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Sinônimo de colheita perfeita

Nova linha Axial-Flow Série 130 chega ao
campo para revolucionar o agronegócio

A8800 proporciona
maior economia
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Só quem criou
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a melhor axial.
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* Informações técnicas extraídas de testes da Axial-Flow 5130 em relação a concorrente do mesmo segmento.
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AXIAL SÓ EXISTE UMA. CASE IH.

modeloS da Série 130:
• 4130 • 5130 • 6130 • 7130
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CAPA

CARTA AO LEITOR

Continuar investindo é nosso compromisso

O

lançamento da nova linha de colheitadeiras
Axial-Flow Série 130, o principal da indústria
de máquinas neste ano e um dos maiores da
nossa história, me faz pensar como cada um – seja produtor ou empresa – se comporta em períodos difíceis e
de incertezas econômicas. Muitas empresas se retraem.
Outras, como a Case IH, investem, aperfeiçoam seus
métodos, reforçam seu serviço, buscam na inovação e
nas novas tecnologias a melhor resposta para momentos de dificuldades. Os investimentos que fizemos para
o desenvolvimento, testes e lançamento da nova linha
de colheitadeiras são uma prova inquestionável do nosso compromisso com a agricultura brasileira.
E não estamos fazendo mais um discurso comercial. Lançamos a melhor linha de colheitadeiras
de médio porte do mercado e temos números para
comprovar o que estou dizendo: a maior performance da categoria, até 10% mais produtiva que nosso
principal concorrente; a maior reserva de potência do
mercado, em alguns casos mais que o dobro da concorrência, garantindo uma colheita fácil em qualquer

“Os investimentos que fizemos para
o desenvolvimento, testes e lançamento
da nova linha de colheitadeiras são
uma prova inquestionável do nosso
compromisso com a agricultura brasileira.”
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condição e ao mesmo tempo entregando uma economia de até 20% no consumo de combustível e outros
17% de no custo de manutenção versus os modelos
anteriores. Além da Série 130 estamos com outras novidades, como a nova colhedora de cana A8800 Modelo 2016 e as melhorias na série de tratores Puma.
Só uma empresa verdadeiramente comprometida com
os resultados do produtor e com o agronegócio teria
coragem de fazer lançamentos desse porte num momento em que todos concorrentes se retraem.
E nossos clientes reconheceram esse comprometimento. Em 2015 a Case IH atingiu a excelente nota
de 68,8 no NPS (Net Promoter Score, índice universal
que mede a satisfação e lealdade de clientes), o melhor
da nossa história.
Nas próximas páginas, você poderá conhecer
um pouco mais o que estamos fazendo e os instrumentos que estamos oferecendo para o produtor brasileiro
ser ainda mais eficiente e competitivo.
Boa leitura.

A REVOLUÇÃO AXIAL
Axial-Flow Série 130 é o maior lançamento
dos últimos anos da marca no Brasil
POR

:: Elaine Bento

D

e norte a sul no Brasil, o sistema de colheita axial sempre foi um sucesso. Mas você
sabia que foi a Case IH que, em 1977, revolucionou a agricultura mundial com a
criação do sistema de separação de grãos de fluxo axial com um único rotor? Esse
método passou a entregar grãos com maior qualidade e aumentou
a capacidade de colheita, surpreendendo o agricultor da época.
De lá para cá, a tecnologia tornou-se ainda mais visível e
admirada. Quem conhece o sistema axial garante que não troca mais. Nos anos 90, a tecnologia começou a ser produzida e
comercializada, exclusivamente pela marca, em solo brasileiro.
Com o passar do tempo, outras montadoras adotaram o sistema
em suas máquinas, mas foi a Case IH que criou, desenvolveu
e segue até hoje surpreendendo com os melhores resultados.

Mirco Romagnoli,
Vice-Presidente para
América Latina
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Você sabia que a colheita mecanizada
de arroz no Brasil começou nos anos
30 no Rio Grande do Sul? Esse foi
o início de um processo de evolução
com grandes consequências para a
economia do país.

Um dos primeiros clientes a receber uma Axial-Flow
da nova linha, modelo 4130 de classe 5, Darci Martarelo está
satisfeito com o rendimento entregue na colheita, que ocorreu entre janeiro e fevereiro desse ano. “Sou cliente da marca, já tinha um trator Farmall e agora adquiri a colheitadeira
e estou realmente feliz com o resultado”, reforça o cliente da
concessionária Pivot Equipamentos.
Com um território de 340.086 km², o estado de Goiás
abriga a cidade de Formosa, onde Martarelo cultiva soja, milho, alho e cebola em pouco mais de 600 hectares. Junto com
a família, o produtor observa de perto o crescimento e expansão do agronegócio. Para ele, é fundamental ter, na propriedade, máquinas de alta performance. Quando questionado se a
tecnologia assusta, garante que não e explica que a tecnologia
empregada nas máquinas é instintiva, isto é, de aprendizado
intuitivo, sem complexidade. "E tem mais, a tecnologia está aí,
acessível, já não se trata do futuro, mas do presente. A gente
tem que saber tirar proveito disso", complementa.
A 260 km de Formosa encontra-se Silvânia, ainda em
Goiás. Uma cidade que tem como base econômica a pecuária
e a agricultura, com forte participação de produtores da Agricultura Familiar. Foi lá, na denominada "Região da Estrada de
Ferro", que a Case IH acabou de conquistar mais um cliente.
Waldomiro Paisano Gomes produz soja, milho, feijão e sorgo em 2.200 ha, junto com seus filhos Ademir e
Amilton Gomes – o primeiro a operar a máquina quando
ela chegou na propriedade.
Essa foi a primeira vez que a família trabalhou
com uma colheitadeira da marca e, de acordo com o pai,
Waldomiro, o resultado foi surpreendente. "Eu conhecia
o sistema axial porque meu vizinho tem uma máquina
Case IH na versão anterior. De tanto ele falar, quis conhecer de perto e a máquina não deixou a desejar em nada,
estou realmente admirado".
Para Gomes, uma das grandes vantagens da máquina
é a economia. "É uma máquina que gasta menos, que rende
mais, sem falar na mudança feita nos pneus: tudo funciona e
a qualidade do grão é ótima", finaliza.
Cada vez mais o produtor se preocupa com rendimento e produtividade. De acordo com a segunda previsão
divulgada em março, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a safra de grãos 2015/2016 deve atingir
210,5 milhões de toneladas, representando 1,4% a mais do que
a colheita do ano agrícola anterior. Entre os fatores que fazem
o Brasil bater esses recordes frequentes está a mecanização
agrícola e a tecnologia empregada nas máquinas.
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“É uma máquina que gasta menos,
que rende mais, tudo funciona e a
qualidade do grão é ótima”
Waldomiro Paisano Gomes, produtor de Formosa (GO)

A SAFRA BRASILEIRA
DE GRÃOS 2015/2016
SOJA

102,1 MI DE TONELADAS
É a principal lavoura, responsável
por mais de 56% da área cultivada do país

MILHO

82 MI de toneladas
TRIGO

5,5 MI de toneladas

ARROZ

11,6 MI de toneladas
FEIJÃO

3,3 MI de toneladas

TOTAL DE GRÃOS

210.465 MI DE TONELADAS

Alta de 1,4% • 2,8 mi de toneladas
a mais em relação à safra anterior
TOTAL DE ÁREA PLANTADA

58.454 MI DE HECTARES
Aumento de 512,8 mil hectares
em comparação à safra passada, que
chegou a 57,9 milhões de hectares
A área plantada na atual safra equivale
a praticamente toda a extensão do estado
de Minas Gerais, que tem 586,519 km²

E em se tratando de tecnologia, a Case IH é especialista em antecipar tendências e soluções. O projeto inteiro
das novas máquinas foi desenvolvido sob o conceito Efficient
Power, que oferece recursos tecnológicos para o agricultor
produzir mais, com custos operacionais cada vez menores.
A Série 130 chega ao mercado apresentando as seguintes
vantagens: maior performance da categoria, colheita fácil
em qualquer condição, melhor qualidade de colheita e maior
disponibilidade, e ainda o menor custo operacional.
Todos esses benefícios atendem as necessidades do agronegócio nacional, que a cada dia demanda mais tecnologia.
Em 2016, a estimativa de área plantada no país aumentou, totalizando 58,5 milhões de hectares, equivalentes
a 0,9% sobre a safra passada, de acordo com a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab).Ou seja, o Brasil cresce
em áreas cultivadas, aumenta a produção, consequentemente, o produtor precisa de máquinas mais fortes, capazes de
atender as curtas janelas de plantio e de colheita, com baixo
custo de manutenção.

Waldomiro Gomes e seu
filho Amilton: estreia da
marca na lavoura foi
surpreendente

CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS
GRANDES REGIÕES PARTICIPAÇÃO
NA PRODUÇÃO FEVEREIRO DE 2016
3,6
9,7
8,8

42,1

35,8
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De Goiás para o Paraná. Na cidade de Toledo, o cliente Cleidson Bordini, atendido pela concessionária Agricase, também foi um dos primeiros
a colher com uma máquina da nova linha.
Bordini já conhecia o sistema axial. Antes
de receber a nova colheitadeira, modelo 5130, já colhia soja, milho e trigo com outras três máquinas
Axial-Flow 2688. Admirador do sistema de colheita
axial, Bordini ficou satisfeito com a nova máquina.
“A colheitadeira é silenciosa e o novo tubo de descarga garante mais rapidez na descarga dos grãos, o
que gera maior rendimento na lavoura e, além disso,
agora as axiais estão com motores eletrônicos.”
Esse lançamento representa a evolução do sistema de colheita Axial-Flow. A Série 130 é composta
de quatro modelos: 4130 (da classe 5), 5130e 6130 (da
classe 6) e 7130 (da classe 7). As classes 5, 6 e 7 são usadas em todas as regiões do Brasil e representam mais
de dois terços do mercado de colheitadeiras de grãos
no país. Atualmente, a tecnologia axial está presente
em aproximadamente 70% das máquinas vendidas.
Na nova linha os motores mecânicos foram
substituídos por motores eletrônicos FPT Industrial,
cuja reserva de potência pode chegar ao dobro do
principal concorrente; o rotor Small Tube apresenta um volume 26% maior para o processamento de
grãos, comparado ao modelo anterior, e as áreas de
peneiras são as maiores da categoria.
O lançamento é o maior da história da fabricante no Brasil. Foram investidos 40 milhões de dólares no desenvolvimento do projeto, nos testes de
campo e na preparação de uma linha de montagem
exclusiva na fábrica de Sorocaba, no interior de São
Paulo. “Estamos renovando a linha de maior sucesso da marca, com o sistema Axial-Flow, que já é reconhecido e aprovado pelo produtor rural; por isso
nosso compromisso de apresentar uma solução ainda
melhor, mais completa e eficiente era muito grande”,
afirma Mirco Romagnoli, Vice-presidente da Case IH
para a América Latina.
“Além de novos motores e rotores, pensamos
em todos os detalhes que fizessem a máquina colher
mais em qualquer condição de trabalho, apresentando grãos mais limpos e inteiros”, diz Christian
Gonzalez, diretor de Marketing da Case IH para a
América Latina.
Antes do lançamento da Axial-Flow Série
130, foi realizado um trabalho diferenciado entre
fábrica, concessionários e clientes, com atendimento personalizado de especialistas.
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Além do time completo em campo,
uma pesquisa de satisfação foi realizada, aliada a uma visita técnica que ocorria a cada 100
horas de operação da máquina, tudo isso para
acompanhar os primeiros resultados de perto,
em diferentes regiões do Brasil, e para garantir
a melhor performance aos clientes que adquirirem as colheitadeiras a partir de agora.
Auri Orlando, gerente de serviços Case IH,
destaca que 100% dos concessionários estão capacitados para realizar as entregas técnicas a partir
do lançamento oficial da nova linha.
Além disso, Orlando explica que a
agilidade no atendimento e a integração entre as ferramentas é o diferencial do serviço
de pós-venda para as colheitadeiras. "Não
é apenas suporte técnico. É a integração do
suporte com o sistema logístico, com o treinamento, e o investimento em tecnologia que
nos permitem atender as necessidades do
cliente da forma mais rápida possível.”

COLHEITA FÁCIL
EM QUALQUER CONDIÇÃO
A grande possibilidade de ajustes proporcionada pelo sistema de
debulha e separação (rotor Small Tube 51-61-7130, gengivas, barras,
côncavos e grades), a não necessidade de ajuste manual graças ao
novo sistema de tensionamento automático da correia do alimentador,
a facilidade no descarregamento do tanque graneleiro devido aos novos
comprimentos do tubo de descarga e as respostas mais rápidas às
variações de condições de colheita (motorização eletrônica) permitem
ao operador uma colheita mais fácil.

MAIOR DISPONIBILIDADE E
MENOR CUSTO OPERACIONAL
Os novos componentes redimensionados aumentam a confiabilidade
de componentes críticos. A nova frequência de manutenção reduz
o tempo gasto com essa função e a quantidade de consumíveis
utilizada durante a safra, enquanto a nova motorização oferece
redução de combustível, resultando em modelos mais robustos e com
menor custo operacional.

MAIOR PERFORMANCE
DA CATEGORIA
A nova motorização eletrônica que equipa todos os modelos da
Série 130, aliada ao consagrado rotor Small Tube, maior tanque de
combustível e um sistema de limpeza com maior capacidade de
processamento, resulta nos modelos mais produtivos da categoria.

MELHOR QUALIDADE
DE COLHEITA

Darci Martarello acaba de
adquirir a colheitadeira e
comemora o resultado

Exclusivamente com uma transição eficiente e suave (cone de
transição), configurações específicas para cada tipo de cultura e suas
condições de lavoura, aletas propulsoras (vanes do rotor) ajustáveis,
novo berço de sem-fins e maiores áreas de peneiras, rotor Small Tube
(51, 61, 7130), nova cobertura do tanque graneleiro e nova opção de
picador com lâminas móveis, as colheitadeiras da Série 130, desde o
corte à distribuição do resíduo, oferecem aos produtores o S E G U E
que há de mais avançado em qualidade de colheita.
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CONHEÇA MELHOR A NOVA SÉRIE 130
MOTOR

A Série 130 vem equipada com novos motores eletrônicos (FPT NEF 6 para os modelos 4130 e 5130 e FPT
Cursor 9 para os modelos 6130 e 7130) de até 378 cavalos
e com até o dobro de reserva de potência dos modelos
atuais do mercado. Essa característica permite que a máquina tenha resposta mais rápida para ganhar potência e
torque, mantendo a velocidade de colheita, de rotação do
industrial e do processamento dos grãos, mesmo quando
as condições de colheita são difíceis, como nos casos desoja com talo verde ou material úmido.
Com a mudança na motorização, os testes de
campo mostram que o equipamento Case IH é até 10%
mais produtivo e consome 11% menos combustível,
quando comparado ao principal concorrente, como é o
caso do modelo 5130.
O tanque de combustível, que aumentou em
40% a capacidade de armazenamento em relação à linha
Axial-Flow atual, oferece maior autonomia ao operador
na hora da colheita.

NOVO ROTOR SMALL TUBE
• Maior capacidade de processamento
• 5130, 6130 e 7130

O sistema foi aprimorado na Série 130. Os modelos 5130, 6130 e 7130 receberam o novo rotor Small
Tube, cujo espaço da área de debulha e separação ficou
26% maior. “O Small Tube tem um diâmetro menor e
gengivas maiores e por isso o contato entre os grãos colhidos e a máquina diminui, preservando a qualidade do
material”, explica Roberto Biasotto, gerente de Marketing de Produto da Case IH.
Nas novas axiais cada mesa de sem fim alimenta uma seção de peneira, contribuindo para aumentar
a limpeza do material colhido, mesmo em velocidades
mais rápidas. Com área de peneira até 42% maior que o
do principal concorrente, as colheitadeiras da Série 130
tornam-se as maiores do mercado (em termos de tamanho) na categoria de potência média.

MANUTENÇÃO

O novo tanque graneleiro, com capacidade para armazenar até 10.600 litros,
teve acobertura redesenhada e ganhou uma extensão em lona na parte interna, evitando a entrada de chuva e reduzindo as perdas. A limpeza e manutenção estão mais
simples porque não é necessário o uso de travessas de estruturação.
Outra novidade relacionada ao sistema de armazenamento e transporte é o
aumento da vazão do tubo de descarga, até 46% maior do que o principal concorrente. Também ficou mais fácil fazer o descarregamento com a máquina em movimento, devido ao aumento do comprimento dos tubos de descarga. A biqueira
maior evita o desperdício de grãos nessa etapa da operação.
Além de mais fácil, a manutenção das novas colheitadeiras também visa
diminuir os gastos para o produtor rural. No total, 15 itens tiveram a frequência
de manutenção estendida, 11 deles com impacto direto nos custos, como óleo do
motor, o que reduz em 27% o tempo desse serviço.

MAIOR VELOCIDADE
DE DESCARGA

MAIOR TANQUE
DE COMBUSTÍVEL

• 114 L/seg

• Maior autonomia

NOVA TELA ESTACIONÁRIA
• Limpeza a vácuo
• Maior vida útil do filtro de ar
• Melhor qualidade do ar de
refrigeração

MOTOR FPT

NOVOS COMPONENTES

• Novo motor eletrônico
• Maior reserva de potência
• Menor consumo de combustível

• Eixos reforçados (3,2 m)
• Tomada de força do motor (PTO)
e correia do rotor redimensionada
• Mesa de Sem Fins com maior vazão
de distribuição e processamento

NOVO CANAL ALIMENTADOR
• Maior e reforçado
• Sistema automático de tensionamento
da correia
• Plataforma de até 35 pés
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ROTOR

NOVO DESIGN
• Design moderno, igual
à Série 230
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COLHEITA

A ECONOMIA ESTÁ
NOS DETALHES
Mais de 40 pontos de melhorias na nova A8800
proporcionam maior disponibilidade, mais tecnologia
e economia de 15% no custo operacional
POR

N

:: Ana Paula Scorsin

o acumulado de abril de 2015 até 1º de
janeiro de 2016, a moagem de cana alcançou 594,08 milhões de toneladas, com
aumento de 4,58%, segundo dados da União da
Indústria de Cana-de-açúcar (Unica).
Neste mesmo período as vendas de etanol
alcançaram 22,89 bilhões de litros, sendo 1,68 bilhão de litros ao mercado internacional e 21,21
bilhões de litros destinados ao abastecimento doméstico. O volume total comercializado na safra
2015/16, em relação aos 18,49 bilhões de litros
comercializados no mesmo período do ciclo anterior, representa um aumento de 23,78%.
Os números mostram com clareza o desenvolvimento, tanto no campo como nas máquinas. Esse tem sido o incentivo para a Case IH, que
com quase 70 anos de tradição em tecnologias do
setor canavieiro, continua aumentando a disponibilidade mecânica, gerando maior eficiência e
produtividade.
Dessa necessidade surgiu a nova A8800,
que no modelo 2016 vem com mais de 40 pontos
de melhorias. “Tais pontos foram desenvolvidos
com foco em três grandes pilares: maior disponibilidade, menor custo operacional e tecnologia
de gestão”, explica Fábio Balaban, especialista de
Marketing de Produto Case IH.

MAIOR DISPONIBILIDADE
A versão 2016 possui novos sistemas de filtragem aumentando o intervalo de troca e reduzindo a quantidade
de filtros, principalmente no sistema hidráulico. O novo modelo também aperfeiçoa a estrutura do elevador e adição
de peças com material mais robusto e
resistente, possibilitando um aumento
da vida útil de componentes.
Além disso, a marca prezou
pela facilidade na manutenção. O novo
sistema de iluminação auxilia reparos noturnos, com um ponto de luz dedicado para a parte frontal do equipamento e um pendente, para utilização
360º. Já os novos rolamentos dos rolos
alimentadores tiveram uma redução de
83% no seu tempo de troca, de 15 horas, para 2 horas e meia .

SEGUE
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SOU CASE IH

A conquista de uma
nova era na lavoura

A centralização dos pontos de lubrificação é outro diferencial que possibilita realizar a tarefa em 30 minutos (a cada 50 horas de
colheita). São seis pontos, estes com 17 bicos
graxeiros, em um total de 91.
Com as novidades, todas diretamente
relacionadas à confiabilidade, é possível aumentar a produção em 10.080 toneladas por
safra, já que possibilitam um acréscimo de
211 horas/safra.
MENOR CUSTO
OPERACIONAL
Além dessas mudanças, concentradas
no aumento da disponibilidade mecânica, a
marca investiu na redução de custos. O novo
Sistema de Filtragem da Sucção de óleo hidráulico proporciona um aumento no intervalo de
troca, de 250 para 1000 horas (redução de 46
filtros por safra para apenas seis filtros). Outra
mudança significativa foi realizada na colhedora: a nova vedação dos motores hidráulicos, que
proporciona redução da frequência de troca dos
retentores em cinco vezes.
O conjunto de alterações, como nova mesa
de giro e novo filtro Blow-by c, proporcionam uma
redução de custo de pelo menos 15%.
TECNOLOGIA DE GESTÃO
A tecnologia Pro 700+ conta com o
exclusivo gerenciamento de mapa de plantio
em linhas individualizadas e o gerenciamento
de produtividade.
Balaban explica que, com a gestão de linhas, a colhedora consegue identificar todas as
irregularidades que ocorreram durante o processo de sulcação e plantio. ”A máquina traça
a mesma rota do trator, garantindo um melhor
controle de tráfego da lavoura, diminuindo a
compactação do solo e danos no canavial”.
Os monitores possibilitam, também, o
gerenciamento de produtividade, no qual sensores de alta tecnologia, instalados no elevador
da colhedora e aliados a uma balança, levantam dados que, quando cruzados, estimam a
produtividade por metro linear. Esses dados,
encaminhados para o escritório, garantem
a criação de mapas de produtividade, que
identificam pontos de maior e pior produção
de cana em cada talhão, possibilitando também estimar em tempo real a produção por
área e por hora.
14

Estimativa de economia de até

R$ 30 mil por safra

Com Meu Primeiro Case IH, pequeno produtor troca
técnicas tradicionais de cultivo por tecnologia do Farmall
POR

Novo sistema de filtragem de sucção
Novas vedações dos motores hidráulicos
Nova mesa de giro com sistema SOFT STOP
Novo filtro Blow-by
Elevador e Extrator Primário

:: Ana Paula Scorsin

L

avrar a terra com boi é uma prática que acompanha a humanidade há séculos e ainda pode
ser presenciada em algumas regiões do país.
Antônio dos Santos, de Ernestina (RS), passou boa
parte de seus longos dias de trabalho árduo utilizando animais para o plantio em sua propriedade.
Em 2015, o produtor comprou seu primeiro
trator e colocou fim a esse método de trabalho que
passou por gerações. “Sofri junto com meu pai lavrando com boi e com tratores não traçados. Via os
outros trabalhando com trator e pensava que nunca na vida iria ter um”, comenta.
A aquisição do Farmall 80 representa muito
mais que uma compra: é uma conquista. O trabalho nos 30 hectares, utilizados para o plantio de
soja, aveia e criação de seis vacas leiteiras ficou
mais fácil e seguro. “Esse ano teve bastante chuva
durante o plantio. Se não fosse um trator traçado,
não puxaria a plantadeira que eu tenho.”
As qualidades da linha vão além de potência
e flexibilidade. Os tratores possuem transmissão
com câmbio sincronizado, capacidade de levante e
cabine confortável, segura e confiável. “O Farmall
é forte e vai tranquilo”, conclui.
Santos tirou a prova no campo e hoje indica
a Case IH e o atendimento feito pela concessionária Meta Agrícola. Durante a Expodireto Cotrijal,
que aconteceu em entre os dias 07 e 11 de março
em Não-Me-Toque (RS), o produtor levou parentes
e amigos para conhecerem o estande da marca.
O produtor foi contemplado com as vantagens da campanha “Meu Primeiro Case IH”. Além
do financiamento pelo Programa Mais Alimentos,
terá as revisões de 300 e 600 horas gratuitas, sendo a primeira bancada pela fábrica e a segunda
pela concessionária.

O produtor gaúcho Antonio
dos Santos: sonho realizado

“O Farmall é forte
e vai tranquilo”

SEGUE
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SOU CASE IH

ESTILO

“Sofri junto com meu pai
lavrando com boi e via os
outros trabalhando com
trator e pensava que nunca
na vida iria ter um”

Em Ernestina (RS) o
Farmall garante o plantio
mesmo com período de
chuva forte

A MARCA DO SUCESSO
Tecnologia e modernidade também estão
nas roupas e acessórios da RedCase IH
POR

MEU PRIMEIRO CASE IH
A Case IH lançou, em 2015, “Meu Primeiro
Case IH” como uma forma de reconhecimento do trabalho e da evolução de homens como Santos. Hoje,
cerca de 70% da produção de alimentos brasileira é
realizada por pequenos e médios produtores e campanhas como esta levam muito mais tecnologia e produtividade para as lavouras.

A estratégia estimula a compra de um trator de
uma Marca Premium – equipamentos com tecnologia
de ponta, com fácil operação, potência e economia.
Os seis modelos da linha Farmall, de 65 a 130 CV, são
perfeitos para o agricultor que busca máquinas de
alto desempenho, confiabilidade e versáteis, podendo
ser utilizadas em diversas aplicações. Os modelos são
considerados os melhores da categoria, tendo como
principais características a economia de combustível,
facilidade na operação e a robustez.

FARMALL OFERECE VERSATILIDADE
E ALTA PERFORMANCE
Segundo Rafael Tonette, especialista de
Marketing de Produto da Case IH, a nova geração
dos tratores vem equipada com motor aspirado
de 3,9 litros e quatro cilindros, produzindo
até 30% a mais de torque, resultando um
excepcional desempenho das atividades diárias,
seja para o pequeno ou médio produtor.
“A agricultura familiar encontra na linha de
tratores Farmall o melhor custo/benefício do
mercado. Além do alto padrão Case IH de cabine
e a potência do motor, o agricultor vai trabalhar
também com uma ferramenta multitarefa na
lavoura”, reforça Tonette.
As transmissões da linha Farmall são
referências no setor. Com o acionamento de
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um reversor, o produtor tem várias opções de
marchas, tanto para frente como à ré. Outra
característica importante nos modelos Farmall
80 refere-se à alta especificação do produto: com
uma bomba hidráulica de 44,5 L/minuto, duas
válvulas remotas e uma capacidade de levante de
3690 kg o trator pode ser acoplado a implementos
de alta performance para a categoria.
Os tratores Farmall podem executar com
facilidade uma ampla variedade de atividades
agrícolas. As máquinas podem ser utilizadas
por pecuaristas, produtores de grãos, na
cafeicultura e cultura de cana, bem como por
hortifrutigranjeiros e em diferentes tamanhos
de propriedades.

:: Cristina Cassiano

A

indústria da moda sempre teve marcas e grifes para representar um determinado grupo, da nobreza ao punk,
do popular ao mais exclusivo. O universo do agronegócio
também tem a sua própria marca. A Red Case IH volta-se para o
público que vive no campo mas entende de tecnologia, que viaja
pelo mundo em busca de novidades, que negocia, que é exigente e
que representa este que é o setor que mais cresce no país.
Jovem, a RedCase IH tem camisetas polo, jaquetas, moletons de cortes e estampas modernos, sempre com um toque para
levar à identificação com os produtos da Case IH no campo: a própria marca na Linha Logo ou o ícone do trator vermelho estilizado
na Linha RedCase IH.
Prática, entende o dia a dia do agribusiness. A nova coleção
RedCase IH tem botas e botinas confortáveis, de alta qualidade e
durabilidade, que levam elegância ao campo e à cidade.
Os acessórios são verdadeiros objetos do desejo. Carteiras,
cintos e bonés, itens clássicos da marca, são acompanhados de
itens super charmosos para escritório, como os chaveiros que são
também pen-card, capas de notebook, canetas e sugestões de presentes que atendem várias necessidades do empresário do setor.
Desde novembro do ano passado todos os produtos estão
expostos no novo e-commerce da marca. Além disso, as lojas
RedCase IH marcam presença em todas as feiras, sempre com
um quiosque no estande da Case IH, para complementar os
bons negócios com a marca.
Mas a RedCase IH também tem seu lugar nas concessionárias. Emerson Mendes, gerente Corporativo da Tratorcase,
garante que as vendas só aumentam a cada mês, principalmente
quando são feitas promoções como no Dia das Mulheres, com
descontos para a clientela feminina. “As botas continuam sendo o
maior sucesso da marca”.

Visite e conheça

redcaseih.com.br
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Terra de gigantes

A superioridade da Easy Riser
é comprovada em oito pontos:
1 • Autonomia
Exclusivo sistema de reservatórios com capacidade de até 2,1
toneladas para sementes e 6 toneladas para adubo, resultando
em 1/3 a mais em sementes e cerca de 25% maior capacidade
de adubo. Ou seja, menos paradas para reabastecimento. Uma
Easy Riser de 24 linhas chega a fazer 36 ha de plantio de soja
por carga, 10 ha a mais do que a concorrência.

A plantadeira Easy Riser
impressiona pelo tamanho
e pela autonomia
de trabalho 30% superior
POR

2 • Eficiência no abastecimento
e distribuição de adubo e grãos
As caixas de adubo Case IH possuem design exclusivo
com melhor ângulo para o escoamento total do fertilizante. O
compartimento de sementes, por sua vez, armazena um big-bag
completo, melhorando consideravelmente a logística na fazenda.

:: LÍVIA PULCHÉRIO

3 • Robustez e durabilidade dos componentes
Chassi reforçado: construído com chapas de 9,5mm, a nova
estrutura é 50% mais resistente que os modelos disponíveis no
mercado. Caixa de sementes: a estrutura dos reservatórios foram
desenvolvidas com 7mm de espessura, o dobro dos sistemas
convencionais, visando a maior durabilidade.
4 • Nova linha de plantio
Discos desencontrados de 15 polegadas para melhor
desempenho na abertura do sulco; o novo raspador interno evita
o acúmulo de terra, e a roda limitadora com novo suporte é
mais afastada.
5 • Distribuição de sementes
Discos de sementes 20% maiores, em comparação com a
concorrência, trabalham em uma menor velocidade de rotação
e, com isso, conseguem uma maior precisão na aplicação da
semente por metro linear.

N

os últimos meses, o Grupo Matsumoto, de Chapadão do Sul (MS),
ganhou uma nova aliada na busca por um plantio rápido, econômico e produtivo: a plantadeira Easy Riser, lançada em 2015, uma
gigante com 42 linhas.
Desde então, a fazenda recebe visitas de vizinhos, grupos de outras
regiões do país e até dos Estados Unidos, para conhecer pessoalmente a
máquina e comprovar seu desempenho. “Todos ficam espantados com o
tamanho, eficiência e, principalmente, com a qualidade do plantio”.
Para o produtor e sócio do Grupo, Paulo Matsumoto, a Easy Riser
é a única do mercado a satisfazer totalmente suas necessidades: uma máquina de 42 linhas, com caixa de adubo e disco de corte, capaz de plantar
inclusive em áreas de terraço. Ele se arrisca a dizer que possui a maior
plantadeira do Brasil com tais diferenciais.
O lançamento possui reservatório central de sementes com 1090
kg e caixas de adubos com 250 quilos por linha. Matsumoto foi um dos
primeiros produtores do país a colocar a plantadeira em campo, primeiro
na safra 2015/16 e depois no plantio da segunda safra.
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A maior capacidade
produtiva da categoria

O centro tecnológico de
Piracicaba produz máquinas com
11, 13, 15,17,19 e 24 linhas,
mas a Case IH, em parceria com
outro fornecedor,criou também
a possibilidade de acoplamento
Tandem (sistema de junção
lateral e nova opção de engate do
chassi), dobrando a capacidade
de alguns modelos, chegando a
26, 30, 34 ou até 42 linhas.

30%

a mais de sementes

25%
a mais de adubo

6 • Baixo custo de manutenção
Com apenas dois pontos de lubrificação por linha, os
equipamentos reduziram em 75% o índice de engraxamento de
seus componentes. Enquanto uma plantadeira de 24 linhas
convencional, por exemplo, precisa fazer a manutenção de 192
pontos, para a Easy Riser a tarefa se resume a apenas 48 pontos.
7 • Distribuição de adubo FertiSystem
Um dos sistemas mais consagrados do mercado garante, além
de alto desempenho, durabilidade dos componentes, rápida e
fácil manutenção, e também a uniformidade da vazão do adubo.
8 • Qualidade no plantio
Desenvolvidas seguindo o conceito de excelência da
marca, o Agronomic Design, as plantadeiras têm exclusivo
sistema de plantio, que consegue manter a menor variação
linear e de profundidade da categoria. Isso significa melhor
stand de plantio e melhor emergência, resultando em maior
produtividade da lavoura.

SEGUE
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Quando a credibilidade
está no sangue
Sucessão familiar em concessionárias
da rede reforça solidez da marca
POR

:: Cristina Cassiano

M

uita coisa pode acontecer em 18 anos. Uma criança vira adulto, um
pequeno negócio se transforma em grande rede, uma marca se torna
tradição. É o que ocorre pelos campos do Brasil: a presença da Case IH
cresce cada vez mais, bem como a rede de concessionários, com pais passando o
bastão da empresa para os filhos.
A transição é recente na Trator Soluções, fundada em Araras (SP) em
1999, uma das primeiras concessionárias da marca no país, por César Campanha,
que antes disso tinha sido funcionário de uma revenda de importados Case IH
até 1985 – e que se define como um “tiranossauro” da marca. “Na verdade todo
mundo começa o negócio para os filhos, para a família”, admite. Hoje é com o filho
Ricardo, a filha Renata e o genro João Guilherme que ele toca a matriz e as lojas de
Piracicaba e Vargem Grande do Sul.

“Consigo gerenciar melhor o tempo
e qualificar mais os meus parceiros”
Paulo Matsumoto, produtor e sócio do Grupo
Matsumoto, de Chapadão do Sul (MS)8230

A Easy Riser possui até 30% a mais de autonomia de trabalho, comparada às principais marcas
do mercado. O resultado disso é um plantio rápido,
essencial em regiões como o Centro-Oeste, onde a janela de semeadura é curta e o atraso de alguns dias
pode comprometer o bom desenvolvimento da safra.
Matsumoto destaca também que a máquina consegue
depositar até 40 sementes/m com um disco com apenas uma carreira de furo, por conta do maior diâmetro do disco, além de possuir apenas dois pontos de
engraxamento por linha.
Segundo ele, a Easy Riser faz o trabalho de três
plantadeiras, com uma quantidade menor de combustível, e consegue plantar até 200 hectares por dia. “Isso
20

é muito importante, pois consigo gerenciar melhor o
tempo e qualificar mais os meus parceiros, pois a mão
de obra no campo está cada vez mais escassa”.
DUPLA DE FORÇA
Para puxar a “gigante” de 42 linhas, Matsumoto conta com a força do trator Steiger, de 450 cv
de potência nominal. Ele adquiriu as duas máquinas
durante a Agrishow 2015, em Ribeirão Preto (SP).
“Eu e os técnicos da fazenda fomos à feira em busca
dos equipamentos para suprir a nossa necessidade no
plantio e não tivemos dúvidas: investimos na Easy Riser e no Steiger.”

César Campanha, cercado
pela família na Trator
Soluções: Magali (esposa e
diretora financeira), Ricardo
Campanha (filho, pó-venda),
João Guilherme Martins
(genro, diretor comercial) e
Renata Martins (filha, RH)

SEGUE
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Formado em Publicidade, Ricardo trabalhou por seis
anos em agência na região, mas em 2002 decidiu seguir o chamado do negócio da família. “Comecei no estoque, depois no
setor de peças e finalmente escolhi ficar na gestão da oficina.
O sistema ainda era em Excel; a ordem de serviço ia direto
para o mecânico. Se perdesse o papel, não tinha registro”, lembra. Estudou Gestão Financeira, trabalhou num sistema para
o controle da prestação de serviços e desde então, garante, o
faturamento só aumenta. “Aprendi com meu pai que a primeira venda você pode até conseguir na lábia, mas é o pós-venda que mantém o cliente, que o faz voltar”, afirma.
O pai conta que traçou a direção dessa carreira.
“Durante quase três anos ele conheceu os processos. Mas o
mais importante está na filosofia da família: honrar a palavra e nunca prometer o que não pode cumprir”, comenta o
patriarca, que hoje já não participa integralmente da rotina
da empresa. “Sessenta milhões de toneladas de cana passam pelas nossas lojas e o cliente sabe que sempre vai nos
encontrar”. Para Campanha, essa é a principal vantagem
da empresa familiar.
Se por um lado parece natural, por outro a sucessão
familiar tem seus desafios. “A transmissão do negócio para a
família é uma coisa complicada. Pode ter um resultado positivo ou não. Tem que estar sempre monitorando e sendo
crítico”, argumenta Artur Monassi, presidente da Tracan,
rede sediada em Ribeirão Preto e com oito lojas no interior
de São Paulo e de Minas Gerais. Seus filhos Artur Terra Monassi e Jessica Monassi trabalham respectivamente nas áreas
de Treinamento e de Controladoria.
Jessica se formou em Economia e trabalhou numa
multinacional antes de assumir, como diz o pai, todo o orçamento da rede. Artur atua nas temporadas de vendas e se
dedica às demonstrações em campo. “Eles começam com as
ideias deles, depois aprendem a ponderar. Hoje, junto com
os times, com cada um dos gestores, estão construindo sua
própria história na empresa”, afirma Monassi.
Além da confiança, da continuidade e de injetar
“sangue novo” na empresa, os filhos de empresários chegam com outra vantagem: são da mesma geração e falam a
mesma língua dos produtores que também são sucessores
em suas propriedades. “Os filhos dos nossos clientes também estão sendo inseridos no mercado. Eles já têm laços
que vêm da infância com esses clientes, já estão gerando
negócios por meio dos relacionamentos que têm, que vêm
da faculdade, dos amigos”, conta.
Pioneiro da marca no Mato Grosso, Luís Alberto Gotardo tem no filho Arthur seu braço-direito na administração da Maxxicase, rede com seis lojas no estado. Não por
acaso. “Desde sempre levei-o para a loja para pegar gosto no
nosso trabalho”, lembra. Dos 16 aos 17 anos o filho morou
nos Estados Unidos e depois, em Curitiba, onde estudou Administração. “Foram cinco anos fora de casa, rapaz novo, já
tinha experimentado outros empregos. Temi que ele tivesse
perdido o interesse pela empresa”, lembra. Para retomá-lo,
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Luís Alberto Gotardo e seu filho
Artur, da Maxxicase

“Como a Case IH, nós temos algo
de italiano no sangue, que faz
questão dessa sucessão, de fazer
um negócio de pai pra filho”

instalou o filho na mesma sala, para que acompanhasse cada
detalhe de sua rotina. “Ele veio cheio de ideias novas e muita
teoria. Nos primeiros meses, a gente passou por alguns conflitos.” Mas, diariamente, pai e filho faziam uma negociação
entre o entusiasmo e a experiência. “Fazíamos uma venda e
eu questionava: o que você achou? O que aprendeu? O que
faria diferente?”. Hoje o pai garante ter 100% de confiança
nas decisões do herdeiro. “Foi um aprendizado mútuo.”
No momento da reportagem Artur estava em Sorocaba com um grupo de jovens sucessores do setor de cana,
no lançamento da A8800. “Como a Case IH, nós temos algo
de italiano no sangue, que faz questão dessa sucessão, de fazer um negócio de pai pra filho”, reflete Gotardo. “Eu não
conseguia atender a todos e estar em todos os lugares: nas
lojas, nas feiras, no campo. Agora a gente consegue se dividir e o cliente gosta. Afinal, na hora de negociar uma máquina de R$ 1 milhão, ele quer a palavra de quem vai estar
lá quando precisar”.
Pode até parecer que a paciência deve ser uma estratégia dos pais, mas não necessariamente. Arthur Ciarini,
supervisor de vendas da Agrofito, rede sediada em Rondo-

nópolis (MT), conta que existe uma cobrança a mais dos
colegas e dos clientes. “Aqui não tem isso de ser filho do
dono. É tudo igual. Não tem regalia, mas tem uma expectativa no entorno e é preciso se policiar e dar exemplo
nos horários, no cumprimento das tarefas, por exemplo”,
explica. Ele e seu irmão Bruno começaram na empresa
com 14 anos, dentro do programa Jovem Aprendiz. Aos
16, receberam carteira assinada. A rota interna foi do almoxarifado para administração da frota e vendas. Agora
ambos trabalham com vendas, sendo Arthur especialista
em agricultura de precisão.
“Essa opção não diz nada contra equipes que não
são familiares: muitos funcionários têm até mais compromisso que os filhos de donos. A diferença está na
continuidade”, comenta o pai, Darci Ciarini. “Meus filhos são conscientes de que são empregados e herdeiros,
e não sócios”, explica. Tampouco foram obrigados a seguir esse caminho, garante Ciarini, citando a filha Cristiane, que se tornou dentista. “Aqui temos o conceito de
meritocracia. Não é o sobrenome que garante o posto,
tem que ter competência”, finaliza.

Luís Alberto Gotardo, fundador da Maxxicase (MT)

A família Ciarini, que
comanda a Agrofito:
Arthur, Darci e Bruno

“Eles começam com
as ideias deles, depois
aprendem a ponderar.
Hoje, junto com os
times, com cada um
dos gestores, estão
construindo sua própria
história na empresa”
Artur Monassi, presidente
da Tracan (SP)

“Aqui temos o conceito de meritocracia.
Não é o sobrenome que garante o posto,
tem que ter competência”
Darci Ciarini, presidente da Agrofito

Monassi entre os filhos
Jessica e Artur, da Tracan

NEGÓCIOS EM FAMÍLIA
Além das quatro concessionárias desta matéria, outras nove também são dirigidas por familiares:
Bugio Tratores (RS), BTG Produtos e Serviços (MS), Cerrado Máquinas e Implementos (MG), Goiasmaq
(GO), Grand Case (PR), Mamoré (RO), Pivot (GO), Raízes (PA) e Risa (MA).
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A EvOluçÃO NÃO PODE PArAr.
ExTrATOr PrIMárIO
Faixas refletivas
Calota de proteção anti-vortex
Chapas de desgaste

SISTEMA DE GESTÃO
Monitor Pro 700+ com diagnósticos
operacionais e de manutenção
Mapas de produtividade
Piloto automático com linhas individuais
Gerenciamento operacional e de
manutenção

ElEvADOr
Novo sistema de giro com “Soft Stop”

MAIOr DISPONIbIlIDADE – ATé

+ 210 HOrAS/SAFrA

FAcIlIDADE DE MANuTENçÃO
Agrupamentos de pontos de lubrificação
Nova posição do filtro de combustível
Acesso externo aos rolamentos dos rolos
transportadores

NOvO SISTEMA HIDráulIcO
DE FIlTrAGEM
Menor quantidade de troca de
filtros por safra

MENOr cuSTO OPErAcIONAl
EcONOMIA DE ATé

r$ 30 MIl/SAFrA

MElHOr TEcNOlOGIA
DE GESTÃO
24

MOTOr
Smart Cruise

cONFOrTO
Menos vibração e ruído
Tanque d’água para higienização
Sistema de iluminação de serviço e
tomadas de energia externa
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NOVIDADE
é, com 18 velocidades à frente e 6 à ré, rendendo alta
performance com durabilidade comprovada em campo
– a única do mercado na categoria – e com gerenciamento no modo APM (sigla em inglês para Gerenciamento Automático de Produtividade).
Em todos os tratores da linhagem Puma o APM
está presente como item de série. Rezende explica que
o operador pode selecionar a rotação desejada e o sistema se encarrega de realizar o ajuste da marcha mais
adequada para determinada operação. Caso aconteça
sobrecarga em algum momento, o equipamento reduz
a marcha e, na sequência, retorna à ideal. “Tudo de forma automática, diminuindo diretamente o consumo
de combustível, em até 20%.” Além do gerenciamento
eletrônico, esse resultado é efeito da excelente relação
peso/potência dos modelos Puma.
DIFERENCIAIS COMPROVADOS
A Usina Santa Fé, em Nova Europa (SP), foi uma
das primeiras a adquirir os novos tratores Puma 230 no
Brasil – três deles já estão em campo, mostrando
sua força no plantio de cana-de-açúcar.
“Os tratores estão realizando bem a atividade,
estamos satisfeitos com o resultado que obtivemos nos

testes”, afirma Matheus Uvelotto, coordenador de produção agrícola da usina, que tem 55 mil hectares.
Equipados com motor turbo intercooler de 6
cilindros FPT Case IH de certificação Tier III, de 6,7
litros, eixo dianteiro HD, cubo que passa a ter quatro
planetárias e novo diferencial traseiro, os modelos oferecem ampla acessibilidade ao motor e a seus sistemas.
Isso significa mais rapidez e agilidade nas inspeções
diárias que o operador precisa fazer e maior tempo do
trator em campo.
Nos modelos 200 e 215, o Power Boost aumenta
a potência em até 35 hp nas operações com tomada de
força, no transporte, em condições de alta exigência de
fluxo hidráulico ou em terrenos íngremes.
Para auxiliar as longas jornadas de trabalho, a
cabine ergonômica SurroundVision oferece uma visão
panorâmica de 360 graus, luzes de trabalho traseiras e
dianteiras e baixo nível de ruído, 69 dB. A suspensão
da cabine e o assento pneumático do operador também
auxiliam no conforto, reduzindo a vibração.
Seu raio de giro de 6,1 metros permite excelente manobrabilidade. Já o sistema hidráulico da Série
Puma tem um fluxo de 150 L/min e 4 válvulas de comando remoto, o que lhe garante alta performance em
todas as condições de trabalho.

NOVOS MODELOS
REFORÇAM A LINHA PUMA
Economia de combustível chega
a 20% nos novos modelos do trator
POR

A

:: Ana Paula Scorsin

lém de eficiência e robustez, a linha Puma
agora oferece mais versatilidade com os dois
novos modelos 200 e 215, que se juntam ao
Puma 230, recentemente lançado pela marca. A categoria de tratores multifuncionais fica ainda mais completa para aplicações como preparo de solo, plantio,
tracionando transbordos ou com grandes implementos, garantindo a máxima eficiência com economia de
combustível e opções de potência nominal de 197, 213
e 234 cv, respectivamente.
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Os tratores Puma têm soluções ideais para as
atividades que exigem alta capacidade de tração, nas
mais diversas aplicações, tanto de grãos quanto as relacionadas ao setor canavieiro. Lauro Rezende, especialista de Marketing da Case IH, destaca que os modelos
médios da Case IH se diferenciam “por possuir características que visam disponibilizar potência e torque
com baixo consumo de combustível”. Entre elas estão
a injeção eletrônica de combustível Common Rail e a
transmissão Full Powershift 18x6 com AutoShift™, isto

Modelo

Puma 200

Puma 215

Puma 230

Potência Nominal

197

213

234

Potência Máxima

212

223

241

Potência com Power Boost

234

238
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MULHERES NA REDE

O campo, narrado por elas

A colheitadeira Axial-Flow 2799
possui tanque graneleiro com
capacidade para armazenar até
10.600 litros, com um tubo
de descarga de 6,4 metros,
facilitando a operação em
plataformas maiores. Além
do rotor axial, o ventilador de
limpeza patenteado Cross-Flow
desempenha um importante
papel, pois possui um fluxo
de ar extremamente uniforme
através de toda a peneira,
proporcionando máxima
eficiência na limpeza, com
amostras de grãos mais limpas.

Mulheres falam da sua relação
com o meio rural e de como atuam
nos bastidores da produção
POR

:: LÍVIA PULCHÉRIO

A

rotina das mulheres que trabalham no campo, muitas
vezes, é contada a partir das
barreiras que são enfrentadas por
elas. Porém, mais do que a superação
dos desafios, são algumas particularidades que elas garantem, em comparação ao trabalho masculino, o motivo da crescente conquista do espaço
das mulheres no meio rural.
“Diferentemente do que muitos pensam, agimos com menos
impulso na hora da negociação e
das compras, analisamos com mais
calma os fatores de risco, para evitar perdas”, explica Keila Brunetta,
administradora da fazenda Jatobá,
em Diamantino (MT), de 1080 ha de
soja e milho, e cliente da concessionária MaxxiCase.
Para a mecânica de máquinas agrícolas da concessionária Agritex Ana Kelli Viudes, de Querência
(MT), elas são mais cuidadosas com
as ferramentas e com o manuseio das
peças, e o cliente repara nisso. “Alguns
desconfiam, mas depois que veem o
resultado, percebem que o trabalho
pode ser executado tanto por homens
quanto por mulheres”, defende.
Fernanda Odilon, gerente encarregada da Fazenda das Surpresas,
em São Miguel Arcanjo (SP), também
acredita neste diferencial feminino.
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Keila Brunetta e Ana
Kelli, mãe e filha: paixão
pelo campo

Em todo o país,
aproximadamente 120 mulheres
trabalham na área de pós-venda
da rede Case IH, entre as quais
dez atuam diretamente nas
oficinas.

A mecânica de máquinas
agrícolas Ana Kelli Viudes, da
Agritex (MT): trabalho pode ser
feito por homens ou mulheres

“As mulheres são mais atenciosas e cuidadosas, e isso garante com
que o trabalho saia com mais perfeição”. Para coordenar a equipe
composta por 16 homens, ela faz questão de saber operar todas as
máquinas. “Temos que saber fazer para termos conhecimento do
potencial do equipamento. Com isso também conseguimos cobrar
melhor a equipe”, completa.
Além de operar, a gerente tem amplo conhecimento mecânico. “Comecei a trabalhar com máquinas há nove anos, quando
auxiliava em uma oficina. Há quatro anos fui convidada para trabalhar na fazenda e hoje é uma grande paixão”.

Nesses dois exemplos, são mulheres que
estão nos bastidores do agronegócio. Mas há
também histórias de quem lida frente a frente
com a produção. É o caso de Terezinha Brunetta, mãe de Keila. Na fazenda Jatobá, é ela
quem decide quando plantar, colher e quais
insumos usar. Para a colheita, a escolha foi a
Axial-Flow 2799.
O amor pelo meio rural é outro ponto em
comum em todas essas histórias. Em 2000, dois
anos após ficar viúva, Terezinha resolveu assumir sozinha o comando da fazenda. “Todos ficaram surpresos com a coragem da minha mãe,
mas quando se tem paixão pelo campo tudo fica
mais fácil”, comenta Keila. A vida toda de Terezinha se deu em meio às atividades rural, desde
a infância nas lavouras de Santa Catarina, até a
mudança para o Mato Grosso, em 1983.
A máquina preferida de Ana Kelli é o
pulverizador. Ela sempre gostou do setor agrícola e, durante cinco anos, enquanto trabalhava de diarista, investiu em cursos que pudessem prepará-la para as oportunidades no setor.
Antes de se tornar mecânica, foi operadora de
máquinas por seis anos e de equipamentos de
terraplanagem por dois anos. “Eu vi na mecânica a oportunidade de melhorar de vida, tenho
amor pelo que faço e muita curiosidade por
motores e, por isso, estudo muito para fazer o
meu serviço da melhor maneira.”
Keila Brunetta herdou da mãe o interesse pela terra, mas prefere focar nas funções administrativas. “É um meio bastante masculino,
tanto é que somos umas das únicas a comandar
uma fazenda aqui na nossa região, mas sinto
que a aceitação está cada vez maior”, relata.
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CASE IH NO MUNDO

Tratores Case IH lideram
mercado argentino
Pelo segundo ano consecutivo, a marca
ficou em primeiro lugar nas vendas
de tratores de alta potência
POR

:: CASE IH ARGENTINA

A

Case IH encerrou o ano de 2015 como líder em vendas de tratores acima de 160 cv,
tornando-se um dos principais players no
mercado de máquinas agrícolas da Argentina. A
marca ocupou a primeira posição no market share deste segmento. Isto se deve em parte à vasta
gama de modelos, incluindo o Puma modelos 170,
185, 190, 205 e 225; e os tratores Magnum 235,
260, 290, 315 e 340.
“Os produtores nos escolhem por causa do
prestígio da marca e pelas vantagens no fato de serem fabricados na planta da Case IH em Córdoba,
equipada com alta tecnologia e reconhecida mundialmente”, explica Manuel Ruiz, responsável pelo
Marketing para a Argentina.
Os modelos mais vendidos foram o Puma
190, 205 e 225, enquanto o maior número de
operações concentraram-se na região que abrange a área sul de Santa Fé, a norte de Buenos Aires
e no sul Cordoba.
O sistema de Gerenciamento Automático de
Produtividade (APM) garante a eficiência máxima
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do equipamento e, portanto, de produção. Essa ferramenta fornece a potência máxima do equipamento utilizando baixo nível de combustível e mantendo
ao mesmo tempo a velocidade de trabalho escolhido
pelo operador. O mecanismo APM reduz o consumo de combustível até 24%, impactando diretamente nos custos de produção.
Além disso, estes tratores têm o sistema de
PowerBoost que permite ao motor alcançar uma potência de pico extra para uma tarefa específica quando a máquina o requer. Essa tecnologia funciona automaticamente, permitindo à maquina aumentar a
produtividade em várias condições de terreno que
podem ser encontrados no trabalho diário.
Ruiz antecipa suas projeções para este ano.
“Nosso objetivo é continuar a liderar este segmento,
uma vez que é um dos mais importantes do mercado, e contamos com todas as ferramentas para isso.
Também temos projetos muito interessantes para
este 2016 com novidades tanto para clientes da Case
IH como para aqueles que ainda não tiveram experiência com os produtos da marca “.

PARCERIA COM A UNIVERSIDADE
Um projeto de sucesso da marca na Argentina
é o curso realizado para concessionários, pelo segundo
ano consecutivo, na Universidade Austral em Rosario.
O departamento de desenvolvimento da
rede de concessionários Case IH coordenou a capacitação de funcionários por meio do Programa
Executivo de Profissionalização. A Universidade
Austral é uma das dez mais importantes da América Latina e classificada como 31ª do mundo, de
acordo com relatório da classificação internacional
QS World University.

“O objetivo consiste em analisar a realidade
de um concessionário de vários ângulos, a fim de
identificar áreas de melhoria”, explicou Jorge Lardizabal, coordenador da universidade. O currículo inclui Contabilidade Financeira, Sistema de Gestão de
Recursos Humanos Concessional Agrícola de Gestão
de Operações, Custos, Gestão Financeira, Negócios
PME e as empresas familiares, gestão de negócios e
controle de gestão.
Para o concessionário Marcelo Bianchelli,
executivo de La Casa de las Cosechadoras, “o valor
agregado deste curso é que ele não detém apenas no
âmbito teórico, mas nos permite compartilhar problemas comuns com outros dealers”.
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CASE NEWS

Grupo Carboni participa da 21ª edição
do Dia de Campo da Copercampos

Expodireto 2016
Os concessionários do Sul participaram junto com
a fábrica de mais uma Expodireto Cotrijal. A feira recebeu
muitos clientes interessados em fechar bons negócios e
conhecer as novidades da marca. Um exemplo é o cliente
Álvaro José Alves da Silva, cliente do Leandro da concessionária RGS Pelotas, que esteve junto com a família para
conhecer de perto o pulverizador Patriot 250 Extreme.

O Grupo Carboni anunciou os lançamentos da Case
IH em mais uma edição do Dia de Campo da Copercampos em Santa Catarina, entre os dias 23 e 25 de fevereiro.
A Carboni expôs a nova Axial-Flow Série 130 e atraiu a
atenção dos produtores. As novidades movimentaram o estande da concessionária, que recebeu grande público nos
três dias do evento.

Central Máquinas inicia ciclo
de lançamentos da colhedora A8800
modelo 2016

Maxum Máquinas entrega Axial-Flow
7230 para cliente

Realizados nos dias 02 e 08 de março em Assis e Presidente Prudente (SP), respectivamente, os lançamentos ocorreram de forma dinâmica, com a revelação da máquina em um
momento de grande expectativa. O time da fábrica participou
em peso dos lançamentos e apresentou, de forma técnica, todos os diferenciais da colhedora. Ao todo, mais de 200 clientes
participaram dos lançamentos e tiveram a oportunidade de
conhecer em primeira mão as melhorias do equipamento.

Umoe Bioenergy amplia
frota de tratores
Foram entregues 16 tratores Puma 205 para a Usina
Umoe Bioenergy, situada no interior de São Paulo. Essa é
a segunda vez que a usina encomenda um lote grande de
máquinas para a fabricante. Em 2014, foram 20 tratores do
mesmo modelo. Os equipamentos são usados no plantio,
preparo do solo e transbordo da cana-de-açúcar. De acordo com Fernando Vieira Filho, gerente de Suprimento da
Umoe, o desempenho das máquinas, a qualidade do serviço
de pós-venda e a assistência prestada pela Central Máquinas, concessionária que atende a região, foram fundamentais para essa decisão. Além dos tratores, 26 das 28 colhedoras de cana da Usina, são Case IH.
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Mais uma entrega de máquina foi realizada na região da Bela Vista , na Fazenda São Sebastião de propriedade do Sr. Edenilson Dahmer . " Nós já conhecíamos a
fama das colheitadeiras Case IH em termos de qualidade
de grãos , e pra nós que plantamos feijão esse diferencial
na qualidade é de suma importância" comentou Dahmer
sobre a colheita em sua fazenda.

Setor de peças lança linha de bicos
para pulverizadores
Composta por 56 itens para nove diferentes
aplicações, com as variáveis de capas, filtros e utensílios, a nova linha de bicos para pulverizadores possui
dois materiais de fabricação: em polímero e em polímero com cerâmica. As vantagens da utilização da cerâmica estão ligadas à maior durabilidade do bico em comparação aos bicos paralelos disponíveis no mercado.
Os bicos podem ser utilizados em diversas lavouras e
pulverizadores de arrasto, acoplados e autopropelidos.
Com isso, o setor de peças da Case IH oferece mais um
produto de longa durabilidade visando proporcionar a
maior produtividade no campo.

Lançamento para
a imprensa
A nova Axial-Flow Série 130 foi apresentada para
jornalistas de diferentes regiões do Brasil na fabrica de Sorocaba, em São Paulo. Na ocasião, a marca organizou uma
coletiva de imprensa e um tour pela linha de montagem e
pelo Centro de Distribuição de Peças. O grupo de 25 jornalistas foi atendido pelos executivos da fábrica e saíram
elogiando o investimento da marca e toda a tecnologia
apresentada no evento.

Monitorar o canavial com precisão
agora é simples
A Case IH é a primeira fabricante de máquinas agrícolas a contar com um sistema inédito
de gerenciamento de produtividade voltado para o
setor canavieiro no Brasil. A ferramenta utiliza os
conceitos de agricultura de precisão para registrar e
comparar a produtividade de cana-de-açúcar entre
talhões, máquinas e operadores. Além de acompanhar tudo em tempo real, o produtor poderá estabelecer a variação de produtividade das áreas e ter
elementos que suportarão as decisões sobre tratos
culturais, logística e transporte de cana.

Mais um cliente feliz
A concessionária Meta Agrícola unidade de Lagoa
Vermelha, no Rio Grande do Sul, entregou uma colheitadeira 2799 ao cliente Wiliam Paim Teles no mês de março.
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CASE NEWS

Ribeirão Preto é palco de lançamento

Treinamento em foco

A colhedora de cana A8800 evoluiu em mais de 40
pontos que proporcionam maior disponibilidade e menor
custo operacional, além de chegar ao mercado com a melhor
tecnologia de gestão. O lançamento da linha 2016 aconteceu
em Ribeirão Preto (SP) no último dia 30 de março e reuniu
mais de 150 clientes da marca. A colhedora foi 100% projetada
em parceria com os clientes Case IH e todo o processo de desenvolvimento foi validado por eles próprios antes da comercialização da colhedora. LEIA MAIS NA PÁGINA 5.

A Meta Agrícola, em conjunto com a empresa Sementes Falcão, cliente Case IH, proporcionou para sete operadores um treinamento especial
sobre colheitadeiras FLEG SHIP (AFX 7120, 8120)
durante o mês de março. O curso foi ministrado
por Luciano Silveira.

Show de fãs
A concessionária Agrofito tem muito o que comemorar. Já são mais de dois mil fãs em sua página no facebook.
É por meio da fanpage que os clientes interagem e ficam sabendo das últimas novidades da marca e da concessionária.
Curtam a página da Agrofito Case Máquinas Agrícolas.

Case IH marca presença
de norte a sul

Viagem de cliente
A Maxxicase proporcionou grandes experiências para
nove produtores de cana da sua região. No dia 30 de março
um grupo de clientes, juntamente com a equipe comercial da
concessionária e a diretoria de Tangará da Serra (MT), participou do coquetel de lançamento da nova Colhedora de Cana
A8800 modelo 2016, em Ribeirão Preto (SP). Na sequência
eles visitaram as fábricas da Case IH em Piracicaba e Sorocaba.

Expolondrina tem participação da Case IH
A Sociedade Rural do Paraná realizou, de 7 a 17
de abril, a 56ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2016 e contou com a participação da
concessionária Agricase.
Foram 11 dias de evento, no Parque de Exposições
Ney Braga, em Londrina (PR), com leilões e exposição de
grandes e pequenos animais; e uma extensa e atualizada
agenda técnica do agronegócio, que trouxe, em média, 12
a 13 mil agricultores ao evento, em busca de informações
atualizadas. O setor de máquinas e implementos agrícolas
ocupou grande espaço dentro do Parque e a Case IH fez
bonito na região, lançando oficialmente a linha Axial-Flow
Série 130 para um grupo de clientes durante a feira.

A primeira colheitadeira
a gente nunca esquece

Clientes satisfeitos
A concessionária Servel entregou recentemente dois
tratores Farmall A 130 para o cliente Manoel de Andrade,
na cidade de Simão Dias (SE) e mais um Farmall 80 para o
cliente Surubim e seu filho João Marques.

Demonstração de máquina
A Agrofito realizou uma demonstração em campo da nova colheitadeira
Axial-Flow Série 130. A ação foi realizada na
Agropastoril Jotabasso, em Rondonópolis
(MT) com a presença da equipe da concessionária, clientes e amigos.
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Concessionários participam ativamente das feiras regionais divulgando
a Case IH e seus produtos. Em Goiás não
poderia ser diferente. Marcaram presença
na Tecnoshow Comigo os concessionários
Goiasmaq, Pivot e Planalto, atendendo todos os clientes e visitantes da feira.
A feira, que está em sua 15ª edição
tem crescido a cada ano, tanto em número
de expositores e de comercialização de produtos, quanto em quantitativo de visitantes.
O espaço abrange desde máquinas agrícolas,
como também palestras técnicas sobre economia, meio ambiente e gestão, bem como
demonstração de produtos. A Tecnoshow é
considerada a maior feira de Tecnologia rural do Centro-Oeste Brasileiro.

E foi assim que o vendedor Leomir Moretto da
concessionária Carboni encerrou o mês de março, entregando uma colheitadeira para Trombudo Central (SC),
na localidade de Ribeirão Kindel, a primeira colheitadeira
Case IH da região. Na foto estão o Moretto, o proprietário
Edson Kruger, Francisco de Mattos e seu filho Fernando
de Mattos, que são de Otacílio Costa e motivaram Kruger
a investir na Case IH.

CASE IH NA REDE
@caseihbrasil

facebook.com/caseihbrasil
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O SiStema CaSe iH
agOra eStá COmpletO.
O Seu prOCeSSO
de plantiO também.

MELhOR
AUTOnOMIA
E EfICIênCIA
1 BAG InTEIRO
dE SEMEnTE,

+30%

qUE
A COnCORRênCIA.

MAIOR
ROBUSTEZ

ChASSI COM ChApAS
REfORçAdAS,

+50%
qUE A
COnCORRênCIA.

MEnOR MAnUTEnçÃO
-75%
pOnTOS dE
LUBRIfICAçÃO qUE
A COnCORRênCIA.
2 pOnTOS pOR LInhA.

AGROnOMIC
dESIGn MELhOR

pLAnTABILIdAdE
dO MERCAdO.

+67
SACOS dE
SOjA (pOR 100 hA).

Plantadeira easy riser

