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Os produtos New Holland Construction não são feitos 
apenas para realizar obras. Mais do que isso. Focamos no de-
senvolvimento do país. E por isso, eficiência e comprometi-
mento passam a ser condições básicas para que possamos 
transformar grandes obras em infraestrutura de qualidade 
para os brasileiros. Assim sendo, apresentamos para vocês nesta edição da Na Obra 
uma série de ações que reforçam esse nosso compromisso.

A reportagem de capa é destacada pela versatilidade das nossas escavadeiras 
hidráulicas. O modelo E215B fez a limpeza de rios na cidade de Formiga (MG) e tem 
atuado em importantes obras na Grande Salvador (BA), garantindo a execução das 
empreitadas com excelência e agilidade. 

Esta edição também aponta as primeiras imagens do trator de esteiras D180C no 
Brasil.  Já presente nos Estados Unidos, o equipamento é o único trator de esteiras com 
tecnologia de transmissão hidrostática na faixa acima de 200HP produzido no Brasil. 

Como sempre defendemos, o portfólio New Holland não se limita à constru-
ção civil. Estamos presentes também no esporte. Pela quarta vez,  um manipula-
dor telescópico da marca irá atuar no Grande Prêmio de Fórmula 1, no Autódro-
mo de Interlagos (SP).

Também não poderíamos deixar de registrar o marco de dez anos do Programa 
Dealer Standards, que vem permitindo, desde 2004, o desenvolvimento e a evolução 
na nossa Rede de Concessionários. Confira registro da noite de premiação que busca 
reconhecer os esforços no aprimoramento de um pós-venda mais forte.

A publicação vai contar a história de um grande parceiro da marca, a concessio-
nária Bamaq, que completou 40 anos em setembro. Outro concessionário destaque 
é a Fertisolo, que inaugurou nova sede em Ji-Paraná, Rondônia. 

Esperamos que este exemplar lhe forneça informações importantes não apenas 
sobre a New Holland como também em relação aos diversos cenários que englobam 
o progresso do nosso país.

Boa leitura!

Nicola D’Arpino
Vice-presidente da New Holland  

Construction para a América Latina
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TECNOLOGIA PARA LONGO ALCANCE
E ALTA RENTABILIDADE.

www.newholland.com.br

Presente em todo o BRASIL.

Máquinas de verdadeira produtividade e precisão, com capacidade máxima de elevação de 4.500 kg. 
Seus estabilizadores laterais garantem mais estabilidade e diminuem o risco de tombamento, e sua lança bem 
posicionada garante maior visibilidade. Manipuladores Telescópicos New Holland. Com eles, sua produtividade vai lá no alto.

facebook.com/newhollandconstruction New Holland Construction twitter.com/NewHollandCE

MANIPULADORES TELESCÓPICOS NEW HOLLAND: (alcance: 17 m)(alcance: 14 m) 
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Manipulador Telescópico No GP BrAsiL FerTisolo inaugura 
nova sede

HoMenageM pela relevante atuação

A New Holland Construction é a fornecedora 

oficial de manipuladores telescópicos para a Fórmu-

la 1 pela quarta vez  - segundo ano consecutivo. O 

fornecimento é para o Grande Prêmio do Brasil, em 

novembro. São 14 telehandlers modelos LM1745 ou 

LM1445 para o apoio da equipe de resgate do GP no 

Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

 “A escolha do manipulador pela Federação In-

ternacional de Automobilismo (FIA) deve-se à facili-

dade com que o maquinário é utilizado em resgates 

de automóveis, pela rapidez com que se movimenta 

e por ter a opção de fazer o trabalho atrás das bar-

reiras de contenção, ou seja, sem a necessidade de 

entrar na pista. Além disso, ele carrega até 4,5 tone-

ladas, sendo muito mais que o peso de um carro de 

F1”, conta o especialista do Produto, Rafael Barbosa.

 O manipulador também tem uma cabine fechada, 

sendo um equipamento muito seguro. As cabines possuem os certificados ROPs/FOPs e, por isso, ficam em uma 

célula de sobrevivência semelhante aos cockpits dos carros de Fórmula 1. Outra similaridade está em seu sis-

tema de segurança. Para garantir a integridade do operador, os manipuladores telescópicos possuem vários 

sensores, como a célula de carga para tombamento que o informa das situações de risco.

Na aposta pelo crescimento das demandas por serviços 

qualificados e novos negócios, a Fertisolo investe mais uma 

vez em Rondônia com a inauguração de nova filial da con-

cessionária em Ji-Paraná. “A mudança de endereço para uma 

sede própria muito nos orgulha. Vamos ficar ainda melhor 

localizados, às margens da rodovia BR-364, porta de entrada 

e saída na região, e ainda ampliaremos nosso espaço. O ob-

jetivo é atender cada vez melhor os nossos clientes”, explica 

Augusto Cesar Maia Pyles, diretor-proprietário da Fertisolo.

Para a construção da nova sede, que está localizada em 

prédio projetado em bases ecológicas, foi investido R$ 1,8 

milhão, incluindo aporte em modernização de ferramentas 

e treinamento. “Buscamos valorizar a ventilação de forma na-

tural, reduzindo o uso de ar-condicionado e energia elétrica 

para iluminação, além de proporcionar mais conforto aos 

usuários, já que Rondônia está em uma região naturalmente 

quente, em todas as estações do ano. Também reaproveita-

mos água da chuva para uso não potável”, explica Pyles.

Realizado no dia 22 de agosto, o evento que marcou a 

inauguração foi mais uma edição do Yellow Night. Na oca-

sião, os presentes conheceram de perto a nova pá carrega-

deira 12D e outros equipamentos da marca: uma retroesca-

vadeira B95, duas pás carregadeiras (W130 e W170), uma 

escavadeira E50, uma motoniveladora RG140B e uma mini-

carregadeira L220. Vale destacar o manipulador telescópico 

LM1745 que estava na entrada da concessionária, dando as 

“boas-vindas”  aos convidados. O equipamento hasteava 

uma bandeira em sua lança, num alcance de 17 metros.

O vice-presidente da Fiat do Brasil 

e presidente da Case New Holland, Va-

lentino Rizzioli, foi o grande homena-

geado na abertura do 24º Congresso 

da Fenabrave. Rizzioli foi escolhido 

pela sua “importante contribuição 

para o desenvolvimento da indústria 

automotiva brasileira”. 

Italiano de nascimento, mas atu-

ando  no Brasil há mais de 40 anos, o 

executivo tem uma forte ligação com 

o segmento industrial. 
Flávio Meneghetti (presidente do Conselho Deliberativo e diretor da Fenabrave), 
Valentino Rizzioli (vice-presidente da Fiat do Brasil) e Alarico Assumpção (presidente 
executivo da Fenabrave e coordenador do 24º Congresso & ExpoFenabrave).
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A Busquin Terraplanagem é o cliente em desta-

que dessa edição. Gestor de obras da empresa, Vicen-

te Faria conta que por lá eles utilizam maquinários da 

marca de construção para o trabalho junto ao agro-

negócio. São duas motoniveladoras modelo RG170 

New Holland Construction atualmente em operação.

Segundo ele, o setor sucroalcooleiro é onde 

mais atuam. “Nós, geralmente, prestamos serviços 

para os fornecedores de cana das usinas de álcool 

e açúcar da região”. 

Para essa atividade, Faria ressalta que prestam 

serviços para executar curva de nível e melhorias de 

terraço, atendendo aproximadamente 12 municípios 

da região de Ribeirão Preto (SP).

Equipe New Holland no treinamento técnico dos operadores 2014, que aconteceu 
nos dias 11, 18 e 25  de outubro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP)
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Características como força e estabilidade es-

tão nos tratores de esteiras New Holland Cons-

truction, muito bem representadas pelo D170. O 

novo D180C tem tudo isso, além de maior robus-

tez e agilidade. Ele será o único trator de esteiras 

com a tecnologia de transmissão hidrostática na 

faixa acima de 200 HP produzido no Brasil.

Atualmente, dois protótipos estão sendo 

testados, envolvendo 400 horas de uso cada. 

Um deles está em atividade em uma mina de 

ferro da Vale no município de Itabirito (MG); 

o outro em um “bota fora” em Contagem, 

onde os sedimentos da Lagoa da Pampulha 

estão sendo descartados.

Para Fernando Neto, especialista de produto 

da marca, a máquina é uma evolução do D170, que tem 17 toneladas e motor FPT de 170 HP 

de potência líquida, e conta com uma tecnologia mais avançada, já que utiliza a tecnologia de 

transmissão hidrostática em vez do sistema de transmissão mecânica a qual tem sido mais co-

mum nos tratores de esteiras, principalmente, nos de grande porte.

“Não há a necessidade de passar marcha, pois a tecnologia de transmissão hidrostática não 

possui os dispositivos mecânicos encontrados em um trem de força tradicional, como trans-

missão mecânica, conversor de torque, dumper, pacotes de freio, embreagem de direção, entre 

outros itens de desgaste que geram maior custo de manutenção. Em vez de tudo isso, há so-

mente um sistema de bomba dupla de fluxo variável acoplado de forma independente a mo-

tores hidráulicos, sendo que todo o controle de deslocamento se faz por um joystick que pos-

sibilita virar com tração (ambas as esteiras) ou até mesmo realização do giro em torno de um 

Trator D180C passa por testes em mineradora   

e promete surpreender clientes brasileiros

AgilidAde

Uma máquina como o D180C exige um motor à altura, e a FPT Industrial criou o NEF 

6, que não só garante menores emissões de poluentes na aplicação de construção como 

entrega um excelente desempenho aliado a um baixo consumo de combustível. 

Presidente da FPT Industrial na América Latina, José Luis Gonçalves afirma que a 

marca partiu de um projeto já bem sucedido, que é o motor NEF, e realizou modifica-

ções e melhorias na combustão, além de aumentar a pressão de injeção do Common 

Rail para adequar as funções do D180C.

o mELHor PArA o melhor 
Motor NEF 6, 

da FPT

O D180C é o único trator de esteiras com 
tecnologia de transmissão hidrostática na 
faixa acima de 200 HP produzido no Brasil

22 toneladas de peso operacional;

214 HP de potência líquida;

Esteira XLT com sapata de 610 mm;

372 kN de força de tração;

9,3 km/h (frente e ré) de velocidade máxima;

4 ajustes de velocidade máxima;

3 modos de velocidades a ré;

3 modos de severidade da direção;

3 modos de sensibilidade da lâmina.

CaraCtErístiCas Do d180C

ponto (contrarrotação)”, explica Neto. Além 

disso, o D180C possui motor FPT com 214 HP 

de potência líquida acoplado diretamente ao 

sistema de transmissão hidrostática.

Esse modelo de trator de esteira possui 

duas opções de lâmina, sendo uma PAT com 

seis movimentos hidráulicos (elevação, inclina-

ção e angulação), dois movimentos mecânicos 

(ângulo de passo) e Bulldozer, com quatro mo-

vimentos hidráulicos (elevação e inclinação) e 

dois movimentos mecânicos (ângulo de pas-

so). Ele também possui uma função exclusiva 

chamada “shake”, destaca Neto, em que é reali-

zada a vibração da lâmina ao ativar um botão, e 

serve para a remoção de material pegajoso.

Apesar da sua robustez e peso acima de 20 toneladas, o D180C contará com toda rapidez, agilidade, fácil controle e 

maior tração. Estas características são admiradas nos dois modelos menores hidrostáticos (D140B e D150B). “O trator tem 

uma bomba hidráulica de fluxo variável para realizar o movimento da lâmina e ripper, o que reduz o aquecimento, o ruído 

e causa menor consumo de combustível”, destaca o especialista.

Um dos protótipos 
está sendo testado 
em uma mina  
de ferro da Vale  
no município  
de Itabirito (MG)
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Marcelo Borges, cliente Bamaq, destaca 

ritmo forte da escavadeira hidráulica

aplicações
Com baixo consumo e resistência, as escavadeiras hidráulicas 

estão se destacando por atuar nas mais diversas obras do país

O mercado está sempre em transformação e a cada 

projeto e obra construída é possível perceber esse fe-

nômeno. Isso, somado às exigências dos clientes por 

qualidade, obriga as marcas a se estruturarem e supri-

rem as demandas. A New Holland Construction segue 

essa regra e proporciona um alto nível de rendimento 

aos produtos que comercializa. E as escavadeiras hi-

dráulicas não fogem dessa máxima.

“As escavadeiras estão indo além da expectativa e 

o relacionamento com a New Holland é muito bom”, 

define Marcelo Pedreira Borges, sócio-proprietário da 

Art Metal e cliente da marca desde 2010. Na época, ele 

adquiriu três escavadeiras hidráulicas junto à conces-

sionária Bamaq, na Bahia, com entrega técnica e pla-

no de manutenção preventiva realizados pela PME, 

no Rio de Janeiro, onde também atuava. Com exce-

ção das pausas técnicas para manutenção, segundo 

Borges, as máquinas não pararam de trabalhar desde 

2010. “Elas estão trabalhando com um ciclo de proje-

tos. Estamos na quarta obra consecutiva, com as esca-

vadeiras em movimento”, reforça o empresário.

As obras em que as escavadeiras hoje estão são fun-

damentais para a infraestrutura da Grande Salvador, 

como o Sistema BA-093, e consagram a qualidade dos 

produtos New Holland em grandes empreitadas. As 

rodovias do sistema constituem um dos principais 

corredores de circulação e serviços da Bahia, inter-

ligando centros industriais, terminal portuário e o 

aeroporto. Outro projeto é o Corredor Transversal II, 

de aproximadamente 12 quilômetros, ligando a Orla 

Atlântica à BR-324. Ele, além de desafogar o trânsito, 

alimentará a Linha 2 do metrô viário de Salvador.

Gerente regional da Bamaq na Bahia, Divaldo Mag-

no lembra que, junto ao bom momento dos baianos, 

está a qualidade dos maquinários New Holland, que 

apresentam baixo consumo e excelente assistência téc-

nica. Enquanto os concorrentes consomem até 18 litros 

por hora, a da New Holland consome em média 14 litros.

Atendimento personAlizAdo

No sul, devido às fábricas de celulose, e no su-

deste, com a produção de energia eólica, há grande 

atuação de escavadeiras. No oeste, com a Associa-

ção Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), há 

oportunidades para equipamentos como motoni-

veladora, pá carregadeira e escavadeira, já que essa 

entidade assumiu para si a infraestrutura da região, 

com terraplanagem na facilitação do escoamento 

da produção e, assim, redução de custos.

“O nosso pós-vendas é muito bom, pois consegui-

mos cobrir várias regiões do Estado com a criação de 

células que inclui um consultor de vendas e uma pes-

soa para a manutenção e assistência mecânica, além da 

rápida entrega de peças. O cliente não precisa esperar 

ninguém de Salvador para o trabalho”, explica Magno.

Os clientes da marca também dispõem de servi-

ços que se encaixam às suas necessidades e contri-

buem para a melhora do desempenho das máqui-

nas. Nesse sentido, o plano Sempre está ao lado do 

empresário ao oferecer revisões com peças originais 

e pessoal especializado para manutenções preven-

tivas. “O plano é montado de acordo com a necessi-

dade do cliente e depende de cada máquina”, desta-

ca o supervisor de Suporte de Produtos, Bruno Plá. 

Ele reforça que o setor de Suporte ao Produto 

vem ministrando workshops aos concessionários 

sobre as melhores práticas para manutenção. “Esta 

atividade está em linha com a necessidade de se ter 

um pós-venda cada vez mais eficiente, completo 

e focado na satisfação do cliente em toda rede de 

concessionários New Holland”, afirma o supervisor.

Alto desempenhoAlto desempenho
 em várias em várias

E215B tem potência líquida de 170 HP 
e peso operacional de 23,2 toneladas
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O município de Formiga (MG), localizado a aproximadamente 200 km de Belo Horizonte, 

passou em 2009 por uma das piores cheias da região. Parte da cidade foi alagada. Cerca de cinco 

anos após o problema, muita sujeira, resíduos e objetos das casas foram parar nos rios locais 

Formiga e Mata Cavalo, afluente do primeiro.

Entre os meses de junho e setembro deste ano, a prefeitura fez a maior obra de limpeza de canaliza-

ção de Formiga  com o apoio da escavadeira hidráulica E215B. 

Carlos Roberto da Cruz, gerente da Comercial JK - empresa contratada para o trabalho -, destaca que 

a E215 foi fundamental para a limpeza dos barrancos e retirada do lixo. “O rio corta o centro da cidade, 

por isso, a maior dificuldade no trabalho está no deslocamento da máquina. Ela entra no rio, faz a lim-

peza, sai da margem e coloca os resíduos nos caminhões”. Ao todo, foram três quilômetros de limpeza.

Cruz estima ter chegado a mil caminhões carregados de lixo, sendo que cada veículo trans-

porta dez metros cúbicos. “A escolha da máquina veio da necessidade do volume de lixo, já que 

as carregadeiras usadas anteriormente não aguentaram o trabalho, pois tinham, além de remo-

ver, que carregar o material”, afirma Cruz. 

Leonardo Greco, consultor de Vendas da concessionária Bamaq, lembra que a escavadeira 

E215 é um equipamento autônomo e que apresenta bastante versatilidade. “Ela entrou e saiu 

sozinha do rio, não precisou de equipamento auxiliar para isso, usando a sua própria força para a 

movimentação no ambiente. A escavadeira acertou a margem do rio, desobstruiu canais, já que 

tinha muito lixo, e deu acabamento final na margem”.

dentRo do riotarefas
para DivErsas

As escavadeiras da marca são sinônimos de alto 

desempenho e precisão, já que contam com um sis-

tema hidráulico bem dimensionado, e proporciona 

ciclos mais rápidos, elevada capacidade operacional, 

economia de combustível e maior produtividade.

Rafael Ricciardi, especialista de Produto da New 

Holland Construction, destaca que o sistema hidráu-

lico avançado da escavadeira E215B garante movi-

mentos precisos à máquina, que possui um sistema 

eletrônico para o controle total e a regulagem da va-

zão hidráulica. “As escavadeiras hidráulicas da marca 

são ideais para diversas tarefas, desde a criação de 

curva de nível até obras em estradas”, explica. Esse 

sistema hidráulico promove maiores pressões de tra-

balho que as concorrentes do mercado, possuindo a 

tecnologia powerboost, que não exige limite de tem-

po de acionamento, por exemplo.

“ As escavadeiras estão 

indo além da expectativa e o 

relacionamento com a New 

Holland é muito bom”

Marcelo Pedreira Borges, cliente

Redução no consumo de combustível de 

20% a 30% comparado aos concorrentes;

Potência líquida de 170 HP;

Peso operacional de 23,2 toneladas;

Braço monobloco de 5.650 mm e braço 

de penetração de 2.400 a 3.500 mm;

Motor de 6 cilindros;

Torque de 670 Nm a 1.400 rpm.

CArACterístiCAs dA 

E215B
Plá e Ricciardi atestam a 
qualidade dos produtos 
e serviços da marca 

Escavadeira faz limpeza em 
rio no município de Formiga, 
a aproximadamente 200 km 
de Belo Horizonte
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Inaugurada em 1974, com a construção da matriz na cidade de Contagem (MG),  a 

Bamaq iniciou suas atividades quando a fábrica ainda era Fiatallis e a administração da 

marca italiana era dividida entre São Paulo (sede) e o município mineiro (produção das 

unidades). “Tivemos o compromisso de construir uma sede e escolhemos Contagem. 

A Bamaq ficou pronta em seis meses, a terraplenagem concluída em tempo recorde. 

Foi constituída em setembro e quatro meses e meio depois, em janeiro de 1975, come-

cei a trabalhar na área comercial”, relembra o diretor da Bamaq, Maximino Rodrigues. 

Com excelência em atendimento, a Bamaq se consolidou no mercado como 

uma referência em vendas e pós-vendas de máquinas para os segmentos de cons-

trução, mineração, locação, indústria, agrícola e florestal. Durante essas quatro dé-

cadas, a concessionária comercializou produtos da New Holland e colaborou de 

forma direta para obras de diferentes setores da economia, além de aeroportos e 

Da esquerda para direita:  Nicola D’Arpino (vice-presidente da 
New Holland Construction para a América Latina),  Maximino 
Pinto Rodrigues (diretor executivo da Bamaq), Valentino Rizzioli 
(vice-presidente da Fiat do Brasil e presidente da Case  New 
Holland) e Clemente de Faria Júnior (diretor proprietário da Bamaq)

Concessionária  
é referência em 

produtos New  
Holland no Brasil

Construção da matriz da Bamaq em Contagem no ano de 1974 

Presente em sete Estados,  

empresa tem papel fundamental  

no desenvolvimento do Brasil

40 anos DE BoNsDE BoNs

NEGóCiosNEGóCios
BAmAq ComPLETA BAmAq ComPLETA 

ferrovias, contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país. 

A Bamaq participou de grandes construções nas regiões onde está 

presente, sempre fornecendo os melhores equipamentos. Nas décadas 

de 1970 e 1980, a abertura de áreas para a agricultura, o surgimento de es-

tradas e as terraplanagens se deram por produtos vendidos pela Bamaq.

Na última década, a Bamaq também ajudou a melhorar a mobili-

dade de diversas cidades e a criar e ampliar importantes rodovias esta-

duais e federais. Com 35,4 km de extensão, a Linha Verde, por exemplo, 

contou com máquinas da New Holland, como escavadeiras e motoni-

veladoras, comercializadas pela Bamaq, para se tornar a principal via de 

acesso de Belo Horizonte para o Aeroporto Internacional Tancredo Ne-

ves, em Confins. Mas, com intervenções em avenidas de grande fluxo 

de veículos da capital mineira e com a duplicação da MG-010, o empre-

endimento foi além, beneficiando cerca de 3,5 milhões de pessoas em 

mais de 50 bairros de Belo Horizonte e da Grande BH.

“Outra obra de grande porte, que contou com a participação da Ba-

maq, foi a duplicação da BR-381, que liga a cidade de Belo Horizonte a 

São Paulo. Pode-se dizer que nesses 40 anos, todas as realizações de for-

te vulto em Minas tiveram algum produto New Holland comercializado 

pela Bamaq”, explica Luiz Melo, diretor-adjunto de Vendas.

“O nosso diferencial, desde o início, é uma boa prestação de 

serviço. Isso nos permitiu participar efetivamente nesse mercado, 

consolidando uma posição destaque em Minas Gerais e em todas 

as nossas filiais”, afirma Maximino Rodrigues. 

A Bamaq iniciou a parceria com a New Holland Construction em Minas 

Gerais com a matriz sediada em Contagem e filiais nas cidades de Montes 

Claros (Norte), Uberlândia (Triângulo Mineiro) e Varginha (Sul). Com com-

petência, a empresa ampliou sua área de atuação em outras regiões, levan-

do a experiência adquirida ao longo dos anos em vendas e pós-vendas de 

equipamentos ao alcance de clientes no Norte e Nordeste do país. 

Em 2006, a empresa chegou ao estado da Bahia, inaugurando filiais nas 

cidades de Salvador e Teixeira de Freitas. Em 2009, foi a vez dos estados do 

Ceará e do Piauí, com a inauguração das filiais em suas respectivas capitais. 

Já em 2013 foi ampliada a atuação na região Nordeste, com a inauguração 

da filial em São Luís no Maranhão, e também no norte do Brasil, com a aber-

tura das filiais em Marituba, no estado do Pará e Manaus, no Amazonas.  

Para o vice-presidente da New Holland Construction para a América 

Latina, Nicola D’Arpino,a Bamaq é um dos concessionários fundamentais 

no desenvolvimento da marca. “Ela se destaca como importante prota-

gonista na nossa rede de concessionários, contribuindo sempre para ele-

var a nossa performance pela excelência no atendimento e na prestação 

de serviços que oferece para os nossos clientes”, destaca D’Arpino. Clemente (esquerda): um dos pilares para o progresso da Bamaq



Em sua décima edição, o prêmio “Dealer Standards & 

Award Program” da New Holland Construction tem o objetivo 

de buscar a excelência na satisfação dos clientes, elevando a 

qualidade e buscando a padronização de processos e pro-

cedimentos. Graças aos investimentos feitos pelos conces-

sionários na adoção dos padrões exigidos pelo programa e 

as significativas mudanças realizadas na rede de distribuição 

da marca, o “Dealer Standards” é hoje benckmarking entre as 

demais empresas do Grupo CNH Industrial. Para conceder o 

Prêmio Excelência Dealer Standards & Award Program 2013, 

foi realizado um evento no dia 18 de setembro no restauran-

te La Victória, em Nova Lima (MG). No Brasil, três concessio-

nárias foram reconhecidas: Bamaq, pelos estados de Minas 

Gerais e Bahia, e Cycosa, pela atuação em Alagoas. Além des-

tas, outras três da América Latina: VG&V da Venezuela, Nor-

demaq da Argentina e Promisa da Bolívia.

Cyro Patury, diretor da Cycosa, comemorou o reconhe-

cimento e disse que as ações para atender ao programa em 

todas as unidades fazem, de fato, uma grande diferença no 

negócio. “Nossos clientes percebem que somos diferentes na 

hora da venda, atendimento e pós-venda. E melhor: nosso 

colaborador também sabe e nos ajuda a zelar por isso, diaria-

mente”. Patury recebeu o prêmio das mãos do vice-presidente 

da marca, Nicola D’Arpino. Da diretoria, prestigiaram o even-

to Vilmar Fistarol, presidente da CNH Industrial para a Améri-

ca Latina; Gino Cucchiari, diretor Comercial da New Holland 

Construction; e Adriano Gandra, diretor Industrial da planta 

de Contagem. Também estavam presentes representantes da 

Rede de Concessionários New Holland Construction e equipe 

de suporte de todas as áreas envolvidas no programa.

Leonardo Pianna, diretor da PME Máquinas, recebeu ho-

menagem pelo seu pai, Anthenor Pianna, já falecido, fun-

dador e presidente do Grupo Pianna. Na New Holland, seu 

Anthenor, como era conhecido, foi um dos importantes pro-

tagonistas no desenvolvimento da marca no Espírito Santo 

desde os tempos de Fiatallis.
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mais soBrE A BAmAq
Além da Bamaq, concessionária da New Holland Construction, fa-

zem parte do Grupo Bamaq/Minasmáquinas, com mais de 50 anos de 
tradição, as empresas Minasmáquinas, Minasmáquinas Automóveis, Mi-
nasmáquinas Consórcio, Juiz de Fora Diesel, Fiat Delta, Geoscava Loca-
ção, EMT Imóveis e CGO Seguros.

• Março de 1974
Fundação da Bamaq S/A (Bandeirantes  
Máquinas e Equipamentos), com concessão 
da Allis Chalmer, antiga Fiatallis

• SeteMbro de 1974
Início das operações da Bamaq, já na 
sede em Contagem (MG), construída em 
prazo recorde de seis meses

• 1977
Inauguração da filial de Montes Claros,  
no norte de Minas Gerais

• 1996
Inauguração da filial de Uberlândia, para 
atender o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba 
e parte do noroeste do Estado

• 2006
Inauguração das filiais da Bahia (Salvador 
e Teixeira de Freitas)

• 2009
Inauguração da  filial de Fortaleza (Ceará)

• Maio de 2013
Inauguração oficial da filial Bamaq Belém 
(Pará), cujas atividades iniciaram em 2012

• SeteMbro de 2013
Inauguração da filial de Manaus (Amazonas)

• Maio de 2013
Inauguração oficial da  filial Bamaq 
São Luis (Maranhão)

• SeteMbro de 1981
Inauguração da filial Varginha, para 
atender o sul de Minas Gerais

HisTóriA Em DEsEnvolvimEnto

cONcessiONáriOs 

em busCA dA sAtisfAção 

DO CliENTE
Um dos orgulhos da equipe da Bamaq está no reconhecimento do 

Prêmio “Dealer Standards & Award Program”, o que a posiciona como con-

cessionário referência na qualidade de vendas e pós-vendas na rede.  “O 

pessoal de vendas não é vendedor, mas consultor. É aquele representante 

de máquinas que chega ao cliente e apresenta uma solução. Na área de 

satisfação do cliente, nos antecipamos aos fabricantes e fazemos a nossa 

pesquisa de satisfação. Se o cliente não ficou satisfeito por algum motivo, 

ele sempre tem um retorno. Além de entregar aquilo que o cliente idea-

liza, queremos entregar sempre mais: esse é o nosso lema”, define Max.

Clemente de FAriA

“Vamos dar um passo de cada vez, para não ter que voltar para trás”. 

Esta frase era sempre dita pelo saudoso Clemente de Faria, um dos funda-

dores da Bamaq, e sintetiza bem o objetivo do grupo: buscar o desenvol-

vimento, mas com os pés no chão.

 Todos que conhecem a história da Bamaq reverenciam a importância de 

Clemente para a criação e o progresso da empresa. Funcionários, colabora-

dores e clientes sempre o identificaram como um líder de visão. O fundador 

abraçou as oportunidades que promoveram o crescimento da empresa, pois 

acreditou no negócio, sendo o alicerce nas decisões.

 Em memória de Clemente, mas também para reverenciar suas quatro dé-

cadas de história, a Bamaq e a New Holland reuniram clientes e amigos para 

marcar essa data, em setembro, na sede do Sindicato da Indústria da Constru-

ção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot/MG), em Belo Horizonte.

 Nessa data, foi realizada uma homenagem àqueles funcionários que, 

juntamente com a concessionária, completaram, em 2014, 40 anos de 

casa. Gino Gucchiari, diretor Comercial da New Holland Construction, en-

tregou a Maximino o troféu que registra os 40 anos da Bamaq. Das mãos 

de Valentino Rizzioli, vice-presidente da Fiat do Brasil, Clemente de Faria 

Júnior, diretor proprietário da Bamaq, recebeu uma homenagem especial 

em nome do seu pai, Clemente de Faria, que deixou na memória a lem-

brança do seu empreendedorismo e dedicação ao trabalho.
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Máquinas de consTrução
ganham Espaço no agronEgóCio

presença NA mAior ViTriNE Do sETor

Yellow nigHT
eM caMpo grande

A oportunidade de negócios na Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos 

Agropecuários (Expointer) não se limita às empresas ligadas diretamente ao setor de agronegócios. Saben-

do disso, a New Holland Construction marcou presença pela quarta vez no evento com a demonstração de 

dois produtos versáteis para atuar tanto na construção civil e infraestrutura como na agricultura: a escava-

deira E215B e a retroescavadeira B90B.

 A retroescavadeira exibida é protagonista de uma campanha especial para a aquisição de máquinas pelo Con-

sórcio New Holland, que garante a entrega de 100 unidades até o fim do ano. “Esse equipamento é o nosso pro-

duto mais vendido no Rio Grande do Sul por ser uma máquina versátil para atuar tanto na construção como na 

agricultura. Historicamente, a escavadeira hidráulica tem no Rio Grande do Sul um de seus maiores mercados do 

Brasil. Por isso, aproveitamos o evento como vitrine para apresentar a E215B para os nossos clientes e visitantes”, 

completa Marcelino Baião, gerente de Unidade de Negócios da New Holland Construction.

Presente nas concessionárias New Holland de todo o Brasil, o Consórcio New Holland oferece cotas para to-

dos os produtos da marca. “A campa-

nha atual de construção tem foco nas 

retroescavadeiras, mas o cliente pode 

adquirir qualquer equipamento ou 

máquina do portfólio completo”, expli-

ca Humberto Ferri, gerente de Opera-

ções do Consórcio New Holland. Mais 

informações podem ser obtidas nos 

concessionários de todo o país ou no 

www.consorcionewholland.com.br.

Em setembro, de 16 a 20, a New Holland Construction e 

a Cycosa Tratores, concessionário da marca nos estados de 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mar-

caram presença na 9ª edição da Ficons (Feira Internacional 

de Materiais, Equipamentos e Serviços de Construção). A 

feira, realizada em Recife (PE), é considerada a vitrine do 

setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde todos os 

participantes mostram suas novidades.

Nos cinco dias de evento, a marca apresentou em seu es-

tande máquinas do seu portfólio de equipamentos, como 

o manipulador telescópico, modelo LM1745. Também co-

nhecidos como telehandlers, os manipuladores telescópi-

cos reduzem, e muito, a perda de materiais, principalmen-

te quando necessita levar objetos para outros andares da 

obra, já que evita possíveis quedas e má manipulação.

Outros equipamentos estiveram expostos mostrando 

toda a versatilidade da New Holland para oferecer solu-

ções tanto para o setor da construção e infraestrutura 

como agronegócio: uma minicarregadeira L220 (com ca-

bine, ar-condicionado e joystick) e uma retroescavadei-

ra B95B (cabine e ar-condicionado). “Essas máquinas se 

destacam principalmente pela relação custo-benefício 

positiva”, explica Marcos Rocha, gerente de Produto da 

New Holland Construction.

A concessionária Ricci Máquinas realizou, na sua sede em Campo Grande (MS), mais uma edição do Yellow Night 

da New Holland Construction, um evento de relacionamento que permite maior aproximação dos clientes com os 

equipamentos de construção da marca da CNH Industrial.

Na ocasião, em 24 de julho, os presentes tiveram a oportunidade de conhecer um dos mais recentes lançamentos 

da New Holland na América Latina, a pá carregadeira 12D. Também foram expostas duas minicarregadeiras, modelos 

L220 e L218, e duas escavadeiras compactas, modelos E55BX e E27B.

Escavadeira E215B e 
retroescavadeira B90B 

foram destaques no 
estande da marca 

Equipe presente  
na Expointer 2014
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concessionários

pontos46
de distribuição

peça coM preço na inTerneT

proTeção para o seu equipaMenTo
Você pesquisou, comparou, se informou e finalmente adquiriu as melhores máquinas para as ne-

cessidades de sua obra. O próximo passo é garantir tranquilidade para trabalhar, com um seguro para 

equipamentos de construção abrangente e com diferenciais que se destaquem do que é oferecido 

no mercado. Os seguros do Banco CNH Industrial, desenvolvidos em conjunto com as seguradoras 

parceiras, dispõem de uma ampla gama de coberturas para pessoa física e jurídica.

“Os seguros do Banco CNHI para máquinas de construção estão em operação desde 2011, dispo-

níveis para toda a rede New Holland Construction”, ressalta Alexandre Blasi, diretor Comercial e de 

Marketing para os Segmentos Agrícola e de Construção do Banco CNH Industrial. “Entre as principais 

vantagens para o cliente está a garantia de execução de reparos 

de sinistro diretamente nos concessionários autorizados, propor-

cionando rapidez e qualidade nos consertos”, acrescenta Blasi.

Estão inclusos na cobertura básica os eventos de causa ex-

terna (incêndio, raio, explosão, colisão, capotamento, eventos 

da natureza etc.); transporte e deslocamento; roubo; e furto. 

Além da cobertura básica, há outras opções para contratação 

de coberturas adicionais.

“Temos também canais específicos para atendimento ao clien-

te e aos concessionários, o que proporciona tranquilidade na con-

tratação do seguro e agilidade nas indenizações”, explica Lidiane 

Fachinello, coordenadora de Seguros do Banco CNH Industrial.

O cliente New Holland Construction já pode consultar os 

preços de peças genuínas em casa ou no escritório. Para isso, 

basta acessar o site www.pecacompreco-

newholland.com.br e verificar o valor dos 

itens disponíveis em diversas categorias. 

A iniciativa faz parte do plano “Peça com 

Preço”, que tornou o valor das peças genuínas 

ainda mais competitivo. “Buscamos estar cada 

vez mais próximos dos nossos clientes para 

atender suas necessidades”, afirma Regina 

Barbosa, gerente de Marketing da CNH Industrial Parts & Service.  

Além do site, a empresa também investiu em ferra-

mentas de busca que direcionam a pesquisa por peças de 

cada máquina. “No site, o cliente verifica de imediato que o 

custo-benefício está a seu favor, pois, além do preço com-

petitivo, ele adquire um produto com a 

garantia do melhor rendimento para seu 

equipamento”, destaca.

Na página, o cliente pode pesquisar 

as peças utilizando o código do produto, 

nome da peça e categoria do produto ou 

da máquina que ele possui. Com um sim-

ples click, ele também encontra a conces-

sionária mais perto para efetivar a compra.  “Queremos garan-

tir o menor custo operacional, a maior qualidade e a satisfação 

completa do cliente”, finaliza Regina. 

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
paraíba
Bayeux | (83) 3232-3355
pernambuco
Jaboatão dos Guararapes | (81) 3476-2683
Petrolina | (87) 3864-4166
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
Chapecó | (49) 3319-8300
Blumenau | (47) 3381-8100
içara | (48) 3468-7500
são paulo
ribeirão Preto | (16) 3603-9140
são José do rio Preto | (17) 2139-3299
são Paulo | (11) 3616-0622 

TrATormAq ComérCio 
E rEPrEsENTAçõEs LTDA.
amapá
macapá | (96) 3251-1017

serviçOsNew Holland



TA X A S  A  PA R T I R  D E :

0,37% A.M.
PELO FINAME*

AGORA ESTÁ TODO 
MUNDO EM CASA.

FACILIDADE DE OPERAÇÃO: 
Lâmina pat  com 

6 movimentos hidráulicos  

ALTO DESEMPENHO, BAIXA 
EMISSÃO DE POLUENTES: 

Novo motor 
New Holland Tier 3

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO:

Cabine basculável

MAIOR TRAÇÃO EM CURVAS:
Transmissão hidrostática

SEGURANÇA E CONFORTO: 
Cabine ROPS/FOPS

* Taxa Finame vigente no mercado. 0,37% a.m. para financiamentos contratados por Beneficiária/Grupo Econômico com Receita Operacional Bruta (ROB)/Renda anual ou anualizada inferior ou igual a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões 
de reais), de acordo com regras vigentes do BNDES. Temos também condições atrativas para grupos que têm ROB acima de noventa milhões de reais. Informações e condições a serem validadas no seu concessionário mais próximo.

www.newholland.com.br

Presente em todo o BRASIL.
/newhollandconstruction               New Holland Construction               twitter.com/NewHollandCE


