos e 
de forma sustentável.  Com uma 
narrativa de histórias, os visitantes 
serão guiados para conhecer desde 
o plantio das sementes até a colheita 
dos alimentos. Com essa iniciativa, 
poderão entender melhor o processo 
de mecanização agrícola. 

O Futuro em Exposição

Acima, perspectiva 
artística da Expo 

Milano 2015 e, ao 
lado, do pavilhão 

da New Holland

Apoio ao time New Holland
Entre tantos assuntos, Lambro destacou o contínuo suporte 

à rede de concessionários, ressaltando que o trabalho 
desse time é fundamental para manter uma comunicação 
atualizada e eficiente com o cliente. Cobrou uma participação 
ativa da fábrica na promoção de ações de relacionamento, 
para não perder a identidade de marca acessível e continuar 
explorando seus diversos pontos de venda. Lambro finalizou a 
entrevista afirmando o crescimento da marca. "A New Holland 
possui uma linha completa de produtos e serviços e queremos 
continuar crescendo, buscando, através da tecnologia, manter 
nossa posição na vanguarda do mercado". 
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inVestimento

em minutos, nova carregadeira  
é acoplada aos tratores tl, aumentando 
sua versatilidade no campo

por Aline Presa

Para otimizar e facilitar as várias atividades no 
campo e com toda a garantia de fábrica, a New 
Holland conta agora com um novo implemen-

to para o produtor rural, a carregadeira agrícola 
acoplada aos tratores da linha TL.  A novidade foi 
lançada no primeiro trimestre e tem impressionado 
o público em demonstrações nas feiras. 

A estrutura leve e a capacidade são as princi-
pais características do implemento, que carrega 
mais peso, resultando em menor esforço para o 
trator, que conta com uma carregadeira com o do-
bro da capacidade. O produto suporta até 1.900 
kg e pode chegar a uma altura de 3,85 metros.

Outra característica importante é o novo sistema 
de desengate. “Em menos de um minuto, o agricultor 
consegue desconectar o trator da carregadeira e uti-
lizá-lo em outra atividade e, com isso, não é necessá-
rio um trator dedicado apenas para este equipamen-
to”, explica o gerente de Produto da New Holland, 
Nilson Righi. A utilização do implemento depende da 
intensidade de uso em atividades gerais.

Os tratores TL são homologados pela enge-
nharia da fábrica para receber a novidade, garan-
tindo a execução conjunta com a carregadeira. 
Com o primeiro lançamento de carregadeiras dos 
tratores TL plataformados, segundo Righi, a mar-
ca estima que, em média, 20% dos tratores saiam 
da concessionária acompanhados de algum mo-
delo de carregadeira. 

Para o produtor Rodolfo Bosmuller, de Castro, 
no Paraná, que teve a oportunidade de operar a má-
quina com o equipamento, a experiência foi muito 
boa e o conjunto agradou. “Com o implemento que 
eu tenho hoje, gasto entre 10 minutos e às vezes até 
meia hora, e com esse aqui não levo três minutos 
para acoplar”, afirmou o produtor, acrescentando: 
“Você não perde tempo, é  fantástico”. 

PARCERIA GLOBAL
O implemento é o primeiro resultado da parceria 
da New Holland com a MX, maior fabricante de car-
regadeiras do mundo. “É uma grande chance estar 
nesse projeto com a New Holland", afirmou Chris-
tophe Besnard, gerente global de produto da MX. 
"Acredito que juntos podemos fazer uma boa par-
ceria para o benefício do produtor no fim do dia."

Consolidada no mercado europeu com vários 
outros modelos, a MX oferece soluções para tra-
tores equivalentes aos da família TT, até para as 
grandes potências, como o T7. Assim, a expec-
tativa da marca para os próximos anos é lançar 

chega de 
perder tempo

Comodidade, 
esforço reduzido 
para o operador 

e segurança 
podem ser 

comprovados 
em espaços para 

demonstração 
do conjunto em 

feiras
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carregadeiras para os tratores TL cabinados 
e para as linhas T6, Série 30, T7 e TT.

Pioneira dentre todas as unidades da New 
Holland no mundo, a planta de Curitiba foi 
protagonista da novidade, testada e aprovada 
previamente em clínicas realizadas com clien-
tes. O conceito de clínica vem sendo desenvol-
vido pela New Holland para saber a opinião 
dos produtores e suas reais necessidades an-
tes de lançar um produto no mercado. “Essa 
preocupação da New Holland em trazer um 
produto com qualidade e homologar aquilo 
que efetivamente vai atender ao mercado, ou-
vindo o cliente, faz toda a diferença para nós, 
concessionários, aumentarmos o volume de 
vendas”, destacou Fábio Castro, diretor Co-
mercial da revenda Tratornew, da região dos 
Campos Gerais no Paraná. 

Tanto o pequeno quanto o grande produtor 
têm a opção de usar uma carregadeira especí-
fica. Existe uma variedade de implementos. Os 
três tipos principais são a pá, a big bag (gancho 
para levantar) e a lâmina (para raspagem do 
chão, limpeza, manutenção de estradas). Para 
cada família de trator, o produtor tem uma car-
regadeira específica formada por três partes: o 
chassi do trator que conecta, os braços da car-
regadeira e o implemento. Neste primeiro mo-
mento, a marca produzirá a carregadeira (pá) 
e o trio (pá, big bag e lâmina). Com o tempo, 
a marca lançará outras novidades a partir da 
identificação de demandas dos clientes.

O serviço de vendas das peças é feito por 
Parts & Service, do grupo CNH Industrial, que 
possui nível de excelência em atendimento no 
pós-venda. Já a carregadeira no TL plataforma-
do será montada na concessionária e, depois de 
seis meses (tempo para adaptar a novidade na 
linha de montagem), a marca terá a opção de a 
carregadeira entrar na linha de produção da fá-
brica, saindo acoplada aos tratores TL. 

 Com o implemento 
que eu tenho hoje, 

gasto entre 10 minutos 
e às vezes até meia 
hora, e com esse aqui 
não levo três minutos 
para acoplar”

Rodolfo Bosmuller,  
produtor de castro (pR)

Vantagens e diferenciais  
das carregadeiras
FACILIDADE NA MANUTENÇÃO | É aparafusada, ao invés de ser 
uma peça única colocada no trator. 

100% DE VISIBILIDADE | A localização da barra frontal não 
prejudica a visão do operador na cabine. 

RAPIDEZ NA CONEXÃO E DESCONEXÃO | Toda a operação pode 
ser realizada em menos de 1 minuto.

SISTEMA DE PROTEÇÃO HIDRÁULICA | Conjunto de válvulas que 
garante mais resistência para o equipamento. 

JOYSTICK | Ferramenta 
opcional e de 
multifunção que 
substitui as alavancas 
do trator nas funções 
mais simples. 

SISTEMA DE 
AMORTECEDOR  

DA CARREGADEIRA
Amortece todo o 
choque que passa 
pelo chassi e pelos 
eixos do trator, 
garantindo mais 
conforto e vida 
útil para o 
conjunto. 

acesse no 
YouTube

Christophe Besnard, da MX, prepara-se para testar a carregadeira



new holland em campo8

Primeiro Passo

Família Bernardon, que agora utiliza uma sol tt, notou 
linhas mais completas, estande uniforme e maior produtividade

por Lívia Pulchério

a aposta certa para um 
plantio rápido e eficiente

O plantio de uma lavoura deve ser 
muito bem planejado, pois in-
fluencia todo o processo de de-

senvolvimento da planta. Um trabalho 
bem feito aumenta as chances de atingir 
maiores produtividade e rentabilidade, 
podendo até determinar as possibilida-
des de sucesso ou insucesso da lavoura, 
dependendo do cultivo.  

Esse processo começa muito antes 
de a semente ser colocada no solo. A 
escolha de maquinários interfere di-
retamente em uma semeadura de qua-
lidade. A família Bernardon, de Capão 
Bonito do Sul (RS), já passou por essa 
experiência.

Eles adquiriram em 2014 uma plan-
tadeira Sol TT e, já na primeira safra 
(2014/15) com a máquina nova, colhe-
ram os bons resultados do investimen-
to. Leonardo Bernardon percebeu que 
a aquisição tinha valido a pena logo 
depois da semeadura. “Quando a planta 
começou a germinar já vi que as linhas 
de plantio estavam mais completas”, 
relata. “Além disso, o estande da soja 
ficou mais uniforme durante todo o 
desenvolvimento da safra”, completa o 
produtor, satisfeito. 

PL 5000 - rendimento e agilidade
A New Holland lança em 2015 a PL 5000, a plantadeira com maior 
autonomia do segmento. Dentre as máquinas do setor, a novidade 
possui mais linhas de plantio, a maior caixa central de sementes e os 
maiores reservatórios de fertilizantes, garantindo, no mínimo, um dia 
de trabalho ininterrupto. A novidade é perfeita para o produtor que 
quer aumentar a sua área, sem perder a janela ideal para o plantio. 
Outro diferencial frente à concorrência é o baixo número de pontos de 
manutenção, o que também torna mais ágil a semeadura. 

Resultado comemorado já na primeira safra
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Leonardo e Delcio Bernardon: escolha 
por uma plantadeira Sol TT deveu-se, 

principalmente, aos sistemas pneumático 
e de facão guilhotina

Melhor ainda com o 
Banco CNH Industrial

O produtor começa a otimizar o plantio antes 
mesmo de adquirir suas máquinas. O Banco CNH 
Industrial agiliza a documentação e garante a 
entrega mais rápida, por ser o banco da fábrica. É 
o que comprova o produtor de soja e aveia Carlos 
Manfio, que financiou duas plantadeiras e um trator 
diretamente na concessionária Super Tratores de 
Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. “Prefiro 
sempre fazer pelo Banco CNHI porque lá já tenho 
toda a documentação pronta, facilita muito, a 
papelada anda muito mais rápido”, comenta Manfio.

A mesma confiança e resultado são apontados 
por Claudio Bratz, produtor de soja, milho e arroz 
em Ubiratã e Novo Mundo (MT) e dono de tratores, 
colheitadeiras, pulverizadores e, mais recentemente, 
de duas Sol TT, todos negociados na Amazônia 
Máquinas. “Resolvo tudo na concessionária: visito, 
experimento, escolho e financio”, afirma. “É muito 
mais prático com o Banco CNHI”, conclui Bratz. 

Todos esses benefícios têm uma ex-
plicação. A plantadeira da New Holland 
possui um sistema pneumático de 
distribuição de sementes e sistema 
de facão guilhotina. Não à toa, foram 
estes os pontos principais que levaram 
Bernardon a adquirir a máquina. 

O plantio com a Sol TT na Fazenda 
São João é feito junto com um trator T8 
385, de 335 cv de potência. Para Delcio 
Bernardon, pai de Leonardo, a aquisi-
ção do conjunto era um desejo antigo 
da família pelo alto rendimento diário 
de trabalho. “A nova plantadeira nos 
permite plantar de forma tranquila, 
dentro da janela ideal”, afirma Delcio.

RESULTADO nA COLHEITA
A família Bernardon colheu, dentro 
dos 1800 hectares de soja, 75 sc/ha, 
a maior média desde que começaram 
a plantar na região, há 
doze anos. As condições 
climáticas ajudaram, mas 
os produtores creditam 
a produtividade recorde 
também à Sol TT.  

exclusivo sistema que permite maior penetração da semente 
no solo, elimina a compactação e proporciona melhor 
aeração, infiltração da umidade e crescimento das raízes. 
a guilhotina corta a palha e deposita a semente na terra, 
evitando o “envelopamento” da palha. em regiões com safra 
de inverno, como o Rio Grande do Sul, o sistema é ideal.  O 
facão guilhotina promove um melhor desenvolvimento 
da cultura, com pouca movimentação de solo. 

Sistema que 
trabalha com 

pressão negativa, 
ou seja, a vácuo, 
gerada por duas 

turbinas acionadas 
por motores 

hidráulicos. as 
sementes são 

individualizadas 
com precisão e 
distribuídas de 

forma equidistante. 
os distribuidores 

são feitos de 
alumínio injetado 
e os discos, de aço 

inoxidável.

acesse no 
YouTube



atendendo diferentes perfis de produtores,  
as colheitadeiras de duplo rotor garantem mais 
performance e trazem melhor qualidade de grão

por Mariele Felipak dos Passos 

Uma revolução em 
tecnologia de colheita

new holland em campo10

CaPa

Família Vanzela: 
segurança com 
máquinas que 
oferecem o melhor 
resultado há 
gerações



o duplo rotor das 
colheitadeiras cR se 
destaca na qualidade 
de grão. mantém 
os grãos inteiros 
durante a debulha, 
maximizando a 
porcentagem 
de germinação 
e melhorando a 
produtividade por 
hectare. elas contam 
ainda com um 
sistema de mesa 
nivelante muito 
indicado em terrenos 
íngremes, de até 17% 
de declividade. com 
isto, a distribuição do 
material é uniforme 
sobre o bandejão e 
peneiras, reduzindo 
drasticamente o 
índice de perdas na 
lavoura, e garantindo 
a conservação 
dos grãos limpos 
dentro do tanque 
graneleiro.

Lançamentos  
CR 2015 
COLHEITADEIRA CLASSE 8
A nova CR8090, com fabricação nacional, 
chega com atributos que a diferem das 
outras colheitadeiras do mercado. Além 
do duplo rotor, exclusivo da linha CR, a 
colheitadeira traz também um tanque 
graneleiro de 14.500 litros, tubo de descarga 
de até 8,9 metros e velocidade de descarga 
de 142 litros por segundo. O motor FPT 
Cursor 13 de 489 hp pode alcançar até 550 
hp de potência máxima. Ela é equipada 
com equipamentos de agricultura de 
precisão e piloto automático, e o exclusivo 
sistema Opti-Spread, que distribui a palha 
perfeitamente para até 45 pés. A novidade 
atende os produtores que procuram 
equipamentos de alta performance. 

COLHEITADEIRA CLASSE 5
Para completar a linha de colheitadeiras 
de duplo rotor, outra novidade para 2015 
é a CR5.85. Posicionada na classe 5 com 
conceito e tecnologia das colheitadeiras 
maiores da mesma linha, a máquina garante 
alta performance e qualidade de grão com 
o sistema de duplo rotor. Dentro da sua 
classe, ela é inovadora ao trazer o sistema 
de mesa autonivelante, assim como outros 
componentes das CR’s de categorias maiores. 
Portanto, possui um sistema que nivela 
completamente o bandejão, as peneiras 
e o ventilador, o qual compensa em até 
17% a inclinação do terreno, reduzindo 
drasticamente a perda de grãos, o que 
gera mais rentabilidade para o produtor e 
mais desempenho para a máquina.  A nova 
colheitadeira atende o pequeno e o médio 
produtor no segmento de máquinas de rotor 
e possui como atributos técnicos um tanque 
graneleiro de 7 mil litros, área de peneira 
de 5,4 m2, motor de 265cv e trabalha com 
plataformas de 20 e 25 pés.
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Tamanho, sistema de limpeza, platafor-
ma e, principalmente, tecnologia são 
os pontos que a família Vanzela desta-

ca quando fala da evolução das colheitadei-
ras. “Impossível comparar a nossa primeira 
colheitadeira modelo 1530, de 1979, com 
as colheitadeiras de duplo rotor, em termos 
de produtividade”, diz Mayara Vanzela, de 
25 anos, filha de produtores rurais.

A colheitadeira 1530 ainda funciona 
normalmente e trabalha no silo de arma-
zenamento da propriedade da família. “É 
uma máquina que não quebra e tem ma-
nutenção fácil e barata; e se precisamos 
de peças, o que é bastante raro, não é difí-
cil de conseguir”, completa Gilmar Vanze-
la, pai de Mayara.

Segundo o produtor, a chegada das co-
lheitadeiras da linha TC nos campos foi uma 
revolução em modernização de máquinas, 
que acompanhou o desenvolvimento da 
agricultura nas décadas de 90 e 2000. De-
pois das TCs, veio o lançamento das colhei-
tadeiras da linha CR de duplo rotor. 

“As colheitadeiras nos dão, em tempo 
real, a quantidade de grãos que colhemos 
por hectares e tantas outras informações 
que eu posso acompanhar a colheita e, quan-
do necessário, auxiliar o operador sem estar 
no meio da lavoura”, conta Vanzela. Com toda 
a tecnologia nas colheitadeiras o produtor ti-
nha receio, assim como outros agricultores, 
dos gastos financeiros que poderiam ter e da 
operacionalização das máquinas. “No início 
fiquei assustado com o quanto me custaria 
no bolso, mas me surpreendi porque fica 
mais em conta do que as máquinas mais an-
tigas, sem contar o operacional, muito mais 
fácil e mais ágil”, afirma Vanzela. 

Junto com os pais Gilmar e Neuza, Maya-
ra se dedica à operação dos equipamentos 
na propriedade da família durante a safra. 
“Não acontece todo dia, mas quando é pre-
ciso me arrisco e não encontro dificuldades 
na operação”, conta Mayara que, com a for-
mação em Engenheira Agrônoma e Gestão 
em Administração, atua em várias ativida-
des na lavoura. “Eu me surpreendi quando 
cheguei ao campo e vi uma máquina fun-
cionando muito bem com o operador fora 
da cabine, e de repente desce a Mayara”, 
diverte-se o pai, ao lembrar.

 Não acontece todo dia, mas quando é preciso, me 
arrisco e não encontro dificuldades na operação”

Mayara, administradora e sucessora da Família Vanzela
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“É o meu maior orgulho, porque es-
tou trabalhando com os meus sucesso-
res e a Mayara é o meu braço direito no 
escritório e no campo”, diz o pai orgu-
lhoso, que atualmente fica na consulto-
ria. Juntamente com o irmão e sócio da 
propriedade, Vanzela “cultiva” os filhos 
para a continuidade do negócio na fa-
mília. “Temos que preservar nossas 
raízes e esta sucessão é muito im-
portante porque ela põe em prática 
tudo que eu passei e, como meu avô 
e meu pai também foram agriculto-
res, fico muito honrado em ver que 
agora a minha filha assume as nos-
sas atividades com competência”.

Em Roncador, a aproximadamente 
100 km de Campo Mourão (PR), a fa-
mília Vanzela planta soja, trigo, milho e 
aveia em 500 alqueires, onde operam as 
colheitadeiras da linha CR, TC e a 1530, 

assim como os tratores da marca. “Sem-
pre tivemos New Holland e as máquinas 
sempre atenderam nossas expectativas 
nas atividades”, complementa Mayara. 
“Com a NewAgro temos mais amizade 
do que negócios, pois nos atendem mui-
to bem com assistência, prestação de 
serviço e peças”, completa seu pai.

Ainda no Paraná, o produtor rural 
João Cristiano Kiers coloca em campo 
a colheitadeira CR9060 Premium para 
trabalhar na colheita de soja, milho, 
feijão e trigo. A máquina opera em Cas-
tro e em Ventania e, segundo Kiers, se 
destaca pela qualidade de grãos. “Bus-
co uma colheitadeira que me garanta 
menos grãos quebrados e danificados, 
o que encontrei na Premium”, conta o 
produtor. “Além disso, colhe muito bem 
soja para semente e para alimentação 
humana”, explica.

dentro da classe 7 
de colheitadeiras, 

a cR9060 premium 
conta com um 

motor Cursor 9 de 
389cv, 11.100 litros 
de capacidade no 
tanque graneleiro 

e uma taxa de 
descarga de 

110 l/seg. a cR 
premium opera com 

plataformas de 35 
pés de sem-fim ou 

draper, e conta com 
uma cabine ampla e 
silenciosa, de onde 
o operador pode 

controlar todos os 
ajustes de colheita, 
além das opções 
de agricultura de 
precisão, tal como 
piloto automático 

e monitor de 
produtividade.

Gilmar Vanzela 
em sua 

propriedade
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Vencedora da última 
edição do Prêmio 
Gerdau Melhores 
da Terra (principal 

premiação de 
máquinas agrícolas 
da américa latina), 

a colheitadeira 
modelo CR6080, 

classe 6, foi 
contemplada com 
o Troféu Ouro, da 

categoria Destaque, 
em Agricultura de 

Escala. a premiação 
foi reconhecida 

por uma comissão 
julgadora e opinião 

de clientes e 
usuários.

 São as máquinas que melhor me atendem,  
por isso, sempre que preciso trocar uma, 

vendo para comprar outra New Holland”
Walter Schroder, produtor de Itararé (Sp)

Já em Itararé, cerca de 400 km da 
capital São Paulo, o empresário Walter 
Schroder terceiriza há mais de 30 anos, 
para a operação no campo, uma frota 
de 11 colheitadeiras New Holland para 
cerca de trinta produtores do sudoeste 
de São Paulo e Paraná com área de co-
lheita de quatro mil hectares de milho 
e soja. São nove colheitadeiras da linha 
TC que operam saca-palhas para a tri-
lha e debulha dos grãos, uma CR6080 e 
outra CR9060 equipadas com platafor-
mas de corte superflex de 30 pés. 

“Eu preciso de uma máquina que 
me atenda no momento e no tempo 
certo”, exige Schroder. Para respon-

der a essa expectativa, que já vem de 
uma exigência dos seus clientes, o 
empresário buscou a renovação com 
máquinas mais modernas. “A nossa 
região tem terrenos em declives e a 
linha de colheitadeiras CR possui a 
peneira autonivelante, o que difere 
das outras que encontro no mercado 
e que anteriormente me prejudica-
vam na produtividade da máquina”, 
comenta. Agora, cerca de 70% da fro-
ta de Schroder é New Holland. “São as 
máquinas que melhor me atendem, 
por isso, sempre que preciso trocar 
uma, vendo para comprar outra New 
Holland”, conclui. 



Produtores do Brasil conhecem performance 
de equipamentos agrícolas e de construções 

por Mariele Felipak dos Passos

máquinas dão 
show em campo

Mais de mil pessoas se reuniram em Ponta 
Grossa (cerca de 100 km de Curitiba, no Pa-

raná) para a primeira edição 2015 do programa 
New Holland Em Campo, e foram surpreendidas 
com uma demonstração espetacular do desem-
penho das máquinas nas lavouras. Esta é a ex-
pectativa também para as outras cidades que o 
programa percorrerá durante o ano, incluindo 
cinco que não estão no mapa ao lado e ainda se-
rão selecionadas. 

O primeiro evento de 2015, em parceria 
com a concessionária TratorNew, revenda com 
matriz em Ponta Grossa, criou um show com os 
tratores da linha TL, T6, T7 e T8, o pulverizador 
SP2500, a colheitadeira da linha CR, a carrega-
deira frontal acoplada ao trator TL e o rustler. 
Além disso, os agricultores da região que com-
pareceram ao evento puderam fechar negócios 
diferenciados com a Tratornew.

O produtor rural Jânio Vriesman foi con-
vidado para fazer as manobras em campo do 
rustler, junto com o seu filho, Jean Lucas. “Fi-
camos surpresos com o convite da TratorNew 
para mostrar aos clientes a atuação da máqui-

Espetáculo mostrou 
o funcionamento, 
desempenho e 
diferenciais das 
máquinas com 
interação do público
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relaCionamento

camaquã/RS

Vilhena/Ro

Goioerê/pR 

Juara/mT

Uruguaiana/RS

Tangará da Serra/mT

Julio de castilho/RS

araranguá/Sc

chapadão do Sul/mS

Rondonópolis/mT

acesse no 
YouTube
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Marcas CNH Industrial 
atuam em parceria
Com o sucesso das edições de 2014, 
a New Holland Agriculture trouxe 
mais parcerias para as edições de 
2015 – a New Holland Construction, o 
Banco CNH Industrial e a Iveco, todas 
pertencentes à CNH Industrial. Uma 
equipe de atendimento do Banco auxilia 
os produtores com informações sobre 
linhas de financiamento. Outra novidade 
são os preços especiais de mais de 140 
tipos de peças genuínas para reformar ou 
adiantar a manutenção da colheitadeira. 
Todos esses parceiros contam com uma 
equipe de vendedores para auxiliar os 
produtores que visitam os eventos.

na no campo, com uma demonstra-
ção que deixou muitas pessoas en-
tusiasmadas”, comenta Jânio.

Em Carambeí (PR), próximo a 
Ponta Grossa, Jânio e Jean traba-
lham juntos na propriedade da famí-
lia, onde cultivam soja e trigo. Desde 
o início do seu trabalho no campo, 
Jânio só lembra de ver as máquinas 
azuis e amarelas. “Consideramos a 
New Holland da família, pois quan-
do chegamos na concessionária so-
mos chamados pelo nome e toda a 
equipe está sempre disponível para 
nos atender”, diz.

“Foi emocionante participar de um 
evento como este”, completa Jean, de 15 
anos, que já está nas cabines operando 
as máquinas desde os seus seis anos. 
“Por gostar tanto da New Holland, ele 
ganhou um trator T7, que trabalhou 
bastante na lavoura durante as férias da 

escola”, conta o pai. “Eu sempre estive 
com o meu pai na lavoura e trago isso 
como uma responsabilidade, porque 
sei que serei eu quem vai tocar o nosso 
negócio”, conclui o garoto.

O objetivo do programa é mostrar 
o funcionamento, desempenho e os 
diferenciais das máquinas, com inte-
ração do público. Além disso, o New 
Holland Em Campo abre as portas para 
os concessionários e os clientes fecha-
rem bons negócios e para que, com no-
vas tecnologias, possam aprimorar as 
atividades na lavoura. Nas edições que 
acontecem este ano, as famílias dos 
produtores rurais podem aproveitar 
para ter um momento de troca de co-
nhecimento de novas tecnologias para 
o campo, permitindo que, assim, pos-
sam aperfeiçoar o trabalho com uma 
tecnologia que é fácil para o operador 
e rende produtividade. 

Máquinas de construção 
invadem a arena
Na estreia do New Holland Em Campo de 2015, 
pela primeira vez, a New Holland Construction 
levou seus equipamentos para demonstração 
de campo e test drive. Esse tipo de evento é uma 
importante vitrine para as máquinas, que atuam 
com alto desempenho em diversas aplicações, 
incluindo as atividades agrícolas. 

As minicarregadeiras, por exemplo, podem 
ser equipadas com múltiplos implementos 
como caçambas, valetadeiras, perfuratrizes e 
garfos pallets, o que as torna muito versáteis e 
produtivas para as variadas atividades no setor 
agropecuário, como carregamento de fardos e 
limpeza de currais. 

O produtor rural 
Jânio Vriesman 
deixou o público 
animado com 
a manobra do 
rustler junto 
com o seu filho, 
Jean Lucas

Equipamentos de construção operam 
em muitas atividades no campo

 Ficamos surpresos 
com o convite da 

TratorNew para mostrar 
aos clientes a atuação da 
máquina no campo, com 
uma demonstração que 
deixou muitas pessoas 
entusiasmadas”

Jânio Vriesman, produtor de carambeí (pR)
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artigo

a importância da semente 
de soja de alta qualidade

Fundação Pró-Sementes
O estabelecimento da população e a uniformidade 
de emergência são alguns dos principais fatores para 
o sucesso de uma lavoura, juntamente com a escolha 
correta do cultivo. A aparente economia imediata pelo 
uso de grãos para o plantio se perde com reduções de 
produtividade, contaminações de campos por pragas 
e doenças, populações abaixo do ideal pela baixa 
germinação e vigor.

A semente legal tem origem, qualidade de produção, 
atestado de garantia, segurança e inovação. Os royalties 
e taxas tecnológicas recolhidas 
aos obtentores resultam no 
desenvolvimento de novas 
tecnologias de manejo e novos 
cultivares, expressando cada 
vez mais produtividade e, 
consequentemente, produção.

José Hennigen
Diretor técnico e administrativo da 

Fundação Pró-Sementes

Especialistas comentam

Por Tecnoseeds

A busca por alta produtividade de soja 
aliada à maior rentabilidade são os 
desafios de cada safra para o agri-

cultor. Para atingir patamares cada vez 
maiores de produção, o agricultor precisa 
executar cada detalhe do seu manejo e de 
suas operações com excelência. Insumos 
e operações agrícolas estão se tornando 
mais tecnológicos a cada dia para auxiliar 
o produtor rural neste objetivo, e a utili-
zação de sementes de alta qualidade é o 
princípio para garantir o êxito da lavoura.

A antiga expressão “a boa semente se 
faz no campo” norteia as ações da nossa 
empresa. A Tecnoseeds entende que cam-
pos destinados à produção de sementes 
devem ser manejados de forma diferente 
daqueles destinados à produção de grãos, 
desde o planejamento que envolve a pre-
paração do plantio, os tratos culturais e 
fitossanitários até os procedimentos que 
antecedem e sucedem a colheita.

Campos de sementes têm como objeti-
vo a produção de sementes com excelente 

qualidade, já campos de grãos são mais 
atentos à alta produtividade. Estresses 
climáticos, problemas nutricionais, dete-
rioração por umidade e ataques de insetos 
e doenças, além de danos mecânicos ocor-
ridos no momento da colheita, são exem-
plos de fatores que afetam diretamente 
a qualidade da semente, reduzindo a sua 
sanidade e, consequentemente, seu vigor 
e seu potencial germinativo.

São adotadas práticas no processo de 
produção de sementes para minimizar os 
efeitos desses fatores externos.

A época do plantio de campos destina-
dos à produção de sementes de soja está 
diretamente ligada ao momento da colhei-
ta. A maturação dos campos não pode coin-
cidir com um período muito úmido; outro 
aspecto importante é a atenção diferencia-
da que se dedica ao controle de doenças e, 
principalmente, de insetos sugadores como 
os percevejos, que podem causar danos ir-
reversíveis para as sementes.

Para assegurar que todo o potencial 
qualitativo das sementes seja preservado, 
são necessários o constante monitoramen-
to e análise da qualidade das sementes. 

Antes da colheita são feitas avaliações no 
campo para estimar os danos causados por 
percevejos e deterioração por umidade. 
Durante a colheita, momento crucial para 
o sucesso do processo da produção, além 
da atenção especial com esse fator, são re-
alizados constantes testes para observar 
sua ocorrência e garantir que a incidência 
de danos mecânicos seja a menor possível. 
Cuidados especiais também devem ser to-
mados com as condições do local de arma-
zenamento e a qualidade da sacaria, bem 
como realizar o processo logístico com to-
dos os cuidados necessários. 

Analisando todos os aspectos envolvi-
dos na qualidade da semente e seus efeitos 
na implantação e produtividade na cultura 
da soja, fica nítida a importância de utili-
zar semente de excelente qualidade e de 
origem conhecida para a obtenção de alta 
produtividade da lavoura. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
A Embrapa preza pelo uso de sementes de qualidade, com 
vistas a garantir a produtividade e a segurança fitossanitária 
da agricultura nacional. Isso é primordial para o seu 
desenvolvimento contínuo e sustentável. Além de empregar 
procedimentos de garantia da qualidade e fazer a certificação 
da produção própria, um grande esforço é feito para fomentar 
o uso de sementes com origem genética pelos produtores que 
trabalham com as cultivares BRS. 

Para alguns cultivos, nos quais o uso de material básico 
com qualidade fitossanitária é um grande diferencial, o uso da 
marca Embrapa tem sido autorizado 
como forma de reconhecimento da 
qualidade, não só de sementes como 
de outros materiais propagativos 
ofertados no mercado.

Márcio Barbosa
Guimarães Cota Júnior

Gerente Adjunto de Produto
da Embrapa Produtos 

e Mercado de Brasília (DF)
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Pela rede

Cliente New Holland é exemplo de dedicação

Délcio Basegio, de 
Passo Fundo (RS), 

recebeu o prêmio 
Destaque Produtor 
Modelo, da rádio 
Uirapuru AM/FM. 

Segundo os jurados, Délcio foi escolhido por causa de sua dedicação à 
lavoura. Ele não tem medo de experimentar novas técnicas e está sempre 
de olho na evolução do campo. “A persistência é a chave do sucesso”, 
comenta o agricultor, que trabalha com máquinas da New Holland 
desde 1967, quando seu pai importou a primeira colheitadeira da marca. 
Segurança, tecnologia e eficiência são algumas características que fazem 
com que a família Basegio, já na terceira geração no campo, não abra mão 
das amarelas dentro da lavoura.  

Peças Genuínas: Sinônimo de qualidade
A utilização de peças genuínas nos equipamentos New Holland 

garante maior produtividade e a integridade da máquina, e ainda 
preserva a vida útil do equipamento, além do suporte especializado 
e dos preços cada vez 
mais competitivos. Tudo 
isso só é possível porque 
as peças genuínas são 
projetadas para suportar 
as mais rígidas condições 
de trabalho. O sistema 
de armazenagem e 
distribuição das peças 
possui uma equipe 
especializada que garante 
as características certificadas 
e homologadas pela marca. Os engenheiros de qualidade do setor de 
peças realizam auditorias a fornecedores, no recebimento das peças, e 
acompanham testes em campo de itens que estão sendo desenvolvidos. 
É por isso que uma peça genuína New Holland é sinônimo de qualidade e 
respeito ao cliente.

Produtor ganha  
Palio 0 KM no RS

A concessionária Kesoja, com sede em 
Erechim (RS), sorteou um Fiat Palio 

zero Km entre os clientes que adquiriram o 
Consórcio New Holland durante os meses 
de fevereiro e março. O sorteio ocorreu na 
Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS). 
O produtor Jeri Didea, de Vacaria (RS), foi 
o contemplado. A ação já é tradicional na 
região, e a procura pelo consórcio costuma 
aumentar nesse período. Neste ano, o 
vencedor teve ainda mais sorte, pois foi o 
último a fechar negócio.

Novas  
concessionárias  
pelo interior
A New Holland avança ainda 

mais no interior do país 
com a inauguração de três lojas 
de concessionárias no primeiro 
trimestre: no estado do Mato 
Grosso, a Terra Premium, que 
realizará grandes investimentos na 
sede em Rondonópolis, e a Xingu 
Máquinas Agrícolas, que investe nas 
cidades de Querência e Água Boa. 
Em Sergipe surge a concessionária 
M. Sobral, de Itabaiana, pertencente 
ao grupo de mesmo nome, pioneiro 
no estado em diversos setores como 
irrigação e perfuração de poços. 

acesse no 
YouTube
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Pela rede

Agricultura de precisão 
chega ao Mais Alimentos
Jorge Levandoski, de Doutor Maurício 

Cardoso (RS), foi um dos primeiros 
produtores a adquirir monitor GPS 
e piloto automático dentro do 
programa Mais Alimentos, junto 
com um trator TL75 cabinado. A New 
Holland é pioneira e única marca de 
máquinas agrícolas a oferecer um trator embarcado com 
agricultura de precisão pelo programa governamental. 
Assim que ficou sabendo da novidade, em março, 
o pequeno produtor fechou negócio. Segundo 
ele, a novidade vai facilitar o trabalho na lavoura, 
principalmente a pulverização. A concessionária Carpenedo, no Rio 
Grande do Sul, foi a responsável pela negociação. 

Família Serenato recebe  
jornalistas no Paraná
A família Serenato, da região de Ponta 

Grossa (PR), abriu as porteiras da Fazenda 
Barreiro para receber jornalistas de regiões 
de todo o país. A concessionária TratorNew 
apoiou a visita. Colheita da safra de verão, 
agricultura de precisão, custos de produção, 
manutenção das máquinas e sucessão familiar 
foram alguns dos assuntos abordados durante 
o tour. Os anfitriões mostraram aos repórteres 
as máquinas New Holland da propriedade, 
como a colheitadeira CR 6080 e o trator 
TM7040, suas mais recentes aquisições. Além 
da tecnologia e da lavoura, eles mostraram que 
ter a família sempre por perto é o segredo de 
um bom negócio. 

Fotógrafos de 
toda a América 

do Sul têm até o dia 
26 de junho para 
participar do 11º 
Prêmio New Holland 
de Fotojornalismo. 
Nesta edição serão 
distribuídos 40 mil 
reais em prêmios 
para as categorias 
Profissionais e 
Aficionados (não 
profissionais). 
Cada concorrente pode participar com até dez fotos no total, retratando 
imagens do campo e de máquinas New Holland. Informações no site: 
www.premionewholland.com.

11o Prêmio New Holland de Fotojornalismo Mecanização do café Conilon 
debatida no Espírito Santo

A New Holland Agriculture esteve presente 
no 1º Simpósio de Mecanização da Colheita 

Conilon, em São Mateus, norte do Espírito 
Santo. A marca é patrocinadora do evento, que 
ocorreu no dia 31 de março. Os resultados da 
colhedora Braud na colheita mecanizada do 
café foram apresentados no evento por Carlos 
Visconti, gerente de Inovação América Latina 
da CNH Industrial e pelo Prof. Fábio Moreira 
da Silva, da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA). Ambos estão na foto acima, à esquerda, 
ao lado de Maurício Infantini, engenheiro da 
CNH Industrial, e Juliano Mendonça (direita), 
especialista de Marketing da marca, que 
também participaram do evento. 

Foto de Michael Michael de França Dantas
Vencedor Profissional Sustentabilidade - 2014 

acesse no 
YouTube
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