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Nosso cliente  
há 22 anos

Todas as 
aplicações das 
pás-carregadeiras 

Show de máquinas na maior 
festa do peão da América Latina 

Novo roteiro, novas mano-
bras e até um robô fazem 

parte do programa New Holland 
Em Campo, um verdadeiro es-
petáculo de máquinas agrícolas 
e de construção, exibido pela 
segunda vez durante a 61ª Festa 
do Peão de Barretos.

Neste ano o evento reúne a 
linha de colheitadeiras, o pulve-
rizador SP2500 e tratores das 
linhas TL, T6, T7 e T8 entre as 
máquinas agrícolas. As máqui-
nas de construção são a pá-car-
regadeira 12D, a retroescava-
deira B90B e a minicarregadeira 
L220 com cabine fechada. 

Um robô em forma de CR (li-
nha de colheitadeiras de duplo 

New HollandNossa Marca

Programa New Holland em Campo volta a surpreender em espetáculo com interação e aplicações extremas de equipamentos

rotor da marca) encena, com 
outros dois personagens (pai e 
filho), as mudanças na tecnolo-
gia e de que forma melhoram o 
rendimento na agricultura. 

Realizado pela New Holland 
Agriculture, New Holland 

Editorial

NO LIMITE
Máquinas mostram o máximo da capacidade de surpreender

C aros, o primeiro semestre foi de muito trabalho e pro-
ximidade com nossos clientes e concessionários, o que 

faz parte do DNA da New Holland, assim como produtos e 
soluções inovadoras. O ano de 2016 segue desafiador para 
todos os setores, mas com um time forte e nossa gama vasta 
de máquinas e tecnologia, seguimos consolidando a marca 
pelo país. 

Aproveitamos esta edição para compartilhar um marco 
da nossa planta em Contagem (MG): 1,5 milhão de horas sem 
acidentes com afastamento, o que valida o comprometimento 
do nosso time de produção, que cada vez mais adota um com-
portamento preventivo e dissemina as boas práticas, resulta-
do do nosso sólido programa de prevenção.

A matéria de capa é especial. As pás-carregadeiras são as 
protagonistas, com clientes nos segmentos de agronegócio, 
mineração e construção. Trazemos também recentes ações 
sociais realizadas com a comunidade do entorno onde atua-
mos e convivemos. Mostramos  ainda grandes parceiros para 
a nossa marca e eventos pelo Brasil afora. Em Uberaba (MG), 
nossas máquinas operam nos canteiros de obras da MGM 
Engenharia há 22 anos. 

E como concessionário também é parceiro, homenagea-
mos os 30 anos da Fertisolo. Além de sua história, você vai 
conhecer a coleção de miniequipamentos, prova de que o re-
lacionamento e a admiração mútua vão além do profissional. 

Boa leitura e vamos em frente! 

Construction e Banco CNH 
Industrial, neste ano o show 
já passou por Araranguá (SC), 
Cachoeira do Sul (RS), Sinop 
(MT) e Rondonópolis (MT), com 
público de nove mil pessoas, e 
está previsto para acontecer em 
outras sete cidades do Brasil.

NewHollandCE
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Neste ano a marca expôs na Agrishow, entre 
os dias 25 e 29 de abril em Ribeirão Preto (SP), 
uma gama completa de máquinas: pás-carre-
gadeiras 12D e W130, retroescavadeira B90B e 
B95B, trator de esteiras 7D, escavadeira hidráu-
lica de esteiras E215C e de rodas WE190B PRO, 
manipulador telescópico LM 1745, motonivelado-
ra RG 140B, minicarregadeira L225 e miniesca-
vadeiras E55Bx e E27B. 

Além das máquinas, também fizeram parte 
da feira as soluções e tecnologias do Fleetsystem, 

Feiras  
por aí

Agrishow confirma demanda por  
máquinas de construção

O piloto brasileiro Marconi Abreu foi pódio em 
três das quatro corridas que disputou no circuito 
Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha, pela 
Nascar Whelen Euro Series, uma das principais 
categorias de Stock Car da Europa. Abreu par-
ticipa da iniciativa Amigos da Velocidade, que 
organiza campeonatos amadores de kart em Ves-
pasiano (MG), e é patrocinado pela New Holland 
Construction desde 2014.

“É um orgulho saber que pilotos que já pas-
saram pelo Kart Amigos da Velocidade estão 
indo longe. Assim, comprova-se a importante 
contribuição da New Holland para o incentivo 
esportivo, inclusive no automobilismo”, diz Paula 
Araújo, gerente de Marketing da New Holland 
Construction para a América Latina.

O campeonato teve nomes de peso na disputa 
como os filhos dos lendários ex-pilotos de Fórmu-
la 1, James Hunt e Nikki Lauda. 

New Holland é pódio na Nascar europeia

como o FleetForce e FleetGrade, que proporcio-
nam controle na execução dos trabalhos e alta 
produtividade. 

Segundo Paula Araújo, gerente de Marketing 
da New Holland Construction para a América 
Latina, “cada vez mais agricultores de todos os 
portes têm conseguido, com a utilização de nossas 
máquinas, economizar tempo e aumentar a pro-
dução neste momento de minimizar os custos”.

 O time da New Holland na feira foi composto 
pelos concessionários Shark Máquinas, Bamaq, 
Ricci Máquinas, além de representantes da fá-
brica, do Marketing de Produto, área Comercial, 
áreas parceiras, Banco CNH Industrial (o banco 
da fábrica), FPT Industrial (motores), Iveco e CNH 
Industrial Parts & Services. A feira teve ainda a 
New Holland Store, com vestuário, acessórios e 
outros produtos. 

Nossa Marca

“Florzinha” mostra 
força feminina nas 
obras no Rio

Em agosto, pela primeira 
vez na América do Sul, o 

Rio de Janeiro recebeu mais 
de 10 mil atletas para a princi-
pal competição esportiva entre 
países, em mais de 40 modali-
dades, durante 19 dias. E a New 
Holland fez sua parte nas obras 
para receber atletas, turistas e 
torcedores.

A operadora Fátima Con-
ceição, de 52 anos, opera uma 
pá-carregadeira W130, carinho-
samente apelidada de Florzi-
nha, sua companheira diária 
nas obras da Linha 4 do Metrô, 
no Rio de Janeiro (RJ). 

Mãe de três filhas e avó, Fá-
tima trabalhava como motorista 
de caminhão-caçamba em outra 
obra, quando sentiu a necessi-
dade de se aprimorar e dispu-
tar vagas mais específicas no 
mercado de trabalho. Fez curso 
para operar a pá-carregadeira 

Operadora de pá-carregadeira demonstrou em rede nacional como é simples e 
confortável trabalhar com máquinas da marca

e se candidatou a uma vaga na 
Linha 4 do Metrô. 

“No início, ficava meio aca-
nhada porque esta é uma área 
normalmente masculina. Os 
homens são muito críticos e às 
vezes têm dificuldade de aceitar 
uma mulher no mesmo traba-
lho. Mas não é o gênero que faz 
a profissão”, declara Fátima, 
que já tem bastante intimida-
de com a máquina articulada. 
“Para não ficar parecida com 
eles, coloco batom e brincos”, 
brinca ela.

Fátima contou sua rotina 
para a emissora de TV Band, 
que iniciou no dia 28 de junho 
uma série de reportagens espe-
ciais sobre as transformações 
no Rio para receber o maior 
evento esportivo do mundo. 
Na primeira edição do especial 
“Rio de Braços Abertos”, ela e 
a bruta W130 foram os grandes 
destaques!

Mais sobre máquinas de construção na 
agricultura na pág. 08.

Expo Aparecida

Rondônia Rural Show

Exposição Estadual 
Agropecuária de MG

Expomontes

01
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03

04

As máquinas de constru-
ção marcam presença nas 
feiras do setor e também nas 
agrícolas. Confira aqui por 
onde nosso time passou no 
primeiro semestre deste ano.

New HollandNossa Marca
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Com o objetivo de aquecer o inverno de 
centenas de pessoas, a CNH Industrial promo-
veu, ao longo do mês de junho, campanhas de 
doação de agasalhos em todas as suas uni-
dades produtivas. Em Contagem, a empresa, 
junto com um grupo de voluntários, se uniu 
à Associação dos Moradores do Bairro Novo 
Progresso II (Amonp) e promoveu o projeto 
“Cabide Solidário”. Por meio da iniciativa, ara-
ras de agasalhos, roupas e acessórios foram 
montadas na Praça Marília do Dirceu, também 
conhecida como Praça dos Ciganos, no Bairro 
Inconfidentes. Além disso, foram montadas 
barracas de comida para atender as pessoas 
em situação de rua.

Cabide Solidário esquenta o inverno de Contagem

New HollandPor dentro

Em julho a fábrica da New Holland Construc-
tion em Contagem (MG) foi palco de uma tarde de 
recreação e confraternização. A empresa promo-
veu, em parceria com a Associação dos Emprega-
dos da CNH Industrial (Gremic), uma festa julina 
beneficente para seus funcionários e dependen-
tes, à qual compareceram mais de 500 pessoas.

A renda arrecadada foi destinada a oitos 
instituições já assistidas pela empresa: Centro 
de Educação Infantil Maria de Lourdes Gonçal-
ves, Creche Lar dos Inocentes, Casa Lar Balbina 
Maria de Jesus, Associação Ser Parte, Lar Maria 
Clara, Projeto Plantar e Construir, Associação dos 
Moradores do Bairro Novo Progresso II (AMONP) 
e Escola Municipal Lígia Magalhães.

“Ações como essa reafirmam o compromisso 
de contribuir com o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atuamos e convivemos”, 
explica Paula Araújo, gerente de Marketing da New Holland Construction para a América Latina.

Na segunda quinzena de maio o time da 
fábrica recebeu a visita de clientes da Etiópia. 
O grupo veio conferir de perto como são pro-
duzidas as motoniveladoras New Holland. Eles 
acabam de adquirir seis unidades do modelo 
RG170B. 

Importante destacar que a planta de Conta-
gem (MG) é a responsável por toda produção de 
motoniveladoras da marca, ou seja, é a fornece-
dora global. Além da fábrica, os representantes 
etíopes estiveram no Campo de Provas, onde 
puderam operar o equipamento. 

Em junho a fábrica recebeu os clientes da 
PAC Engenharia, de Teresina (PI). O negócio 
da empresa é terraplanagem, pavimentação, 
pedreira e empreendimentos imobiliários. Aten-
didos pela Bamaq, a empresa iniciou a parceria 
com a New Holland em abril deste ano e já pos-
sui uma motoniveladora RG140B, um trator de 
esteiras D180B, duas escavadeiras hidráulicas 
E245C e três motoniveladoras RG170B. 

“Nossa parceria é recente, mas tem ficado 
mais forte a cada dia. Após a visita ao nosso 
campo de provas e fábrica, é provável que am-
pliem a frota de máquinas da marca”, conta Tia-
go Cunha, supervisor Comercial da New Holland 
Construction.

Festa beneficente mobiliza funcionários e comunidade Delegação da Etiópia faz tour pela fábrica 

PAC Engenharia visita a linha de montagem 

A Etiópia é um dos países que apresenta mais rápido crescimento econômi-
co no mundo, registrando média de 7% nos últimos anos, apesar de passar por 
períodos de turbulência econômica, com inflação alta. É uma das nações mais 
populosas da África e a décima em tamanho no continente. Alguns economistas 
começam a chamar a Etiópia de “leão africano”, comparando com o crescimento 
econômico dos Tigres Asiáticos nos anos 1970. O governo local está investindo 
pesadamente em serviços, infraestrutura, educação e saúde. É sem dúvida um 
país com grandes oportunidades de negócios para o setor de construção. 

Você sabia que o time da New Holland Construction tem o maior prazer em receber, na fábrica, clien-
tes e apaixonados pela marca? Faça contato pelo e-mail marketingnhce@newholland.com e agende 
sua visita para conhecer um pouco mais da trajetória da empresa de máquinas de construção da CNH 
Industrial, com fábrica em Contagem (MG) e presente no país há mais de 65 anos. 

Programa de visita

ALEGRIA
Foi montada estrutura de brincadeiras e máquinas ficaram 
expostas para registro 

FOTOS 1 E 2
Durante a ação, aqueles que precisavam de ajuda puderam 
escolher as peças e fazer um lanche reforçado

FOTO 3
Também foram passadas orientações das assistentes sociais 
sobre saúde e um kit para higiene pessoal e bucal

01

02 03
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“Curva de nível é tudo numa 
propriedade”, resume o 

produtor rural Ademar Formi-
gheri sobre o plantio em linhas 
com diferentes altitudes do 
terreno, essencial para terrenos 
íngremes. Além de viabilizar a 
produção, essa técnica evita a 
erosão e facilita o escoamento 
da água da chuva, que se infil-
tra mais fundo na terra e evita 
deslizamentos.

Cinco anos atrás Formigheri 
procurava uma máquina que 
fizesse esse trabalho com per-
feição, para a produção de soja, 

milho e outras culturas em cer-
ca de 600 hectares em proprie-
dades entre o interior do Paraná 
e o Mato Grosso. Encontrou a 
pá-carregadeira W130 e com 
ela não só garantiu as curvas 
de nível para suas propriedades 
como também passou a prestar 
serviços para os produtores da 
região de Corbélia (PR). Para 
isso, comprou mais uma do 
mesmo modelo e uma W170B. 
A próxima aquisição, planeja, 
será uma W190B. “Só tenho 
New Holland. É como comprar 
um carro, você nunca mais quer 
andar a pé”, brinca o produtor.

Formigheri confia principal-
mente na robustez da linha. “Só 
para se quebrar ou se chover”, 
afirma. E nesse caso ainda tem 
a vantagem da manutenção.

Rafael Barbosa, especialis-
ta de Marketing de Produto, 
explica que há preferência pelos 
modelos de 10 a 12 toneladas 
nas aplicações agrícolas.  A 12D 
e W130 são flexíveis e versáteis, 
têm caçambas no tamanho ideal 
podem usar tanto garra quanto 
caçamba”, comenta. 

Tanto a 12D quanto as 
W130, W170B e W190B podem 
ser utilizadas para padronizar 
o tamanho de talhões, a largura 
dos carreadores, as áreas de 
carregamento, além de curva 
de nível, carregamentos, limpe-
za de estradas, construção de 
barragens e abastecimento de 
silos. Robustos, com tecnolo-
gia avançada e muito precisos, 
esses produtos podem encarar 
as atividades mais pesadas do 
campo, facilitando o seu dia a 
dia e incrementando os seus 
resultados.

As pás-carregadeiras tam-

KNOW HOW
Ademar Formigheri comprou a sua 
primeira W130 para uso próprio, mas 
logo passou a prestar serviços na região 

valem muito a 
pena do ponto de 
vista econômico. 
Principalmente a 

12D, que não é turbo, tem 
motor aspirado, e me trouxe 
economia de até R$ 124 por 
dia”
Luís Fernando Kolbe - MRK Mineração

Uma pá de  
vantagens 

Economia e versatilidade são destaques na linha de pás-carregadeiras 

bém têm caçamba maior para 
alimentar as caldeiras e uma 
série de características exclusi-
vas para as demandas do setor 
sucroalcooleiro. 

Economia é outra grande 
vantagem observada pelos pro-
prietários das pás-carregadei-
ras New Holland. Luís Fernan-
do Kolbe, diretor da Mineração 
Rio Kolbe (MRK), em Sete Lago-
as, a 70 quilômetros da capital 
Belo Horizonte (MG), tem esse 
cálculo na ponta do lápis. “As 
pás-carregadeiras New Holland 
valem muito a pena do ponto 
de vista econômico. Principal-
mente a 12D, que não é tur-
bo, tem motor aspirado, e me 
trouxe economia de até R$ 124 
por dia”, explica, referindo-se à 
diferença de gasto em compara-
ção às máquinas da concorrên-
cia. “Isso reflete muito bem no 
final do mês”, conclui. 

A 12D vem equipada com 
o consagrado motor turboali-
mentado, de elevado desem-
penho, baixo custo e facilidade 
de manutenção. Além disso, 
apresenta excelentes resultados 
em economia de combustível 

(devido à relação ideal entre 
peso e potência), mais força e 
capacidade de carga.

“Por não ser eletrônica, qual-
quer mecânico pode resolver al-
gum problema de manutenção”. 
Kolbe destaca ainda a cabine 
traseira, ideal segundo ele por-
que o operador sabe onde está 
localizado e realiza manobras 
que podem ser perigosas com 
mais segurança. 

Criada em 2006 para aten-
der a crescente demanda de 
destinação de resíduos pro-
duzidos pelas indústrias side-
rúrgicas, com os quais produz 
matéria-prima para fabricação 
de cimento, a MRK tem quatro 
modelos 12D. Recolher os resí-
duos em fornos com altíssimas 
temperaturas não é problema 
para as máquinas, garante 
o proprietário. “Nunca deu 
problema nas caçambas nem 
nos pneus, mesmo com mate-
rial muito quente”, garante. As 
pás-carregadeiras são usadas 
na alimentação dos fornos, na 
moega e na movimentação da 
escória (resíduo). 

Usina Santa Fé aposta na W190B
Em Nova Europa, perto de Araraquara, no 

interior de São Paulo, a Usina Santa Fé investiu na 
força da W190B para movimentação e carregamen-
to de bagaço de cana-de-açúcar, adquirindo quatro 
máquinas do modelo. São as primeiras da marca na 
usina, escolhidas por terem a potência e os requisi-
tos mais adequados às suas necessidades. “Confia-
bilidade, maior disponibilidade e menor custo de 
manutenção são os resultados esperados”, afirma 
Alexandre Rodrigues Moreira, gerente de Processos 
e Suprimentos da holding.

Segundo Moreira, o bom atendimento da equipe 
de vendas, a oferta de apoio técnico adequado, 
pronta entrega, financiamento com taxas atrativas 
e preço compensador levaram à definição comer-
cial em favor da New Holland. A Usina Santa Fé é 
reconhecida pelo alto investimento em tecnologias 
de ponta e tem capacidade de moagem de até 22 
mil toneladas diárias de cana. 

“
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12D

W130

W170B

W190B

01

0402

03

CURVA DE NÍVEL
Técnica evita a erosão e facilita o escoamento da água da chuva, que se infiltra mais fundo na terra e evita deslizamentos

Potência líquida:
128 hp
Capacidade  
da caçamba: 
1,91 m³ a 2,3 m³
Torque máximo: 
430 Nºm

Potência líquida:
183 hp
Capacidade 
da caçamba: 
1,9 m³ a 2,7 m³
Torque máximo: 
862 Nºm

Potência líquida:
213 hp
Capacidade  
da caçamba: 
2,7 m³ a 3,5 m³
Torque máximo: 
1.002 Nºm

Potência líquida:
132 hp
Capacidade  
da caçamba: 
1,5 m³ a 3 m³
Torque máximo: 
613 Nºm

O especialista da New 
Holland lembra que as máqui-
nas podem ser equipadas com 
ferramentas de monitoramento 
e telemetria. “Mesmo nas mais 
simples como a 12D é possível 
controlar 100% da produtivida-
de”, afirma. 

IDEAIS EM QUALQUER 
CENÁRIO

Os modelos da linha de pás-
carregadeiras da New Holland 
variam de tamanhos e carac-
terísticas, mas têm em comum 
a manutenção fácil e a relação 
custo/benefício mais vantajosa, 
qualquer que seja a aplicação, 
de acordo com o especialista 
de Marketing de Produto Rafael 
Barbosa. 

A diferença entre a 12D e as 
W130, W170B e W190B está 
na sofisticação dos controles. 
Enquanto a 12D tem manejo 
mais simples e intuitivo, as “W” 
exigem um treinamento míni-
mo. “Os operadores treinam e 

depois ficam satisfeitos, gostam 
muito da máquina”, conta o 
produtor rural Ademar Formi-
gheri. “Se eu tivesse 15 opera-
dores, compraria 15 máquinas, 
porque sempre tem serviço, 
mas falta pessoal”, brinca. 

 “Com um design totalmente 
modificado, o capô é fabricado 
em fibra de vidro e com a aber-
tura das tampas laterais tipo 
asa de gaivota, o que garante 
fácil acesso aos principais pon-
tos de manutenção e inspeção”, 
explica Barbosa. A 12D tem 
todos os pontos de lubrificação 
acessíveis ao nível do solo atra-
vés de tomadas remotas, assim 
como conexões e engates rápi-
dos de verificação de pressão.

Para que toda a potência do 
motor seja convertida em máxi-
ma produtividade, a 12D utiliza 
uma transmissão Powershift, 
que permite troca de marchas 
suaves, através de um único 
seletor de marcha. São qua-

tro marchas para frente e três 
marchas a ré que podem ser 
selecionadas manualmente ou 
através do Sistema Auto. “Em 
média observou-se um aumen-
to de 14% de produtividade 
em relação à 12C”, completa 
o especialista de Marketing de 
Produto.

A 12D tem cabine confortá-
vel, com ar-condicionado, mais 
visibilidade e menos ruído, 
com estruturas de proteção de 
tombamento e contra queda de 
materiais (certificação R.O.P.S/
F.O.P.S).

Com freios a disco em banho 
de óleo, totalmente vedados e 
livres de contaminação, a pá-
carregadeira 12D está prepara-
da para trabalhar nos ambien-
tes mais severos de operação, 
tais como portos de areia ou 
indústrias de fertilizantes. Para 
garantir a segurança, possui 
circuitos independentes para 
cada eixo com acumuladores 

de nitrogênio que permitem ao 
operador frear a máquina em 
caso de parada do motor. 

A FAMÍLIA “W”
W130, W170B e W190B são 

três modelos que evoluem em 
tamanho e em alguns detalhes 
de tecnologia. As marcas regis-
tradas da W130 são potência, 
versatilidade e ciclos rápidos; 
alta performance e elevada 
capacidade de carga. 

A W170B e a W190B foram 
projetadas para trabalhos mais 
pesados, movendo mais mate-
rial por hora e proporcionando 
a máxima produtividade, com 
muito conforto para o operador 
e fácil manutenção. 

O motor da W130 é o 
6BT5.9, de grande performan-
ce, economia, elevado torque 
e baixo custo operacional. Na 
versão Bagaço de Cana o pré-

filtro é ciclônico. O sistema de 
refrigeração “Cooling Box” com 
ventilador hidráulico reversí-
vel, é ideal para trabalhos em 
ambientes com partículas em 
suspensão. 

Os dois modelos maiores, 
W170B e W190B, têm motor 
com certificação TIER IIIA e 
quatro modos de trabalho: 
potência máxima para ativi-
dades em condições extremas; 
standard, para cargas normais; 
econômica, para aplicações 
gerais e traslado e seleção auto-
mática de potência, em função 
do trabalho. Ambos oferecem a 
melhor cabine da categoria, am-
pla e com excelente visibilidade. 

A W170B tem ainda como 
opcional um braço paralelo, 
no modelo W170B Tool Car-
rier, que agiliza a troca de 
implementos e oferece maior 
precisão no autonivelamento, o 

que permite alta produtividade 
em aplicações de garfos para 
pallets, além de maior altura de 
descarga. 

FLEETFORCE GARANTE A 
PRODUTIVIDADE

Os três modelos podem ser 
equipados com o sistema de 
monitoramente de frota  
FleetForce New Holland, pelo 
qual o usuário consegue ver e 
controlar via computador todo o 
desempenho de seu equipamen-
to, monitorando sua produtivi-
dade e consumo. 

O sistema envia updates 
regularmente sobre a localiza-
ção de cada máquina, o uso em 
horário não autorizado ou movi-
mentação inadequada. Assim, o 
sistema auxilia o gestor de frota 
a entender a utilização do equi-
pamento, pois proporciona mais 
desempenho e informações 
vitais sobre sua máquina.

Toda a linha em detalhes
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Exército treinado para 
operar máquinas  
em todo o Nordeste

A   New Holland foi a João Pessoa (PB) para 
uma série de palestras sobre manutenção de 

equipamentos para um grupamento do Exército 
Brasileiro. Cerca de 50 militares, representan-
tes dos Batalhões de Engenharia distribuídos 
em todo o Nordeste brasileiro, encarregados e 
executores das manutenções dos equipamentos 
pesados, participaram do curso de atualização de 
informações técnicas para os principais gestores 
de manutenção. 

“A ideia do evento é fazer com que os militares 
responsáveis pela manutenção das máquinas do 
Exército obtenham informações sobre a melhor 
forma de fazer a manutenção nos equipamentos, 
evitando custos desnecessários e quebra prema-
tura”, explica o supervisor Comercial da marca, 
Filipe Lima, que participou do curso juntamente 
com o especialista de Produto Fernando Neto e o 
coordenador de Serviços José Raimundo.

O major Eduardo Dornelles explica que a par-
ceria da New Holland com o Exército Brasileiro é 
bastante antiga e que a aquisição e emprego dos 
equipamentos New Holland nas obras foi sendo 
confirmada “pela funcionalidade e confiança na 
marca”. 

Motoniveladoras, escavadeiras, retroescava-
deiras, tratores de esteiras, pás-carregadeiras, 
carregadeiras e mini carregadeiras são utilizadas 
pelos batalhões nas obras de infraestrutura rodo-
viária, aeroportuária e hídrica sob responsabili-
dade do Exército em todo o país. 

A iniciativa da atividade foi do General Dantas, 
Comandante do 1º Grupamento de Engenharia e 

Em João Pessoa (PB), 50 militares receberam palestras técnicas e atualização sobre o funcionamento de máquinas 

coordenada pelo Major com o objetivo de, além 
de aperfeiçoar a manutenção preventiva dos cinco 
Batalhões de Engenharia, também “fazer frente 
aos desafios atuais encontrados também no mer-
cado de trabalho brasileiro, dos quais podemos 
destacar a falta de mão de obra especializada e a 
pouca valorização das atividades de lubrificação 
e inspeção”. O aproveitamento do curso, segundo 
Dornelles, foi “excepcional”.

NA MARCHA CORRETA
Nas fotos abaixo, uma das aulas práticas e o 

registro do encerramento

New HollandTreinamento

Pronamp é vantagem 
para a linha amarela

Depois de meses de suspense 
com os rumos da economia 

nacional, o Ministério da Agri-
cultura divulgou novas regras 
para o Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural, 
o Pronamp. Apesar de leve 
aumento na taxa de juros, a boa 
notícia é que continua sendo 
vantagem, para o produtor, ad-
quirir máquinas de construção 
por meio do programa. A taxa 
passou a 8,5% ao ano, um ponto 
percentual acima da praticada 
até o primeiro semestre. Por ou-
tro lado, o valor a ser financiado 
também foi ampliado. 

“Mesmo com incremento na 
taxa de juros, a condição do 
Pronamp ainda é muito favorá-

Financiamento de máquinas de construção para propriedades rurais é estendido até 2017 com juros abaixo do mercado

vel ao produtor rural, que pode 
financiar até R$ 430 mil em má-
quinas de construção”, aponta 
João Claudio Machado Filho, ge-
rente comercial do Banco CNH 
Industrial, o banco da fábrica. 
No Plano Safra anterior o limite 
para financiamento era de R$ 
380 mil por CPF. O Pronamp 
permite também pagamentos 
semestrais ou anuais, em até 60 
meses (5 anos).

Pás-carregadeiras e tratores 
de esteiras são os equipamentos 
mais procurados pelos produ-
tores rurais, que os utilizam 
para fazer curvas de nível, entre 
outros serviços. A classificação 
de “produtor médio” teve am-
pliação da receita anual para R$ 
1,76 milhão (era R$ 1,6 milhão).

O programa é sucesso no 
setor. No Banco CNH Industrial 
o novo Pronamp já é respon-
sável por cerca de 15% dos 
financiamentos do segmento. “A 
tendência é que esta participa-
ção continue representativa, já 
que a atividade agropecuária é 

*Operações de Finame TJLP podem chegar a 90% financiado quando conjugadas com CDC Entrada (com a 
mesma taxa do Finame TJLP).

Mais sobre máquinas de 
construção na agricultura 
na pág. 08.

uma das principais forças que 
impulsionam a economia do 
país”, acredita o gerente. 

Para Fernando Scolaro, ge-
rente da concessionária Shark 
em Curitiba (PR), o retorno do 
Pronamp “era o que faltava 
para atender a demanda” de 
máquinas de construção no 
campo.

“O leve aumento da taxa não 
fez diferença na procura pelo 
produtor, porque as demais 
linhas têm taxas oscilantes, ao 
contrário do Pronamp, em que 
o cliente ainda pode escolher 
pagamento semestral ou anual, 
de acordo com seus resulta-
dos”, ressalta Scolaro. Cerca 
de 35% dos financiamentos da 
concessionária já são feitos pelo 
Pronamp. 

Para fazer parte do progra-
ma, o produtor deve ir a uma 
concessionária New Holland, 
que vai indicar toda a documen-
tação necessária para análise de 
crédito e simular as condições 
do financiamento. Para o produ-
tor que não se enquadra no Pro-
namp, o Banco CNH Industrial 
também oferece linhas atrativas 
como o Finame Agrícola, que 
permite pagamentos mensais e 
anuais, além de CDC com taxas 
competitivas.

Serviços

Pronamp Até 60 meses 8,5% a.a. 90%

Produto Prazo Juros % financiado

CDC 6 meses sem juros 80%

CDC/Leasing Até 60 meses a partir de 1,02% a.m. 80%

Finame Agrícola (MPME)

Finame TJLP (MPME)

Até 60 meses

Até 60 meses

12,22% a.a.

13,00% a.a.

80%*

80%*

Finame Agrícola (gde. porte)

Finame TJLP (gde. porte)

Até 60 meses

Até 60 meses

12,62% a.a.

13,40% a.a.

70%*

70%*
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FAMÍLIA UNIDA
César Pyles com a filha Carolline Pyles Carneiro, diretora Administrativa

História

Parceria sem tamanho Fertisolo completa 30 
anos de forte atuaçãoNa sala da diretoria da Fertisolo, uma infinidade de miniequipamentos New Holland e na produção de palmitos, somente 

máquinas de construção da marca

Com matriz em Porto Velho e lojas em Ariquemes e Ji-Paraná, concessionária é bem localizada nos três municípios de 
Rondônia, sempre às margens da rodovia BR-364, porta de entrada e saída do estado

Augusto Cesar Maia Pyles, diretor-proprietário 
da Fertisolo, tem orgulho de sua coleção de 

miniaturas de máquinas de construção e agríco-
las, todas New Holland. “A minha primeira de 
construção nem era oficial, mas pintei para ficar 
com as cores da Fiatallis”, lembra. 

Iniciada em 2007, de lá para cá a coleção 
cresceu e hoje são mais de 140 peças de todos os 
tipos de equipamentos – pás-carregadeiras, esca-
vadeiras hidráulicas, tratores de esteiras, entre 
outros, e algumas de outros segmentos. Até uma 
miniatura New Holland Agriculture banhada a 
ouro, que foi uma edição especial lançada na feira  
Farm Progress Show 2014 (nos EUA). 

“Olhar pode e está liberado, mas pegar já não 
é bem assim. Nem os netos, meus xodós”, adver-
te Pyles. Tais são o orgulho e os cuidados com a 
sua coleção que só ele e, algumas vezes, o filho 
Eduardo, podem limpar as miniaturas. “Tenho 
até material especial para isso e todo cuidado é 
pouco para não quebrar nenhum item”, completa.

As miniaturas são literalmente uma pequena 
amostra da relação de admiração e confiança do 
empresário com a New Holland. Paralelamente 
às atividades da Fertisolo, César é sócio em uma 
indústria de palmito cultivado de pupunha, cha-
mada Cooperama. As máquinas que operam na 
produção por lá são exclusivamente New Holland 
– miniescavadeira, minicarregadeira, pás-carre-
gadeiras e tratores de esteiras. Atualmente são 
800 mil plantas e eles têm expectativa de chegar 
a 1,2 milhão em 2017.  

Nos últimos anos, Rondônia 
passa por um ciclo novo de 

mudanças e desenvolvimento, 
migrando do setor madeireiro 
para a agricultura e pecuária. 
O estado tem o segundo maior 
rebanho de gado da região 
Norte, atrás apenas do Pará. 
Isso contribuiu para a Fertiso-
lo investir R$ 1,8 milhão, em 
2014, na nova filial própria de 
Ji-Paraná, incluindo aporte em 
modernização de ferramentas e 
treinamento.

Mas a história da conces-
sionária começa em agosto de 
1986. Nascida Fertisolo Agro-
representações, foi fruto da 
iniciativa de empreendedores 
que acreditaram ter encontra-
do um nicho de mercado, com 
atividades inicialmente voltadas 
para a área agrícola em Porto 
Velho (RO). 

“Nossa relação com a CNH 
Industrial começou com a 
representação da New Holland 
Agriculture na região norte, em 
1996”, explica Augusto César 

Maia Pyles, diretor-proprietário 
da empresa. 

Já liderando o segmento de 
máquinas agrícolas na região, a 
Fertisolo ampliou sua atuação 
e passou a representar tam-
bém a New Holland Construc-
tion, em 2002, na época ainda 
Fiatallis. Para o vice-presidente 
da New Holland Construction 
para a América Latina, Nicola 

Pode olhar

COLECIONADOR DEDICADO
Augusto Cesar Maia Pyles, diretor-proprietário da Fertisolo

D’Arpino, a Fertisolo é um dos 
concessionários fundamentais 
no desenvolvimento da marca. 
“Com certeza se destaca como 
uma das protagonistas da nossa 
rede de concessionárias, con-
tribuindo sempre para elevar 
nossa performance e atuação no 
atendimento e na prestação de 
serviços para os nossos clien-
tes”, avalia. 
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New Holland, Bamaq e MGM Engenharia e Operações Industriais são parceiras desde fundação da construtora em Uberaba, 
há 22 anos. Frota atual tem mais de 25 máquinas da marca e ainda passam por “Teste e Comprove” de novos equipamentos

 O relacionamento da New Holland Construc-
tion, Bamaq e a MGM Engenharia e Operações 
Industriais é forte e de longa data, desde o início 
das atividades da construtora em Uberaba, há 22 
anos. “O primeiro equipamento adquirido foi uma 
escavadeira hidráulica, modelo FH220, já com 
financiamento da própria fábrica”, conta Rodrigo 
Maringoni Simões, diretor Financeiro da MGM 
Engenharia e Operações Industriais.  

“Robustez e confiabilidade do equipamento, 
bem como o ótimo relacionamento com a fábri-
ca e também com o revendedor que nos atende, 
a Bamaq”, destaca Simões quando questionado 
sobre a principal vantagem de adquirir máquinas 
New Holland.

 A MGM Engenharia é especialista em eleva-

Confiança de longa data

ção e gestão de barragens de rejeitos industriais 
e de mineração, além de atuar em outras áreas 
de engenharia industrial como movimentação de 
resíduos de mineração, industriais e químicos, e 
obras especiais de engenharia industrial.

 Atualmente, são mais de 25 máquinas New 
Holland na frota da empresa – nove escavadeiras 
E215B, duas minicarregadeiras, uma motonive-
ladora RG140B, nove pás-carregadeiras W130, 
duas pás-carregadeiras W170B, dois tratores 
agrícolas TL75 e TS6020, três tratores de esteiras 
D150 e um trator de esteiras D140B. Além desses, 
há duas máquinas em fase de testes no cliente, 
no Programa Teste e Comprove – uma escavadei-
ra hidráulica E215C (lançamento da marca em 
2015) e brevemente começam os testes com uma 
pá-carregadeira W130.

TRADIÇÃO 
Marcelo Santos, diretor Operacional, e Rodrigo Simões, 
diretor Financeiro da MGM, com escavadeira da marca

DE MÃE PARA FILHO
Foi de Diana que Luciano herdou o 
gosto pelo trabalho no canteiro de obras 

Na MGM Engenharia, de Uberaba (MG), há nove anos, um membro da equipe de operadores de máquinas chama atenção num 
ambiente ainda tradicionalmente dominado por homens: Diana, que atua como operadora especialista de escavadeiras hidráulicas

Marcelo Santos, diretor de Operações da MGM 
Engenharia e Operações Industriais, conta que é 
unanimidade na diretoria: Diana de Jesus Lopes 
está entre os melhores operadoras e operadores 
de máquinas que temos. “O equipamento que ela 
opera é sempre um dos mais limpos e com menos 
registros de paradas de manutenção”, completa 
Santos.

 Até 2007, Diana, atualmente com 47 anos, 
mãe de dois filhos e um neto a caminho, era dona 
de casa. Foi quando recebeu um convite para par-
ticipar de um programa na MGM Engenharia, que 
tinha como objetivo promover a empregabilidade 
de mulheres na região. “Não era exigida nenhu-
ma formação técnica, pois a empresa estava dis-
posta a investir em treinamentos. Isso me estimu-
lou a aceitar o desafio de ingressar no mercado 
de trabalho. Junto comigo, entraram mais quatro 
mulheres”, ela conta.

Mulher no volante,
economia constante

 Oportunidade aceita, Diana começou a fa-
zer os treinamentos oferecidos pela construtora 
e aprendeu a operar escavadeiras hidráulicas, 
tornando-se especialista. “Com tempo e humil-
dade fui conquistando meu espaço. Atualmente, 
opero uma New Holland E215, com braço longo, 
e ressalto o conforto da cabine e a facilidade de 
operação”, conta.

 FILHO DE PEIXE
 Seguindo os passos da mãe, Luciano Alves 

Freitas, de 24 anos, também se tornou operador de 
máquinas. Além de escavadeira hidráulica, ele ope-
ra tratores de esteiras e pás-carregadeiras. Luciano 
entrou na empresa como auxiliar de topógrafo, 
em 2009, e logo ganhou a confiança da diretoria 
para receber treinamentos e mudar de área, para a 
mesma da mãe. “Da operação do trator de esteiras 
New Holland, destaco a agilidade de movimenta-
ção, força e o conforto na cabine”, conclui.

Nosso cliente
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Motoniveladora 
RG 140B

Modelo: 6.7L Tier III (New Holland)
Tipo: Diesel, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado
Número de cilindros: 6 (em linha)
Diâmetro e curso (mm): 104 x 132
Cilindrada (litros): 6,7  Rotação máxima (rpm): 2.200 rpm
Potência bruta (hp) (SAE J1995) a 2.200 rpm: 150/173 hp
Potência líquida (hp) (SAE J1349) a 2.200 rpm: 140/160 hp
Torque máximo bruto (Nm) (SAE J1995): 659/758 @ 1.500 rpm
Torque máximo líquido (Nm) (SAE J1349): 591/678 @ 1.500 rpm

Máquina base: 14.605 kg
Eixo dianteiro: 4.496 kg
Eixo traseiro: 10.109 kg
Peso máximo: 16.395 kg
Eixo dianteiro: 4.854 kg
Eixo traseiro: 11.541 kg

Tipo: Hidrostática   Bomba: Engrenagens
Número de cilindros: 2  Ângulo de giro: 42º
Direção suplementar integrada ao sistema de direção
ARTICULAÇÃO
Ângulo de articulação (para direita e esquerda): 25º
Número de cilindros: 2  Raio de giro: 7.250 mm

Exclusivo perfil evolvente Roll Away, com facas e bordas 
cortantes substituíveis. Controle de deslocamento lateral e 
angular operado hidraulicamente.
DIMENSÕES DISPONÍVEIS
(comprimento x altura x espessura)
3.658 x 622 x 22 (STD) / 3.962 x 671 x 22 (OPC) / 
4.267 x 671 x 22 (OPC)
Elevação máxima do solo: 444 mm
ÂNGULO MÁXIMO DO TALUDE
(ambos os lados): 90º
Ângulo de inclinação da lâmina: 40º à frente / 5º para trás
Profundidade de corte: 711 mm
DESLOCAMENTO LATERAL DA LÂMINA
Esquerda: 533 mm  Direita: 686 mm
ALCANCE LATERAL MÁXIMO FORA DOS PNEUS COM DESLO-
CAMENTO DO CÍRCULO E SELA GIRADA NA ÚLTIMA POSIÇÃO
Direita: 1.912 mm
Esquerda: 1.715 mm

Reservatório de combustível: 341 l 
Sistema de refrigeração do motor: 40 l
SISTEMA HIDRÁULICO 
Total: 180 l  
Diferencial: 40 l 
Reservatório: 90 l 
Caixa tandem (cada): 60 l 
Óleo do motor diesel (com filtro): 18,5 l
Redutor do gira-círculo: 2,8 l
Transmissão com filtro: 6,5 l

PESO

CAPACIDADES
DE ABASTECIMENTO

LÂMINA 
CENTRAL

MOTOR

DIREÇÃO
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Dentes Smartfit 
aumentam eficiência

No canteiro de obras a agilidade e precisão são 
fundamentais para o bom aproveitamento do 

tempo e otimização do desempenho dos equipa-
mentos. Uma das ações mais corriqueiras, e que 
muitas vezes ocorre de maneira inesperada, é a 
troca de dentes das caçambas. Tanto pela pratici-
dade, quanto pela qualidade do aço utilizado, os 
dentes Smartfit se tornaram a melhor opção para 
que as máquinas de construção tenham a máxima 
eficiência na obra.

 No primeiro semestre deste ano a venda de 
Smartfit praticamente dobrou. “Entre janeiro e ju-
nho registramos crescimento de 99,7% na quanti-
dade de dentes vendidos, se compararmos com o 
mesmo período de 2015”, explica Fernando Gaya, 
diretor de Peças da New Holland Construction.

 “Quando o cliente começa a utilizar os dentes 
Smartfit, ele percebe rapidamente as vantagens 
que vão desde as vantagens comerciais, até as 
características técnicas. É por isso que quanto 
mais vendemos, maior é a procura pelas peças”, 
explica Rafael Delia, gerente de peças da conces-
sionária Piana, em Vitória (ES).

Para o segundo semestre deste ano, a unidade 
de peças da New Holland Construction desenvolveu 
um programa de conversão e fidelização do siste-
ma Smartfit. O cliente que comprar três jogos de 

Venda do sistema quase dobrou no primeiro semestre; clientes e concessionários destacam agilidade, segurança e produtividade 

Peças & Serviços

dentes e um jogo de travas ganha automaticamente 
um jogo de adaptadores. Esta condição de venda 
segue até o fim de dezembro em toda a rede.

 O Smartfit é um sistema de dentes para má-
quinas patenteado pelo grupo CNH Industrial, que 
oferece modernidade e tecnologia para que uma 
mesma máquina opere com eficiência em diver-
sos ramos de atividade, como carregamento de 
areia, mineração, pavimentação e insumos rurais.

 Qualquer que seja a condição de trabalho, 
o sistema de dentes melhora o desempenho da 
máquina e aumenta seu tempo de vida útil, pois 
beneficia a pressão hidráulica e o consumo de lu-
brificantes e combustível. Outra característica é a 
facilidade na troca dos dentes. Com uma simples 
ferramenta, o próprio operador realiza a opera-
ção em poucos segundos, dando maior qualidade 
e agilidade aos serviços prestados.

O Smartfit é o sistema de dentes mais resisten-
tes do mercado, com 
dureza de 555 a 477 
Brindell, da superfície 
ao centro. Outro dife-
rencial é que os dentes 
são totalmente duros. 
Para cada tipo de ter-
reno o sistema oferece 
ótimo equilíbrio entre 
desgaste e produtivi-
dade. 

SUCESSO
Fernando Gaya, diretor de Peças: vendas em dobro  

DUROS E RESISTENTES
Smartfit equilibra 

desgaste e produtividade



A GENTE NÃO SABE COMO
SERÁ O FUTURO,
MAS JÁ SABEMOS QUAIS SERÃO
AS MÁQUINAS QUE
AJUDARÃO A CONSTRUÍ-LO.

Presente em todo o BRASIL.

COM VOCÊ, CONSTRUINDO O FUTURO.www.newholland.com.br
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