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O agronegócio é um mundo de oportunidades. 
E é por isso que a Massey Ferguson segue 

apostando e investindo na tecnologia de suas 
máquinas. Grandes lançamentos foram realizados 
neste ano, para que o produtor rural tenha um 
maior aproveitamento no campo. Na Agrishow, 
em Ribeirão Preto (SP), a marca apresentou a 
colheitadeira MF 9895, que proporciona eficiência 
e alto rendimento para empresários rurais de 
médio e grande porte. Já na 37ª Expointer, em 
Esteio (RS), a Massey Ferguson mostrou ao público 
a MF 6690 Hybrid, a primeira colheitadeira híbrida 
classe V fabricada na América do Sul. Também 
nessa feira foi realizado o pré-lançamento dos 
tratores da série MF 6700R Dyna-4, equipados 
com transmissão de 16 velocidades tanto para 
frente como para ré e design inovador.

Investindo no produtor rural
Falando em Expointer, as concessionárias 
envolvidas no estande da marca, durante a feira, 
fizeram bonito! Muitos negócios foram fechados, 
outros tantos encaminhados e clientes saíram 
satisfeitos com a sua marca do coração.

As concessionárias estão cada vez mais 
investindo no contato e na aproximação com 
o produtor rural. Prova disso são os inúmeros 
eventos organizados por elas, para oferecer aos 
clientes um serviço com mais qualidade e que 
facilite o dia a dia no campo. Os ótimos exemplos 
e as iniciativas realizadas você pode conferir nas 
últimas páginas deste informativo, que também 
destaca homenagens e prêmio de reconhecimento 
recebidos por associadas Unimassey e as 
diversas filiais homologadas pela fábrica.

Além disso, você vai acompanhar os eventos em 
que a Unimassey se fez presente, representando 
as concessionárias da Massey Ferguson. 
Nosso objetivo, com essas participações, é 
adquirirmos conhecimento sobre as novidades do 
agronegócio, para podermos suprir as demandas 
em seus vários segmentos e estarmos sempre 
prontos para ajudar  as nossas associadas.

Boa leitura!

Carlos Eduardo Paulino da Silva, 
diretor-presidente
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Concessionárias participam da 
primeira Expo Parts

Conheça a Comissão de 
Ética da Unimassey

Representantes das concessionárias Massey Ferguson 
participaram da primeira edição da Expo Parts, feira 
de negócios criada para apresentar os lançamentos 
da AGCO Parts. Realizado na cidade de Paulínia (SP), o 
evento foi voltado aos gerentes de peças e titulares das 
concessionárias, com o objetivo de ofertar melhores 
condições comerciais. “Na feira pudemos perceber as 
demandas e as necessidades das concessionárias e estreitar 
o relacionamento. Participar para contribuir, esse é o objetivo 
da presença da Unimassey nos eventos”, afirmou Carlos 
Eduardo Paulino da Silva, diretor-presidente da associação. 

A Expo Parts possibilitou trabalhar os negócios atrelados a peças, tanto itens 
AGCO Parts quanto os da modalidade Direct Shipment, ou seja, venda direta do 
fornecedor. O resultado foi surpreendente: o faturamento, em dois dias de evento, 
foi de R$ 20 milhões, o dobro do valor esperado. A feira contou com estandes de 
empresas parceiras no segmento de peças.

Em cada expositor, um sistema de monitoramento online fazia a gestão dos 
pedidos, e as compras geravam percentuais que eram expostos em um telão. 
Esse acompanhamento proporcionou a entrega de prêmios. A cada R$ 10 mil 
em compras, o concessionário recebia um cupom, que deveria ser preenchido 
e depositado em uma urna. Ao final do evento, houve o sorteio de veículos. A 
Agrovia de Luís Eduardo Magalhães (BA) recebeu um carro destinado à frota de 
peças e uma moto para o gerente responsável. 

Criada em dezembro de 1985, a Comissão de Ética da 
Unimassey faz parte dos órgãos associativos da associação 

e tem como responsabilidade prestar orientação e auxílio 
aos colaboradores das concessionárias sobre o que 

determina o código de ética da entidade. 

Composta por cinco membros, nomeados pelo diretor-
presidente da associação, a comissão é atualmente 

presidida por Titosi Uehara, da concessionária Arakaki 
Máquinas e Implementos Agrícolas, de Fernandópolis 

(SP). Também a compõem: José Manuel Cunha de Almeida 
Lima, da Alpha Máquinas de São Luís (MA); Samir Naves Mustafá, da Marão Máquinas 

Agrícolas, de Votuporanga (SP); João Carlos Gomes do Nascimento, da Tratornan 
Máquinas, Implementos e Equipamentos de Dourados (MS); Antônio Facci, da Mecaniza 
Máquinas Agrícolas, de Patrocínio (MG); e Juliano Vicari, como representante da AGCO. 

A coordenação dos processos é feita por Margarida Rolim de Moura.

O grupo, que se reúne quatro vezes por ano, nos meses de março, junho, setembro e 
dezembro, tem ainda a importante missão de difundir o espírito associativo na rede, com 

reflexo na qualidade do atendimento e nos serviços prestados ao consumidor final.
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A participação da Massey Ferguson na 37ª Exposição 
Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e 
Produtos Agropecuários – Expointer –, em Esteio (RS), 
foi marcada pelo lançamento de duas colheitadeiras, 
a MF 6690 e a MF 9895, que auxiliam o produtor 
rural a produzir mais, melhor e em menos tempo, e 
também pelo pré-lançamento dos tratores da série 
MF 6700R Dyna-4, que incrementa a linha de tratores 
Massey Ferguson. Entre os dias 30 de agosto e 7 de 
setembro, os visitantes puderam conhecer de perto 
as novidades do estande da marca, que contou com 
a presença de representantes de 11 concessionárias 
do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina. 

As concessionárias atenderam clientes que cotaram os 
lançamentos e elogiaram a diversidade dos produtos 
oferecidos. A colheitadeira MF 6690 ultrapassou a 
marca de 20 unidades vendidas no período da feira. 
“A Expointer é sempre um momento de aproximação 
entre clientes, concessionárias, fábrica e os produtos 
novos. Em relação às vendas, podemos sintetizar como 
consistentes", afirmou Carlos Eduardo Paulino da Silva, 
diretor-presidente da Unimassey.

A MF 6690 é a primeira colheitadeira híbrida classe 
V para grãos fabricada na América do Sul. Ela possui 
características únicas, oferecendo praticidade, 

Concessionárias massey Ferguson 
presentes na 37ª Expointer
As novas colheitadeiras MF 6690 e MF 9895 foram os 
destaques do estande da marca na feira em Esteio (RS)

4



rEdE maSSEYinformativo 
Unimassey

Fo
to

s 
D

iv
ul

g
a

çã
o 

M
a

ss
ey

 F
er

g
us

on

robustez e eficiência. Proporciona um trabalho com 
o menor nível de perdas do mercado, enfrentando 
condições difíceis de colheita, além da separação 
precisa até o último grão com o sistema híbrido. Já a 
MF 9895 é uma colheitadeira classe VIII com a maior 
taxa de descarga de grãos do mercado, desenvolvida 
para atender aos produtores de grandes áreas, que 
demandam eficiência e alto rendimento. 

João Batista Figueiredo, gerente geral da concessionária 
Sotrima de Porto Alegre (RS), disse que, em função 
do momento econômico atual, a concessionária 
estava cautelosa em relação às vendas na Expointer. 
“Se formos comparar as vendas com o momento, 

podemos dizer que foram boas, dentro do estimado. Os 
agricultores estão esperando para definir, mais para 
frente, a compra de novas máquinas”, justificou.  

Dentre os produtos que tiveram destaque de vendas 
estão os tratores das séries MF 8600 e MF 7000 
Dyna-6 e todos os integrantes do Programa Mais 
Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
– MDA. Além dos lançamentos, a Massey Ferguson 
apresentou novidades na Massey Shop, boutique de 
produtos promocionais da marca, e promoveu um 
almoço na fábrica de Canoas (RS) para anunciar os 
vencedores do 13º Prêmio de Jornalismo. 
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 Encontro com o ministro Neri Geller
O diretor-presidente da Unimassey, Carlos Eduardo 
Paulino da Silva, participou de encontro no dia 21 
de maio com o ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Neri Geller, na sede da Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
– ABIMAQ –, em São Paulo. Estiveram presentes cerca 

de 80 lideranças do setor, entre eles o presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores – Anfavea –,  Luiz Moan, que 
ouviram o ministro detalhar os avanços do Plano 
Agrícola e Pecuário 2014/2015, anunciado em 
maio pelo governo federal.

Fenabrave realiza congresso e feira
24º Congresso e ExpoFenabrave reuniram quase 4 mil pessoas 
para debater a superação de resultados no setor 

Profissionais do setor automotivo atenderam ao 
chamado da Federação Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores – Fenabrave – para o debate 
sobre a superação de resultados no segmento. Cerca 
de 4 mil pessoas estiveram em Curitiba (PR), de 13 a 
14 de agosto, para o 24º Congresso e ExpoFenabrave.

No congresso, a Unimassey foi representada por 
Carlos Eduardo Paulino da Silva e Paulo Finger, 
respectivamente, presidente e vice-presidente 
da entidade, associadas, membros da diretoria e 
o secretário executivo. “A nossa participação em 
eventos como esse, além de nos atualizarmos 
e trocarmos experiências, é importante para o 
enriquecimento da associação e para que nós 
possamos suprir as necessidades e auxiliar os 
colaboradores das concessionárias que não 
puderam ir”, disse Carlos Eduardo. A associação 
contribuiu com uma inscrição por associada como 
estímulo à participação no evento, que é considerado 
o maior do setor de distribuição automotiva da 
América Latina e o segundo maior do mundo.

O congresso teve como tema central a discussão 
de soluções efetivas para o crescimento dos 
negócios no setor. Na programação, palestras, 
mesas redondas e workshops, com destaque 
para a palestra “Os desafios do futuro para o 
concessionário” por Arturo Piñeiro, presidente 
e CEO da BMW Group Brasil, e para a mesa 
redonda “Como administrar uma concessionária 
em época de busca de superação”, com moderação 
de Valdner Papa, diretor de relações com o 
mercado da Fenabrave. Entre os debatedores dessa 
mesa redonda estava Marcelo Nogueira Ferreira, 
diretor de tratores da Unimassey.

Já a feira ExpoFenabrave, realizada 
simultaneamente ao 24º Congresso, apresentou 
mais de 70 empresas nacionais e internacionais, 
em uma área de 10 mil m², para um público 
interessado na realização de negócios e na busca 
de estratégias para aprimorar a gestão e trazer 
resultados para as concessionárias. 

 M
ar

co
s A

lv
es

6



O diretor-presidente da Unimassey, Carlos Eduardo 
Paulino da Silva, participou do 13º Congresso Brasileiro do 

Agronegócio, em São Paulo. Promovido pela Associação 
Brasileira do Agronegócio – ABAG –, o congresso teve 

um intenso e proveitoso debate sobre as propostas para 
a sustentação e equilíbrio do setor no Brasil, reunindo 

800 pessoas, entre profissionais e lideranças do setor. As 
propostas foram discutidas em nível de governo, mostrando 

a grande importância da aproximação das políticas junto 
ao agronegócio. Os painéis evidenciaram que o momento é 

propício para ousar e buscar o novo.  

Congresso da aBaG
reúne 800 pessoas em São Paulo

NotíCiaSinformativo 
Unimassey

Saúde e segurança: 
uma prioridade na redemaq

Aliando profissionalismo, qualidade de vida e segurança no trabalho, a 
empresa Redemaq Real comemora a realização 
da sua 1ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho. O evento ocorreu de 

8 a 12 de setembro, em Santo Ângelo (RS).
Incrementando o investimento em atualização e 
conhecimento da equipe, a empresa promoveu 

qualificações em diversos temas, compreendendo 
mais de dez palestras e ações práticas informativas. 

Dentre os assuntos destacam-se: alimentação 
saudável, segurança do trabalho e do trânsito, 

ginástica laboral, primeiros socorros, motivação e 
estresse, DSTs e combate a incêndio. Renomados 
profissionais da cidade compuseram o grupo de 
palestrantes. Um coquetel realizado no dia 12 de 

setembro brindou o sucesso do evento.
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No dia 21 de agosto, a Itaimbé Máquinas realizou, 
em Santa Maria (RS), o Melhor Negócio Massey 
Ferguson. O evento reuniu produtores rurais, diversos 
fornecedores e agentes financeiros. A ação envolveu 
todas as lojas da concessionária no Rio Grande do 
Sul: Santa Maria (matriz), Cacequi, Cachoeira do Sul, 
Panambi e Palmeira das Missões.
Os visitantes puderam obter detalhes da linha 
de produtos Massey Ferguson, com condições 
especiais de negociação, além de testar máquinas 
na pista de demonstrações. Com o auxílio da equipe 
de Tecnologia Agrícola da Itaimbé, os participantes 
fizeram test drive no pulverizador MF 9030 e no 
trator MF 7415 Dyna-6, equipados com piloto 
automático. O evento contou ainda com a presença 
de representantes da marca.

itaimbé realiza melhor Negócio 
massey Ferguson
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A Tratormaster vem desenvolvendo uma 
administração tática, visando aprimorar seus 
processos internos e sintonizar a organização 

com as influências de um ambiente externo em 
constante transformação. Portanto, foi realizado 
o 1º Fórum Estratégico da concessionária para 

apresentar o planejamento do negócio. 
Diretores e gestores discutiram a 

Workshop sobre consórcio
Em algumas regiões do Estado da 
Bahia, a Tratormaster tem alcançado 
a liderança na venda de tratores 
agrícolas através do Consórcio 
Nacional Massey Ferguson. Com o 
objetivo de ampliar essa posição 
e aprimorar os conhecimentos da 
equipe de consultores comerciais, a 
concessionária realizou o workshop 
“O negócio é consorciar”. Durante o 
encontro foram discutidas estratégias 
de vendas e apresentados números 
do primeiro semestre de 2014 do 
Consórcio Nacional Massey Ferguson 
e da Tratormaster, em especial dos 
objetivos e metas para o segundo 
semestre deste ano. A equipe fez alguns 
exercícios práticos sobre o cálculo dos 
lances e comemorou os resultados 
alcançados com uma confraternização.

Fórum Estratégico debate
planejamento da tratormaster
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formulação da filosofia empresarial, 
analisaram a situação ambiental 
e definiram as estratégias de 
competição. Na oportunidade foram 
apresentadas também as metas da 
empresa para os próximos três anos. 
A Tratormaster é concessionária 
Massey Ferguson atuando na região 
metropolitana de Salvador e também 
no sul e sudoeste da Bahia.

NotíCiaSinformativo 
Unimassey
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Pippi máquinas recebe homenagem 
do legislativo gaúcho 

A Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul prestou uma homenagem a Pippi 

Máquinas, no dia 20 de agosto, em 
Porto Alegre (RS), pela contribuição ao 

desenvolvimento econômico e à geração 
de emprego e renda no Estado. A proposta 
foi do deputado Ernani Polo, que entregou 

ao presidente da Pippi Máquinas, Wilson 
Luiz Pippi, e aos diretores Wilson Luiz 

Pippi Junior, Rafael Burtet Pippi e Márcio 
Lucca a Medalha da 53° Legislatura 

como forma de reconhecimento. A Pippi 
Máquinas atua há mais de 50 anos no 

Estado do Rio Grande do Sul e está 
presente também no Estado de Santa 

Catarina, com lojas nos municípios de 
Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz.Márcio José Lucca, Wilson Luiz Pippi Junior, 

Wilson Luiz Pippi, Ernani Polo e Rafael Burtet Pippi
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Casa Nasser está entre 
as 250 PmEs que mais crescem no Brasil
A concessionária Casa Nasser – Somassey, 
com matriz em Mococa (SP), pela quarta 
vez está presente no ranking das 250 
Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que 
mais cresceram no Brasil, de acordo com 
a pesquisa realizada pela Deloitte e pela 
revista Exame PME. A pesquisa “As PMEs 
que mais crescem no Brasil” é realizada 
desde 2006 e tem como objetivo apontar 
quais são as empresas brasileiras de 
pequeno e médio porte que expandem seus 
negócios com maior velocidade e indicar 
como elas estão administrando seus custos, 
investimentos, preços e rentabilidade. 
A Casa Nasser – Somassey já esteve no 
ranking nos anos de 2010, 2011, 2012.

Roberto Nasser, diretor da 
Casa Nasser – Somassey
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Com objetivo de ampliar conhecimentos e capacitar ainda 
mais as equipes de concessionários, a Redemaq promoveu 
dois dias de convenção no belo Tenondé Park Hotel, em São 
Miguel das Missões (RS). Cerca 
de 170 funcionários da matriz e 
filiais da Redemaq participaram do 
evento, que contou com atividades 
de integração e palestras sobre 
negócios. A programação foi 
cuidadosamente planejada para 
valorizar os profissionais, motivar 
as equipes e unir os setores. A 
convenção, que teve como lema 
“Juntos, fazendo acontecer”, foi 
avaliada positivamente por todos os 
participantes. A Redemaq tem hoje 
seis lojas no Rio Grande do Sul e 
duas no Estado de Minas Gerais.

redemaq promove 
primeira convenção com funcionários 

NotíCiaSinformativo 
Unimassey
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Cimma realiza curso
de tratores para mulheres

A concessionária Cimma, representante 
Massey Ferguson na região de Pelotas (RS), 

promoveu, no dia 20 de agosto, o primeiro 
curso de Operação e Manutenção de 

Tratores Massey Ferguson para Mulheres. 
Com o objetivo de capacitar as produtoras 

e operadoras, o curso proporcionou às 
participantes a oportunidade de atualizarem 

seus conhecimentos no uso dos tratores 
Massey Ferguson das linhas 4200, 7000 e 

Dyna, bem como expor dúvidas e trocar 
informações com operadoras da região. A 

capacitação foi realizada por Cláudio Harter 
Radman, coordenador técnico de ATS da 

Cimma, que realizou simulações de operação 
das máquinas, esclarecendo dúvidas quanto 

aos cuidados, uso dos tratores e tecnologia embarcada ATS.
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augustin inaugura 
filial em Sarandi
Presente em Sarandi (RS) desde 1983, a 
Augustin inaugurou, em 11 de agosto, novas 
instalações nessa cidade. Localizada junto 
ao trevo de acesso do município e ocupando 
uma área de 4.239 m², sendo 1.686 m² 
construídos, a nova unidade atende ainda 
os municípios de Ronda Alta, Rondinha, 
Engenho Velho, Novo Xingú, Constantina, Três 
Palmeiras, Liberato Salzano e Barra Funda.
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A Disma Distribuidora de Máquinas 
e Implementos é a responsável pela 

distribuição de toda linha de produtos 
Massey Ferguson em grande parte das 

regiões oeste e noroeste do Estado de São 
Paulo. Recentemente, foi homologada a 

nova matriz operacional em Araçatuba, que 
conta com mais de 13.700 m² de área total. 

Também foi homologada pela fábrica a filial 
de Adamantina, com 1.350 m² construídos, 

numa área total de 5.700 m². Além de 
Araçatuba e Adamantina, a Disma possui 

lojas nos municípios de Andradina, Dracena, 
Presidente Prudente, Penápolis e Tupã.
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concessionárias homologadas
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tracbel inaugura unidade 
em Governador Valadares
A Massey Ferguson está presente, desde maio, também 
em Governador Valadares (MG) através da nova filial 
da Tracbel. A unidade, que contou com investimentos 
de R$ 2 milhões, tem uma ampla oficina para 
montagem de componentes e implementos agrícolas, 
almoxarifado para controle de estoque de peças e 
showroom com localização privilegiada, na principal 
avenida de acesso à cidade. Fundada em 1967, a 
Tracbel tem 26 lojas espalhadas pelo Brasil e nos 
últimos cinco anos (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) 
foi eleita pelo anuário Melhores e Maiores, da revista 
Exame, a melhor revendedora de máquinas do Brasil. 
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O Estado do Pará conta com mais uma 
concessionária Massey Ferguson para atender 
os clientes da marca. Foi homologada, no mês 

de julho, a concessionária Sulpará da cidade de 
Ananindeua. Localizada na região metropolitana 

de Belém, a revenda Massey Ferguson está 
situada na rodovia BR 316, km 05, número 555, e 
tem 522 m² de área construída. Foram investidos 

cerca de 800 mil reais na reforma e na adaptação 
da loja. A Sulpará de Ananindeua atende a grande 

Belém e municípios vizinhos como Barcarena, 
Castanhal, Tailândia, Mãe do Rio, Salinas, 

Bragança, Moju e Tomé Açu, que têm como 
principal atividade o cultivo de soja, milho, coco, 
mandioca e pimenta do reino, além da pecuária.
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ananindeua tem concessionária 
massey Ferguson

A concessionária Dimasa inaugurou uma 
filial em Ivaiporã (PR). A loja conta com uma 
área construída de 1.495 m² em um terreno 
de 4.400 m², onde o produtor rural encontra 
toda a linha de peças originais, assistência 
técnica e venda de tratores, colheitadeiras 
e implementos agrícolas Massey Ferguson. 
Com essa nova filial, a Dimasa atenderá 
mais 15 municípios paranaenses.

Dimasa instala filial em Ivaiporã
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Cianorte conta com concessionária
massey Ferguson

NotíCiaSinformativo 
Unimassey

A Massey Ferguson homologou, no mês de maio, 
a filial Agriparaná da cidade de Cianorte (PR). 
Localizada na rodovia PR 323, km 222, a loja 
possui 576,54 m² de área construída, em um 
terreno com mais de 2 mil m². Além de Cianorte, 
são atendidas as cidades de Guaporema, São 
Manoel, Rondon, Indianópolis, Japurá, São 
Tomé, Tapejara e Tuneiras do Oeste. Atualmente, 
a Agriparaná conta com 63 funcionários 
distribuídos em suas três lojas, sendo a matriz em 
Umuarama e as filiais em Paranavaí e Cianorte.
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