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Preços diferenciados para os clientes
Peças genuínas

Custo-benefício é o grande atrativo
Motoniveladoras

Novo trator de esteiras é o único produzido no Brasil 
com transmissão hidrostática e mais de 200 hp
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Em 2015, as expectativas para a retomada de importantes projetos de infraes-
trutura, interrompidos e paralisados no ano passado devido ao período eleitoral, 
são otimistas. Dentro desse contexto, a New Holland continua trabalhando forte-
mente – em conjunto com os concessionários – para que os clientes sigam satisfei-
tos com nossos produtos e atendimento.

Hoje, a New Holland tem uma das mais amplas coberturas de mercado da indús-
tria de equipamentos de construção. O resultado de nossa dedicação é palpável e é o 
que nos motiva a seguir.

 Compartilhamos com vocês um dos destaques desta edição: a linha de tratores 
de esteiras que recebe um integrante de peso, o D180C, tornando-se uma das maiores 
da América Latina. O produto é o primeiro do segmento com transmissão hidrostática 
com mais de 200 hp produzido no Brasil. Junto ao assunto, que ilustra nossa matéria 
de capa, trazemos uma linha do tempo da família de tratores, que desde 1970 utiliza o 
que há de mais avançado em termos de tecnologia de trem de força e vem evoluindo 
para oferecer mais produtividade e segurança na operação.

Outro destaque é a motoniveladora. Em matéria especial, são abordadas as diver-
sas aplicações para o produto, que também é utilizado no meio agrícola e se sobres-
sai pela ótima rentabilidade. A extensa linha de motoniveladoras da New Holland 
Construction é produzida exclusivamente na planta de Contagem (MG) para abaste-
cer mercados do mundo todo.

A primeira Na Obra do ano traz ainda o projeto Construção, que disponibiliza pe-
ças genuínas com preços diferenciados para os clientes da marca. Confira também o 
empolgante relato sobre como a união, a solidariedade e o trabalho podem mudar 
a realidade social e educacional, na matéria sobre o apoio da CNH Industrial a uma 
escola municipal em Contagem.

Este ano, seguiremos pavimentando o caminho para reforçar a nossa presença no 
Brasil e o compromisso com o desenvolvimento do futuro do país. Já estamos apre-
sentando ao mercado as novas escavadeiras da série C, que vocês conferem na 
próxima edição da Na Obra. Ainda no primeiro semestre, apresentaremos outros 
lançamentos que estão previstos, assim como participações em importantes feiras de 
construção, como a M&T EXPO 2015, e agrícolas. O novo ciclo que se inicia está pleno de 
oportunidades.

Que 2015 seja um excelente ano para todos!
Boa leitura!

Nicola D’Arpino
Vice-presidente da New Holland  

Construction para a América Latina
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novo ciclo de oportunidades

www.newholland.com.brPresente em todo o BRASIL.

ANTES DO DESENVOLVIMENTO, TEM O PROJETO. O SONHO AINDA NO PAPEL. 

OS CÁLCULOS E ESBOÇOS, OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS. ANTES DO 

DESENVOLVIMENTO, TEM A OBRA. HOMENS TRABALHANDO FEITO MÁQUINAS, 

MÁQUINAS TRABALHANDO DIA E NOITE. TEM AS ESTRADAS E VIADUTOS, AS 

ESCOLAS E HOSPITAIS, O SANEAMENTO BÁSICO, AS REDES DE TRANSMISSÃO, 

AS HIDRELÉTRICAS, AS GRANDES OBRAS. ANTES DO DESENVOLVIMENTO, 

TEM UM MUNDO EM CONSTRUÇÃO E UMA MARCA QUE NÃO PARA. QUE ESTÁ 

SEMPRE INOVANDO, EVOLUINDO E SE SUPERANDO PARA TRANSFORMAR OS 

SONHOS DE TODO UM PAÍS NO BRASIL DO FUTURO. 

Assista ao vídeo.

ANTES DO  
        DESENVOLVIMENTO,
   TEM NEW HOLLAND. 

COM VOCÊ, CONSTRUINDO O BRASIL.

facebook.com/newhollandconstruction           New Holland Construction               twitter.com/NewHollandCE
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Presença eM feiras 
agrícolas no sul

App DInâMIco

A New Holland Construction continua aumentando sua participação em projetos 

e eventos ligados ao agronegócio. A marca esteve presente no Show Rural Coopavel 

2015, realizado de 2 a 6 de fevereiro, em Cascavel (PR), exibindo, no estande da New 

Holland Agriculture, a retroescavadeira B95B cabinada com ar-condicionado e uma pá 

carregadeira 12D (um dos lançamentos de 2014 na América Latina).  

Entre os dias 9 e 13 de março, foi a vez da New Holland levar os seus equipamentos 

de construção para a Expodireto Cotrijal 2015, em Não-Me-Toque (RS). Destaque para 

a exposição de uma escavadeira hidráulica 21 toneladas, uma minicarregadeira L218 e 

uma retroescavadeira B95B cabinada com ar-condicionado. 

As máquinas de construção podem ser largamente empregadas em atividades no 

campo. Retroescavadeiras e pás carregadeiras são grandes protagonistas, principal-

mente no setor sucroenergético, responsáveis pela implementação da infraestrutura 

nas usinas e fazendas de cana, além do manuseio do bagaço. “Com o equipamento de 

construção adequado, é mais fácil padronizar o tamanho dos talhões, a largura dos car-

readores, as áreas de carregamento e os modelos de curva-de-nível a serem adotados”, 

afirma Marcos Rocha, gerente de Marketing de Produto da New Holland Construction.

A New Holland Construction recebeu o Prêmio Top 

Engenharias 2014, na categoria setor Máquinas/Equi-

pamentos/Veículos - Preferenciais - Escavadeiras/Tra-

tores. A conquista veio em reconhecimento ao em-

penho da marca para o desenvolvimento econômico, 

social, cultural e, em particular, para as engenharias 

do Estado de Minas Gerais e do Brasil. 

A premiação é promovida pela Associação dos 

Engenheiros, ex-alunos da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Centro 

da Memória da Engenharia. “A New Holland se sen-

te honrada em receber esse prêmio. Mais uma com-

provação de que nosso time trabalha pesado para 

fortalecer a nossa presença no mercado e estreitar a 

relação com os clientes. Trabalhar pela infraestrutura 

do país nos enche de orgulho”, avalia o gerente de 

Marketing de Produto, Marcos Rocha, que compare-

ceu à cerimônia de entrega em Belo Horizonte (MG).

Disponível gratuitamente na 

Apple Store, o aplicativo Grand 

Prix New Holland simula um per-

curso dinâmico, em um canteiro 

de obras, com uma minicarrega-

deira. O game promove a competi-

ção entre equipamentos de cons-

trução, e vence quem chegar ao 

fim do circuito no menor tempo.

Ipads e Iphones funcionam 

como volantes, e o aplicativo ofe-

rece outras opções na tela para guiar a skid o mais rápido possível, como pedais para frente, trás e neutro.  

Dessa forma, o público não apenas conhece os produtos da marca no cotidiano, em obras pelo Brasil, mas 

também pela interatividade promovida para tablets e smartphones.

0504

É top!

Grupo de representantes das  empresas ganhadoras do prêmio  
no evento, realizado em Belo Horizonte. Da esquerda para direita: 
Marcos Rocha, da New Holland,  é o primeiro agraciado
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As motoniveladoras RG 170.B possuem autonomia  
nos trabalhos para atuar em diversos terrenos, além  
de proporcionarem conforto ao operador 

As motoniveladoras New Holland Construction con-

quistaram definitivamente o gosto dos clientes pelo 

Brasil. Seja em décadas passadas ou nos anos atuais, o 

custo-benefício, a fácil manutenção e a qualidade do 

produto mantêm as motoniveladoras na preferência do 

mercado. Características reforçadas pela “inteligência” 

das máquinas, que dispõem de processadores avança-

dos que gerenciam as atividades diárias.

Cliente da marca desde a década de 1970, a empresa 

Coesul, da Grande Porto Alegre, adquiriu a primeira mo-

toniveladora New Holland em 1988, com duas unidades. 

Desde então, não parou mais: em 1990 comprou outra, 

seguido de 1997, 2000, 2012 e 2013. Ao todo, são sete 

motoniveladoras, com as três últimas de cabine fechada. 

“Adquirimos New Holland por causa do produto, que 

tem um ótimo custo-benefício e necessita de pouca ma-

nutenção. E foi justamente o custo-benefício que influen-

ciou a escolha da compra da última”, conta Leandro Mot-

tola Dihl, gerente de Manutenção e Transporte da Coesul. 

As máquinas fazem serviços de terraplanagem, pavimen-

tação e acabamento de vias, tanto base quanto subleito.

Mas não é apenas em construção civil que as mo-

toniveladoras se destacam. No interior de São Paulo, 

regidas pelo setor sucroenergético, as máquinas atu-

am na construção de curvas-de-nível nas lavouras de 

cana-de-açúcar. Possuidor de 12 motoniveladoras 

RGs, Carlos José Costa de Farias Júnior, proprietário 

da Carjo Mecanização Agrícola, é fornecedor do setor 

sucroalcooleiro para a Usina Caeté (em Paulicéia) e a 

Raízen (em Mirandópolis). 

Cliente da concessionária Emblema, Carlos José 

destaca que adquire a New Holland devido à parce-

ria, ao pós-venda e ao apoio da fábrica. “Até hoje, o 

que me fez ficar com a New Holland é o pós-venda. 

Vender é fácil, a preocupação com o cliente é que in-

teressa”, afirma José.  

Motoniveladoras da marca  

são referências no mercado  

devido à qualidade e autonomia

“ Em termos de consumo, ela dá show 

em qualquer outra que tivemos até hoje. 

Dependendo do uso, o consumo da nossa 

motoniveladora é reduzido em 

8% a 10% comparado ao das outras”

José Antônio da Silva, supervisor 
de produção da Usina Coruripe

equilíbrioequilíbrio
Força e Força e 

“Na renovação da frota, foram  
selecionadas as melhores  
máquinas do mercado, e as da  
New Holland têm boa aceitação  
e um ótimo custo-benefício”,  
afirma o empresário Cezar  
Batista de Oliveira
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Escolha pEla ExpEriêNcia

Com sede em Araguari (MG), a Arco-Íris Construções e 

Serviços renovou recentemente parte de sua frota de ma-

quinários, adquirindo cinco motoniveladoras RG 170.B. 

“Devido à experiência na área, na renovação da frota 

da empresa foram selecionadas as melhores máquinas 

do mercado, e as da New Holland têm boa aceitação e um 

ótimo custo-benefício”, explicou Cezar Batista de Oliveira, 

proprietário da Arco-Íris.

Gestor de contrato da empresa, Alexandre Marcelo 

Marques conta que o foco da empresa é a locação de 

equipamentos para terraplanagem e motomecanização, 

por isso precisava de máquinas completas e fortes.

As novas motoniveladoras, compradas via conces-

sionária Bamaq, foram personalizadas para a Arco-Íris, 

que possuem, agora, pneus radial 17,5 x 25. “Isso dei-

xou as máquinas ainda mais encorpadas e robustas”, 

afirma Alexandre.

Além disso, elas contam com o sistema FleetForce. 

Com isso, na locação das máquinas, é possível saber em 

tempo real se o cliente da Arco-Íris está trabalhando cor-

retamente com as motoniveladoras. O FleetForce permi-

te o monitoramento da máquina, em que é possível, por 

exemplo, planejar uma manutenção, identificar falhas e 

até prevenir roubos.

Topografias difErENTEs

No Triângulo Mineiro, a Usina Coruripe atua em qua-

tro municípios: Iturama, Campo Florido, Limeira do Oeste 

e Carneirinhos. No entanto, apesar de estarem localiza-

das na mesma região, apresentam topografias diferentes, 

com algumas áreas mais inclinadas que outras. E em to-

das elas as RGs se saem bem.

José Antônio da Silva, supervisor de produção da Usina 

Coruripe, explica que as duas motoniveladoras RG 170.B 

da empresa são usadas para construção e conservação de 

estradas, além de terraplanagens. “Em termos de consu-

mo, ela dá show em qualquer outra que tivemos até hoje. 

Dependendo do uso, o consumo da nossa motoniveladora 

reduz em 8% a 10% comparado ao das outras”, afirma Silva.

As motoniveladoras têm cabines fechadas e o ar-con-

dicionado é excelente, pois não há vazamento de ar por 

serem bem vedadas. “No turno da madrugada, das 23h às 

7h, basta o operador deixar o ar ligado por duas horas e 

desligá-lo. O ar gelado se mantém por várias horas. Quan-

to mais forte o giro do motor, mais o ar gela. Se ele ficar 

desligado, força menos e consome menos combustível”, 

conta o supervisor de produção.

O conforto da cabine também proporciona menos 

desgaste ao operador, tanto para trabalhar em pé – ge-

ralmente no primeiro corte – quanto sentado. Além disso, 

o operador tem ótima visão da lâmina.

Carlos José utiliza as máquinas nas atividades voltadas 
às usinas sucroenergéticas no interior de São Paulo

A New Holland Construction dispõe de três 

modelos de motoniveladoras: a RG 140.B, a 170.B 

e a 200.B, que possuem até 160 hp, 205 hp e 219 

hp, respectivamente. “Essa gama completa está 

preparada para atender todas as necessidades 

dos clientes”, afirma o gerente de Marketing de 

Produto, Marcos Rocha.

Ele conta que as máquinas são ideais para 

atividades severas de movimentação da terra, 

quando são exigidas muita autonomia e força. 

“Elas são implementadas com motores 6.7 L, com 

tripla curva de potência e certificação Tier III de 

emissão de poluentes e Intercooler, o que garan-

te um custo reduzido”, diz Rocha.

Essa autonomia da motoniveladora, que 

pode ser constatada nos mais diversos terrenos 

e atividades que ela realiza, é possível devido à 

transmissão automática (Powershift), de controle 

eletrônico. Rocha lembra que esse sistema é aco-

plado ao motor por uma tecnologia de conver-

sor de torque dotado de Lock-Up, que permite o 

bloqueio do conversor de torque, transformando 

a transmissão em um sistema Direct Drive, que 

garante alta produtividade. Com esse sistema, a 

motoniveladora tem excelente desempenho em 

operações que exigem velocidade constante e 

controle fixo do deslocamento.

Além disso, a máquina possui um processador 

eletrônico ECU (Electronic Control Unit) para ge-

renciar todas as informações durante o funciona-

mento da transmissão, promovendo o que todo 

o operador deseja: maior precisão na operação.

robustez
e tecnologia

Você no controle da sua frota. O FleetForce é o 

sistema de telemetria New Holland que coleta in-

formações sobre o desempenho da máquina e a sua 

localização, disponibilizando-as em um formato de 

fácil utilização. Com isso, o cliente tem mais eficiên-

cia, baixo custo operacional e maior rentabilidade. 

Saiba mais em www.newholland.com.br .
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comparar

Em 2014 foi confirmado o sucesso do Teste e 

Comprove, uma evolução do conceito de test-drive, 

pelo qual o cliente interessado em adquirir um de-

terminado equipamento pode testá-lo diretamente 

em sua obra por até duas semanas. Iniciado há três 

anos com apenas cinco demonstrações nos estados 

do Sul do país, no ano passado o programa levou 39 

máquinas para diversas localidades de todo o Brasil, 

provando em campo todos os diferenciais da marca, 

com a participação de vários usuários. 

As atividades in loco demonstram de forma efeti-

va a eficiência dos produtos em comparação aos da 

concorrência. Marcos Rocha, gerente de Marketing 

de Produto da New Holland Construction, explica 

que o Teste e Comprove é resultado de um processo 

que já vinha ocorrendo há algum tempo e atendeu a 

uma demanda dos clientes. “Deriva dos eventos de 

um ou dois dias, que já fazíamos, quando os clientes 

operavam as máquinas por algumas horas”, lembra. 

“O programa permite ao cliente um contato mais 

próximo com os nossos produtos. A experimentação 

das máquinas proporciona um entendimento mais 

detalhado dos nossos equipamentos”, afirma o ge-

rente. O retorno tem sido positivo para a marca e em 

algumas edições do programa são feitas vendas ime-

Muito mais que um test-drive,

programa conquista clientes 

por todo o país

conhecer para 

12D usada no recolhimento de brita, em Itatiba (SP)

diatas. “Mas, mesmo quando elas não acontecem naquele 

momento, cria-se um relacionamento direto com o cliente, 

ele passa a ter um vínculo com a marca”, conclui Rocha.

“Temos investido um esforço grande em demons-

trações porque, uma vez que o cliente opera a máquina, 

tem maior percepção dos diferenciais dos equipamentos 

New Holland em comparação às demais marcas”, conta a 

responsável por Brand Communication da New Holland 

Construction, Isabela Costa.

As concessionárias têm papel ativo nesse processo. A 

rede Bamaq participou de demonstrações do Teste e Com-

prove para cerca de 15 clientes de médio e grande porte, 

conta o gerente Guilherme Nogueira, da filial de Belo Hori-

zonte (MG). “Recentemente apresentamos nossas máquinas 

na Vale Fertilizantes, onde marcas tradicionais não passaram 

no teste — mas a New Holland passou”, afirma Nogueira.

A Bamaq participou de demonstrações com as pás carrega-

deiras 12D e W170B, com a E215B e o trator de esteira D150B.

O programa tem bom recebimento, as sugestões dos 

clientes são levadas em consideração”, afirma Nogueira.

só NEw hollaNd

Para José Sarto, conhecido como Bepe, diretor pro-

prietário da mineradora Mintercol, em Aparecida do Norte 

(SP), bastou assistir ao desempenho da escavadeira E215B 

para decidir a compra. “Participamos da demonstração, 

mas nem precisei operar a máquina, só de observar deu 

pra sentir como é o funcionamento”, conta Sarto. O diretor 

da mineradora diz que já conhecia a marca e estava an-

tecipadamente disposto a adquirir o produto, pois tinha 

segurança de sua qualidade devido ao atendimento da 

concessionária Shark, com sede em São Paulo (SP). 

A compra da escavadeira de Sarto se deu pelo finan-

ciamento do Banco CNH Industrial, o banco da fábrica da 

New Holland. O equipamento está sendo usado para es-

cavação de argila e areia há cerca de um ano, juntamente 

com outra escavadeira de outra marca. “Mas vou vender 

a outra e ficar só com a da New Holland, porque dá conta 

do recado”, conta Sarto. O empresário ainda adquiriu cota 

de consórcios para dois outros equipamentos, uma retro-

escavadeira e uma minicarregadeira.

pá carregadeira sendo testada no 
terminal de cargas de sarzedo 

(tcs), em minas Gerais

O programa permite  

ao cliente um contato  

mais próximo com os nossos 

produtos. A experimentação 

das máquinas proporciona um 

entendimento mais detalhado  

dos nossos equipamentos”

Marcos Rocha, gerente de Marketing 
de Produto da New Holland Construction

“ 
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Lâminas adequadas  
ao serviço e 

função excLusivaO lançamento do trator de esteiras D180C proporciona aos clientes 

New Holland Construction o que há de melhor para o trabalho em situa-

ções que exigem força, agilidade e produtividade. O produto é o primeiro 

do segmento com transmissão hidrostática e mais de 200 hp produzido no 

Brasil, e é destaque no mercado por apresentar baixo consumo de combus-

tível, qualidade já reconhecida nos modelos D150B, lançado em 2009, e o 

D140B, nacionalizado pela marca no ano passado. “Nossos tratores utilizam 

o que há de mais avançado em termos de tecnologia de trem de força, além 

de possuir cabines espaçosas, ergonômicas e cada vez mais seguras para o 

operador”, explica Nicola D’Arpino, vice-presidente da New Holland Cons-

truction para a América Latina. “O investimento em inovação e a produção 

local são duas frentes que mantemos como prioridade no nosso planeja-

mento estratégico para os próximos anos”, completa. 

O D180C tem duas opções de lâmina: uma PAT, 

com seis movimentos hidráulicos para elevação, in-

clinação e angulação, e dois movimentos mecânicos 

(ângulo de passo); e uma Bulldozer, com quatro movi-

mentos hidráulicos para elevação e inclinação e dois 

movimentos mecânicos (ângulo de passo). A lâmina 

PAT apresenta também uma função exclusiva chama-

da shake, que permite a remoção de material pega-

joso por meio da vibração da lâmina, ativada por um 

botão presente no joystick direito.

Lançamento, D180C coloca 

a New Holland como a 

marca com a maior linha de 

tratores de esteiras de 0 a 

250 hp produzida no país

CARACTERíSTICAS dO d180C
22 toneladas de peso operacional;

610 mm de esteiras;

37933 kgf 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;

Motor NEF 6, da FPT Industrial, com 214 hp  
de potência líquida, acoplado diretamente ao 
sistema de transmissão hidrostática. 

Para entender a importância do D180C para a linha, é ne-

cessário verificar todo o processo de evolução dos tratores 

de esteiras New Holland, que começou no início da década 

de 1970. Em 1973, surgiu o AD7, com transmissão mecânica, 

lâmina Angledozer e toldo ROPS/FOPS. Quase dez anos de-

pois, em 1982, foi lançado no mercado o FD9, já com trans-

missão Powershift com conversor ou embreagem.  Novos 

modelos de tratores foram produzidos também em 1986 

e 1996, mas o ápice do desenvolvimento no segmento foi, 

sem dúvida, os anos 2000, com o D130 (2003), D150B (2009, 

importado; 2010, nacional) e D140B (2011, importado; 2014, 

nacional). Estes dois últimos modelos contam com lâmina 

PAT, cabine fechada e transmissão hidrostática.

A MAIorA MAIor

do Brasildo Brasil
LInhALInhA

trator foi testado no campo de provas 
da New Holland e por clientes
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A EvOluçãO dOS PRINCIPAIS TRATORES 
dE ESTEIRAS dA NEw HOllANd

  AD7 (1973)  
Transmissão mecânica, lâmina Angledozer, 
toldo ROPS/FOPS, fabricação nacional

  FD9 (1982)  
Transmissão Powershift com conversor ou 
embreagem, lâmina Angledozer, toldo,  
fabricação nacional

  7D (1986)  
Transmissão mecânica, lâmina Angledozer, 
toldo ROPS/FOPS, fabricação nacional

  D170 (1996)  
Transmissão Powershift com conversor ou 
damper, lâmina Angledozer, toldo ROPS/
FOPS, fabricação nacional

  D130 (2003)  
Transmissão Powershift com conversor ou 
damper, lâmina PAT ou Angledozer, toldo ou 
cabine ROPS/FOPS, fabricação nacional

  D150B (2009)  
Transmissão hidrostática, lâmina PAT, cabine 
fechada ROPS/FOPS, importado

  D150B (2010)  
Transmissão hidrostática, lâmina PAT, cabine 
fechada ROPS/FOPS, fabricação nacional

  D140B (2011)  
Transmissão hidrostática, lâmina PAT, cabine 
fechada ROPS/FOPS, importado

  D140B (2014)  
Transmissão hidrostática, lâmina PAT, cabine 
fechada ROPS/FOPS, fabricação nacional

  D180c (2015)  
Transmissão hidrostática, lâminas Bulldozer 
e PAT, cabine fechada ROPS/FOPS, ventilador 
reversível, função shake, fabricação nacional

produTo TEsTado E NacioNal

Antes de chegar ao mercado, quatro protótipos 

do D180C foram testados no Campo de Provas da 

marca, localizado em Sarzedo (MG), e em ativida-

des com os clientes. Foram mais de duas mil horas 

de validação em campo. Especificamente em uma 

mina de ferro da Vale no município de Itabirito (MG), 

foram 400 horas, atestando a robustez da máquina 

para operar em campos de extração mineral e tam-

bém na estocagem de sedimentos provenientes da 

Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte.

Fabricado na unidade industrial em Contagem 

(MG), o novo modelo pode ser adquirido pelas li-

nhas de crédito Finame. “O D180C carrega o DNA 

de inovação da New Holland Construction, que 

traz em seu histórico a introdução de diversas tec-

nologias ao mercado de máquinas de construção. 

Hoje somos a marca com a maior linha de tratores 

de esteiras de 0 a 250 hp produzida no Brasil, sem-

pre procurando apresentar aos nossos clientes no-

vidades que representem ganhos em produtivida-

de e eficiência, assim como a redução dos custos 

de operação”, afirma Nicola D’Arpino.

Em Contagem, a empresa produz, além da li-

nha de tratores de esteiras, suas quatro outras 

principais linhas de produtos - retroescavadeiras, 

motoniveladoras, escavadeiras e pás carregadei-

ras - e importa alguns modelos específicos para 

completar o seu portfólio.

graNdE porTE

Mas o que faz o D180C tão especial? Fernando 

Neto, especialista de produto da marca, afirma que 

o trator se destaca entre a linha por um conjunto de 

características e benefícios, no entanto, sem perder 

a essência que marca a reputação dos tratores New 

Holland: agilidade sobre esteiras. 

Neto aponta a transmissão hidrostática como um 

dos principais atributos do D180C, muito diferente 

do que é encontrado geralmente no mercado, ou 

seja, a transmissão mecânica. Com a hidrostática, ganha 

o operador, pois é mais conforto para ele, e ganha a 

máquina, já que apresenta menos desgaste mecânico. 

Ao empresário, essa tecnologia proporciona menor 

custo de manutenção e aumento de produtividade. 

“Não há necessidade de passar marcha, pois a trans-

missão hidrostática não possui os dispositivos mecâni-

cos encontrados em um trem de força tradicional. Em 

vez disso, há somente um sistema de bomba dupla de 

pistões conectado, de forma independente, a dois mo-

tores hidráulicos”, explica Neto. 

Todo o controle de deslocamento do novo trator de es-

teiras é realizado por um joystick que possibilita virar com 

ambas as esteiras tracionadas ou até mesmo a realização 

do giro em torno do seu eixo central (contrarrotação). 

QualidadE já coNhEcida

Quem trabalha com os modelos D140B e D150B sabe 

que os tratores de esteiras da marca têm agilidade, facili-

dade de controle e maior tração como referências de efi-

ciência. E podem esperar o mesmo do D180C.

Edilson Colombo, diretor da Emprerio Prestadora 

de Serviços, localizada em Ouro (SC), elogia o desem-

penho dos modelos D140B e D150B, pois os considera 

“muito forte”. As máquinas atuam com terraplenagem 

e limpeza de área, esta voltada para a agricultura. “A 

região onde trabalhamos tem muitas pedras, por isso 

precisamos de um trator que tenha força na atividade 

com o solo. Depois que as pedras se soltam, o trator 

empurra facilmente”.

Ele afirma que, devido ao desempenho do trator de 

esteiras, a New Holland continuará sendo sua escolha. 

“As máquinas trabalham de segunda a sábado, com uma 

média de dez horas por dia, e só param quando chove. 

Por mim, não há troca de marca por qualquer outra”.

A opinião é compartilhada pelo diretor e proprietário 

da OS Terra, da Grande Recife (PE), Sebastião Oliveira Sil-

va Júnior. Ele possui um D150B, adquirido em 2012, que 

conta com aproximadamente quatro mil horas de uso. “É 

um trator confiável, trabalho com ele em torno de nove 

horas por dia para limpeza de terreno e terraplenagem”.

Linha de montagem da família de tratores de esteiras. No registro, o 
último D170 sendo montado (à frente). Logo atrás, várias gerações 
de tratores da linha, sendo (esquerda para direita): D170, 7D, D140B, 
D150B e D180C (lançamento da marca em 2015)

Em detalhes: câmbio, 
lâmina PAT e sistema  
de transmissão  
hidrostática do novo 
trator de esteiras
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competitividade
A unidade de negócios CNH Industrial Parts & 

Service decidiu, no início de 2014, tornar as peças 

genuínas New Holland ainda mais competitivas no 

mercado. Naquele momento, a iniciativa pretendia 

dinamizar o rumo dos negócios nas 46 concessio-

nárias espalhadas pelo país.

A tarefa exigiu empenho e um amplo estudo 

para viabilizar o projeto. Um levantamento foi re-

alizado para entender as reais necessidades dos 

clientes e as formas de transformar uma simples 

ideia em realidade. Durante o estudo, todas as 

concessionárias foram consultadas, numa clara de-

monstração de parceria.

“Havia uma demanda que deveríamos atender. 

O preço de nossas peças tinha que ser mais com-

Projeto fez com que as peças  

genuínas se tornassem ainda  

mais atraentes no mercado

SuceSSo com 

petitivo e, por isso, nasceu o Plano Construção. Envolve-

mos equipes comerciais, de planejamento, marketing e 

logística, que ficaram focadas em estudar e viabilizar o 

projeto”, explica Mauricio Gouveia, vice-presidente da 

CNH Industrial Parts & Service para América Latina.

O plano foi construído sobre quatro pilares: parceria 

com fornecedores, redução de custos logísticos, elabora-

ção de novos modais de distribuição e aumento da efici-

ência de processos. “Quando começamos a adotar estes 

conceitos em nosso dia a dia, vimos que eles permitiam 

melhorar a competitividade das peças genuínas e, alia-

dos à alta qualidade e durabilidade das peças, formavam 

uma relação custo-benefício extremamente vantajosa 

para o cliente”, lembra Gouveia.

No segundo semestre, o plano foi lançado com cerca 

de dois mil itens com preços mais vantajosos ao cliente. 

Hoje, já são mais de 3,5 mil itens. Os reflexos nas ven-

das foram quase instantâneos. Na Bamaq, de Contagem 

(MG), muitos clientes receberam a notícia do reposicio-

namento dos preços das peças genuínas com satisfação. 

“É visível que a iniciativa resgatou alguns relacionamen-

tos com clientes antigos, além de concretizar vendas 

para clientes que não realizavam a reposição de peças 

conosco”, explica o gerente de Vendas da concessioná-

ria, Gustavo Pacheco, que apontou aumento de 50% no 

volume de vendas de peças genuínas após o lançamen-

to do Plano Construção.

Para os clientes, a notícia das peças genuínas com 

preços mais competitivos caiu como uma luva. A Ho-

bras Terraplanagem e Pavimentação, tradicional cliente 

da Shark (SP), aumentou em 40% a compra após o re-

posicionamento de preços. “Começamos a comprar itens 

para motores que nunca havíamos adquirido na conces-

sionária. Isso é excelente, porque agora temos garantia 

das peças e atendimento rápido para itens que estavam 

desprotegidos”, comenta o gerente de Manutenção da 

Hobras, José Bonifácio Araújo.

Além da garantia de fábrica, da qualidade atestada 

por uma equipe de engenheiros que homologa todos 

os componentes das máquinas e mão de obra espe-

cializada, a utilização de peças também possui o be-

nefício de garantir a integridade dos equipamentos, 

são mais de 3,5 mil itens com preços vantajosos ao cliente

pois foram projetadas para suportar as mais variáveis 

situações de trabalho. “Colocamos as máquinas em 

trabalhos extremos e precisamos de toda a assistência 

possível para manter a produtividade nos canteiros de 

obra”, comenta Araújo.

siTE Exclusivo

Os itens que estão com os preços mais atrativos repre-

sentam as mais diversas famílias de produto, tais como 

filtros, pneus, lâminas, material rodante, dentes, baterias 

e transmissões. Com os valores mais competitivos, outras 

demandas vieram à tona. Uma delas foi a necessidade dos 

clientes em consultar os novos preços. Por isso, foi criado 

um site exclusivo (www.pecacompreconewholland.com.

br), em que o cliente tem acesso aos preços de cada item, 

podendo verificar as vantagens em obter uma peça genu-

ína sem sair de casa ou do escritório.

O plano Construção não é uma promoção e contará 

com mais itens. “O mais interessante é que atendemos 

uma necessidade dos clientes com um grande trabalho 

de equipe, que envolveu toda a Rede de Concessioná-

rios, diversos setores, dezenas de pessoas, com o objeti-

vo de mudar a percepção que o cliente tinha dos preços 

das peças genuínas. Agora, o custo-benefício é cada vez 

melhor, e quem ganha é o cliente”, finaliza Gouveia.

Gouveia: o preço de nossas peças tinha que ser mais 
competitivo e, por isso, nasceu o Plano Construção, 
com várias equipes envolvidas para viabilizar o projeto

vaNTagENs Em adQuirir 
uma peça genuína

Garantia de maior produtividade;

Integridade da máquina; 

Maior vida útil dos equipamentos;

Suporte especializado;

Preços competitivos.
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concessionários

pontos46
de distribuição

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

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

CAsA DA LAVourA LtDA.
Sergipe
Aracaju | (79) 3241-3033

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

CyCosA trAtorEs E MáquiNAs LtDA.
Alagoas
Maceió | (82) 2126-2100
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

O “Mutirão Mãos à Obra” reuniu mais de 100 voluntários num 

sábado ensolarado na Escola Municipal Professora Lígia Maga-

lhães, em Contagem (MG). A ação, promovida pela organização 

não governamental Cooperação para o Desenvolvimento e Mo-

rada Humana (CDM), contou com uma rede de parceiros com-

posta por empresas, como a New Holland e a Bamaq, poder pú-

blico, como a Prefeitura de Contagem, e a comunidade.

A CDM é a responsável pela interlocução entre as empresas 

e a comunidade. De acordo com a gerente de Projetos, Vívian 

Ramos, a ONG funciona como “uma ponte entre a New Holland 

e a escola”. O mutirão envolveu a realização de reparos e pintura 

da quadra, fachada, vestiário e arquibancada, além de capina 

de toda a área no entorno da escola. Enquanto os voluntários 

ofereceram tempo e disposição para execução dos trabalhos, 

a Prefeitura e a escola forneceram todo o material necessário, 

como tintas, rolos e pincéis.

Ao elogiar o envolvimento dos moradores e dos funcioná-

rios no mutirão, a diretora da escola, Louane Morais, enfatizou 

que “toda conquista se torna mais fácil quando se unem forças”. 

Para ela, o apoio de vários segmentos da sociedade, incluindo a 

iniciativa privada, complementa a missão da escola de promo-

ver a motivação nos estudos, oferecendo aos estudantes um 

espaço cada vez mais acolhedor. “Hoje, só tenho a agradecer 

a todos os envolvidos, especialmente os voluntários que cola-

Mutirão para revitalização de escola, oficinas socioeducativas,  gincanas e eventos 

festivos para comunidade foram ações realizadas pelo programa Plantar & Construir
boraram para a concretização do sonho da reforma. São parceiros 

como a New Holland, apoiadora em outras atividades, que possibi-

litam a realização de novas ações de aproximação com a comuni-

dade – moradores, pais, alunos e funcionários –, que, muitas vezes, 

não conseguimos realizar sozinhos”, afirma Moraes.

giNcaNa amBiENTal

Enquanto o “Mutirão Mãos à Obra” cuidou do espaço físico da 

escola, professores e estudantes comandaram uma exposição de 

projetos pedagógicos relacionados à preservação ambiental, de-

senvolvidos em sala de aula. 

A proposta era que cada uma das 14 turmas desenvolvesse, 

com material reciclável, um objeto utilitário ou decorativo para 

ornamentar a escola depois da conclusão da reforma. Após conhe-

cer os trabalhos expostos, os visitantes foram convidados a votar 

naquele considerado o mais interessante. O vencedor foi o projeto 

desenvolvido pela turma do 6º Ano, da professora Sueli Maurício, 

em que, utilizando a arte da decupagem, os estudantes revitaliza-

ram carteiras que estavam em desuso e, agora, poderão retornar 

às salas de aula, evitando que a escola tenha que adquirir novo 

mobiliário. A turma campeã foi premiada com uma visita à Fazen-

da Vale Verde, em Betim (MG).

BalaNço posiTivo

Segundo Erika Michalick, coordenadora de Sustentabilidade 

da CNH Industrial, o Programa Plantar & Construir fechou 2014 

com um saldo social positivo. “Além das oficinas socioeducativas 

que conseguimos promover, beneficiando 83 crianças e jovens, 

apoiamos o mutirão para revitalizar a escola e participamos dele, 

com a presença de voluntários da empresa. Muito mais do que o 

investimento, nós, como empresa, temos o compromisso de in-

teragir e ajudar a construir uma sociedade de valores”. Em 2014, 

somente pelo programa, foi investido cerca de R$ 1 milhão em 

Contagem e região, pelas leis de incentivo à cultura e ao esporte.

socialNew Holland

uNIãO E TRANSFORMAçãO

Voluntários se dedicaram a  
promover melhorias na Escola Lígia 

Magalhães, tendo a New Holland 
como parceira no trabalho



TRABALHO PESADO?
DEIXA QUE ELE RESOLVE.

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA:  
menos manutenção, mais eficiência.

NOVO COMANDO SHAKE DA LÂMINA:
liberação automática de resíduos.

LÂMINAS BULLDOZER  
E PAT DISPONÍVEIS:
para maior robustez e flexibilidade

TAXAS A PARTIR DE 0,57% A.M.  
pelo FINAME*0,57 

% A.M.

* Taxa Finame vigente no mercado. 0,57% 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

/newhollandconstruction               New Holland Construction               twitter.com/NewHollandCE

NOVO TRATOR DE ESTEIRAS D180C.  
Força. Robustez. Agilidade. Feito para encarar qualquer desafio.


