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Presente em todo o BRASIL.

com você, construindo o futuro.

A gente não sAbe como
será o futuro,
mas já sabemos quais serão
as máquinas que
ajudarão a construí-lo. www.newholland.com.br
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Ótimas novidades vêm nos acompanhando nos últimos meses. Completamos 65 

anos de Brasil e, mesmo num ano desafiador, a marca segue crescendo, apoiada no 

planejamento de médio a longo prazo. Prova disso é que na M&T EXPO 2015, a maior 

feira latino-americana do nosso setor, lançamos a escavadeira de rodas WE190B 

PRO. O evento é palco do pioneirismo da New Holland desde sua primeira edição, 

em 1994. Foi onde apresentamos a primeira escavadeira hidráulica, a primeira moto-

niveladora articulada, a primeira minicarregadeira com projeto de elevação vertical 

Super Boom e muitos outros sistemas e tecnologias, até então, inéditos.

A novidade se junta aos três novos produtos que  levamos ao mercado brasileiro 

no primeiro trimestre do ano: o trator de esteiras D180C e as escavadeiras E215C e 

E245C ME. Com eles, nossa linha de produtos firma-se como uma das mais comple-

tas do mercado. As escavadeiras são destaque na matéria de capa desta edição, mos-

trando que já operam em projetos em Imperatriz (MA) e no sul do Pará.

Assim, chegamos a 53 modelos lançados na última década e a mais de 100 mil 

equipamentos produzidos em nossa fábrica modelo, em Contagem (MG). Essa plan-

ta recebeu a certificação nível Prata no programa  World Class Manufacturing (WCM), 

um reconhecimento de que as boas práticas aplicadas estão em sintonia com os me-

lhores conceitos de manufatura no mundo – o que nos enche de orgulho.

Falando nisso, registramos o marco de 50 edições da revista Na Obra, que nos 

permite, desde 2001, conversar e estar cada vez mais próximos dos concessionários, 

nossos principais parceiros, e dos clientes, razão de esforços e trabalho.

Esta Na Obra traz ainda o perfil de clientes como o da Pernambuco Construtora 

e da Hobrás. São empresas que, assim como a New Holland, mesmo em tempos de 

desafios, não desistem do país e seguem trabalhando e investindo na qualidade do 

produto e no bom atendimento!

Boa leitura!

Nicola D’Arpino
Vice-presidente da New Holland  

Construction para a América Latina
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LINhA CADA vEz MAIs COMpLEtA

rELacIoNamENTo

Demonstração De novos 
ProdutoS e teCNologiaS em mg

O dia 7 de maio foi marcante. O time de Marketing e Comercial da New Holland Construction, representan-

tes da CNH Industrial – Banco CNH Industrial, Iveco, FPT, New Holland Agriculture e Parts & Services – recebeu 

clientes e convidados no Campo de Provas em Sarzedo (MG) para uma edição especial do Yellow Day.

O público conheceu os principais lançamentos de 2015 no Brasil, o trator de esteiras D180C e as es-

cavadeiras E215C e E245C ME, além do sistema FleetGrade (box). Estavam em exposição e disponíveis 

para operação dos convidados duas pás 

carregadeiras; uma W190, maior modelo 

produzido no Brasil; uma 12D, lançamen-

to da marca em 2014, além de três cami-

nhões da Iveco: um modelo Trackker, um 

Hi-Way e uma Daily.

No dia seguinte os clientes das con-

cessionárias Shark Máquinas e PME Má-

quinas estiveram na fábrica de Contagem 

(MG). “É sempre uma honra abrir as por-

tas da nossa casa, ter a oportunidade de 

mostrar nossos produtos em operação, 

suas aplicações e, no caso desta visita, o 

funcionamento do nosso certificado de 

processo produtivo”, avalia Marcos Ro-

cha, gerente de Produto da New Holland 

Construction para a América Latina.

O New Holland FleetGrade, fruto da união do machine control da marca com a associação mundial da 

CNH Industrial com a Leica GeoSystem, permite que equipamentos  como escavadeiras hidráulicas e tratores 

de esteiras trabalhem de forma guiada, como se utilizassem um GPS, ou que tenham o controle hidráulico 

automático, caso das motoniveladoras e tratores de esteiras.

“O trator de esteiras D180C, por exemplo, tem uma predisposição com botões de ativação desse sistema 

no console frontal e joystick, além de ativação no painel”, explica Rocha. A aquisição do kit pode ser feita na 

rede de concessionários, que cobre todo o território brasileiro. “Para que o nosso cliente tenha a melhor tec-

nologia para o seu negócio, temos uma equipe dedicada para realizar uma venda multitécnica e orientada 

para indicar a solução adequada e sob medida para sua necessidade”, completa.

PrECisão NA ExECução dos trabalhos  

Lançamentos da marca de 2015 são máquinas eficientes para atuar em atividades 
agrícolas, de construção, infraestrutura e mineração
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MáquiNAs dE CoNstrução iNVAdEM ArENA 
do New HollaNd em Campo 2015

ParCerIa Pela SeguraNÇa

A forçA dAs AmArelAs  
nas feiras agrícolas

Com um roteiro focado na família e na tradição da New Holland, o show de máquinas deste ano conta 

com a participação da New Holland Construction, que leva seus equipamentos para demonstração de cam-

po e test drive. O objetivo do evento é mostrar o funcionamento, desempenho e os diferenciais das máqui-

nas agrícolas e de construção com a interação do público. Na arena, a minicarregadeira L218 cabinada, a 

retroescavadeira B95B e o manipulador telescópico LM1745 dão um espetáculo de agilidade e técnica. 

 Além de mostrar a dinâmica de funcionamento das máquinas, o projeto busca incentivar as vendas com 

negócios diferenciados para os clientes da região onde acontece o evento. “É uma importante vitrine para os 

nossos produtos, que atuam com alto desempenho em diversas aplicações, incluindo atividades agrícolas”, 

explica Paula Araújo, gerente de Brand Marketing da New Holland Construction para a América Latina.

“As minicarregadeiras, por exemplo, podem ser equipadas com múltiplos implementos como caçambas, 

valetadeiras, perfuratrizes e garfos pallets, entre outros (são mais de 200 no mercado), o que as torna muito 

versáteis e produtivas para as várias atividades no setor agropecuário, como carregamento de fardos e lim-

peza de currais”, destaca Paula.

O time da New Holland Construction no Em Campo esteve presente no evento de estreia, em 

Ponta Grossa (PR), e marcará presença em mais de dez shows em todo o país. Acompanhe pelo site  

www.newhollandemcampo.com.br  todas as novidades desse show de máquinas incrível!

Você sabia que o Exército Brasileiro utiliza as máquinas de cons-

truções New Holland  desde quando ainda era Fiatallis? Nos últi-

mos dez anos, mais de 120 unidades da marca, entre escavadeiras, 

motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras e tratores de 

esteiras já foram entregues às Forças Armadas, sempre com pintu-

ra camuflada. “A parceria com o Exército muito nos orgulha, pois 

atesta a qualidade e o desempenho operacional dos nossos equi-

pamentos”, comenta Marcos Rocha, gerente de Marketing de Pro-

duto da New Holland Construction para a América Latina. O órgão 

também tem parceria com outra empresa do grupo CNHI, a Iveco, 

que fabrica o veículo de transporte militar blindado Guarani. 

O trator de esteiras modelo D150 camuflado foi exposto ao público durante a Feira Internacional de Segurança e Defesa 

(LAAD). “Com a transmissão hidrostática, a máquina utiliza o que há de mais avançado em termos de tecnologia de trem de 

força, além de possuir cabines espaçosas, ergonômicas e cada vez mais seguras para o operador”, completa Rocha. 

As máquinas de construção saíram das obras 

e, com o crescimento do agronegócio nacio-

nal, invadiram o campo. A New Holland Cons-

truction acompanhou essa mudança e marcou 

presença em várias feiras agrícolas no primeiro 

semestre de 2015. O trator de esteiras D180C e 

a escavadeira E215C, lançamentos deste ano, fo-

ram destaques durante a Agrishow, a maior feira 

do setor, que aconteceu em Ribeirão Preto (SP), 

entre os dias 27 de abril e 1 de maio.

A marca apresentou suas máquinas tam-

bém no Show Rural Coopavel, na Expodireto, 

na Tecnoshow Comigo, na Expolondrina e na 

AgroBrasília, respectivamente em Cascavel 

(PR), Não-Me-Toque (RS), Rio Verde (GO), Lon-

drina (PR) e Brasília (DF) e participa ainda da Bahia Farm Show em Luís Eduardo Magalhães (BA) em junho.

“As feiras são uma oportunidade para os clientes conhecerem pela primeira vez esses novos produtos, que 

podem ser utilizados tanto na construção e infraestrutura, como em diversos serviços para o agronegócio”, afirma 

Domingos Pereira de Ávila Júnior, diretor Comercial da Cotril.

Público ficou impressionado 
com a força hidráulica da 

retroescavadeira B95B

Minicarregadeira L218 
demonstra capacidade 
de manobra Participação da New 

Holland Construction na 
apresentação foi 
encerrada com o 

manipulador 
telescópico LM1745

Defendendo todos os cantos do país

Lançamentos  
da marca foram  

destaques na 
Agrishow
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Máquina boa não descansa. Mal chegaram ao 

mercado, as duas novas escavadeiras hidráulicas 

da série C da New Holland já foram colocadas à 

prova em obras de complexidade e tamanho di-

versos. A novidade era aguardada com ansiedade 

entre os clientes: a primeira vendida pela Bamaq de 

São Luís (MA),  um modelo E245C ME, foi reservada 

quando ainda era um protótipo e, antes mesmo de 

ser entregue ao dono, já tinha trabalho agendado.

“É o lançamento top dos últimos anos na New 

Holland, prevejo uma aceitação muito boa no 

mercado”, comenta Adriano Rodrigo dos Santos, 

gerente da concessionária. Seu cliente, Emanuel 

Geraldo Carneiro de Oliveira, proprietário da 

Construnorte, em Imperatriz (MA), atua com a lo-

cação de máquinas de construção e agrícolas e 

toda sua frota é da marca. 

A E245C ME é um equipamento pesado para 

aplicações extremas como mineração, atendendo a 

faixa de 21 a 24 toneladas. Além de uma das maio-

res caçambas da categoria (veja na pág. 11), tem 

o inédito sistema de dentes Smartfit, um dos mais 

resistentes do mercado e de fácil troca; a nova ca-

bine EVO (Evolution) que oferece segurança e con-

forto no ambiente de trabalho, novo monitor LCD e 

motor com potência de 145 hp, que alia excelente 

desempenho a baixo consumo. “Essa configuração a 

transforma em uma Mass Excavator, de alta produ-

tividade e resistência”, define Rafael Ricciardi, espe-

cialista de Marketing de Produtos da New Holland. 

O sistema Power Boost ainda garante aumento de 

força de escavação em 10% com tempo ilimitado de 

aplicação. “Nas concorrentes o limite é de 7 ou 10 se-

gundos”, garante o especialista. 

recém-chegadas ao mercado, 

escavadeiras E245C ME e E215C    

já estão na ativa garantindo 

performance e economia

Jorge Menezes, com sua 
nova E215C e a frota da 
Construtora Terra Santa

NoVA sÉriE C VAi FuNdo
NA TECNOLOGIA
NoVA sÉriE C VAi FuNdo
NA TECNOLOGIA
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sólidA 
e confiável

Oliveira resume, sem rodeios, todas essas 

características. “Gosto do motor, a manuten-

ção é fácil, confio na marca: compro porque 

conheço”, resume. Mas a nova escavadeira traz 

outra vantagem para o setor de locação, que 

é o monitoramento à distância. “Sei onde está, 

sei quando foi ligada, que funcionou, consigo 

ter um controle rígido sobre a máquina”, conta.

Além de comandar a Construnorte, Oli-

veira atua nos ramos de pecuária de corte 

e piscicultura e usa o maquinário de cons-

trução para escavar tanques de peixes.  Sua 

E245C foi levada a Balsas, a 400 km de Impe-

ratriz, onde fica a sede da construtora, para 

cavar canais de irrigação.

A quase mil quilômetros de distância, uma 

E215C foi entregue pela Bamaq de Marituba 

(PA) a Jorge Menezes, proprietário da Constru-

tora Terra Santa, especializada em construção 

de condomínios residenciais horizontais e pa-

vimentação na região sul do Pará. 

Goiano de Anápolis, Menezes chegou há 

trinta anos em Redenção, quando ainda não 

era a cidade-polo que se tornou nesse período. 

Economista e administrador, tem na economia 

sua principal preocupação a cada obra inicia-

da. Com a E215C, acredita que terá uma redu-

ção de custos de 20% em comparação a outras 

máquinas. “Investi nessa novidade, primeiro, 

pela confiança na marca e pelo excelente aten-

dimento da concessionária Bamaq, além da 

qualidade e versatilidade”, conta. 

A nova aquisição da frota de nove máquinas 

New Holland da Construtora Terra Santa já está 

em uso na obra de um condomínio com 105 ca-

sas de mais de 300 m², salão de festas, piscina, 

quadra de tênis. “É uma máquina que faz o servi-

ço de duas, trator de esteira e carregadeira, per-

feita para limpeza de terrenos e extração de ma-

terial”,  explica Menezes. A E215C também deve 

ser muito utilizada na escavação de represas e 

lagos artificiais dos novos empreendimentos. 

Além da série C, a New Holland lança também a escavadeira de 

rodas WE190B PRO, que oferece desempenho, potência, estabilida-

de e alta velocidade para a faixa de 20 toneladas. Seus principais des-

taques são o controle multifuncional, de operação suave e precisa, 

conforto operacional, dirigibilidade e simultaneidade de movimen-

tos, além de fácil manutenção. A cabine conta com proteção ROPS/

FOPS, controles intuitivos e de manuseio simples. Motor de alto de-

sempenho e torque, sistema hidráulico de três bombas e uma bom-

ba de giro exclusiva. Além de tudo isso, design seguro e confiável e 

Power Boost automático (aumenta a potência em situações especí-

ficas). “O equipamento é fabricado na Itália, mas temos estudos para 

nacionalizar o produto futuramente”, afirma Marcos Rocha, gerente 

de Marketing de Produto da New Holland Construction.

Novidade lançada na M&T EXPO, a 
escavadeira de rodas WE190B tem 
potência, velocidade e tecnologia

a E245c mE é própria para 
aplicações extremas

Ficha técnica

maior caçamba da categoria: com capacidade de até 1,7 m³

Sistema Hydrotonic ajusta continuamente o fluxo e a velocidade

Sistema Inteligente de Controle Total (ITCStm): otimiza a vazão hidráulica 

Controle otimizado do braço de escavação (doC, de dipperstick optimized Control): duas  

bombas para garantir que o operador conte com o fluxo e  velocidade necessários

power Boost: exclusivo sistema que garante aumento de força de escavação em 10% com  

tempo ilimitado de aplicação  

Cabines eVo (evolution) com baixo nível de vibração e ruídos e visibilidade de 360º na janela

Novo motor New Holland F4Ge9684e, da FpT Industrial com potência líquida de 145 hp (108 

kw): desempenho, baixo consumo de combustível e menores emissões de poluentes

Sistema de dentes SmartFit, mais resistentes do mercado, com durezas de 555 a 477 Brinell, 

da superfície ao centro, proporcionando até 34% a mais de vida útil e autoafiáveis
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o Novo hoLaNDês
Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas famílias abandonaram a Europa e desembarcaram  no Brasil. 

Entre tantos desbravadores, estavam os familiares de Henrique Schereus, sócio da Hobrás.

Trabalhar e sempre estar em busca de novos desafios são características que vêm de berço. Quando 

criança, em conjunto com seu primo, fazia alguns serviços para conhecidos como cortar grama, lavar o 

carro e engraxar sapatos. “Fazíamos por vontade, por criação, formação, não tínhamos problema em sujar 

as mãos”, afirma Schereus.

O tempo passou, os dois garotos cresceram e a parceria se manteve. Em 1985, criaram a empresa Holan-

da Brasil, nome que vem justamente da descendência holandesa. 

Com 30 anos de empresa, muita terra já “ficou plana”, grandes fábricas e hospitais foram feitos com o 

olhar cuidadoso da equipe de  Schereus e com a robustez e versatilidade das máquinas “novo holandês” 

(tradução de New Holland). As retroescavadeiras e as motoniveladoras trabalham diariamente em projetos 

de terraplanagem, drenagem e pavimentação, e a concessionária Shark Máquinas oferece o bom atendi-

mento que Schereus procura. “O pós-venda é muito importante na nossa área, já que um equipamento 

parado pode custar 10 mil reais em um dia. A equipe da Shark está com frequência em nossos canteiros de 

obras e depósitos, sempre disposta a ajudar e achar soluções”.

Aproveitando o trocadilho entre o que a empresa faz e a origem do nome e da família, Henrique “brin-

ca”: “Não sei se você conhece a Holanda, mas é um país plano. Não tem montanha. E esse é um dos motivos 

de fazermos terraplanagem. A gente não gosta de montanha”. 

pErfIL

Henrique Schereus, da Hobrás, de branco, 
e seu sócio Laerte da Silva Vieira

Nossa história em revista

A chegada das escavadeiras FX foi tema da matéria de capa da primeira edição da Na Obra. Distribu-

ída em abril de 2000, ainda como um informativo, a publicação já mostrava o seu propósito: apresentar 

os produtos oferecidos pela marca no Brasil, novidades e evoluções nas linhas, além das aplicações dos 

equipamentos, tudo isso sempre ouvindo e registrando a opinião dos clientes.

 “Eram tempos diferentes e um canal direto, como é a Na Obra desde suas primeiras edições, foi uma 

abertura na nossa comunicação”, conta Gino Cucchiari, diretor Comercial da New Holland Construction. 

A receptividade foi grande, lembra o executivo, e desde o começo já era comum encontrar a Na Obra 

em exposição nas concessionárias. “ Não é à toa que a revista chega ao número de 50 edições lançadas.”

reCoNheCimeNto

Em 2005, a revista ganhou o atual projeto editorial, premiado em 2006 pela Associação Brasileira 

de Comunicação Empresarial (Aberje) regional Minas Gerais e Centro-Oeste, na categoria Publicação 

Externa. “Esse reconhecimento por parte de um público seleto e exigente nos motiva a sempre aprimo-

rar a nossa publicação”, avalia Paula Araújo, gerente de Brand Marketing da New Holland Construction.

Tudo começou com o patriarca Durval Ricci, tanto a par-

ceria com a marca amarela como a coleção de revistas. Atu-

almente, Carlos Alberto Ricci Júnior é o responsável por ge-

renciar os negócios da família e zelar pela coleção Na Obra. 

Ele não tem um número predileto. “Gosto de todas as edições, pois são importantes mar-

cos da evolução das linhas de produtos New Holland e remetem à história da marca que a 

minha família representa desde 1969”, explica Carlos Alberto. 

Carlos Alberto sabe, no entanto, dizer de pronto quando a Ricci Máquinas, representante 

New Holland no Mato Grosso do Sul e São Paulo, foi citada pela primeira vez na publicação: 

“Na edição número 9, dando destaque para nossa sede em Presidente Prudente”, completa.

Na obra nasceu para mostrar o universo da marca amarela e dar voz  ao cliente

Xodó
da família

Durval, Carlos Alberto 
 e Carlos Alberto Jr.: 
colecionadores
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Até a chegada de uma peça genuína ao cliente New Holland 

Construction, o item passou por diversas equipes especializadas 

em qualidade. Todo esse processo acontece no Centro de Distri-

buição de Peças (CD) localizado em Sorocaba (SP). O local armaze-

na mais de 20 milhões de itens, de parafusos e motores a cabines. 

Num galpão com 66 mil metros, quadrados tudo é milimetricamen-

te organizado. Por dia são movimentadas mais de 150 mil peças. 

Para garantir a qualidade técnica de cada item, a New Holland 

Construction possui uma equipe com profissionais capacitados 

para inspecionar e garantir a qualidade, além de desenvolver itens 

em conjunto com o setor de engenharia da fábrica. Periodicamen-

te, uma equipe técnica realiza auditorias a fornecedores e acompanha testes em campo de itens que estão sendo desenvol-

vidos. O setor de qualidade é especialista em cada peça que compõe uma máquina. “Quando um item chega ao CD, inspe-

cionamos todas as suas características para garantir que estejam de acordo com a homologação e certificação da fábrica”, 

explica Carlos Lagarinhos, gerente de Qualidade de Peças de Parts & Services.

O setor de qualidade possui três grupos. A equipe de Controle inspeciona fornecedores e peças, os especialistas em Ga-

rantia cuidam dos processos internos e relacionamento com os clientes, além do setor de Desenvolvimento, que conta com 

a colaboração de engenheiros que fazem a interface do CD com o setor de engenharia da fábrica. Há também um moderno 

laboratório com equipamentos de última geração utilizados em testes e auditorias a fornecedores. “Somos o único Centro de 

Distribuição de Peças da CNH Industrial com equipamentos tão modernos e sofisticados”, explica Lagarinhos.

A fábrica de Contagem (MG) foi a primeira do setor de 

equipamentos de construção da CNH Industrial no mun-

do a conquistar a certificação Prata no sistema World Class 

Manufacturing (WCM). A unidade tem mais de 40 anos de 

existência e produz retroescavadeiras, pás carregadeiras, 

motoniveladoras, tratores de esteiras e escavadeiras hi-

dráulicas, exportados para 69 países.

De acordo com Adriano Gandra, plant manager da uni-

dade, o sistema WCM é composto por dez pilares: segurança, 

equipamento, desenvolvimento de pessoas, meio ambiente, 

logística, qualidade, custos, melhoria no posto de trabalho, ati-

vidades autônomas de operação e manutenção profissional.

“A planta possui seis linhas de montagem que se trans-

formam em 15 plataformas diferentes de produção, que pas-

sam para 42 modelos e chegam a 334 versões diferentes de 

máquinas”, explica Gandra. 

Carlo Sisto, o novo presidente do Banco CNH Industrial, 

fala sobre o cenário econômico e registra suas expectativas 

para o setor, nesta entrevista. 

Na Obra - O senhor vem para o Banco CNH Industrial 

após uma longa experiência global. Quais são suas metas e 

desafios neste cargo?

Carlo Sisto - Minha experiência no resto do mundo me 

permite ter uma visão mais global dos assuntos e enfrentar 

os desafios que temos no Brasil procurando as melhores 

práticas que temos em outros lugares onde a CNH Industrial 

está presente. A meta, sobretudo para o segmento de Cons-

truções, que representa 20% de nossa carteira total, é estar 

ainda mais perto dos nossos clientes.

Na Obra - Quais os diferenciais do banco de montadora 

frente à concorrência? 

Carlo Sisto - Maior agilidade na liberação dos recursos, vi-

sualização de todas as etapas do financiamento, campanhas 

especiais com a fabricante e permitir crédito adicional ao dea-

ler no financiamento dos estoques dos concessionários. Além 

disso, não há necessidade de abertura de conta corrente e 

outras tarifas. Temos também condições especiais para a rea-

lização do seguro e tudo resolvido no próprio concessionário.

Na Obra - Com a alta dos juros no começo do ano, para 

todas as linhas de financiamento, qual a estratégia do Banco 

CNHI para manter ou aumentar sua carteira dentro do setor 

de construções?

Carlo Sisto - O maior impacto nas recentes mudanças 

nas linhas do PSI Finame está ligado à redução da partici-

pação do BNDES nos financiamentos. Nós, em parceria com 

a New Holland criamos a linha de financiamento comple-

mentar com taxas muito próximas às do PSI e fazemos esse 

parcelamento em até 12 meses e dentro do período de ca-

rência da operação Finame.

Na Obra – Como o senhor vê o momento econômico do 

país, com a redução do subsídio do governo para os financia-

mentos? E para o mercado de construções, qual a expectativa?

Carlo Sisto – O mercado saberá encontrar os caminhos 

para um momento pós PSI, mas a considerar o momen-

to macroeconômico atual, é razoável que o governo ainda 

mantenha pelo menos parte das linhas de crédito voltadas 

ao setor de bens de capital subsidiadas, uma vez que essas 

são direcionadas para financiamento de atividades que aju-

dam na retomada da economia. Trabalhamos com um cená-

rio onde os números de 2014 serão repetidos. É de se esperar 

uma contração no volume total do mercado, porém estamos 

otimistas que nossa participação nesse mercado será maior 

e, dessa forma, compensaremos a menor participação dos 

bancos comerciais no atual momento, afinal esse é um dos 

principais papeis de um banco de montadora.

Qualidade em todos os 
ProCEssos dAs PEçAs gENuíNAs

“o mercado saberá  
eNcoNtrar o camiNho”

Nossa marca

Contagem brIlha 
Com a Prata Do WCm

Peças passam por 
testes rigorosos
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A Pernambuco Construtora, uma das maiores do Nor-

deste, é um dos clientes em destaque nesta edição. Com 

forte atuação na construção de empreendimentos imo-

biliários, industriais e loteamentos e bairros planejados, 

possui equipamentos da New Holland Construction des-

de os tempos de Fiatallis. “As motoniveladoras da marca 

participaram conosco das obras de duplicação das BR-

232 e BR-101 na região”, conta Renan Moraes, gerente de 

produção e manutenção da Pernambuco Construtora.

Em 2013, eles ampliaram a frota de motonivela-

doras New Holland com a aquisição de três unidades 

– duas modelo RG 170.B e uma RG 200.B –, cinco ma-

nipuladores telescópicos LM1745 (também conheci-

dos como telehandlers) e uma miniescavadeira E55B. 

“Buscamos principalmente tecnologia, facilidade de 

operação e robustez nos equipamentos para não que-

brar em campo, além, é claro, de um bom atendimen-

to para manutenção das máquinas”, diz Moraes. De 

acordo com o gerente, isso tudo tem sido oferecido 

pela equipe de vendas da Cycosa. “O custo-benefício 

tem se confirmado”, completa.

A Pernambuco participa de grandes obras no estado. 

Especialmente naquelas de terraplanagem, é comum 

trabalhar com as motoniveladoras da marca que fazem 

parte da frota da construtora. “Os operadores costumam 

destacar a facilidade que as máquinas têm de ‘entrar de 

um lado e chegar ao outro’, sem dificuldade”, diz Moraes.

Os manipuladores dão agilidade ao cronograma de 

obras, principalmente nas de loteamentos residenciais. 

Um deles está operando no projeto de construção de 

condomínios em Ipojuca. “Equipado com a caçamba, ele 

levanta e coloca material em qualquer um dos pavimen-

tos”, explica Danilo Gomes, engenheiro da empresa.

Recentemente, operando em obras de serviços da 

Pernambuco Construtora na nova fábrica da Fiat, atua-

ram um manipulador telescópico, uma miniescavadeira 

e uma motoniveladora RG 170.B.

Frota De PrImeIra 

quALIDADE
No caminho do Aeroporto Internacio-

nal do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre 

para a região central da capital de Pernam-

buco, a sensação que se tem é de uma ci-

dade em movimento.

Tão alto quanto o número de turistas 

que circulam por lá, motivados pelas altas 

temperaturas e as bonitas paisagens, é o 

de obras pelo caminho. Apesar de algumas 

já estarem liberadas, tem-se a sensação de 

que outras ainda estão em andamento e 

outras em mobilização.

Segundo João Batista Cavalcanti, geren-

te comercial da Cycosa Tratores, o Nordeste 

vive um momento de volta do crescimento, 

que segue nos próximos anos, no mínimo, 

até 2018. A expectativa geral, e que já vem 

acontecendo na prática, é de retomada das 

obras paralisadas pelo período de chuvas 

e principalmente pelo período eleitoral, 

como as obras da Transnordestina.

“Sem falar que há novos projetos saindo 

do papel e com necessidade de mobilização 

para o início dos trabalhos após as chuvas, 

que caem de maio a junho”, afirma Cavalcanti.

Quando as obras da ferrovia Transnordes-

tina começaram, em 2006, havia previsão de 

que fossem concluídas em 2010. Porém, uma 

série de entraves como desapropriações e 

alterações de projeto, além de questões am-

bientais, fez o prazo ser estendido para 2016, 

segundo o Ministério dos Transportes, totali-

zando dez anos de obra, em vez dos quatro 

planejados inicialmente.

Filipe Lima, supervisor regional de Ven-

das da New Holland, destaca outra frente 

de oportunidade de negócios na região: as 

diversas obras de saneamento previstas no 

programa Cidade Saneada, uma parceria pú-

blico-privada (PPP) entre a empresa Foz e a 

Companhia Pernambucana de Saneamento 

(Compesa), assinada em fevereiro de 2013.

vaPor

pernambuco Construtora é um  
dos exemplos do resultado dos 
grandes investimentos na região

Motoniveladora RG 200.B  
é essencial para as obras  

realizadas pela construtora

Retroescavadeira é a líder em vendas no Nordeste. Na foto, o consultor de 
vendas, Antônio Saraiva, e o gerente comercial, João Cavalcanti (em pé)

Renan Moraes (esquerda) e Danilo Gomes, da Pernambuco Construtora: obras 
de qualidade com produtos New Holland

a todo
Nordeste
a todo
Nordeste

New Holland obras Em aLTa



Telehandler, da Pernambuco, em obra de loteamento 
de condomínios na região de Ipojuca

New hollaNd No NordeSte

O equipamento de construção da New 

Holland que mais vende na região Nordeste é 

a retroescavadeira, especificamente o modelo 

B95B 4X4 cabinada com ar-condicionado. As 

retroescavadeiras respondem por mais de 40% 

do mercado. Em seguida, vêm as escavadeiras 

hidráulicas e, em terceiro, as pás carregadeiras 

e as minicarregadeiras juntas, segundo Lima.

PiSaNdo No aCelerador

Concessionária New Holland na região de 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 

do Norte, a Cycosa Tratores atende há mais 

de 30 anos o mercado de máquinas para 

construção no Nordeste.

No próximo ano a Cycosa vai inaugurar 

nova sede em Recife, para um endereço bem 

localizado e de fácil acesso, segundo Caval-

canti, porém com espaço bem mais amplo 

para showroom e oficinas. “Nosso objetivo 

segue: melhor atender os nossos clientes”, 

afirma o gerente.

“A Cycosa é um concessionário muito for-

te na região, bem estruturado no atendimen-

to em geral e responde hoje por mais de 18% 

do mercado”, conta Lima. A empresa também 

representa, para a New Holland Construc-

tion, um grande parceiro da fábrica em even-

tos, promoções e feiras.

O bom atendimento, vendas e pós-ven-

da percebidas pelo cliente da Pernambuco 

Construtora fazem parte do reconhecimen-

to de um trabalho realizado nos últimos 

anos em todas as unidades da Cycosa Tra-

tores. “Buscamos nos antecipar às deman-

das do cliente e melhorar nossa atuação 

sempre”, explica Cavalcanti. “Hoje, temos 

um telemarketing ativo, além de agenda de 

visitas, com rotina e prospecção”, completa.
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coNcessioNários

pontos42
de distribuição

AgrosoL soLuçõEs AgríCoLAs
roraima
Boa Vista | (95) 3628-4831

BAMAq s.A. BANdEirANtEs MáquiNAs
E EquiPAMENtos
amazonas
Manaus | (92) 3652-2181/2
bahia
salvador | (71) 3246-1700
teixeira de Freitas | (73) 3291-9633
Ceará
Fortaleza | (85) 3274-8613
Maranhão
são Luís | (98) 2107-0330
Minas Gerais
Contagem | (31) 3369-1000
Varginha | (35) 3690-2300
Montes Claros | (38) 3690-2400
uberlândia | (34) 3222-7001
Pará
Marituba | (91) 3131-6464
Piauí
teresina | (86) 2107-7800

CAsA dA LAVourA LtdA.
sergipe
Aracaju | (79) 3241-3033

CotriL MáquiNAs E EquiPAMENtos LtdA.
distrito Federal
Brasília | (61) 3233-0076
Goiás
Aparecida de goiânia | (62) 3226-2800
Mato Grosso
Várzea grande | (65) 3682-7100
tocantins
Palmas | (63) 3214-8174

CyCosA trAtorEs E MáquiNAs LtdA.
alagoas
Maceió | (82) 2126-2100
Pernambuco
Jaboatão dos guararapes | (81) 3476-2683
rio Grande do Norte
Natal | (81) 3643-4388

EMBLEMA CoMÉrCio 
dE MáquiNAs AgríCoLAs LtdA.
são Paulo
Araçatuba | (18) 2102-8300

FErtisoLo CoMErCiAL dE MáquiNAs
E EquiPAMENtos LtdA.
rondônia
Porto Velho | (69) 3222-7070
Ji-Paraná | (69) 3423-2444
Ariquemes | (69) 3535-6802

MotorAuto VEíCuLos E MáquiNAs LtdA.
acre
rio Branco | (68) 3221-2980

PME MáquiNAs E EquiPAMENtos LtdA.
espírito santo
Vitória | (27) 3232-3060
Linhares | (27) 3372-1000
rio de Janeiro
tanguá | (21) 3636-4400

riCCi MáquiNAs LtdA.
Mato Grosso do sul
Campo grande | (67) 3393-3304
são Paulo
Presidente Prudente | (18) 2101-5744

sErVEL sErgiPE VEíCuLos CoMErCiAis LtdA.
sergipe
Nossa senhora do socorro | (79) 3279-3200

sHArk MáquiNAs PArA 
CoNstrução LtdA.
Paraná
Araucária | (41) 3614-4000
Cascavel | (45) 3228-3713
Londrina | (43) 3375-5700
rio Grande do sul
Porto Alegre | (51) 2121-0500
Passo Fundo | (54) 2104-4150
santa Catarina
Blumenau | (47) 3381-8100
são Paulo
ribeirão Preto | (16) 3603-9140
são José do rio Preto | (17) 2139-3299
são Paulo | (11) 2159-9000
são Paulo | (11) 3616-0622

trAtorMAq CoMÉrCio 
E rEPrEsENtAçõEs LtdA.
amapá
Macapá | (96) 3251-1017

New Holland obras Em aLTa



DUAS NOVAS ESCAVADEIRAS 
NACIONAIS SÉRIE C.

FEITAS PARA
VOCÊ EM CADA 
DETALHE. 

www.newholland.com.br

/newhollandconstruction               New Holland Construction               twitter.com/NewHollandCE

Presente em todo o BRASIL.
NOVAS ESCAVADEIRAS SÉRIE C
 MAIS SEGURANÇA. MAIOR ERGONOMIA. VISÃO 360º.

NOVO MONITOR LCD 
Com controle multifuncional 
de fácil operação.

NOVA CABINE EVO
Proteção ROPS 
e câmera traseira de série.

MAIOR CAÇAMBA DA CATEGORIA
Com sistema SmartFIT.

FINANCIAMENTO
pelo FINAME*.%
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