Case IH e São Martinho assinam acordo
de parceria estratégica
Fabricante de máquinas agrícolas e Grupo sucroenergético atuarão juntos
no desenvolvimento de novas tecnologias
A Case IH e o Grupo São Martinho, uma das principais companhias sucroenergéticas do
País, assinaram um acordo de cooperação técnica e intelectual voltado ao
desenvolvimento de tecnologias para o cultivo da cana-de-açúcar.
A Usina São Martinho, localizada no município paulista de Pradópolis e considerada a
maior do mundo em moagem com um total de 8,4 milhões de toneladas registrados na
safra 10/11, ampliará, a partir de agora, a utilização dos equipamentos Case IH. O
objetivo da iniciativa é ter um diferencial estratégico que possibilite a realização de
testes e análises de máquinas e equipamentos, a fim de aprimorar ainda mais a
eficiência na produção de cana-de-açúcar.
Tratores, colhedoras, pulverizadores, plantadoras, transporte, equipamentos de
agricultura de precisão, telemetria e controle de frota compõem a gama de
maquinários Case IH que serão utilizados na Usina São Martinho. O acesso privilegiado
a novas tecnologias e a troca de informações sobre melhorias e desempenhos dos
equipamentos serão fundamentais para que os resultados surjam de forma eficiente e
duradoura.
Mirco Romagnoli, vice-presidente da Case IH para América Latina, ressalta que o Grupo
São Martinho já utiliza quase 100% de equipamentos da marca em sua produção. “A
Usina São Martinho é um parceiro antigo da Case IH e, com a assinatura deste acordo,
estabelecemos as bases para uma cooperação mútua e eficaz, visando aperfeiçoar o
sistema produtivo de cana”, explica Romagnoli.
O presidente mundial da Case IH, Andreas Klauser, que esteve no Brasil para assinatura
do contrato declarou a importância da parceria: “É um compromisso da Case IH
caminhar ao lado do produtor rural, conhecer seus desafios e propor soluções. Com
este acordo demos um importante passo neste sentido”.
“Esta parceria reforça nossa cultura de inovação e comprova nossa posição de
pioneirismo em mecanização no campo, que é essencial para nossa eficiência
operacional.” acrescenta Fábio Venturelli, presidente do Grupo São Martinho.
O desempenho das máquinas será acompanhado pelo corpo técnico da Case IH, que
estará à disposição para a troca de informações, garantindo o desenvolvimento de
novas tecnologias direcionadas às necessidades encontradas no campo.

Tracan, Goiásmaq e Trator Soluções também assinaram o acordo de cooperação e
serão as concessionárias Case IH responsáveis pelo suporte e atendimento dos
equipamentos.
Sobre a Case IH:
A Case IH coloca a tecnologia a serviço do homem do campo, oferecendo
equipamentos capazes de preparar o produtor rural para os desafios cotidianos em um
mundo que se transforma diariamente. Oferecer instrumentos capazes de auxiliar o
agricultor na tarefa de produzir mais e com uma qualidade superior é nossa tradição
há mais de 160 anos. Tradição que se renova com investimentos em pesquisa, na
criação de novas fábricas, unidades de logística e distribuição, na concretização de
canais de comunicação entre fábricas, concessionários e clientes como o Conexão Case
IH, além de ampliações constantes na rede de concessionários da marca, que ganhou
nove novos pontos em 2010 e segue crescendo em 2011, tornando a Case IH uma
referência para o agronegócio mundial. Entre as soluções oferecidas pela marca, estão
as colheitadeiras de grãos Axial-Flow, colhedoras de cana, café e algodão, além de
tratores de todas as potências, pulverizadores alto-propelidos e plantadeiras. Produtos
que fazem da Case IH a melhor opção do plantio até a colheita. Mais informações
sobre produtos e serviços Case IH podem ser encontradas no site www.caseih.com .

Sobre o Grupo São Martinho:
O Grupo São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com
capacidade de moagem de 15 milhões de toneladas de cana. Possui três usinas em
operação: São Martinho, em Pradópolis (região de Ribeirão Preto, SP); Iracema, em
Iracemápolis (região de Limeira, SP) e Boa Vista (Quirinópolis, a 300 quilômetros de
Goiânia, GO). A companhia também é detentora de 32,18% da Santa Cruz – Açúcar e
Álcool, localizada no município paulista de Américo Brasiliense. O índice médio de
mecanização da colheita é de 87,1%, chegando a 100% na Usina Boa Vista. Para mais
informações visite o site www.saomartinho.ind.br.
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