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Nesta edição do Informativo Unimassey você, leitor, é 
o nosso convidado a comemorar. Nós, como Rede de 

Concessionárias e como marca Massey Ferguson, só temos 
motivos para sorrir nos últimos meses. As boas notícias 
divulgadas sobre o desempenho do agronegócio brasileiro 
no primeiro trimestre de 2013 mantêm o setor otimista. Na 
Agrishow tivemos uma grande prova disso: a procura pelo 
pulverizador MF 9030 cresceu 300% e pelos tratores com mais 
de 200 cv o aumento foi de 100%, comparado ao resultado da 
feira no ano passado.

Além da ótima situação do agronegócio e do nosso mercado 
de máquinas agrícolas, temos orgulho de nesta edição contar 
boas notícias referentes às nossas concessionárias. São 
premiações, festejos, reconhecimentos. Uma grande amostra 
de que a união da Rede de Concessionárias é fundamental 
para o sucesso individual e coletivo de quem representa a 
Massey Ferguson no Brasil. Os exemplos positivos das nossas 
associadas inspiram boas atitudes na Rede e nos dão a 
resposta que tanto esperamos: andando juntos chegaremos a 
um grande e próspero resultado. 

Tenham uma boa leitura.

Marcelo Nogueira Ferreira
Diretor-presidente da Unimassey

Boas notícias

Promoção Massey 
Ferguson e Shell
“Cuide bem do seu Massey 
Ferguson e concorra a outro.” 
Este é o mote da promoção 
Manutenção Premiada, 
recentemente lançada pela 
Massey Ferguson em parceria 
com a Shell. Com a compra de 
peças genuínas Massey Ferguson 
ou lubrificantes Shell na hora 
da manutenção, os clientes 
concorrem a um trator MF 4275. 
A ação acontece exclusivamente 
nas concessionárias da Rede. As 
inscrições vão até o dia 5 de julho 
e o sorteio será realizado no dia 6 
de julho.
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Após os cinco dias da Agrishow – Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, 

em Ribeirão Preto (SP), a Massey Ferguson encerra 
a 20a edição do evento com saldo positivo, em 
relação ao volume de negócios da edição anterior. 
Mais uma vez, a marca segue inovando em suas 
máquinas de alta tecnologia e qualidade, resultando, 
por exemplo, em um aumento de 300% na procura 
por seu pulverizador, o MF 9030. A concretização de 
negócios no segmento de tratores com mais de 200 
cv de potência registrou 100% de aumento, alinhada 
a tendência do mercado pela procura de tecnologia 
embarcada. 

A empresa chegou a Ribeirão Preto com uma 
equipe de 52 concessionárias de todo o Brasil para 
atendimento completo e diferenciado na feira. Uma 
das apostas da Massey Ferguson é o investimento na 
atualização da frota. Segundo Eduardo Nunes, gerente 
regional de vendas da Massey, o produtor quer se 

reequipar com novas tecnologias e máquinas maiores. 
“Tivemos um expressivo crescimento em produtos 
de maior valor agregado, como colheitadeiras axiais, 
tratores de alta tecnologia e nosso pulverizador.” Por 
meio de sua divisão de peças genuínas AGCO Parts, 
a Massey Ferguson apresentou, também, a primeira 
oficina móvel do mercado de máquinas agrícolas.

destaques da Feira 
A marca já conta com máquinas diferenciadas de 
cada segmento em seu portfólio, tais como tratores, 
colheitadeiras, pulverizadores, enfardadoras, 
segadoras e enleiradores. Este ano, no entanto, inovou 
ainda mais, trazendo pela primeira vez máquinas 
com a possibilidade de precisão centimétrica. Isso se 
deve ao lançamento do piloto automático Auto Guide 
3000, um sistema de direcionamento que oferece 
até três níveis de precisão: submétrico, decimétrico 
e centimétrico, que por meio de sinal RTK consegue 
uma precisão de até 2,5 cm. Além da nova linha de 
tratores de jardim, que reúne o MF 2000 e o  

MF 2900. Essas máquinas chegam como opções para 
mobilidade e manutenção de áreas como jardins, 
parques, campos de futebol e golfe. E para gerenciar 
a frota à distância, o sistema AGCOMMAND ganhou 
um novo aplicativo para dispositivos móveis. O 
download do aplicativo poderá ser feito gratuitamente 
por clientes portadores de iPhones e iPads, que já 
possuem o AGCOMMAND. 

A interatividade também chamou a atenção dos 
visitantes no estande da Massey Ferguson. Para 
dar uma ideia sobre o que significa precisão e 
produtividade no campo, a Massey Ferguson ofereceu 
shows de slackline. A modalidade, que virou febre 
em todo o Brasil, consiste em fazer acrobacias sobre 
uma fita presa em duas extremidades e manter-se 
em cima dela durante todas as manobras. Foram 
três apresentações diárias em que os atletas Aline 
Monteiro, Igor Thiago Silva e Milton Cazário, nomes 
fortes deste esporte, mostraram suas habilidades.

Agrishow 2013: 
Massey Ferguson apresenta 
crescimento positivo

Público lotou as apresentações de slackline, 
que deram uma ideia sobre o que significa precisão no campo

Tratores de jardim foram 
lançados na feira
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Selo ouro para a Somassey
A Somassey, com matriz em Mococa (SP), 
recebeu mais um reconhecimento pelo 
empreendedorismo e qualidade. Desta vez 
é o Certificado Top Qualidade Brasil 2013 – 
Qualidade Empresarial com Responsabilidade 
Social & Cultural, outorgado pela ABRAHM – 
Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, 
entidade mantida pelo CICESP – Centro de 
Integração Cultural e Empresarial de São 
Paulo. A concessionária recebeu o selo Ouro, 
que a identifica como referência e orgulho 
do empreendedorismo nacional. “Receber 
uma premiação é sempre gratificante. Nossa 
empresa vem, de longa data, buscando atingir 
a excelência em atendimento aos clientes,  
tem apresentado um crescimento sólido 
e constante, e devido a isto figuramos no 

ranking da pesquisa 
das PMES que mais 
crescem no Brasil, 
nos últimos três anos 
(2010, 2011 e 2012). 
Essas premiações 
têm nos deixado 
orgulhosos, contentes 
e esperançosos de 
que mais conquistas 
virão à frente”, acredita Roberto Brigagão 
Nasser, diretor da Somassey. A cerimônia 
de entrega aconteceu no dia 23 de abril, em 
Brasília, com a presença do Embaixador da 
China, a Embaixadora do Panamá e o Senador 
Fernando Flecha Ribeiro.

Grupo itaimbé comemora 45 anos
A Itaimbé Máquinas é umas das concessionárias Massey Ferguson mais 
antigas do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil. Para marcar 
os 45 anos do Grupo Itaimbé, comemorados no dia 20 de março, clientes 
e colaboradores foram presenteados com uma caixinha personalizada 
de brigadeiros. A ação aconteceu na matriz, em Santa Maria. Nas demais 
lojas, colaboradores organizaram confraternizações internas.

O Grupo Itaimbé, fundado em 1968, é formado hoje por 
oito empresas, sendo a Itaimbé Máquinas a mais antiga. 
Esta possui cinco lojas no Rio Grande do Sul (Cacequi, 
Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões, Panambi e Santa 
Maria) e três em Mato Grosso, onde atua com o nome de 
Buritis Máquinas (Canarana, Querência e Água Boa). 

Fenabrave 2013
Mais de 40 representantes de concessionárias 
Massey Ferguson no Brasil estão se preparando 
para levar o nome da marca no 23° Congresso 
Fenabrave. Com o apoio da Unimassey, os 
visitantes estarão em São Paulo, de 7 a 9 de 

agosto, para conhecer as tendências e novas 
ferramentas de gestão disponíveis para as 
concessionárias. Paralelamente ao Congresso 
Fenabrave acontecerá a ExpoFenabrave, feira de 
negócios voltada aos distribuidores de veículos.
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oimasa reformou matriz
A concessionária Oimasa fez uma 
grande reforma para ampliação das 
estruturas da matriz, em Orlândia (SP). 
A principal modificação foi a alteração 
da entrada e da loja de peças. Hoje, o 
espaço percebido pelo cliente é bem 
mais amplo. “Quando o cliente entra 
na loja de peças, a área de vendas e a 
área administrativa veem o cliente, além 
do acesso para a oficina também ficar 
facilitado”, explica Carolina Bordignon 
Fares Vieira, assessora administrativa 
da Oimasa. O acesso a cadeirantes 
também foi providenciado, tanto nas 
estruturas internas, como banheiros 
e rampas de acesso, quanto na parte 
externa, como estacionamentos.

rio Verde recebe a alta tecnologia MF na Tecnoshow 
De 8 a 12 de abril, a Massey Ferguson 
apresentou todas as novidades e suas máquinas 
já consagradas na 12ª edição da Tecnoshow 
Comigo, em Rio Verde (GO). O Estado é destaque 
no cenário agrícola nacional pelo seu contínuo 
crescimento em produção e, consequente, 
investimento em tecnologia. Nesse sentido, a 
busca pelas máquinas mais modernas no stand 
da marca foi elevada. O público conheceu de 
perto as colheitadeiras axiais MF 9690 ATR II 

e MF 9790 ATR II, que receberam a segunda 
geração dos rotores de tecnologia avançada. A 
série MF 8600, com os maiores e mais modernos 
modelos da marca, também obteve grande 
receptividade. “O empresário rural investe porque 
quer colher mais no mesmo espaço. Isso só se 
consegue com adoção de tecnologia. E a Massey 
está pronta para atender todas as demandas 
nessa tendência”, explica Rubens Moura, gerente 
de vendas da Massey Ferguson. 

Abertura da  
Colheita da Soja
Em parceria com a concessionária Redemaq, a 
Massey Ferguson participou da Abertura Oficial 
da Colheita da Soja, celebrada desde 2008 no 
Rio Grande do Sul. No dia 23 de março, em 
Tupanciretã (RS), maior produtora de soja do estado, 
a marca apresentou suas principais tecnologias 
em equipamentos agrícolas. O destaque foi a 
colheitadeira axial MF 9790, a maior da marca no 
Brasil que recebeu a segunda geração de rotores de 
tecnologia avançada.

“Foi um evento fantástico, onde a marca Massey 
Ferguson esteve fortemente representada”, destaca 
Roberval Silva, diretor da Redemaq. A Abertura Oficial 
da Colheita da Soja foi realizada na propriedade de 
Pedro Luiz Herter e Fábio Herter, clientes Massey 
Ferguson donos de três colheitadeiras protagonistas 
da abertura. Participaram do evento cerca de 500 
produtores da região. 
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Paranatrator realiza  
noite tecnológica
A 4a Noite Tecnológica da Paranatrator, 
realizada em março, foi um sucesso. O 
evento, realizado na Agropecuária Leffers, 
no município de Castro (Paraná), teve o 
intuito de demonstrar a produtividade 
dos ensaios de milho e o desempenho da 
nova colheitadeira MF 32 SR. Cerca de 
150 agricultores e profissionais da área 
agrícola da região participaram. 

Além da demonstração de campo da 
MF 32 SR, onde os clientes puderam 
confirmar o seu excelente desempenho, 
também foi realizada a demonstração 
estática das linhas MF 4200 e MF 7300.  
“O evento foi conforme o esperado e 
despertou muito interesse dos produtores 
na nova colheitadeira, criou expectativas”, 
diz Roberto Gomes, coordenador 
comercial da concessionária.

Tratormaster apresenta 
enfardadoras
Para apresentar as aplicações técnicas 
das enfardadoras Massey Ferguson, a 
Tratormaster, da Bahia, vem realizando 
demonstrações práticas em diversos clientes 
atendidos pela revenda. Um dos modelos 
apresentados é a MF 1745, uma enfardadora 
de fardos cilíndricos que vem se destacando 
por sua versatilidade na utilização em 
silagem, biomassa e capim. Durante as 
demonstrações, a máquina chamou a 
atenção dos participantes, especialmente 
pela produção de diferentes tipos de fardos e 
pelo sistema de amarração automática. 

O outro modelo utilizado nas apresentações 
é o MF 1837, um equipamento criado para 
oferecer segurança operacional nas áreas 
de pastagens e forragens. Para o gerente da 
Linha Agrícola da Tratormaster, Sílvio Avelar, 
essas apresentações têm sido importantes 
devido aos períodos de seca que atingem 
a região. Segundo ele, os pecuaristas estão 
se conscientizando mais em relação às 
reservas de alimentos, e as enfardadoras são 
essenciais para apoiá-los nessas ações.

dia de Negócios na ourinhos diesel
A filial de Taquarituba (SP) da Ourinhos Diesel realizou, no 
dia 11 de abril, o Dia de Negócios. Mais de 60 clientes da 
região participaram do evento, que ofereceu café da manhã e 
almoço aos convidados. Com a participação da AGCO Finance 
e do Consórcio Nacional Massey Ferguson, o encontro 
resultou em 20 pedidos: 19 tratores e uma colheitadeira.
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À tarde, os presentes assistiram a 
apresentação de Robson Pereira, gerente 
comercial da AGCO Finance, que falou 
sobre “Participação de Mercado de 
Tratores e Colheitadeiras, Carteira Nova 
e Stock Finance”. Temas referentes à 
AGCO Parts foram tratados por Amauri 
Vanderlei dos Santos, gerente de vendas 
de peças Massey Ferguson, e Carlito 
Eckert, diretor de operações comerciais 
Massey Ferguson, que aproveitou para 
ressaltar a importância da programação 
de tratores e colheitadeiras por parte das 
concessionárias, visto que o menor lead 
time é de oito semanas, atualmente. Na sua 
visão, 2013 será um ano muito bom para 
o setor e as concessionárias devem se 
preparar para tal.

No encerramento do Encontro Regional, 
Marcelo Ferreira, diretor-presidente da 
Unimassey agradeceu a presença de todos 
e saudou os participantes adiantando que 
espera vê-los novamente em breve.

Cliente da Augustin recebe colheitadeira
O produtor Darci Pedro Hartmann, cliente da concessionária 
Augustin, de Não-Me-Toque (RS) formalizou a assinatura do 
contrato de financiamento de uma colheitadeira MF 32 na 
Expodireto Cotrijal. A entrega simbólica da chave foi feita 
pelo governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e pelo 
diretor da Augustin, Paulo Finger, com o objetivo de ressaltar 
a parceria entre a Rede de Concessionárias Massey Ferguson, 
Unimassey e Badesul. Nas propriedades do cliente há o 
cultivo de soja, milho e trigo, localizadas nas cidades de Cruz 
Alta, São Lourenço do Sul e Selbach. 

Ribeirão Preto sedia o primeiro 
Encontro Regional Unimassey de 2013 
»O primeiro Encontro Regional Unimassey de 2013 

ocorreu em Ribeirão Preto, reunindo um expressivo 
número de associadas das Regiões 04 e 05, que 
abrangem concessionárias dos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro. No dia 21 de janeiro, após a tradicional 
reunião dos associados na primeira hora da manhã, 
os presentes assistiram a apresentação de Eduardo 
Nunes, gerente regional Massey Ferguson, que assumiu 
a área recentemente. O tema abordado em sua palestra 
foi “Cenários e Oportunidades de Negócios”, muito bem 
recebido por todos.

Na sequência, fizeram apresentações Marcos Ribeiro, 
diretor geral da Santal, e Marco Antonio Gobesso, 
gerente de marketing e produto. Eles falaram sobre a 
empresa e apresentaram a linha de produtos da Santal, 
disponível para comercialização pelas concessionárias 
Massey Ferguson, e os treinamentos da AGCO Academy, 
abrangendo capacitação comercial e de serviços. Os 
executivos informaram que a colhedora de cana Santal 
será disponibilizada no mês de junho. Fabiana Mendes 
de Araújo, gerente de pós-vendas, teve a oportunidade 
de comentar sobre sua área. Fez-se presente, também, 
Alexandre de Souza, supervisor de vendas.
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Planeta Massey 
Em 2013 já foram realizados oito 
eventos Planeta Massey Ferguson, 
projeto que percorre o Brasil 
fazendo demonstrações das 
máquinas em campo. As ações 
foram realizadas em propriedades 
de clientes dos municípios 
de Balsas (MA), Luis Eduardo 
Magalhães e Rosário/Correntina 
(BA), Catalão, Cristalina, Jataí, Rio 
Verde e Silvânia (GO), em parceria 
com as concessionárias Agrovia, 
Alpha, Navesa, Safra Tratores, 
Somafertil e Volmaq. De acordo 
com Rafael Wietzke Guarienti, 
coordenador comercial da 
Massey Ferguson, um dos eventos 
de maior destaque foi o da 
cidade de Catalão pela presença 
significativa do público.
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»Homenagens, música, interação e, claro, muita comemoração. Assim foi 
o grande evento festivo em alusão aos 15 anos da AGCO Finance no 

Brasil, celebrado no dia 30 de abril no Espaço Golf, em Ribeirão Preto (SP). 
A celebração ocorreu concomitantemente à maior feira do agronegócio 
brasileiro, a Agrishow. 

O Banco reuniu cerca de 400 convidados, entre representantes das Redes 
de Concessionárias Massey Ferguson e Valtra, GSI, Santal, fabricantes 
de implementos e representantes das fábricas e da AGCO Finance. O 
evento iniciou com um coquetel ao som de violeiros. Após deu-se início 
ao cerimonial, onde foram homenageadas as concessionárias Massey 
Ferguson que se destacaram, durante o período dos 15 anos, nas 
categorias: Performance e Maior Volume de Negócios. O jantar foi servido 
na sequência e, encerrando a noite, os convidados puderam desfrutar do 
show do cantor e compositor Renato Teixeira.

O ponto alto da noite ficou por conta das homenagens às redes. No quesito 
maior volume de negócios, a AGCO Finance agraciou as concessionárias 
Itaimbé, Camagril, Amici, Jumasa, Agromen e Somafertil. Já com relação à 
performance da Rede nesses 15 anos, as concessionárias que obtiveram 
destaque foram Sotrima, Magparaná, Comac, Tratornan, Redemaq Minas 
e Mardisa. Marcelo N. Ferreira e Fernando C. Fabbrin, diretor-presidente e 
secretário executivo da Unimassey, respectivamente, estiveram presentes 
na ocasião a fim de cumprimentar o Banco pelos anos de parceria e 
celebrar a grande data com a Rede Massey Ferguson.

Grande evento celebra
os 15 anos da AGCo Finance

Concessionárias homenageadas na categoria 
Maior Volume de Negócios

Categoria Performance também 
reconheceu concessionárias

O Planeta Massey de Cristalina 
foi, por sua vez, o que registrou 
maior volume de vendas, 
tendo sido comercializados 32 
produtos Massey Ferguson, 
entre tratores, plantadeiras, 
colheitadeiras e pulverizadores. 
Com a participação de quase 
100 produtores, o evento foi 
na propriedade do cliente 
Paulo Boni, que neste ano 
adquiriu onze tratores, dois 
pulverizadores MF 9030 e duas 
colheitadeiras MF 9790. 
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