
Maquinas
Grupo Fiat é famoso por seus automóveis e caminhões. Além
dos anúncios em revistas e dos comerciais de TV, eles estão
em cadernos e revistas especializadas e não raro são assuntos
para capas de jornais. Neste artigo, porém, eu vou puxar um
pouco a sardinha para a Case New Holland e contar um pouco

sobre o valor que nossas maquinas agrícolas e de construção têm na vida
das pessoas.

Começo pelo setor de construção e já com uma provocação: se não
fossem as motoniveladores e os tratores de esteira que produzimos não
haveriam estradas. Nem as de terra! Os tratores de esteira que fabricamos
em Contagem, além de sua tradicional tarefa de criar a infra-estrutura das



fazendas, são os equipamentos que realizam as curvas""de nível, procedi-
mento que regularizam os terrenos por onde passam as estradas. São eles
que chegam antes, que abrem os caminhos. Em alguns lugares remotos,
como na Amazônia, muito tratores chegaram desmontados por
helicóptero até uma clareira no meio da selva feita à mão. No local,
remontados por mecânicos, eles ligam seus motores e começam a criar
estradas no meio do nada Por isso hoje se pode ir de Brasília a Belém..,

Depois que o trator cumpre seu trabalho entra em cena a motonive-
ladoras que, como o próprio nome diz, regularizam todo o local no qual
virá o asfalto. Mas essas máquinas não são úteis somente em vias pavi-
mentadas. Em muitas localidades do Brasil a comunicação é feita por
estradas de terra e, em dias de chuva, sem a motoniveladora da prefeitura
ou do fazendeiro fica complicado transitar.

Falando em asfalto, ele e todos os outros tipos de pavimentos são for-
mulados com base em variados tipos de minérios. E esses minérios só
chegam às indústrias porque foram extraídos pelas caçambas das nossas
escavadeiras. Seja o minério de ferro que fará o aço, o cobre que permite a
transmissão da energia; a brita que constrói casas; o graníto do banheiro
ou da cozinhas ou mesmo o ouro que deixam nossas mulheres mais boni-
tas, todo tipo de extração é uma tarefa exclusiva das escavadeiras.

E quem movimenta esse material extraído para lá e para cá nas indús-
trias, florestas ou canteiros de obras? As pás-carregadeiras. Sua casa ou
seu prédio só está de pé porque antes essa máquina chegou antes e
preparou todo o terreno para a fundação. O cimento que ergueu a parede
chegou ali porque antes o calcário foi levado da mineração às cimenteiras



por essas máquinas. E a madeira só virou o bonito
móvel da sala depois que a pá-carregadeira retirou
as toras do mato e as levou as serrarias.

No segmento agrícola, nem é preciso muito
esforço para mostrar o valor de nossos tratores, das
colheitadeiras de grãos e das colhedoras especiais,
como de cana e café. Sem elas, seria muito difícil,
na verdade impossível, abastecer a cadeia de ali-
mentação mundial. Seja o tratorzinho de peque-
nas propriedades que realiza dezenas de tarefas,
sejam as grandes colheitadeiras que retiram mi-
lhares de toneladas da soja que é exportada para
todo mundo, são nossas máquinas que dão duro
no campo para que a comida chegue em nossa
mesa. A comida que esta nas mesas de todo
mundo passou antes por nossas New Holland e
Case IH.

Bem, a decisão de escrever esse artigo já me
acomete há algum tempo. Aproveito, então, o
espaço da "conterrânea" Affari para isso e o faço
em tom de comemoração pelo grande êxito que
tivemos em 2007. No lado de construção, além dos
50 anos de produção da retroescavadeira Case no
Brasil, que há dez anos é líder absoluta desse setor,
lançamos nove produtos pela New Holland, que
se tornou a marca com a maior oferta de equipa-
mentos de construção do Brasil, com 31 produtos.

No segmento agrícola, a New Holland encerrou
2007 como líder do mercado brasileiro de co-
lheitadeiras com 845 máquinas comercializadas,
um aumento de 44% frente o ano passado (com
isso a marca mantém-se como líder histórica desse
mercado). E a venda de maquinas agrícolas de alta
tecnologia, fabricadas pela Case IH, cresceram
muito no Brasil. Comparando-se com 2006, con-
tabilizamos um aumento de 122,5% na venda de
colheitadeiras e 61,4% em tratores, prova decisiva
de que o produtor brasileiro demanda cada vez
mais tecnologia e precisão no campo.
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Text Box
Fonte: Affari, n. 118, p. 28-31, Julho. 2008.




