
À BEIRA-MAR
Máquinas de 

construção operam em 
viveiros de camarões

VITÓRIA DA TECNOLOGIA

Manipuladores telescópicos são a garantia de segurança em 
operações de risco em obras, usinas e até na Fórmula 1
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Correndo pela 
segurança, os 
telehandlers

Bamaq completa 
40 anos de 
pioneirismo

Viveiros de 
camarões com 
linha amarela

New HollandNossa MarcaEditorial

Nosso time está em campo, tanto na fábrica como na rede 
de concessionários, e nossos clientes sabem disso. A in-

fraestrutura é essencial à retomada do crescimento e nossas 
máquinas seguem contribuindo para a construção do futuro. 
Estamos prontos! E o nosso trabalho também pode ser uma 
aventura, como você vê na matéria de capa, que mostra o 
telehandler em ação no GP Brasil de Fórmula 1, cuidando da 
segurança da pista e dos pilotos na operação de resgate. 

Nesta edição temos também paisagens e aplicações inu-
sitadas para nossas máquinas. À beira do mar, temos as es-
cavadeiras hidráulicas cumprindo um papel fundamental na 
produção de camarões no Ceará. Do outro lado do país, ainda 
no litoral, conhecemos um empresário que apostou na marca 
para atuar no Porto de Paranaguá. 

Outra matéria muito interessante trata da rota das peças 
das nossas máquinas pelo Brasil, desde a chegada do pedido 
ao Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) até o cliente final. 
E contamos a história de um grande parceiro da marca, a 
concessionária Bamaq, que completa 40 anos de sua filial no 
norte de Minas Gerais. 

Por fim, aproveito esse espaço para agradecer a parceria – 
clientes, colaboradores e parceiros – e desejar a você e sua fa-
mília um 2017 cheio de realizações. E que não se esqueça: no 
trabalho, independentemente do setor, especialmente aquele 
que exige qualidade, força e potência, continue contando com 
nossas máquinas, com nosso time!

 Vamos em frente e juntos! 

NewHollandCE

New Holland Construction Brasil

O novo site, repaginado, reúne produtos com a moda do campo e urbana

Existem muitas marcas de roupas e acessórios 
por aí: esportivas, de luxo, ligadas a ídolos do 
cinema ou da TV. Mas a moda é usar, e desfilar, 
com aquilo que você se identifica. Por isso existe a 
New Holland Store. O site está sendo repaginado 
e estará no ar a partir de janeiro de 2017. O novo 
formato simplifica a escolha, desde uma camiseta 
até jaquetas, botas e até miniaturas das máquinas 
com as quais o cliente trabalha ou sonha. 

Os produtos são dispostos em opções por 
preço, na ordem de preferência entre maior ou 
menor preço, oferta, novidades etc. para os públi-
cos feminino, masculino e infantil (kids), além de 
calçados, acessórios (bonés e cia.) e fashion, com 
as novidades mais estilosas de marcas como com 
marcas reconhecidas como Nike, Tramontina, 
Mormaii, Sestini, Ogio, Targus e Shaefer. Entre 
os acessórios encontram-se chaveiros, carteiras 
de couro, canivetes, óculos de sol, relógios, itens 
para a casa e peças de escritório. “O novo forma-
to da New Holland Store facilita a navegação e as 
compras, feito para clientes New Holland que têm 
orgulho da marca que escolheram e que fazem 
questão de mostrar isso”, comenta Paula Araújo, 

New Holland Store ainda mais estilosa

gerente de Marketing de Produto da New Holland 
Construction para a América Latina.  O link para 
o hotsite é www.newhollandstore.com.br

Apostando na retomada do crescimento das 
demandas por serviços qualificados e novos ne-
gócios, a Shark Máquinas investiu mais uma vez 
no Rio Grande do Sul, com a inauguração de sede 
própria e modernizada da concessionária em 
Canoas. “Vamos ficar ainda mais bem localizados, 
na porta de entrada e saída na região, e ainda 
ampliaremos nosso espaço. Com mais área de 
pátio, oficina e estoque”, conta Telmo Pellegrino, 
gerente da filial.

No novo espaço, os clientes contam ainda com 
uma oficina ampla e equipada com mais boxes 
de trabalho, espaço adequado para treinamento 
e pátio extenso para manutenção e exposição de 
máquinas. Na área de peças, são mais de 20 mil 
itens para dar todo suporte aos clientes.

Novo endereço da Shark Máquinas  
em Canoas (RS): Avenida  Getúlio Vargas,  
nº 9145, no bairro São José.

Shark tem nova 
sede em Canoas

Outubro é rosa, novembro é azul: estas são as 
cores das campanhas de prevenção de combate 
ao câncer, respectivamente, de mama e de prós-
tata. Nestes dois meses os funcionários da fábrica 
da New Holland Construction em Contagem (MG) 
foram envolvidos em atividades de alerta à ne-
cessidade dos cuidados de cada um na prevenção 
dessas doenças. 

O colorido das campanhas chegou ao res-
taurante da fábrica e também às redes sociais. 
“Realizamos atividades para esclarecer sobre 
a importância dos exames preventivos. Além 
disso, conseguimos levar essas informações para 
muito mais gente, pois as mulheres e os homens 
que participam das ações também espalham os 
conhecimentos às pessoas do seu convívio social”, 
comenta Erika Michalick, responsável pela área 
de Sustentabilidade da CNH Industrial.

As cores da prevenção
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New Holland

Feiras por aí

Nossa Marca

Para ficar cada vez mais perto do produtor, entender suas necessidades e fechar negócios dife-
renciados, o time New Holland Construction tem participado de diversas feiras agrícolas em todo 
o país. Na Expointer, por exemplo, a marca levou como destaques a escavadeira hidráulica E215C, 
a retroescavadeira B95B e a miniescavadeira E55Bx. O evento aconteceu de 27 de agosto a 4 de 
setembro em Esteio, próximo a Porto Alegre (RS), e as máquinas de construção fizeram sucesso. 
“Feiras são importantes espaços de proximidade com o cliente para ele testar e esclarecer dúvi-

das sobre o funcionamento 
dos nossos equipamentos”, 
destaca Marcelino Baião, 
Gerente Comercial da New 
Holland Construction para o 
Brasil. “Sem falar das condi-
ções especiais para aquisição 
de equipamentos e renovação 
da frota que apresentamos 
sempre”, completa.

New HollandVersatilidade

Na terra do camarão
Desde 2012 o Ceará é reconhecido como o maior produtor de camarão em cativeiro do Brasil, responsável por mais de 

50% do total do país. A reportagem da Na Obra visitou dois grandes produtores que, além da atividade em comum, têm pás-
carregadeiras e escavadeiras hidráulicas New Holland Construction atuando tanto no preparo do terreno e infraestrutura, como 
na terraplanagem nos locais onde são formados os viveiros.

Na rodovia, saindo da capital Fortaleza, ao 
longo da costa cearense e rumo ao cliente que 

tem suas atividades no município de Aracati, é 
possível perceber que os viveiros de camarões têm 
bastante destaque como atividade econômica na 
região. “É que, diferentemente de outros produto-
res do semiárido do Ceará, nós, criadores de ca-
marões, não dependemos diretamente das chuvas, 
o que pouco acontece por aqui”, explica o proprie-
tário da Loc Service, Francisco Carlos de Sousa, 
mais conhecido como Carlinhos das Máquinas. 

Além da produção de camarão, Carlinhos 
utiliza as máquinas New Holland. São mais de 
15 equipamentos da marca entre escavadeiras 
hidráulicas, trator de esteiras, pás-carregadeiras, 
motoniveladora e minicarregadeira, atuando na 
construção de viveiros para outras fazendas e na 
locação de máquinas. “Opto pela New Holland, 
pois tenho pronto atendimento na concessionária, 
e das máquinas destaco potência, economia e agi-

À BEIRA-MAR
Escavadeira New Holland atuando na produção do 27º viveiro na fazenda São Francisco

Mais de 60 mil pessoas em Araranguá (SC), 
Cachoeira do Sul (RS), Sinop (MT), Rondonópolis 
(MT), Barretos (SP) e Palmeira das Missões (RS) 
assistiram, neste ano, ao show de máquinas do 
programa New Holland Em Campo em 2016, 
encerrado oficialmente em Curitiba (PR). 

“Nós trabalhamos com a máquina no campo, 
sabemos operar e fazer o que precisamos para ter 
bom rendimento na lavoura, mas vê-las em forma 
de espetáculo e com este desempenho é incrível. 
Eu adorei”, comentou Enio Damiani, produtor 
rural que assistiu ao show de Araranguá (SC). Ele 
resume o entusiasmo do público neste espetáculo 
inusitado que mostra o funcionamento, a tecno-
logia, o desempenho e os diferenciais das má-
quinas, com interação e um roteiro incluindo um 
robô, em forma de CR (linha de colheitadeiras de 
duplo rotor da marca).

Da linha amarela, estiveram no show a pá-
carregadeira 12D, a retroescavadeira B90B e a 
minicarregadeira L220 com cabine fechada, entre 

Show de máquinas encerra 2016 com público recorde

as de construção, para uma demonstração em 
campo. “O New Holland em Campo é uma ação 
que permite aproximar a nossa marca também 
do mercado agrícola. Estar presente no programa 
desde o ano passado nos orgulha, pois demons-
tramos a aplicação das máquinas de construção 
no campo”, explica Nicola D’Arpino, Vice-pre-
sidente da New Holland Construction para a 
América Latina.  A ação é realizada também com 
o Banco CNH Industrial.

Cascavel – 6 a 10 de fevereiro
Já estão confirmadas a exibição 
de uma minicarregadeira, uma 
pá-carregadeira e outras soluções 
para um dos segmentos que mais 
demanda produtividade no Brasil.

SHOW RURAL COOPAVEL

EXPOINTER EXPOESTE PONTES  
DE LACERDA 

EXPOAGRO CUIABÁ EXPOSUL – RONDONÓPOLIS 
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New Holland Versatilidade

lidade na reposição de peças”, explica Carlinhos. 
“No nosso negócio, um equipamento parado 
significa custo. A equipe Bamaq está sempre em 
contato conosco, disposta a ajudar e achar solu-
ções”, destaca.

Na direção dos negócios, Carlinhos conta com 

Outro empresário que é refe-
rência local na carcinicultura (a 
criação de camarões em vivei-
ros), tanto pela produção pró-
pria como pelo know-how para 
construir fazendas para tercei-
ros, é Antônio Rumão Filho, 
mais conhecido como Toinho. 
Há mais de 15 anos ele parou 
de trabalhar com a extração de 
sal para se dedicar ao cultivo do 
camarão em sua propriedade, a 
Fazenda São Francisco. Rumão 
não só nos recebeu para uma 
conversa por lá como permitiu 
que participássemos de uma 
“despesca”.

A localização privilegiada, 
nas margens do Rio Jaguari-
be, banhada pelo rio Pirangi 
e com vista para o mar, faz do 
local um paraíso. A fazenda de 
90 hectares produz 90 tonela-
das de camarão por mês. Para 
chegar a essa produção média, 
com perspectiva de aumento 
nos próximos meses, ele conta 
com três escavadeiras hidráuli-
cas e uma pá-carregadeira New 
Holland Construction para fazer 
a manutenção da área e cons-
truir os viveiros. 

O operador de máquinas 
José Welton de Oliveira, conhe-

DE SOL A SOL
Família unida para conduzir os negócios na Loc Service. Na foto, Carlinhos das Máquinas entre seus dois filhos e sucessores, 
Ewerton e João de Sousa

Frutos do mar e da terra

Mais sobre esse mercado

cido como Welinho, destaca a 
agilidade, mobilidade e força 
das escavadeiras hidráulicas 
New Holland. É ele quem opera 
o equipamento atuando na pro-
dução do 27º viveiro na fazenda 
São Francisco. Além de craque 
na operação, Welinho atua na 
oficina da fazenda. “Essa má-
quina tem mais de 14 mil horas, 
sem mexer no motor original, e 
a agilidade ainda impressiona”, 
destaca.

Na São Francisco também 

o apoio dos quatro filhos: Ewerton, numa fazenda 
e no beneficiamento; João, na locação e reposição 
de peças, Júnior e Letícia, atuando nas fazendas. 
“Cada um numa frente, de acordo com a sua for-
mação, mas sempre em sintonia comigo e com a 
minha esposa Luísa, que cuida da parte principal 
– da harmonia da família”, completa.

Novo endereço da Bamaq em Fortaleza (CE):  
rua Augusto Calheiros, nº 530 - bairro Barroso.

A criação comercial de camarão marinho em cativeiro, 
atividade conhecida como carcinicultura, deu seus 

primeiros passos no Brasil na década de 1970.

Para a criação de camarões em cativeiro é necessária 
a construção de tanques de aproximadamente 2,10 

metros de profundidade, com o fundo compacto, plano e 
com um caimento perfeito para facilitar o manejo.

Pás-carregadeiras, retroescavadeiras, escavadeiras 
hidráulicas e motoniveladoras são usadas na 

construção de tanques e manutenção das fazendas.

A criação comercial de camarão marinho em cativeiro é forte 
no litoral cearense, mas segundo o gerente comercial da Bamaq na 
região, Paulo Herculano, existem outras atividades que se destacam, 
como a tradicional construção civil, a indústria ceramista e a agri-
cultura. “De uns anos para cá, vem crescendo também a atuação na 
produção de energia eólica, com a implantação de diversos parques 
eólicos no litoral cearense”, destaca.

“Nos últimos anos, na região, a New Holland vem apresentando 
aumento de participação considerável em todas as linhas de produ-
tos, situação que nos permite traçar objetivos ainda mais desafia-
dores para este mercado, em curto e médio prazo”, explica Tiago 
Cunha, supervisor de Vendas da New Holland Construction.

New Holland no Nordeste

existe produção de tilápia, de 
frutas (caju e melancia) e, nos 
próximos meses, começa outra 
frente de atuação: energia eóli-
ca. “Um espaço da fazenda, já 
demarcado, abrigará 11 torres 
do Parque Eólico do Governo 
Federal do Estado”, adianta, 
orgulhoso Antônio Rumão. 
A atividade faz parte de um 
projeto maior que contempla 
a construção de 67 torres no 
município de Fortim e que serão 
colocadas em operação, a partir 
de 2017.

DO SAL AO CAMARÃO
Rumão em sua fazenda, colhendo o fruto (do mar) de seu trabalho: 90 ton/mês
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New Holland Capa

Segurança a toda prova

Telehandlers garantem a segurança dos pilotos em mais um Grande Prêmio sob chuva e emoção intensas

Uma chuva insistente ga-
rantiu emoção ao Grande 

Prêmio Brasil de Fórmula 1 em 
Interlagos (SP), no fim de no-
vembro. A presença constante 
do safety car ajudou na vitória 
do piloto Lewis Hamilton. Mas 
o destaque da equipe brasileira 
de resgate, pelo quinto ano, fo-
ram 14 manipuladores telescó-
picos da New Holland, também 
conhecidos como telehandler 
(modelos LM1745 e LM1445), 
que foram fundamentais para 
garantir a segurança durante 
os treinos e a corrida, quando 
ocorreram os acidentes dos 
carros de Felipe Massa, Kimi 
Raikkonen e Marcus Ericsson, 
entre outros.

Precisão fora da pista
Questionado como sua equipe faria para organizar fardos 

de palha de cana-de-açúcar em pilhas de até nove metros, 
caso não existissem ou não tivesse em sua frota de máquinas 
os três manipuladores telescópicos, José Bressiane, diretor 
agrícola da Granbio, responde rapidamente: “isso não seria 
feito”. Simples assim.

Os telehandlers movimentam e organizam os fardos em 
pilhas de até nove metros de altura, de três em três, o que 
chega a pesar 1,5 tonelada. “Antes essa função nem existia, 
foi a parceria com o setor de tecnologia da New Holland que 
nos incentivou a utilizá-los desta forma”, explica Bressiani. 
A GranBio opera a primeira planta em escala comercial de 
etanol celulósicodo Hemisfério Sul, a Bioflex 1, em funciona-
mento desde 2014 em São Miguel dos Campos (AL). 

O biocombustível é produzido com a palha da cana-de- 
açúcar, que antes era descartada ou queimada nos canaviais. 
“Depois da colheita de cana, as folhas secam, aleiramos e en-
fardamos, transportamos e abastecemos a indústria”, explica 
o diretor. 

A frota da Pernambuco Construtora, uma das maiores do 
Nordeste, tem desde 2013 cinco manipuladores telescópicos 
LM1745. Segundo o engenheiro Danilo Gomes, os manipula-
dores dão agilidade ao cronograma de obras, principalmente 
nas obras de loteamentos residenciais. Equipada com ca-
çamba, a máquina levanta e coloca material em qualquer um 
dos pavimentos, substituindo o trabalho árduo que seria feito 
manualmente, e ainda reduz a perda de materiais, já que 
evita possíveis quedas.

O manipulador telescópico permite engate rápido e conse-
gue otimizar as atividades na obra. Suas quatro rodas giram 
para facilitar a manobra, inclusive, em espaços mais curtos e 
também consegue trabalhar com até 20º graus de angulação, 
com os pneus sendo apropriados para todos os terrenos. O 
operador encontra um joystick preciso e controla a máquina 
de forma elétrico-hidráulica, ou seja, mais macio e sem tran-
cos. Outro diferencial está na agilidade em içar as lanças ao 
mesmo tempo, característica inédita no mercado.

Nem todos os GP contam 
com telehandlers, o que dificulta 
os resgates sem sua presença, 
já que sua principal caracterís-
tica é a capacidade de remover 
carros e grandes obstáculos, 
sem precisar entrar na pista. O 
alcance da lança é de 16 me-
tros (equivalente à altura de um 
prédio de cinco andares) e a ca-
pacidade de elevação, superior 
a 4,5 toneladas. “O manipulador 
faz o resgate ideal, porque não 
vira obstáculo, não gera aciden-
te. Também é mais rápido que 
manobrar o equipamento na 
pista”, explica o especialista da 
marca, Flávio Soares. 

A preparação para o traba-
lho começa bem antes do GP. 
“Os operadores são treinados no 
nosso Campo de Provas, no au-
tódromo com a equipe interna-
cional durante dois meses, nos 
treinos oficiais, e as máquinas 
começam a chegar no local de 
treinos e provas um mês antes”, 
explica Paula Araújo, gerente 
de Marketing da New Holland 
Construction para a América 
Latina. 

“Por ser um equipamento de 
fácil movimentação, é possível 
acessar as diferentes topogra-
fias do autódromo”, destaca Al-
fredo Tambucci Jr., responsável 
pela Direção Esportiva do GP. A 
parceria veio pra ficar: a equipe 
de Interlagos já recebeu três 
prêmios como melhor equipe de 
resgate da temporada.

Nicola D’Arpino, Vice-pre-
sidente da New Holland Cons-
truction para a América La-
tina, destaca ainda o fato de 
os telehandlers serem multi-
ferramentas, pois podem ser 
utilizados na F1 para o resgate, 
por exemplo, mas também são 
peças importantes para a cons-
trução civil. O executivo já expe-
rimentou na pele a adrenalina 
de ajudar a salvar vidas como 
um operador. “Parece simples, 
mas na hora é muita responsa-
bilidade. O show é a Fórmula 1, 
mas a gente está ali para evitar 
que aconteça alguma coisa”, 
ressalta.

“Não é só na F1 que os 
manipuladores telescópicos 
cumprem seu trabalho e ainda 
garantem segurança: na indús-
tria civil há obras com três ou 
quatro andares em que todo o 
material de construção é paleti-
zado, e o uso deles reduz muito 
os riscos de uma obra”, conclui 
D’Arpino. 

Parece simples, 
mas é muita 
responsabilidade”
Nicola D’Arpino -  

Vice-presidente da New Holland 
Construction da América Latina“

Assista em seu 
celular um vídeo 

sobre a operação dos 
telehandlers na F1: 

acesse o QR Code  
ao lado
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New Holland Crédito

“
O representante do 
Banco CNH Industrial 
fez tudo por mim, só 
tive que assinar os 
papéis”

Marcelo Grégio - Produtor de soja do Sul 
do país“

“
Já fui atendido por 

outros bancos de 
montadoras, mas o 

Banco CNH Industrial 
sempre me surpreende”

Riley Teixeira Cruz - Diretor 
Administrativo da Casamax (SP)“

“
O critério adotado 

por nossas equipes é 
entender o cliente e suas 

necessidades, para aí 
sim, apresentarmos um 

produto que melhor se adapte à 
sua realidade de negócio”

João Claudio Machado Filho - Gerente 
Comercial do Banco CNH Industrial“

Entender para atender
Para cada cliente, um tipo de solução em equipamento e crédito: é assim que funciona a parceria com o Banco CNH Industrial

A revista Na Obra mostra, 
há anos, a diversidade 

de produtos e tecnologias dos 
equipamentos e máquinas New 
Holland Construction e, con-
sequentemente, de operações. 
Pás-carregadeiras, escavadeiras, 
retroescavadeiras, minicarrega-
deiras, motoniveladoras – cada 
modelo tem infindáveis funções, 
seja em obras de construção 
civil, em viveiros de camarões, 
portos, aterros ou proprieda-
des rurais. Grandes empresas 
fecham grandes negócios com 
frotas exclusivas, enquanto 

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

** Condições vigentes em Dezembro/16.

Pronamp Até 60 meses Semestral ou anual Até 18 meses 8,5% a.a. 90%

Produto Prazo JurosPeriodicidade Carência % financiado

CDC/Leasing Até 60 meses Mensal 30 dias a partir de 0,68% a.m. 90%

Finame Agrícola (MPME)

Finame TJLP (MPME)

Até 60 meses Semestral ou anual Até 18 meses

Até 60 meses Mensal 3 meses

11,80% a.a.

13,00% a.a.

80%

80%*

Finame Agrícola (gde. porte)

Finame TJLP (gde. porte)

Até 60 meses Semestral ou anual Até 18 meses

Até 60 meses Mensal 3 meses

12,20% a.a.

13,40% a.a.

70%

70%*

outras precisam de apenas uma 
máquina. Assim, muda também 
o tipo de crédito que cada clien-
te pode e precisa ter. 

O Banco CNH Industrial, bra-
ço financeiro da New Holland, 
atua há mais de 16 anos como 
um parceiro da marca. Diferen-
temente dos bancos comerciais, 
o banco de montadora cresce 
em períodos economicamente 
conturbados, como foi o ano de 
2016, pois não muda sua linha 
de atuação conforme os humo-
res do mercado. 

Assim, o Banco presta uma 
consultoria a partir do perfil 
do cliente. “O critério adotado 
por nossas equipes é entender 
o cliente e suas necessidades, 
para aí sim, apresentarmos um 
produto que melhor se adapte 
à sua realidade de negócio”, 
explica o gerente Comercial da 
instituição, João Claudio Macha-
do Filho. O tipo de equipamento 
e a finalidade do bem influen-
ciam na decisão. “Nosso prin-
cípio é entender para atender”, 
afirma. 

Atualmente o Banco CNH 
Industrial oferece, em parceria 
com a marca, os produtos CDC 

e Leasing com taxas diferencia-
das das praticadas no mercado, 
além da modalidade de CDC 
Entrada, que complementa as 
operações de Finame TJLP,fi-
nanciando até 90% do bem.

Até a primeira metade de 
2016, dadas as incertezas políti-
cas e econômicas, houve maior 
demanda por uma linha de 
crédito mais segura, conta João 
Filho, o que ficou por conta do 
CDC. Sem variação durante o 
pagamento, o CDC apresenta 
taxas extremamente atrativas e 
tem a vantagem da parcela fixa. 
A partir do segundo semestre 
ocorreu uma migração para 
linha Finame, cujo principal 
indexador (TJLP) é flutuante. 
“Isso mostra que nossos clientes 
acreditam na recuperação do 
mercado”, acredita o executivo. 

Foi o caso da Casamax 
Locação e Comércio, empresa 
sediada em Suzano (SP) que, 
recentemente, financiou uma 
retroescavadeira via TJLP. “Foi 
a melhor taxa e o financiamento 
mais rápido”, comenta o diretor 
administrativo Riley Teixeira 
Cruz. 

Na Casamax a preferência 
já é do Banco CNH Industrial. 
“Atende muito bem, sempre à 
frente dos concorrentes. Já fui 
atendido por outros bancos de 
montadoras, mas o Banco CNH 
Industrial sempre surpreende”, 
conta o diretor, atendido pela 
equipe da concessionária Shark 
Máquinas local.  

Já para o produtor rural,  
além do Pronamp, com taxa 
de 8,5% para este ano safra, o 
Banco oferece o Finame Agrí-
cola para máquinas de constru-
ção, atualmente com taxas de 
11,80% ao ano (micro, pequeno 
e médio produtor) e 12,20% ao 
ano (grande produtor) com pa-
gamentos semestrais ou anuais. 
As linhas de CDC e Leasing, no 
entanto, também podem ser 
bem atrativas para este setor. 

Marcelo Grégio optou pelo 
Finame Agrícola para comprar 
mais uma escavadeira 245, que 
usa em uma de suas fazendas 
para terraplanagem, preparo 
do solo para o primeiro plantio, 
“enterra de pedra” e curva de ní-
vel. A escavadeira comprada na 
filial da Shark de Passo Fundo 
(RS) foi trabalhar na proprieda-
de de Capão Alto (SC), onde são 
cultivados soja, milho e trigo. 

“Já sou cliente da linha agro, 
sei que posso ficar tranquilo. O 
representante do Banco CNH 
Industrial fez tudo por mim, 
só tive que assinar os papéis”, 
conta Grégio. Além das qualida-
des da máquina, a negociação, 
o atendimento na concessioná-
ria e a rapidez na liberação do 
crédito foram determinantes 
para o negócio. 

“O Banco CNH Industrial está 
sempre em busca de inovações 
para melhor atender o nosso 
cliente, atento aos movimentos 
do mercado, focado em otimi-
zação de processos, visando 
agilidade na resposta ao nosso 
cliente”, conclui João Filho.



12 13revista Na Obra

New Holland Investimento

Evolução em Paranaguá
Diretor da Siriu Locação de Máquinas começou como estivador e hoje investe na linha amarela

Nascido em Paranaguá, Luiz 
Orlando de Farias sempre 

teve o Porto como seu quintal, e 
mais tarde, ganha-pão. Come-
çou antes dos 20 anos a traba-
lhar entre os gigantescos navios 
e galpões como estivador – mais 
que um serviço pesado, uma 
oportunidade para quem, como 
ele, demonstra talento para a 
organização e logística das com-
plicadas operações de carga e 
descarga de produtos a bordo. 

Depois de 15 anos coorde-
nando operações de bordo na 
Multitrans, uma das principais 
empresas do mercado brasileiro 
no segmento de transporte ro-

doviário e armazéns, Farias foi 
incentivado a abrir sua própria 
empresa, a Siriu Locação de 
Máquinas, e a prestar serviço 
para os ex-empregadores, agora 
parceiros. Isso aconteceu há 20 
anos. 

Hoje o empresário dá um 
passo a mais em direção à 
tecnologia, investindo em 
máquinas da New Holland 
Construction. A Siriu tem 42 
funcionários e atua também em 
Santos, São Francisco do Sul e 
Vitória, na carga e descarga de 
navios, a bordo e nos armazéns 
dos terminais.

PORTO SEGURO
Estivador moderno, Luiz Farias passou a investir na tecnologia New Holland Construction motivado pelo custo/benefício  

DEMONSTRAÇÃO PARA NEGOCIAR
Farias e o vendedor da Shark, Renato de Castro

DESAFIO
Operação de descarga de um navio leva três dias

A estiva sempre foi sinônimo de trabalho duro, 
mas com o tempo, Farias garante, isso foi mu-
dando. “Hoje os operadores não ‘sofrem’ mais; 
os equipamentos são de ponta”, comenta. A alta 
tecnologia com uma relação entre custo e benefí-
cio justa foram os motivos para a Siriu começar 
a trocar sua frota. Para isso, valeu o empenho 
do vendedor Renato de Castro, da concessioná-
ria Shark. “Entre a apresentação dos produtos, 
demonstração, compra da primeira máquina, 
convencimento dos benefícios, levamos um ano e 
meio”, conta. 

A primeira máquina New Holland Construction 
a trabalhar para a Siriu foi uma pá-carregadeira 
W170. Adquirida há sete meses após um período 
de demonstração, já passou a marca das três mil 
horas de trabalho. São, portanto, 450 horas por 
mês. “Trabalhamos sem parar: a empresa para 
só no Natal e Ano Novo e, quando chove, que os 
navios fecham os porões”, explica Farias. 

A operação parece extremamente complexa 
para quem não é do meio. Guindastes que supor-
tam até 40 toneladas levantam os equipamentos 
a bordo dos navios e também para dentro dos 
porões de produtos – fertilizantes, soja e milho, 
em geral. 

Um porão de navio tem em média 8 x 8 me-
tros; o espaço pode até parecer pequeno, mas a 
profundidade é de 14 metros. Enquanto as pás-
carregadeiras retiram a carga, as escavadeiras 
ainda têm que limpar o fundo do porão, na ope-
ração chamada “rechego”, que é a limpeza depois 
de toda a descarga. Uma operação em um navio 

Esse é mais um 
reconhecimento da 
qualidade de nossos 
equipamentos, 

comprovada na prática”
Giovanni Borgonovo - supervisor 
Comercial da New Holland Construction“

com carga de 30 mil toneladas dura três dias, 
com o trabalho sendo feito direto, 24 horas. 

“Desde a implantação da Antaq, a exigência 
de qualidade nas operações ficou muito grande”, 
lembra Farias, referindo-se à Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários, criada em 2001 com a 
missão de regular, supervisionar e fiscalizar as ati-
vidades nos portos. “Por isso buscamos cada vez 
mais qualidade em todas as máquinas”, afirma.

Ainda antes do fim de 2016, a Siriu vai receber 
as novas máquinas amarelas: duas pás-carre-
gadeiras W170, quatro W130 e duas minicarre-
gadeiras. Para Giovanni Borgonovo, supervisor 
Comercial da New Holland Construction, “esse é 
mais um reconhecimento da qualidade dos nossos 
equipamentos, comprovada na prática”. 

a pá-carregadeira foi a primeira 
máquina da marca a trabalhar  
para a siriu

W170
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New Holland Serviços

Referência em pós-venda, a New Holland Construction tem o mais moderno Centro de Distribuição de Peças da América 
Latina. Saiba como as peças genuínas, com prioridade máxima, chegam de forma rápida e segura a todos os cantos do país

COMO UMA PEÇA CHEGA TÃO  
RÁPIDO AO CLIENTE? 

Para a New Holland Construction a disponibi-
lidade de peças genuínas significa maior produ-
tividade no canteiro de obras e plena satisfação 
do cliente. Uma das características que conferem 
agilidade ao serviço de entrega é a sinergia esta-
belecida com o grupo CNH Industrial, que conta 
com o mais moderno Centro de Distribuição de 
Peças da América Latina, localizado em Sorocaba 
(SP). A seguir, você acompanha a rota de entrega 
de uma peça que, em apenas 24 horas, atraves-
sou o território nacional.

O CENTRO E COMEÇO DE TUDO
O Centro de Distribuição da New Holland tem 66 mil m² (o equivalente a 10 campos de futebol) e 

capacidade para abrigar quase 20 milhões de itens, de parafusos a cabines. O trabalho é totalmente in-
formatizado. Ao chegar, a peça tem o código de barras lido por pistolas de radiofrequência, e o destino 
no estoque traçado automaticamente. Veículos automáticos transportam peças com mais velocidade e 
segurança, e o sistema Carrossel de separação vertical garante rapidez e precisão ao trabalho. 

Rota de entrega é a 
peça-chave da logística

Utilizado nos motores de escavadeiras 

Identificação da peça
O pedido é embalado e identificado 

com etiqueta especial para a entrega 
com prioridade máxima utilizando o 

transporte aéreo.

Entrega na concessionária
Uma transportadora retira o pedido 
no aeroporto de Belém e faz entrega 

na concessionária Bamaq. Os pedidos 
são entregues mesmo aos sábados. 

Entrega ao cliente 
A entrega da peça para o cliente  

marca o final do ciclo de prioridade 
máxima, efetuado em 24h, garantindo 
a operação dos trabalhos do cliente. 

“O Márcio da Bamaq sempre me 
atende com muita atenção, e busca 
entregar todas as peças que preciso 
o mais rápido possível para que a 
minha empresa não pare”, explica 

Alessandro Amaral da TransGuará - 
mineração e extração de seixo.

No estoque
Imediatamente a peça solicitada é 

retirado do estoque.

Pedido - O Filtro

Apenas 2 minutos depois, o pedido 
está nas mãos de um colaborador 

do CD em Sorocaba
O software de gestão identifica o 

pedido e emite um chamado para o 
colaborador do CD. Com equipamentos 
de rádiofrequência o pedido é impresso 

imediatamente. O sistema indica a 
localização da peça, registra a  sua 

retirada do estoque, dá baixa contábil, 
emite a nota fiscal e a documentação  

de transporte.

Concessionária Bamaq,  
cidade de Marituba (PA)  
a 2.850 km de Sorocaba 

Concessionária lança o pedido no 
sistema CSPS (Commom Spare Parts 
System), utilizado mundialmente no 

Grupo Fiat.
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Embarque da peça
Os pedidos com prioridade máxima 
possuem docas especiais, onde os 
veículos têm total prioridade para 

embarcar as encomendas.

15:00

14:15

SOROCABA

BELÉM

GUARULHOS

5

O período entre o embarque da peça 
e a partida do transporte é conhecido 
como cut off, que serve para a montagem 
da carga e preparação da documentação 
de transporte. Em média os pedidos 
com prioridade máxima para o Norte do 
país saem de Sorocaba uma hora após a 
chegada da solicitação. Por se tratar de 
um pedido de máxima prioridade, o pedido 
é embarcado e enviado ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (SP). 

Mapa de viagem Sorocaba - 
Guarulhos - Belém (PA)

No aeroporto, o pedido entra no 
primeiro vôo disponível para Belém.
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New Holland

40 anos de pioneirismo e 
trabalho forte na Bamaq

Filial da Bamaq em Montes Claros completa 40 anos de operação. Boa prestação de serviço ainda é diferencial

Para celebrar o marco, conversamos com o colaborador recém-aposentado Ademar 
Ribeiro. Oportunidades e trabalho sério definem a história de 37 anos com a Bamaq

Inaugurada em 1976, a histó-
ria da filial de Montes Claros 

quase se mistura com a da 
matriz da Bamaq inaugurada 
em 1974, em Contagem (MG). A 
concessionária iniciou a parce-
ria com a New Holland Cons-
truction no estado com a matriz 
e filiais em Uberlândia e Vargi-
nha. “O nosso diferencial, desde 
o início, é uma boa prestação de 
serviço. Isso nos permitiu par-
ticipar efetivamente de grandes 
obras e atividades diversas na 
região, consolidando uma posi-
ção destaque em Minas Gerais e 
em todas as nossas unidades”, 
afirma Maximino Rodrigues, 
diretor da Bamaq. A história de 
alguns se confunde com a da 
concessionária, como os clientes 

História que desperta  
gratidão e saudade

Aniversário de tempo de casa

Wamag Transportes e a Cerâ-
mica  Forte, que adquiriram as 
primeiras pás-carregadeiras 
FR120 vendidas na filial, cita. 

“Praticamente fomos a 
primeira concessionária de 
máquinas de construção na 
região Norte e seguimos líderes 
no mercado”, completa Luiz de 
Melo, diretor adjunto de Vendas 
da Bamaq. A empresa ampliou 
sua área de atuação em outras 
regiões, levando a experiência 
adquirida ao longo dos anos em 
vendas e pós-venda de equi-
pamentos ao Norte e, a partir 
de 2006, no Nordeste. “Nosso 
pessoal de vendas não é ven-
dedor, mas consultor. É aquele 
representante de máquinas que 

Questionado sobre como 
começou a trabalhar na Bamaq, 
de pronto Ademar Ribeiro conta 
que deve isso a sua esposa, na 
época namorada. “Eu trabalha-
va em outra empresa e recebi o 
convite para mudar para Belo 
Horizonte. E minha Marilene foi 
incansável em me ajudar a ar-
rumar um novo emprego, onde 
eu pudesse prosperar, mas em 
Montes Claros mesmo. Foi uma 
de suas clientes que nos indicou 
a oportunidade. Fiz a entrevista 
e deu certo”, relembra. 

De formação contábil, Ribei-
ro começou como auxiliar de 
escritório. Em dez anos assumiu 
o departamento de Recursos 
Humanos. “Fui aproveitando as 
oportunidades de treinamento 
que a concessionária sempre 

Pode-se dizer que Carlos Sidney Lopes, de 59 
anos, foi um dos primeiros funcionários da Bamaq 
Montes Claros. “Completo 39 anos de empresa dia 6 
de outubro”, conta orgulhoso. Carlos entrou na fun-
ção de auxiliar mecânico de máquinas e atualmente 
é inspetor técnico. “Gosto muito do que faço, me 
sinto honrado de continuar trabalhando aqui e tirar 
meu sustento e da minha família”, destaca Carlos, 
que tem esposa, três filhos e três netos.  

Outra colaboradora com bastante tempo de casa 
é Maria da Glória Júnior, 48 anos, casada e com uma 
filha. “Entrei como auxiliar administrativa e sigo no 
setor, mas como assistente. Tenho satisfação de fazer 
parte desse time”.

disponibiliza aos colaboradores 
e a confiança da gerência”, con-
ta. “Quando veio o convite para 
assumir a gerência da filial, a 
parte de vendas era meu desa-
fio, mas com o tempo e muito 
trabalho, venci”. 

Ribeiro ainda lembra de sua 
primeira venda na Bamaq: duas 
pás-carregadeiras e duas moto-
niveladoras para a Prefeitura de 
Montes Claros. No final do ano 
passado, por iniciativa própria, 
ele conversou com a diretoria 
da Bamaq sobre já ser tempo 
de se aposentar e se dedicar 
integralmente à convivência 
famíliar. Então, desde o começo 
de 2016 deu-se o processo de 
migração para a aposentadoria, 
com a chegada de Thiago Serpa. 

História

MIGRAÇÃO FRATERNA
Ademar Ribeiro acompanhou e aconselhou seu sucessor na empresa, Thiago Serpa

chega ao cliente e apresenta 
uma solução. Queremos fazer 
sempre mais: esse é o nosso 
lema”, define Rodrigues.

As atividades na Bamaq 
Montes Claros também seguem 
essa premissa. É o que con-
firma o gestor da filial Thiago 
Serpa. “Seguimos trabalhando 
fortemente para estar sempre 
próximos do cliente, dando todo 
suporte para que nossas máqui-
nas contribuam com potencial 
máximo na operação”. Serpa é 
novo na equipe Bamaq, assumiu 
a filial em agosto, após a apo-
sentadoria do colaborador Ade-
mar Ribeiro, que optou por se 
dedicar integralmente à família 
(confira ao lado).

RAIO X BAMAQ 
Montes Claros

Quais máquinas são 
mais vendidas na região?  

Equipamentos 
pesados,  
principalmente 
escavadeiras e  
pás-carregadeiras

Sobre a sede:

Área total:  
9.105 m2 
Área construída: 
1.656 m2

01

02

“Chego com a tarefa de 
manter, e como o tempo elevar, 
o bom atendimento na região”, 
avalia Serpa. “Só tenho a agra-
decer a parceria e confiança de 
todo time Bamaq, New Holland 
e dos clientes durante meus 37 
anos”, finaliza.
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New Holland

Escavadeira de Rodas

WE190B PRO

Pneus duplos: 10.00-20, 11.00-20
Pneus únicos: 18R 22.5, 600/40-22.5
A disponibilidade dos pneus pode ser 
limitada pela homologação local.

Potência líquida do volante (ISO 14396/ECE R120):  
158 hp/118 kW @ em 2000 rpm
Marca e modelo: CNH F4GE9684E*J607
Tipo: Injeção direta tipo diesel, arrefecida com água 
com turbo compressor do intercooler
Deslocamento do motor: 6.7 L
Número de cilindros: 6  
Diâmetro x curso: 104 x 132mm
Torque máximo a 1.200 rpm: 670 Nm
Filtro de óleo do motor remoto para fácil substituição.
O seletor de marcha lenta automática restaura o 
motor a um rpm mínimo quando os controles estão na 
posição neutra.
Temperatura inicial externa de -25 ºC como equipa-
mento padrão. Motor em conformidade com os padrões 
97/68/EC STAGE IIIA.

Tipo: ORBITROL com válvula de segurança
Bomba: tipo de marcha
Cilindro da direção: efeito duplo, integrado no eixo 

Bombas principais: 3, deslocamento variável, pistão axial
Fluxo máximo total: 389 L/min. (2 x 144 + 101)
Fluxo baixo auxiliar, opcional (ligar/desligar): 22 L/min
Fluxo médio auxiliar, opcional (proporcional): 80 L/min
Pressão de percurso/implemento: 340/370 bar
PowerBoost: 370 bar  Bomba piloto: 45 bar
Pressão do circuito de giro: 360/390 bar
Cilindro único do braço: 115 x 1.170 mm
Braço com duas peças do cilindro do braço: 115 x 1.020 mm
Cilindro do braço: 125 x 1.290 mm
Cilindro da caçamba: 105 x 1.025 mm
Cilindro de posicionamento: 155 x 745 mm
Amortecimento do curso da extremidade do cilindro.
Controle eletro-hidráulico. 
Hidráulica de três bombas com duas bombas principais e uma 
bomba de giro separada. Oito estágios de energia selecionáveis 
com Power Boost permanente em estágios de elevação. 
POSIÇÃO DE MARCHA LENTA:
Elevação 1, Elevação 2, Eco 1, Eco 2, Eco 3, Pesado, Percurso de 
estrada, Modo de nivelamento para operação suave.
Aceleração de giro ajustável (potência) e desaceleração (freio). 
Aumento de potência automático no modo de acionamento.PNEUS

CAPACIDADES
DE ABASTECIMENTO

SISTEMA  
HIDRÁULICOMOTOR

DIREÇÃO
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Motor garante 24h sem 
parada na safra de cana

Durante a safra de aproximadamente 200 dias, máquinas trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana 

FPT Industrial

Óleo do motor: 15 l 
Sistema de refrigeração: 22 l
Tanque de combustível: 274 l
Sistema hidráulico (inclusive tanque):  
235 L único
250 L para articulação tripla

Confiabilidade, robustez e boa relação entre 
custo e benefício são os destaques citados pela 

Usina Nova Gália sobre os motores industriais da 
FPT Industrial, que equipam máquinas de cons-
trução New Holland. O cliente está na Zona Rural 
da cidade de Paraúna, em Goiás, e utiliza as má-
quinas para o carregamento de bagaço de cana.

Por safra, os motores da linha amarela da New 
Holland encaram uma rotina severa. “O carrega-
mento de bagaço de cana é feito em rampas lon-
gas e de grande inclinação. O investimento inicial 
que fizemos frente ao retorno que temos é positi-
vo, assim como o custo de manutenção. Trata-se 
de uma relação custo-benefício interessante”, 
analisa Leandro Rangel Madriles, engenheiro me-
cânico e gerente industrial da Usina Nova Gália. 

“A disponibilidade e confiabilidade dos equi-
pamentos são importantes para evitarmos para-
das desnecessárias”, ressalta Madriles. “Afinal, 

durante a safra de aproximadamente 200 dias, as 
carregadeiras sobre rodas, por exemplo, traba-
lham 24 horas por dia, sete dias por semana, 
com paradas feitas apenas para uma manutenção 
corriqueira”, acrescenta o engenheiro.

Madriles analisou o recente protótipo de motor 
FPT Industrial movido a biometano para aplica-
ção em máquinas. Para ele, a opção poderá ser 
viável para negócios futuros, uma vez que há evo-
lução nos biodigestores de vinhaça para a produ-
ção de biogás (metano). “Com isso, creio que em 
um futuro próximo teremos viabilidade técnica e 
econômica para a utilização em média escala de 
máquinas equipadas com o motor de biometano”, 
prevê o gerente industrial.

Fundada em 2008, a Usina Nova Gália atende 
o mercado nacional de etanol, e conta com seis 
estruturas com capacidade para processar dois 
milhões de toneladas de cana por safra (o que 
compreende, em média, um período de 200 dias). 
“Já trabalhamos com máquinas equipadas com 
motores FPT Industrial há oito anos. O desem-
penho do motor é bom, e o consumo médio de 
uma pá carregadeira W170B, por exemplo, é de 
19,6 litros por hora, o que consideramos bastante 
aceitável”, ressalta Madriles. 

A Usina Nova Gália conta com seis máquinas 
de construção da New Holland movidas por mo-
tores FPT Industrial, sendo uma motoniveladora, 

três pás-carregadeiras sobre rodas, 
uma escavadeira hidráulica e uma 
minicarregadeira sobre rodas. “As pás 
maiores são para carregamento de 
bagaço, enquanto a motoniveladora e 
escavadeira hidráulica para conserva-
ção de estradas e barragens, e a mi-
nicarregadeira para serviços gerais”, 
finaliza Madriles.




