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EDITORIAL

Você deve ter percebido que a nossa 
revista mudou. Estivemos em campo todos 
esses anos falando como a tecnologia da 
New Holland Agriculture poderia ajudar 
você a fazer o seu trabalho de um jeito mais 
produtivo e sustentável. Mas sentimos que 
era hora de mudar. 

Mudamos porque só estar em campo 
não reflete mais todo o propósito da New 
Holland Agriculture. A partir de agora, 
nas nossas revistas, vamos bater um papo 
sobre como construímos juntos o campo 
no passado, como estamos escrevendo a 
história do campo no presente e pensar em 
novas formas de ser e fazer o campo no 
futuro. E o protagonista das nossas páginas é 
você.  

Nesta primeira edição, contamos a 
história da família Giacomin, que cultiva 
a tradição do plantio de uva para vinhos, 
trazida da Europa no período da imigração 
italiana, há cinco gerações. Também 
compartilhamos os cuidados que os Sucos 
Prat’s têm em toda a cadeia de produção 
da laranja para garantir a qualidade e o 
sabor do seu produto final. Olhando para o 
futuro, fomos investigar algumas tendências 
do mercado leiteiro para atender os 
consumidores do amanhã. 

Fica aqui, então, um convite: vem com a 
gente nessa viagem pelo Nosso Campo. 

Rafael Manfroi Miotto
Vice-presidente da New 
Holland Agriculture para 

a América do Sul
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Iniciado no Brasil com a chegada dos 
portugueses, o plantio de uva para a produção 

de vinhos evoluiu com as tecnologias 
introduzidas no campo, sem perder a tradição

Entre vinhos  e videirasEntre vinhos  e videiras

Jean (à dir.), seu pai, 
Josemar, e seu irmão, 
Júnior, seguem a tradição 
familiar  
de cultivo de uvas
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A arqueologia encontrou indícios de que quatro 
milênios a.C. já se cultivava uva no Oriente 

Médio. Bebida tradicional na Europa, o vinho foi 
levado para todos os cantos do mundo na época 
das grandes navegações e chegou ao Brasil no 
século XVI, durante a colonização portuguesa. 
O plantio da videira começou, de forma 

experimental, na capitania de São Vicente, atual 
estado de São Paulo, se espalhou para outras 
regiões e, a partir de meados do século XVIII, 
ganhou consistência no sul do Brasil, onde o clima 
é mais parecido com o europeu. “O que começou 
como uma incorporação de hábitos europeus 
ganhou identidade própria ao longo do tempo. 
Hoje, a produção brasileira de espumantes, por 
exemplo, tem reconhecimento internacional”, 
explica a mestra em História e Cultura da 
Alimentação pela Universidade de Bolonha (Itália), 
Carolina Figueira.

DOS NAVIOS ITALIANOS ÀS TERRAS 
BRASILEIRAS
Os italianos também contribuíram para o 

crescimento da cultura no Brasil durante a onda 
migratória do século XIX. É nesse ponto que 
Angelo Giacomin entra nesta história. O jovem saiu 
da Itália e se instalou em Flores da Cunha, no Rio 
Grande do Sul, trazendo consigo o que aprendeu 
com os pais para começar a produção de vinhos, 
que já chega à quinta geração da família.
Quem conta a história é seu tataraneto Jean 

Giacomin, que herdou a tradição familiar. “Por ter 



convivido nesse meio com meus avós e meus pais, 
vendo-os cuidar dos vinhedos com tanto amor, me 
envolvi no cultivo e criei laços aqui. Me dá orgulho 
trabalhar em algo que começou há muitos anos e 
se mantém vivo”, afirma. 
Hoje, Jean, que se graduou em Viticultura e 

Enologia, trabalha na produção com os pais, 
Josemar e Janete, e o irmão, Júnior. Nos séculos 
passados, os Giacomin produziam vinhos comuns, 
de menor valor agregado. Com o passar dos anos, 
a família acrescentou aos vinhedos o cultivo de 
uvas especiais para a produção de vinhos finos e 
espumantes.

Com o tempo, a família  
de Jean ampliou o cultivo  
para uvas especiais, de  
maior valor agregado

Me dá orgulho trabalhar em 
algo que começou há muitos 

anos e se mantém vivo.



TRADIÇÃO X TECNOLOGIA
A identidade brasileira carimbou novos processos 

de produção da bebida ao longo do tempo. 
“Pesquisas recentes mostram que a produção 
de uva em Minas Gerais, por exemplo, aumenta 
quando as videiras são podadas duas vezes ao 
ano. Até então a técnica utilizada era aquela eficaz 
na Europa: fazer apenas uma poda anualmente”, 
comenta Carolina. Outros processos, apesar de 
tradicionais, continuam apreciados por muitos, 
como a “pisa a pé”, para  prensar as uvas. Por ser 
artesanal, insuficiente para grandes produções, foi 
substituída por outras técnicas.
Um dos métodos modificados pela família Giacomin 

foi o do sistema de condução das videiras, ou seja, 
a forma de sustentação das plantas. Antes, a família 
usava latada e, 
atualmente, utiliza 
a condução em 
Y, mais eficiente 
para as uvas finas 
por permitir maior 
contato com o sol.
A mecanização 

do processo de 
produção, que 
ganhou força em 
meados do século 
XX, teve grande 
expressividade para 
a família Giacomin. 
Quando começou 

No sistema de 
condução latada, a 
videira é sustentada 
horizontalmente sobre 
um pergolado (suporte 
para plantas trepadeiras) 
de aproximadamente 
dois metros acima do 
solo, deixando os frutos 
bastante protegidos da 
radiação solar direta. As 
colheitas têm rendimento 
abundante, porém 
requerem grande emprego 
de mão de obra.



a utilizar tratores, muita coisa mudou. “Nosso primeiro 
New Holland Agriculture foi adquirido há mais de dez 
anos e, desde então, a marca nos auxilia, facilitando o 
trabalho e proporcionando maior produtividade, uma 
vez que podemos utilizar implementos maiores. Hoje, 
por exemplo, usamos um pulverizador com o dobro 
da capacidade do anterior, reduzindo as pausas para 
reabastecer a máquina”, conta Jean. O que não mudou, 
com certeza, foi o amor pela tradição de cultivar 
videiras e de compartilhar o fruto desse trabalho.

Equipamento entrega 
performance necessária 
para que a família colha 
a produção planejada

A New Holland Agriculture oferece ao 
produtor brasileiro uma linha completa 
de tratores formada por onze diferentes 
modelos distribuídos em sete categorias, 
entre 55 a 630cv de potência nominal, para 
as mais diversas aplicações no campo. Líder 
mundial no segmento de tratores especiais, 
a marca produz, dentre os onze modelos, 



quatro especificamente destinados ao 
mercado de fruticultura e vitivinicultura. 
Destacam-se os tratores TTF, T3F, T4 e TK4, 
que atendem desde a agricultura familiar até 
grandes produções comerciais, garantindo 
uma experiência mais leve, produtiva e 
eficiente no campo. Recentemente, durante 
a Agrishow 2019, o trator T4.75N, de 78cv 
de potência nominal, foi eleito o trator do no 
Brasil, no segmento de tratores especiais.

79.904 
hectares de vinhedos cultivados no Brasil

130

maior produtor de vinhos no mundo

50

maior produtor de vinhos do Hemisfério Sul

255
variedades de uva cultivadas de sul a norte do país

90%
da produção nacional de uvas para processamento está 
no Rio Grande do Sul

750
milhões de quilos de uvas processadas  
anualmente no Brasil

50%
do cultivo brasileiro de uva para processamento é 
destinado para a elaboração de suco

Principais variedades cultivadas para processamento: 
Chardonnay, Merlot, Carbenet Sauvignon, Riesling, 
Prosecco e Tannat

Dos vinhos comercializados: 

86% tintos, 13% brancos e 1% rosés 



Mesmo com o tempo seco Mesmo com o tempo seco 
da safra passada, o Brasil da safra passada, o Brasil 

registrou recordes de registrou recordes de 
produção no campoprodução no campo

Marcos Roberto conquistou bons 
resultados com a plantação de milho 

em 2019, somando seu conhecimento 
no campo à tecnologia New Holland



No plantio mais rápido da história, o clima assustou 
na largada. Entre novembro e dezembro de 

2018, uma forte estiagem atingiu algumas das principais 
regiões produtoras de soja do Brasil. 
Em Corbélia, no oeste do Paraná, Marcos Roberto 

Forte sentiu receio de que o clima pudesse afetar sua 
produção. Produtor experiente, Forte já passou por 
outras intempéries climáticas e sabe o quanto que o 
tempo pode colocar tudo a perder. “Na região, muita 
gente perdeu parte da produção. É uma situação ruim 
para o produtor rural”, conta. 
No início de 2018, o clima quente e seco derrubou as 

expectativas de uma safra recorde. Coube ao produtor 
esperar o tempo virar. E virou. Ao longo do ciclo, 
a chuva caiu e trouxe alívio ao campo. A produção 
de oleaginosa registrou perdas isoladas em algumas 
regiões, mas isso não impediu o país de colher a maior 
safra da história: 241,3 milhões de toneladas, segundo 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A 
janela antecipada permitiu ao produtor sonhar ainda 
com uma safrinha perfeita, o que aconteceu. O Brasil 
nunca produziu tanto milho: 100 milhões de toneladas 
(27 milhões de toneladas na primeira safra; 73 milhões 
de toneladas na segunda). 
Forte também colheu bons resultados. “Na soja, 

ficamos com uma produtividade média de 160 sacas 
por alqueire e tivemos uma safrinha muito boa, com 
média final de 330 sacas por alqueire”, revela. A técnica 
do produtor e a tecnologia New Holland contribuíram 
para a boa produtividade na lavoura, que tem 1000 
alqueires, em diferentes cidades do oeste do Paraná. 
“Plantamos bastante milho verão (25% da área) e 



a nossa soja em uma janela que não foi tão afetada. 
Procuramos, em toda safra, fazer rotação de culturas 
para preservar o solo”, diz o produtor.

Marcos conta com cinco colheitadeiras 
New Holland Agriculture, uma TC e quatro 
da linha CR Evo. Conheça os benefícios de 
cada uma delas para a safra do produtor.

Peneira autonivelante – ajusta-se em até 
23% em relação à inclinação do solo, diminuindo 
perdas impostas por esse fator.

Rendimento – baixo consumo de combustível e 
menor custo de manutenção.

Maxitorque – maior força de trilha instantânea 
para regiões de maior rendimento, maior umidade 
ou talo mais verde, evitando embuchamentos.
 
Versatilidade - sistema de debulha por cilindro, 
eficiente em todos os tipos de cultura.



Harvest Suite™ – maior e mais confortável  
cabine do mercado.

Mesa autonivelante – compensa terrenos  
inclinados em até 15%.

INTELLICRUISE™ - controla a velocidade de 
avanço da máquina a fim de trabalhar sempre na 
capacidade máxima.

Duplo Rotor – alta performance no sistema de 
trilha, separação e limpeza, entregando a melhor 
qualidade de grão.

Linha CR EvoLinha CR Evo



UM NOVO RECORDE  
BATE NA PORTA

No momento, o Brasil reúne todas 
as condições para alcançar mais um 
recorde de produção na safra 2019/20, 
que começou no fim de setembro. A 
avaliação é do consultor de mercado 
Carlos Cogo, que atuou na área de 
pesquisas econômicas do Ministério da 
Agricultura por sete anos.

Segundo Cogo, o país está plantando 
63,7 milhões de hectares de grãos, 1,7% 
a mais do que na última temporada. “O 
Brasil vai se tornar o maior produtor 
de soja do mundo”, afirma. A safra 
2019/2020 começou a ser semeada 
sob neutralidade climática, com a 
possibilidade de uma transição para El 
Niño ou La Niña. “Podemos ter algumas 
perdas isoladas, mas nada que atrapalhe 
o resultado final”, explica.



Como aumentar a produtividade?
O Precision Land Management 
(PLM) – sistema de agricultura de 
precisão da New Holland Agriculture 
– pode ser uma solução. A parceria 
com a Farmers Egde, empresa de 
agrotecnologia canadense, garante 
acesso ao FarmCommand, plataforma 
que gerencia agronomicamente a 
propriedade, integrando dados como 
fertilidade do solo, produtividade, 
informações meteorológicas e imagens 
de satélites diárias da lavoura, ajudando 
o produtor a entender e a intervir em 
possíveis problemas. 

O acordo permite que os produtores 
conectem suas frotas, inclusive mistas, 
à plataforma. “O FarmCommand 
transforma os dados da máquina em 
inteligência e resultados. O produtor 
pode atuar com mais eficiência, no 
momento correto, aumentando 
sua produtividade”, afirma Marco 
Milan, especialista da New Holland 
Agriculture para PLM.



Lacos de 
familia
Lacos de 
familia

A história de sucesso da 
Prat’s, referência no mercado 
de suco de laranja no Brasil 



De geração em geração. Foi assim que a história 
do Suco Prat’s realizou o sonho da família 

Pratinha. A empresa é nova — tem apenas sete 
anos —, mas a tradição na produção de laranja 
existe na família há 62 anos. “Nós plantamos, 
colhemos e cuidamos de laranja. Desde quando era 
criança, minha família dorme e acorda trabalhando 
com laranja”, conta o diretor e sócio da empresa, 
José Gilberto.  
Seguindo os passos dos avós, José Gilberto, José 

Antônio e Paulo Edson, ainda novos, entraram no 
mundo da citricultura e trilharam um caminho de 
sucesso. Paulistas de Olímpia, eles observaram, 
na década de 90, uma oportunidade de crescer 
ainda mais no Paraná, onde o mercado citricultor 
despontava. 
Em 2012, num pequeno barracão em Maringá, 

colocaram em prática o projeto da empresa que 
viria a ser, num futuro próximo, uma das principais 
produtoras de suco de laranja do Brasil. 

A tecnologia está 
aí, e nós temos que 
usá-la. Só vai ficar 
no mercado quem 
souber aproveitar o 
momento. É o que 
fazemos junto com  
a New Holland.



Um ano depois, mudaram-se para Paranavaí, onde 
estão até hoje.   
Com a ajuda dos nossos tratores e uma grande 

produção de laranja, a empresa cresceu, abriu 70 
distribuidoras em apenas três anos e se tornou um 
dos líderes no mercado brasileiro. Para preservar 
suas estratégias, a empresa não revela dados 
sobre a produção, mas o suco de laranja pode ser 
encontrado no Paraguai, na Bolívia e em 14 estados 
brasileiros.

DE PAI PARA FILHO
No campo ou na parte administrativa, a família 

Pratinha sempre esteve diretamente ligada à 
produção de laranjas. Na Prat’s, a futura geração 
de gestores tem sido preparada todos os dias. A 
sucessão é planejada por eles, e os filhos dos sócios 
participam ativamente de atividades na empresa. 
Em 2016, José Antônio, diretor e sócio da empresa, 

faleceu. Coube, então, a seu filho Samuel substituí-
lo no cargo. “Meu pai era acima da média, no meu 
ponto de vista, em todos os sentidos: como pessoa, 
como cidadão, como trabalhador. Nós tínhamos 
uma relação de bastante respeito e admiração”, 
conta. Samuel também tem um irmão que trabalha 
na empresa, o Elton. “Cada um tem a sua área de 
atuação e faz tudo com perfeição. A união é algo 
que meu pai, que era o mais velho, sempre prezou. 
Ele sempre gostou de todo mundo perto”, completa. 



TECNOLOGIA EM PROL  
DA QUALIDADE
Sem conservantes e 100% integral, o Suco Prat’s 

detém todo o processo produtivo, que vai desde 
a seleção das sementes, em viveiro próprio, até o 
processamento da fruta, que só acontece cerca de 
18 horas após a colheita. Isso, atrelado à agilidade nos 
procedimentos, faz com que a qualidade do suco seja 
garantida pelo controle da matéria-prima utilizada. 
“Nós vendemos o que falamos. Sem demagogia. 
Nosso suco, posso garantir, é 100% natural no 
segmento pronto para consumo”, ressalta Samuel.  
O emprego de tecnologia de ponta em todas 

as etapas, respeitando sempre a preservação do 
meio ambiente, também é um diferencial. São 
aproximadamente 40 tratores da New Holland 
Agriculture ajudando em todos os processos de 
cultivo da laranja, desde o carregamento da fruta até 
a pulverização. “A tecnologia está aí, e nós temos 
que usá-la. Só vai ficar no mercado quem souber 
aproveitar o momento. É o que fazemos junto com 
a New Holland”, finaliza. 

Além da laranja, a Prat’s 
agora produz suco de 
uva, limão e goiaba, que 
são comercializados em 
embalagens plásticas 
transparentes, nos 
tamanhos 330ml, 900ml 
e 4 litros.



Você sabia?

De acordo com dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em setembro de 
2018, a laranja foi a fruta que mais 

adicionou valor à economia nacional: 
R$ 8,5 bilhões.

Benefícios da fruta

A laranja é uma das frutas mais 
populares na casa da família brasileira. 
Ela faz sucesso seja sozinha, no suco 

ou em receitas. E não é apenas 
variedade de sabores – do mais doce 

ao azedinho. Ela também é uma grande 
aliada da saúde. Sabe por quê? Confira 
os benefícios da fruta, apontados pela 
nutricionista e fitoterapeuta funcional 

Marinês Cristine Silveira.



FLAVONOIDES 
previnem 
doenças 

cardíacas, 
ajudam a 

combater a 
anemia e a 

formação de 
cálculos renais.

POTÁSSIO 
contribui no 
controle da 

pressão 
arterial.

EXTRATOS 
E ÓLEOS 

ESSENCIAIS  
presentes na casca 

da laranja, eles 
protegem contra 

placas nos dentes e 
infecções na gengiva, 

além de ter um 
aroma gostoso.

VITAMINAS A, C E D têm 
ação antioxidante, protegem 

o organismo contra os 
radicais livres e melhoram  

a imunidade.

Fre
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 Na  mesa
Toda essa história deu até 
fome, confessa! Pensando nisso, 
resolvemos compartilhar, com a ajuda do Suco 
Prat’s, uma deliciosa receita de torta de laranja.  
Vamos fazer? É fácil! 

Torta de laranja 
(rende 6 porções)

Ingredientes
8 ovos

350 gramas de açúcar

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Sumo e raspa de 2 laranjas

80 gramas de margarina

Um pouco de margarina para untar

50 gramas de açúcar para polvilhar

Papel vegetal



Preparação
Ligue o forno e deixe-o aquecer em 200 ºC.

Unte o tabuleiro com margarina, forre com 
papel vegetal e unte, de novo, com margarina.

Derreta a margarina no micro-ondas ou em 
banho-maria.

Numa tigela, misture o açúcar com a farinha 
de trigo. Em seguida, junte os ovos, a raspa e 
o sumo das laranjas e bata-os, ligeiramente, 
com a batedeira. Junte, em seguida, a 
margarina derretida.

Coloque a mistura no tabuleiro e leve-a ao 
forno por, aproximadamente, 20 minutos.

Depois de cozida, retire o tabuleiro do forno 
e vire-o sobre um pano polvilhado com 
açúcar. Enrole a torta e deixe-a esfriar um 
pouco. 

Depois, é só servir e saborear.



Leite 
é tudo 
igual, 
certo? 
Errado!

Leite 
é tudo 
igual, 
certo? 
Errado!

Mercado está de 
olho nas tendências 

de novos hábitos dos 
consumidores para 

criar produtos lácteos 
inovadores e de qualidade



O consumo consciente e de alimentos saudáveis 
está cada vez mais em alta. De acordo com 

a consultoria de pesquisa estratégica Euromonitor, 
a previsão é que o setor de alimentos do gênero 
movimente cerca de R$ 110 milhões no Brasil, em 
2019. O país é o 4º colocado no ranking global 
desse tipo de consumo. “Uma forte tendência 
que temos percebido é o aumento do interesse 
dos consumidores pela origem do que consome, 
prezando marcas que valorizam o cuidado desde 
a produção até a prateleira”, conta a pesquisadora 
do núcleo de Socioeconomia do Leite da Embrapa, 
Kênnya Siqueira. 
Apesar da vantagem de durabilidade e logística do 

UHT, cada vez mais os consumidores têm optado 
por dar uma chance aos leites pasteurizados. 
“O leite UHT passa por um processo térmico 
mais agressivo que os pasteurizados. Isso faz 
com que exista certa perda de nutrientes, o que 
tem sido explorado por marcas no mundo que 
buscam o segmento de mercado premium, atento 
à alimentação saudável”, afirma Kênnya. Embora 
os dois tipos de processos sejam regulamentados 
e tragam benefícios, o valor agregado dos 
pasteurizados têm aumentado nos últimos anos.
De acordo com o levantamento Brasil Dairy 

Trends 2020, organizado pelo Instituto de 
Tecnologia de Alimentos (Ital), a busca por 
produtos com valor agregado em conveniência, 
usabilidade, enriquecidos em nutrientes e 
fortificados é crescente para o próximo ano. 
“Diferentemente de outros países, o Brasil ainda 



está bastante adaptado ao UHT. Porém, esses 
hábitos de consumo têm se modificado. Em 2010, 
o país produziu 30,6 milhões de litros de leite 
pasteurizado. Já em 2016, esse volume saltou para 
46,6 milhões de litros”, explica a pesquisadora da 
Embrapa.

NOVA LEGISLAÇÃO

No segundo semestre de 2019, 
produtores e indústrias de todo 
o país buscaram se adaptar às 
normativas 76 e 77 do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que estabelecem 
novas regras para a produção 
de leite. Já está por dentro de 
todas as mudanças? Acesse ou 
clique no QR Code e confira o 
resumo do site Milk Point sobre 
o assunto.



Seguindo a tendência de consumidores que buscam 
alimentos mais saudáveis, grandes indústrias de 
laticínios do país têm lançado novidades, como o 
leite em pó orgânico. O produto já é disponibilizado 
nas gôndolas dos supermercados e está dando o 
que falar. Apesar de não haver métodos para definir 
a não presença de agrotóxicos no produto final, a 
linha foi desenvolvida a partir de leite de fazendas 
que retiram defensivos agrícolas de toda a cadeia 
produtiva. 
Outra variedade que abocanha uma fatia crescente 

no mercado é a de produtos lácteos com alto teor de 
proteínas. “Vários iogurtes e bebidas foram lançados, 
atendendo um consumidor focado em dietas específicas, 
aliadas a exercícios físicos”, avalia o coordenador comercial 
de lácteos da Unium, Rogério Marcus Wolf. 
A Verde Campo, fabricante mineira de produtos 

lácteos, direcionou sua estratégia corporativa desde 
o início, em 2000, para atender esse mercado 
crescente de pessoas preocupadas com saúde e 
bem-estar. Recentemente, a marca, pioneira na 
produção de laticínios light e diet, queijos reduzidos 
em sódio e líder no mercado sem lactose, 
transformou todo o seu portfólio em produtos 
100% naturais, ou seja, sem nenhuma adição de 
conservantes, aromatizantes, corantes, estabilizantes 
ou outros ingredientes de origem artificial. “Boa 
parte dos consumidores está disposta a pagar mais 
por produtos especiais, mesmo em um cenário 
econômico adverso”, afirma Sávio Santiago, gerente 
de matérias-primas da Verde Campo.



Em 2010, o país produziu 30,6 milhões de 
litros de leite pasteurizado. Já em 2016, esse 

valor saltou para 46,6 milhões de litros.

REVOLUÇÃO NO CAMPO
A oferta de uma gama variada de produtos 

lácteos, seja orgânico, com alto teor de proteínas 
ou sem lactose, encontra um endereço único no 
seu processo inicial: o campo. E, se por um lado, os 
consumidores estão buscando linhas saudáveis, por 
outro os pecuaristas se preocupam, cada vez mais, 
com a produtividade e qualidade do leite. 

Segundo Roberto Jonker, gerente de Marketing 
de Pecuária da New Holland Agriculture, o controle 
da forragem, por exemplo, é essencial para garantir 
propriedades lácteas valiosas ao produto final. 
“Esse controle se inicia antes mesmo do plantio 
da forragem, passando por várias etapas de 
monitoramento, incluindo inovadores sistema como 
o NIR, que avaliam instantaneamente os níveis 
nutricionais do alimento oferecido aos animais e até a 
conservação dessa forragem estocada. São processos 
que elevam a produção e a qualidade do leite”, 
explica. 

Até por isso, o setor, que, por muito tempo, esteve 
estacionado na simples tecnificação, agora investe 
em pecuária de precisão. “E, num futuro não muito 
distante, a bola da vez será a pecuária autônoma. 
Um exemplo claro disso é que os novos projetos 
de lactação já consideram o uso de robôs”, afirma 
Roberto.



FORRAGEIRAS E ENFARDADEIRAS
Há mais de meio século, a New Holland 

está na vanguarda dos equipamentos de 
forragem no Brasil. Conheça os benefícios 
dos modelos FR500 e FR780:

Maior nível de KPS: tecnologia 
Durashreder™, rolos processadores de grãos 
que permitem atingir o maior nível % de 
quebra de grãos do mercado.

Mais durabilidade: sistema MetaLoc™, que 
impede a entrada de metais na máquina e 
tratamento antiabrasão em todo o canal de 
processamento, aumentando a vida útil do 
equipamento.

Trabalho com conforto: cabines com visão 
panorâmica, monitor IntelliView™ IV com 
posição ajustável e novo console de repouso 
de braço. 

Nesse contexto, as forrageiras e enfardadeiras 
têm papel importante na qualidade das forragens 
conservadas. “As máquinas contribuem otimizando 
o tempo de execução da colheita e para a 
manutenção de um alto padrão de qualidade do 
produto processado, homogêneo e com matéria 
seca adequada do começo ao fim”, ressalta Raphael 
Queiroz Rocha, administrador da TQR Agro, 
empresa de prestação de serviços de colheita de 
silagem em Uberlândia (MG).  



Produtores de 
leite apostam no 

consórcio para 
alavancar  

seus negócios
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Investindo em 

dias melhores

Cornélio (à dir.) e 
sua esposa, Elaine, 
investiram em um 

novo trator por 
meio do Consórcio 

New Holland



Trabalhar com agropecuária é estar sempre atento 
ao peso do gado e ao preço do leite, mas também 
é pensar hoje em como garantir o futuro. Cornélio 
Rambo sabe bem disso. A cerca de 700 km de 
Florianópolis, no município de Itapiranga, Santa 
Catarina, ele se estabeleceu como produtor de leite 
da comunidade da Linha do Chapéu. Preocupado 
com o crescimento da sua produção, Cornélio 
incluiu, dentro da sua rotina, o planejamento.
Como ele fez isso? Incorporou como estratégia 

a atualização periódica dos seus equipamentos, 
contando com o apoio de ferramentas como o 
Consórcio New Holland. Foi assim que adquiriu o 
Trator TT 75. “Sou um pequeno produtor de leite. 
Se não tivéssemos a possibilidade do consórcio, 
tenho certeza de que, pelo atual momento do 
mercado, não teríamos condições para fazer a troca 
de trator”, desabafa Cornélio. 
O Consórcio é uma modalidade de investimento 

que permite ao produtor se antecipar, diluindo o 
peso financeiro da compra ao longo dos meses 
para não comprometer a saúde orçamentária da 
fazenda. Mariton Moraes, gerente nacional do 
Consórcio New Holland, explica as vantagens dessa 
modalidade. “Digamos que o produtor avalie que 
precisará de um novo equipamento no final do 
ano que vem. O Consórcio possibilita fazer um 
planejamento para comprar esse equipamento, 
com parcelas mensais, semestrais ou até mesmo 
anuais, podendo, inclusive, quando estiver próximo 
de sua necessidade de aquisição, caso não tenha 
sido contemplado por sorteio, ofertar lance, 



antecipando a sua contemplação. Se não for assim, 
terá que pagar juros”, avalia. 
Cornélio foi contemplado já no terceiro mês. 

“Brinco dizendo que daqui até o final do consórcio 
quem vai pagar as parcelas é o próprio trator”, 
celebra, satisfeito.

DUAS VAQUINHAS POR MÊS
Para fazer o consórcio, basta se organizar. “Se você 

tem cem vaquinhas, basta separar a produção de 
duas delas por mês. Não é gasto, é investimento”, 
afirma Cornélio. Todo o valor é revertido para a 
aquisição do bem.
Um dos principais medos dos clientes é o 

compromisso com a parcela, mas não é preciso 
ser assim. “Nosso consórcio não é como o de um 
automóvel, em que o produto final é a carta de 
crédito. Para nós, interessa que o produtor tenha 
o equipamento”, afirma Moraes. O especialista 
conta ainda que não é necessário hipotecar a 
propriedade, já que o próprio bem adquirido é 
usado como garantia do negócio. 



CONSÓRCIO NEW HOLLAND
Para adquirir o serviço, basta 

procurar uma concessionária New 
Holland da sua região. Lá, você pode 
esclarecer todas as dúvidas e buscar 
a melhor alternativa para você. É 
possível criar planos de até 120 
meses, para equipamentos de R$ 
90 mil a R$ 350 mil, ou, ainda, para 
equipamentos de valores maiores, 
como Colheitadeiras, Forrageiras e 
Pulverizadores. É possível unir as cotas 
até alcançar o valor necessário.

 



Quem vive do campo tem um olhar diferente para tudo. Com a New Holland também é 
assim. Quando olhamos nossas máquinas, nós vemos o seu campo. Afinal, por trás do nosso 
trabalho, existe a vontade incansável de encontrar a solução ideal para o seu negócio. 
Pensando em cada cultura e em cada semente, para entender o que é melhor para você.

NEW HOLLAND,
    PARA O SEU

PARA VOCÊ.

MÁQUINAS 
FEITAS PARA O 

SEU CAMPO

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA: MAIS 
PRODUTIVIDADE

DISPONIBILIDADE 
DE PEÇAS

AS MELHORES 
CONDIÇÕES DE 

FINANCIAMENTO

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO 
NO PÓS-VENDA

seucampo.com.br


