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Consórcio New Holland promove
assembleia durante Tecnoshow 2019
contempladas.
Na oportunidade foi lançado um novo grupo, o
5041 (tratores T6 e T7), com créditos de R$
170.823 a R$ 340.495, com contemplações por
sorteio, lances livres e lance fixo, de acordo com
a disponibilidade de caixa do grupo. Além do
sorteio, a assembleia foi uma oportunidade para
que outros agricultores pudessem conhecer
melhor o Consórcio da New Holland.
Com taxas de administração bem menores que
a de financiamentos, a modalidade é uma opção
para aquisições programadas, aquelas em que
o produtor planeja a compra. 'A New Holland
tem uma das menores taxas do mercado, com
prazos de até 120 meses (10 anos). Outra
grande vantagem é a inexistência de burocracia.
A liberação do crédito é muito mais rápida que
Clique aqui para abrir a imagem

na compra em outras modalidades. E a quitação
das parcelas pode ser feita por mês, mas
também há as opções por trimestre, semestre e
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até mesmo ano', explica o gerente nacional do
Consórcio New Holland, Mariton Moraes.

Assembleia ocorreu na Carpal, concessionária
da New Holland Agriculture em Rio Verde (GO),

Atualmente, o Consórcio New Holland tem

e foi transmitida pelo site do Consórcio e no

vários grupos com mais de 15 mil cotas ativas.

Facebook.

'É uma modalidade interessante para todos os
produtores rurais, independente do tamanho da

Aderir ao sistema de consórcio para investir na

propriedade. Temos grupos de R$ 87 mil a R$

propriedade é uma realidade cada vez mais

170 mil e outros de R$ 269 mil a R$ 372 mil,

frequente entre os produtores brasileiros. Na

além do novo grupo, com créditos

terça-feira, dia 9 de abril, durante a Tecnoshow

intermediários', diz Moraes. Os tratores são os

Comigo, o Consórcio New Holland promoveu

principais produtos, mas é possível usar o

uma assembleia na Carpal, concessionária da

crédito na composição para aquisição de

marca em Rio Verde (GO). O evento foi

máquinas maiores, como plantadeiras,

transmitido através do site do Consórcio New

pulverizadores, colheitadeiras e forrageiras.

Holland e pelo Facebook. Foram 157 cotas
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Segundo a Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios (ABAC), os
consórcios de máquinas agrícolas cresceram
48% nos últimos três anos. E com a New
Holland não foi diferente. 'Atualmente, 10% do
faturamento da New Holland no Brasil, com
exceção dos programas sociais, é através do
consórcio', afirma Moraes.
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