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Quem iria imaginar, há 20 anos, que hoje teríamos acesso a qualquer tipo 
de informação na palma da nossa mão? Que, com um clique, poderíamos 
encontrar a informação que quiséssemos?

Os tempos mudaram e a tecnologia avançou ainda mais. Hoje em dia o 
agricultor tem informações disponíveis em tempo real. Os dados coleta-
dos nos equipamentos agrícolas são transmitidos ao computador, tablet 
ou celular, e pronto: estão disponíveis para ajudar o produtor a tomar 
decisões bem ali, durante a operação.

A tecnologia é realidade no campo e nós, da Iguaçu, temos como objeti-
vo ajudar você a extrair o máximo dela. Por meio do JDLink, Operations 
Center e da Conectividade Rural estamos alinhados com a John Deere, 
buscando ajudar você a acessar as informações de suas máquinas e ope-
rações, quando e onde quiser. Também estamos trabalhando no monito-
ramento remoto dos equipamentos, prevenindo problemas e atendendo 
proativamente o produtor, quando a máquina precisa de atendimento.

Neste Informativo, vamos abordar esse assunto, mostrando as ferramen-
tas e tecnologias que estão disponíveis para ajudar você a gerenciar e 
monitorar o seu negócio em tempo real. Não vendemos máquinas, peças 
e serviços... vendemos SOLUÇÕES! Estamos preparados para oferecer a 
você a solução perfeita para seu negócio: isso é Agricultura de Decisão!

EDITORIAL

Juarez Gavinho
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IGUAÇU MÁQUINAS

Desde junho a Iguaçu aumentou 
a sua área de atuação, passando 
a atuar também no município 

de Paranatinga (MT). A agricultura e 
pecuária são muito atuantes na região, 
que possui cerca de 240.000 hectares.

“A expansão da área é motivo de orgu-
lho para todos nós da família Iguaçu, 
e mostra o crescimento da empresa. A 
nova loja busca dar um atendimento 
diferenciado aos clientes da região e 
oferecer uma excelente experiência”, 
afirma o diretor da Iguaçu Máquinas, 
Juarez Gavinho.

IGUAÇU MÁQUINAS PASSA 
A ATUAR NA REGIÃO DE PARANATINGA-MT

TRATOUR EXPÕE PRODUTOS JOHN DEERE
NA REGIÃO DA IGUAÇU MÁQUINAS

Levar conhecimento sobre os equipa-
mentos e as soluções da John Deere     
a cidades que não possuem conces-

sionário. Este é o objetivo do Tratour, que 
aproxima ainda mais a marca John Deere 
dos produtores rurais. Neste ano, a Iguaçu 
promoveu 3 caravanas Tratour, nas cida-
des de Planalto da Serra (MT), Poxoréo 
(MT) e Cassilândia (MS).

TRATOUR POXORÉU - MT TRATOUR PLANALTO DA SERRA - MT TRATOUR CASSILÂNDIA - MS

Cada Tratour contou com uma carreta 
itinerante, equipada com uma sala de 
apresentações. Os eventos contaram 
com a presença de dezenas de agri-
cultores e pecuaristas, que puderam 
participar de palestras sobre tratores 
John Deere, bem como sobre soluções 
de pós-vendas e o apoio dado pela 
Iguaçu Máquinas na região.
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Afim de possibilitar uma expe-
riência diferenciada às suas 
clientes, a Iguaçu Máquinas 

realizou em junho uma viagem 
técnica somente para mulheres. A 
iniciativa, pioneira entre os conces-
sionários da rede John Deere, levou 
o grupo aos Estados Unidos, nas 
regiões de maior desenvolvimento 
agrícola do país.

Durante a viagem, foram percorri-
dos os estados de Iowa e Illinois, 
que estão entre os que formam o 

IGUAÇU PROMOVE VIAGEM TÉCNICA EXCLUSIVAMENTE PARA MULHERES

chamado Cinturão do Milho (Corn 
Belt). O roteiro envolveu visitas téc-
nicas a fazendas locais, palestras, 
tour pela Universidade de Iowa e 
visitas guiadas a três fábricas da 
John Deere. A viagem foi finalizada 
com a ida do grupo a Chicago, para 
conhecer uma das cidades que mais 
atrai turistas no país. 

Uma das clientes participantes, 
Carine Schneider, de Chapadão 
do Céu (GO), comenta o quanto 
a viagem foi especial: “Foi muito 

além de conhecer novos lugares. 
Essa viagem trouxe mais conhe-
cimento sobre a agricultura do 
futuro, acerca de onde estamos e 
aonde podemos chegar em ino-
vação, visão de negócios e rela-
cionamentos. Sim, o networking 
é a maior riqueza dessa viagem. 
Aprender com a força, empreen-
dedorismo de outras mulheres do 
agro me fez enxergar novas pos-
sibilidades pessoais, profissionais 
e para nossa empresa. Recomen-
do muito!”.

VIAGEM
FEMININA

• 5
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QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Paulo Herrmann, Presidente da John Deere 
Brasil, e Divair Weber, Técnico Mecânico 
Trainee.

A John Deere, em parceria com o 
SENAI, desenvolveu o Programa       
 John Deere Tech (JD Tech), que 

tem como objetivo formar profissio-
nais da área técnica. A partir de uma 
forte base de conhecimento teórico e 
prático, o objetivo é desenvolver no-
vos talentos, transformando-os em 
profissionais qualificados para a rede 
de concessionários John Deere.

O Programa consiste em aulas online, 
bem como aulas práticas feitas no Cen-
tro de Treinamento da John Deere, em 
Campinas (SP). São dois anos intensos 
de preparação, totalizando 1.118 horas 
de conteúdos sobre manutenção, me-
cânica, elétrica e hidráulica.

Atualmente, 8 profissionais da Iguaçu 
estão sendo formados pelo JD Tech: 3 
de Rondonópolis (MT), 2 de Primavera 
do Leste (MT), 2 de Campo Verde (MT) 
e 1 de Chapadão do Sul (MS). Eles já 
atuam no campo, e estão cada dia mais 
qualificados para atender às necessida-
des dos nossos clientes. 

O objetivo é que se tornem profissio-
nais de diagnóstico, tornando o aten-
dimento mais eficiente. Para o clien-
te, o grande benefício do programa 
é formar mão de obra capacitada de 
maneira mais rápida. “Um auxiliar de-
moraria de 5 a 6 anos para se formar 
técnico. Com o JD Tech, esse tempo é 
reduzido para 2 anos”, explica o Ge-
rente de Recursos Humanos da Iguaçu, 
Alessandro Cazangi.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Dos colaboradores participantes do 
JD Tech, 2 concluíram o curso e foram 
destaques: Divair Weber, de Primavera 
do Leste, e Anderson Martins, de Cam-
po Verde. No encerramento da turma 
de 2018, Anderson ainda recebeu o 
Certificado de Reconhecimento Espe-
cial pela dedicação, perseverança e es-
tudo ao longo dos 2 anos de programa.

Juarez Gavinho, Diretor-presidente da Iguaçu 
Máquinas, Anderson Martins, Técnico Mecâ-
nico Trainee, e Alex Sayago, Diretor de ven-
das da John Deere para a América Latina.

Paulo Herrmann, Presidente da John Deere 
Brasil, e Anderson Martins, Técnico Mecâ-
nico Trainee.

Um auxiliar 
demoraria de 5 
a 6 anos para se 
formar técnico. 
Com o JD Tech, 
esse tempo é 
reduzido para 

2 anos

“

”
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Com a constante evolução tecno-
lógica dos equipamentos agrí-
colas, capacitar os operadores 

tornou-se essencial. Por isso, a Iguaçu 
realiza constantes treinamentos a fim 
de multiplicar conhecimento e de-
senvolver os profissionais a obter um 
maior rendimento das máquinas, apli-
cando as manutenções necessárias e 
otimizando cada vez mais seus equi-
pamentos.

Recentemente, o Grupo O Telhar, de 
Primavera do Leste (MT), recebeu um 
Workshop que teve foco em colhedoras 
de algodão modelo CP690. Estiveram 
presentes mais de 60 colaboradores, 
que puderam conhecer as característi-
cas da máquina e melhorar suas habili-
dades em operação, manutenção e uso 
de tecnologias.

Segundo o Coordenador de Clientes 
SAM da Iguaçu Máquinas, Remi Weis-
sheimer Junior, “é muito importante 
esse tipo de treinamento, pois otimiza 
e prolonga a utilização do equipamen-
to, bem como os cuidados com a manu-
tenção e o manuseio dessa importante 
ferramenta de trabalho”.

WORKSHOP

IGUAÇU REALIZA 

WORKSHOP DE 

COLHEDORA DE ALGODÃO
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IGUAÇU LEVA GRUPO DE CLIENTES AOS ESTADOS UNIDOS 

Em  sua 26ª edição, a viagem organiza-
da pela Iguaçu Máquinas à Farm Pro-
gress Show, maior feira agrícola dos 

Estados Unidos, foi um verdadeiro sucesso. 

O roteiro, realizado entre 25 de agosto e 
03 de setembro, incluiu diversas cidades do 
meio-oeste americano, como Des Moines, 
Waterloo, Moline e Chicago. 

Entre as atividades estavam: visitas a fá-
bricas da John Deere, tour pela Farm Pro-
gress Show, visitas a fazendas locais, visita 
ao maior produtor de sementes do país, city 
tour e passeios.

VIAGEM FARM PROGRESS SHOW

• 9
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Já pensou tirar suas dúvidas, fazer 
atualizações e calibragens remota-
mente, sem precisar agendar a visi-

ta de um técnico mecânico na sua fa-
zenda? Aqui na Iguaçu, isso já acontece.

Desde 2017, a Iguaçu conta com o Su-
porte Remoto, um serviço ligado ao 
Centro de Suporte e Soluções Tecno-
lógicas (CST) da empresa. Por meio 
dele, o cliente se comunica com nossos 
atendentes via ligação ou whatsapp. É 
possível mandar áudio, imagens ou até 
mesmo vídeo da situação, facilitando o 
diagnóstico do problema, a fim de bus-
car uma solução rápida para o caso.

De todos os atendimentos já feitos até 
hoje, 85% foram solucionados. O servi-
ço é gratuito e está disponível a qual-
quer cliente da Iguaçu Máquinas. Se 
precisar de atendimento, é só ligar ou 
mandar whatsapp para:

SUPORTE REMOTO

SUA MÁQUINA DISPONÍVEL, EM UMA LIGAÇÃO

Casos resolvidos via 
Suporte Remoto:

Segundo Wilson da Fonseca, operador 
da Fazenda Gravataí, do cliente Caetano 
Polato, o suporte remoto tem auxiliado 
muito nas suas atividades: 

“Nós temos tirado várias dúvidas. Tem 
ajudado a solucionar problemas que te-
ria que ter vindo aqui uma assistência 
técnica. Foi uma experiência maravilho-
sa, vocês estão de parabéns. É um serviço 
muito bom que vocês lançaram, que nos 
ajudou a solucionar problemas nas má-
quinas, no sensor, códigos de erro e cali-
bragem de colheitadeira”.

Casos resolvidos via Suporte Remoto, por tipo de equipamento:

Encaminhados para agendamento da Equipe de Serviços

Colhedoras de Algodão

Pulverizadores

Colheitadeiras de Grãos

Tratores

Plantadeiras

Resolvidos via suporte remoto.

81%

78%

73%

71%

79%

AMS 
93% Resolvidos

Dúvidas
100% esclarecidas

66 9 9956-7862

66 9 9913-2743

SUPORTE AO CLIENTE
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Com o auxílio da tecnologia e da co-
nectividade, hoje o produtor pode 
acompanhar todas as operações da 

lavoura com apenas alguns cliques, em 
qualquer lugar. Por meio do JDLink e do 
Operations Center, é possível ficar sempre 
conectado às máquinas, às tecnologias, aos 
parceiros de negócios e a todas as informa-
ções essenciais para a gestão do negócio. 

Alguns dos nossos clientes já utilizam as 
plataformas em suas fazendas. “A grande 
vantagem é conseguir monitorar a máqui-
na. No momento em que dá problema na la-
voura, você já está sabendo. Às vezes o ope-
rador está no campo, nem ele está sabendo 
do problema, mas já apareceu o alarme para 
nós. A própria controladora já manda o alar-
me e avisa”, afirma o Responsável em Agri-
cultura de Precisão da Empresa Bom Futuro 
- Regional Campo Verde, Silmar Bahri.

IGUAÇU MÁQUINAS
CONECTA 

CONECTIVIDADE

VOCÊ AO CAMPO
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Como acessar?
As duas ferramentas podem ser acessadas 
em qualquer dispositivo (computador, ta-
blet ou celular).
• JDLink 
• MyOperations 
• Myjohndeere.com

O JDLink reúne os dados de telemetria da 
máquina. 
• Diagnósticos remotos;
• Consumo de combustível;
• Velocidade da máquina;
• Horas do motor;
• Códigos de alerta;
• Gerenciamento de Manutenções: envia 
mensagens via celular avisando quando 
cada manutenção deve ser feita. 
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CONECTIVIDADE
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O Operations Center é ainda mais completo, 
e reúne dados da máquina, agronômicos e 
de produção. Veja quais talhões estão sen-
do trabalhados, quais máquinas estão sen-
do utilizadas, quais variedades estão sendo 
plantadas e acesse mapas de plantio, de pro-
dutividade, planejamento de operação, etc. 

Conheça algumas ferramentas:

• Configurador de Trabalho: permite en-

viar mapas, prescrições e outros dados 
às máquinas, dando mais agilidade às 
operações.

• Analisador de Talhão: possibilita iden-
tificar áreas com variabilidades, por meio 
da avaliação de mapas de produtividade, 
taxa de aplicação de defensivos e/ou se-
mentes, velocidade da operação, etc.

• Interatividade: parceiros de negócio 

podem acessar os dados na plataforma e 
carregar as informações necessárias para 
as operações no campo.

• Monitoramento da frota: permite vi-
sualizar a localização das máquinas, bem 
como a operação que estão realizando. 

• Notificações: envia alertas e códigos 
de erros ao cliente. As notificações são 
por cor, indicando seu nível de gravidade.

Centro de Monitoramento: acompanha-
mento das máquinas pelo concessionário, 
em tempo real.

O Centro de Monitoramento é mais uma no-
vidade da Iguaçu. Por meio dele, profissionais 
do Centro de Suporte e Soluções Tecnológi-
cas (CST) acompanham em tempo real, dire-

Use a tecnologia a favor da sua produtividade. Para mais informações, 
consulte nosso time de vendas ou do CST.

tamente do concessionário, as máquinas de 
alguns clientes. Com isso, uma série de ava-
liações e diagnósticos podem ser feitos à dis-
tância, de maneira remota. “É um atendimento 
proativo, que busca prevenir problemas nas 
máquinas, aumentar a disponibilidade do 
equipamento e diminuir o custo de operação”, 
afirma o líder do CST, Lindomar Macedo.
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O Goiás está entre os estados do 
Centro-Oeste e Norte do Brasil 
que receberam milhares de famí-

lias sulistas para o cultivo extensivo da 
soja nos anos 70 e 80. Do estado goiano 
vem um exemplo clássico de progresso 
na região.

Tudo começou com a vinda do gaúcho 
Roland Wink a Chapadão do Céu, antes 
um pequeno povoado no sudoeste goia-
no, em maio de 1983. Veio acompanha-
do pela esposa Dona Nelda (in memo-
rium) e duas filhas: Astrid, com o esposo 
Dilceu Borges, e Margot, com o noivo 
Renato Schneider. Além dos Wink, outras 
oito famílias também rumaram à nova 
cidade, todas atraídas por um proprie-
tário de terras da região, que arrendava 
lavouras para famílias com experiência 
no campo. 

Com o passar dos anos dedicando-se à 
atividade agrícola, o sucesso dos Wink 
resultou na aquisição de propriedades 
próximas da cidade, tornando-se um 
dos grupos do agronegócio mais respei-
tados da região. A família sempre teve 
um compromisso muito forte com o de-
senvolvimento econômico e social de 
todo o município de Chapadão do Céu, o 
que os levou a investir também em lote-
amento urbano. 

Foi na cidade de Chapadão do Céu que 
Renato e Margot formaram família. Ca-
saram-se, em 21 de julho de 1984, e ali 
criaram os três filhos: Carine, Caroline e 
Renato Junior, todos ligados ao negócio 
da família. Além do amor e orgulho deles 
pelo agronegócio, outra unanimidade é o 
verde das fazendas: desde a década de 90, 
a John Deere está presente nos negócios. 

Renato Schneider conta que optou pela 
marca devido à visível continuidade da 
John Deere em adotar novas tecnolo-
gias, dando oportunidade aos produ-
tores rurais de evoluírem na atividade. 
“Um exemplo disso foi a chegada da 
agricultura de precisão e modernização 
dos tratores, colheitadeiras e plantadei-
ras, através do pioneirismo da marca 

CLIENTE DESTAQUE

O EXEMPLO DE SUCESSÃO 

FAMILIAR QUE VEM DE GOIÁS

Renato e Margot Schneider

A HISTÓRIA 
DE SUCESSO DA 
FAMÍLIA DE MARGOT 
E RENATO SCHNEIDER

Margot e Renato com os filhos: Caroline (à esquerda), 
Carine (ao centro) e Renato Junior (à direita).



• 15

John Deere”, atesta ele. “Além da evolu-
ção das máquinas, somos atendidos de 
forma eficiente pela concessionária, no 
momento das aquisições, manutenção e 
reposição de peças”, afirma.

Segundo Renato, a sucessão familiar 
está sendo seguida e já está chegando 
à terceira geração. “Estamos nos prepa-
rando para a segunda sucessão familiar 
dos negócios. A partir do Sr. Roland Wink 
e da Dona Nelda, chegamos próximos 
do momento de repassarmos as ativida-
des à terceira geração”. 

As duas filhas e o filho já estão envolvi-
dos no negócio, mas têm nos pais o ali-
cerce para a tomada de decisões. Renato 
e Margot, aliás, conduzem a gestão e es-
tão frequentemente dividindo-se entre 

Goiás e Tocantins, os dois estados em 
que a família possui lavouras. 

Nas fazendas de Chapadão do Céu, é a 
médica veterinária Carine e o marido 
Felipe que estão à frente dos 2.700 hec-
tares, conduzindo as atividades de soja, 
milho e pecuária. Já a advogada Caroline 
e o marido Rodrigo moram no Tocantins, 
gerenciando os 6.800 hectares de terra 
no município de Porto Nacional, onde 
cultivam soja e milho. E Renato Schnei-
der Junior, o filho caçula, cursa a facul-
dade de Agronomia, mas já participa das 

atividades do campo. 

“Minhas filhas e genros já entenderam 
a importância de se continuar com a 
marca John Deere para a segurança das 
futuras gerações. O que ensinamos aos 
nossos filhos e estamos repassando aos 
netos é a mentalidade de que a união 
familiar nunca deve se acabar. Esta-
mos realizando as sucessões sem per-
dermos os laços familiares, com total 
harmonia, e isso nos dá muito orgulho”, 
conclui Renato. 

Renato e Margot já têm três netos, que 
vivem o dia a dia da fazenda e crescem 
em meio ao agronegócio. Isabela, Ra-
quel e Thomas podem certamente se 
orgulhar da história de sucesso e deter-
minação da família. 

CLIENTE DESTAQUE

Minhas filhas e 
genros já entenderam 

a importância de 
se continuar com a 
marca John Deere 

para a segurança das 
futuras gerações. 

“

”

Renato Schneider e os netos A família com o patriarca Roland Wink.
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TRADICIONAL SAGU 
COM LEITE DA DONA 

FRANCISCA

Casal batalhador, Dona Francisca Frizicoschi We-
ber e o marido Francisco Henrique Weber foram 
pioneiros em Sonora (MS). Mudaram-se do Pa-

raná para o Mato Grosso do Sul no final da década de 
60 para plantar na região. Com muito trabalho, pros-
peraram na região, onde moram até hoje.

Uma das receitas da família, o Sagu com Leite, é tra-
dicional. Dona Francisca aprendeu a prepará-la com 
a mãe, mas foi a avó quem inseriu a receita na mesa 
da família.

A sobremesa é um sucesso, Dona Francisca sempre 
a prepara para o marido, os filhos e também para os 
amigos. O sabor é inconfundível: quando outra pessoa 

faz a receita, nunca fica igual ao sabor de quando a 
dona Francisca a prepara com as próprias mãos.

Confira abaixo o modo de preparo do tradicional Sagu 
com Leite.

Ingredientes:

1 xícara de sagu

3 litros de leite

1 xícara de açúcar

3 ovos

1 caixinha de creme leite

Canela para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite e ligue o fogo. Adicio-
ne o sagu e vá mexendo sem parar, até que ele fique 
transparente. No liquidificador, bata os ovos e o açú-
car. Adicione essa gemada na panela de sagu e dei-
xe cozinhar por mais 3 minutos, mexendo sem parar. 
Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. 
Coloque a mistura em uma travessa e mexa até es-
friar, para não empelotar. No momento em que esfriar, 
polvilhe a canela e coloque a travessa na geladeira 
para gelar. Depois, é só servir e se deliciar.
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Neste ano, a Iguaçu promoveu a 4ª edição 
do Mulheres em Campo. O evento tem 
por objetivo proporcionar um dia técni-

co sobre os produtos John Deere às mulheres 
do agronegócio, bem como homenagea-las por 
sua atuação na atividade rural.

As mulheres puderam conhecer um pouco 
mais sobre tecnologias e produtos John Deere, 
como pulverizadores, tratores, plantadeiras e 
colheitadeiras. “É um privilégio poder reunir 
as mulheres para a troca de ideias e experiên-
cias! Além de mostrarmos a parte técnica dos 
produtos, reforçamos a importância do papel 
da mulher no agronegócio da nossa região”, 
diz Estela Gavinho, Gerente de Marketing da 
Iguaçu Máquinas.

• 17
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WORKSHOP EM PARCERIA 
COM A EMPRESA BOM 
FUTURO

DIA DE CAMPO DA 
FAZENDA SÃO MATHEUS

Este ano, o presidente da John Deere 
Brasil, Paulo Herrmann, participou de 
almoços com clientes Iguaçu das regi-
ões de Rondonópolis (MT) e Primavera 
do Leste (MT). Nas ocasiões, Paulo falou 
sobre sucessão familiar, tecnologia e o 
futuro do agronegócio.

PAULO HERRMANN 
ALMOÇA COM CLIENTES 
DA IGUAÇU

Em julho, representantes da Iguaçu es-
tiveram no maior Dia de Campo voltado 
à cultura de algodão do país. O evento, 
promovido pela Empresa Bom Futuro, 
em Campo Verde (MT), reuniu na sua 
maioria produtores e representantes de 
empresas do ramo agrícola.

IGUAÇU ESTEVE NO DIA DE 
CAMPO DE ALGODÃO DA 
EMPRESA BOM FUTURO

Durante o Dia de Campo de Algodão 
da Empresa Bom Futuro, foi assinado 
o Termo de Cooperação Técnica entre a 
John Deere, sua rede de Concessionários 
do Mato Grosso, o Instituto Matogrossen-
se do Algodão (IMA) e a Associação Ma-
togrossense dos Produtores de Algodão 
(AMPA). A parceria tem por objetivo pro-
mover a qualificação dos operadores que 
atendem aos produtores de algodão no 
Estado do Mato Grosso. 

TERMO FIRMA PARCERIA 
PARA CAPACITAR 
OPERADORES DO MATO 
GROSSO

Em agosto, a loja de Campo Verde rece-
beu a visita de um grupo de produtores 
rurais e representantes de concessio-
nários John Deere da Argentina.

GRUPO DE ARGENTINOS 
VISITA A LOJA DE CAMPO 
VERDE

A Equipe da Iguaçu Máquinas esteve 
presente no Dia de Campo da Fazenda 
São Matheus, realizado em Selvíria (MS).

Este ano, a John Deere, em parceria com 
a Empresa Bom Futuro, desenvolveu um 
workshop sobre tratos culturais e plantio 
para o time de vendas.

IGUAÇU EM AÇÃO
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A Iguaçu está presente nas feiras e exposições da nossa região. 
Confira abaixo alguns registros dos eventos de que participamos 
nos últimos meses.

PARTICIPAÇÃO 
EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES

TecnoAgro - Chapadão do Sul

Expoforest - Ribeirão Preto

Expopar - Paranatinga

Farm Show - Primavera do Leste

Agrishow - Ribeirão Preto Exposul - Chapadão do Sul

Exposul - Rondonópolis  

Tecnoshow Comigo - Rio Verde

Expoverde - Campo Verde

Expopedra - Pedra Preta

EVENTOS
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O empresário Fernando Costa Ro-
drigues deu início à Fermaq Ter-
raplenagem e Locações de Equi-

pamentos com o objetivo de prestar 
serviços na área de silvicultura. A em-
presa foi fundada em 2008 e fica loca-
lizada em Três Lagoas (MS), região que 
tem como uma das principais atuações 
a atividade florestal.

No início de suas operações, a empre-

PRODUTIVIDADE FOI O DIFERENCIAL DO MODELO 7200J 
PARA A FERMAQ APOSTAR NA MARCA JOHN DEERE

sa teve seu foco em máquinas da linha 
amarela (voltadas à construção), mas, em 
2017, uma boa oportunidade fez com que 
ingressasse também na linha agrícola. 
“Apareceu a oportunidade de fazer um 
serviço maior. Eu já tinha tratores de ou-
tra marca, mas resolvi investir”, afirma.

Adquiriu então tratores 7200J da 
John Deere, para trabalhar principal-
mente em abertura de área de pecuária 

e gradagem. Ao ser questionado qual 
motivo o fez mudar de marca e com-
prar tratores da John Deere, a resposta 
foi rápida: “Produtividade. É um trator 
que não dá muita manutenção. Não fica 
parando para manutenção”. 

Para ele, a equação é simples: quanto 
menor o tempo do trator parado, mais 
rendimento e lucratividade para sua em-
presa e maior a satisfação do seu cliente.

“

”

Produtividade. 
É um trator que 
não dá muita 
manutenção. 

Não fica 
parando para 
manutenção.

A família Assunção atua na região de 
Pedra Preta (MT), próximo à Serra 
da Petrovina. A história da família 

no negócio começou em 2002, quando o Sr. 
Roberto Assunção adquiriu 35 hectares na 
região, com o intuito de criar gado. Mesmo 
após o falecimento do Sr. Roberto, a pro-
priedade sempre manteve as atividades.

Após a morte do pai, Roberto - o filho mais 
velho - decidiu dar continuidade ao sonho 
dele e investir ainda mais no negócio. 
“Sempre fui apaixonado por gado e, desde 
que meu pai comprou a fazenda, eu gos-
tava de vir aqui com ele”, afirma. Roberto 
decidiu então cursar Medicina Veterinária 
para se aperfeiçoar e poder aplicar os co-
nhecimentos na fazenda. O plano é conti-
nuar investindo nos negócios e, nos próxi-
mos anos, industrializar o leite produzido 

na propriedade. “O objetivo é produzir leite 
com qualidade, agregar valor e vender o 
produto em escala industrial”, afirma.

Durante o processo de reestruturação da 
fazenda veio a necessidade de comprar 
um novo trator, pois o que existia na fa-
zenda não suportava as tarefas diárias, 
como a silagem de milho e o manejo com 
o gado leiteiro. 

Foi então que a família adquiriu o seu 1º 
John Deere. “Realizei pesquisa de merca-
do, conversei com alguns outros pecu-
aristas conhecidos e, na hora de fechar 
o negócio, não tive dúvidas: optei pelo 
John Deere”, reitera. Conforme Roberto, o 
custo-benefício é o principal diferencial, 
sendo esse o quesito que ele mais valori-
zou na hora da compra. “A marca é muito 

confiável, o pós-venda e as manutenções 
são fáceis por a gente estar perto da cida-
de, é um trator que não desvaloriza fácil 
e que é simples de manusear”, continua. O 
trator está sendo um dos aliados de Ro-
berto a tocar os negócios da família e a 
continuar o legado do pai.

FAMÍLIA ASSUNÇÃO: SUPERAÇÃO NO CAMPO

MEU PRIMEIRO JOHN DEERE
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Para otimizar o uso dos pneus e 
aumentar a vida útil do seu trator, 
fazer Equilíbrio Operacional é fun-

damental.

Ele é feito por meio da avaliação do las-
treamento, avanço e da patinagem. Com 
a aplicação dos ajustes necessários, os 
pneus passam a trabalhar de modo cor-
reto e sem sobrecarga. Colocando na 
ponta da caneta, isso significa redução 
no consumo de combustível, redução no 
desgaste dos pneus, redução nos custos 
de manutenção e aumento de produtivi-

EQUILÍBRIO OPERACIONAL 
AUMENTA A PERFORMANCE DO SEU TRATOR

dade e da performance do equipamento.

Na fase do lastreamento, o equipamento 
é pesado. Se necessário, são feitas altera-
ções nos pesos e na pressão dos pneus. 
Ao avaliar o avanço, a tração é ajustada: a 
tração dos pneus dianteiros deve ser de 1 
a 5% maior do que a dos traseiros. Já na 
patinagem, avalia-se o índice de patina-
gem, que deve estar entre 8 e 12%.

É indicado que se faça o Equilíbrio Ope-
racional sempre que o implemento uti-
lizado no trator for trocado, garantindo, 

Usar pneus de qualidade também au-
xilia quando o assunto é a melhora 
da performance do trator. Fazendo 
apenas a substituição de pneus dia-
gonais pelos radiais Michelin, por 
exemplo, o cliente já obtém uma eco-
nomia de 10 a 15% de combustível.

assim, a performance do equipamento. 
Para fazer o Equilíbrio Operacional do 
seu equipamento, basta contatar o setor 
de Serviços ou os Consultores da Iguaçu.

Medindo Pressão 

MICHELIN

Pesando o equipamento
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INTEGRAÇÃO

Uma das maneiras de formar mão de obra capacitada é o 
Programa de Trainee, que tem como objetivo o desenvolvi-
mento profissional e pessoal dos integrantes. Este ano o pro-
grama teve a participação dos Engenheiros Mecânicos Fabri-
cio Amaral e Pedro Celant, e do Tecnólogo em Mecanização 
de Agricultura de Precisão Igor de Oliveira que, ao final do 
projeto, foram alocados em áreas técnicas da empresa.

PROGRAMA DE TRAINEE

RETRATO IGUAÇU 

Como já é tradição há muitos anos, a em-
presa realiza ações sociais envolvendo o 
trabalho voluntário dos seus colabora-

dores! O intuito é ajudar pessoas e comunida-
des carentes, e também engajar os funcioná-
rios em causas sociais da nossa região.

O dia da Higienização Bucal foi realizado 
com o objetivo de ensinar as crianças de 
creches e instituições carentes a fazer a es-
covação de forma correta, ressaltando a im-
portância de cuidar dos dentinhos. A ação 
foi realizada em parceria com dentistas lo-
cais, e contou com a entrega de presentes e 
kits de escovação.

Nossos colaboradores voluntários também 
realizaram o Dia das Crianças Solidário, que 
alegrou centenas de crianças de comuni-
dades carentes nas cidades onde a Iguaçu 
está presente. Um dia festivo cheio de brin-
cadeiras, presentes e guloseimas alegrou a 
criançada. 

IGUAÇU MÁQUINAS INCENTIVA O TRABALHO VOLUNTÁRIO

O Programa de Integração da Iguaçu Máquinas reuniu os 
novos colaboradores com o objetivo de conhecerem me-
lhor a empresa, sua história e cultura. O encontro aconte-
ceu na cidade de Rondonópolis-MT e contou com a partici-
pação de mais de 60 colaboradores, gerentes e a diretoria 
da empresa.

IGUAÇU NA COMUNIDADE
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Davi está feliz da vida com seu novo 
trator John Deere! Agora já pode ajudar a 
mamãe Arlete e o papai Wender Belisario 
na fazenda! 

O Frederico é fã John Deere desde pequeno 
e já tem seu primeiro trator. Parabéns, 
papais Gabriella e Pompilio Silva.

O pequeno João Caetano é filho do casal  
Katiuscia e Ricardo Caetano. Ele já está 
aprendendo com os pais o amor pelos 
equipamentos John Deere.

João Antônio e João Lucas Buzzato 
ganharam um lindo trator para ajudar o 
papai Vanderlei no campo. 

O pequeno Pedro, filho de Geni e Alexandre 
Schenkel, comemorou seu 3º aniversário 
com uma linda festa com o tema John Deere!

A família Panice marcou preseça no desfile 
que celebrou o aniversário da cidade de 
Campo Verde-MT. Eles são apaixonados 
pela John Deere, e nós também.

O cliente João Flores celebrou seu aniversário 
de 60 anos o tema John Deere. Desejamos 
muitas felicidades! Parabéns!

A família Krug está feliz da vida. Os papais 
Mariane e Cristoffer acabaram de adquirir seu 
primeiro Trator John Deere e os filhos Mariano e 
Theodoro não poderiam ficar de fora, e também 
já têm um John Deere para chamar de seu. 

• 23

Na hora de celebrar o aniversário do pequeno 
Ezequiel, a mamãe Thalia e o papai Thales 
escolheram a John Deere para registrar esse 
belo momento. Parabéns, Ezequiel.

A Izadora, filha de Maiara e Charles 
Cegato, já tem o primeiro John Deere para 
chamar de seu. Parabéns, papais, pela 
chegada desta princesa.

O João já tem o seu Primeiro John Deere. 
Parabéns ao nosso cliente Celso Gatto e sua 
família pela chegada do pequeno João. 

Djeniffer e David Viecili esperam 
ansiosamente a chegada do pequeno 
Mateus, e para registrar esse 
momento tão especial escolheram o 
tema John Deere.

O cliente Sérgio Machnic 
está feliz da vida com os 
netos Samuel e Anna na 
lavoura. Os dois são uma 
fofura!



24 •  Informe Iguaçu Máquinas  •  29ª Edição


