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Boas notícias. Isso é o que se teve ao longo do primeiro semestre de efetiva 
atuação desta nova diretoria. Tanto por parte da marca, como da agricultura 

brasileira, somente se tem a comemorar. A Massey Ferguson cativou os visitantes 
da Agrishow ao apresentar seus tratores de alta potência da Série MF 8600, que 
confirma a entrada da marca no segmento. A feira, por sinal, foi um sucesso. O 
imprevisto ocorrido um dia antes do início do evento, com o estande da marca, 
parece ter dado um fôlego a mais para as concessionárias e inspirado os clientes a 
irem conhecer os produtos Massey Ferguson expostos no novo estande, montado 
em tempo recorde. A movimentação rendeu bons negócios e as concessionárias que 
vieram de diversos estados, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e até Pará, voltaram para 
suas regiões com diversos negócios encaminhados.

Na agricultura, tudo também vai bem. A Conab anunciou, em maio, que a produção 
de milho deve ser recorde este ano e na soja a área cultivada irá aumentar. Em 
paralelo, a diretoria da Unimassey tem trabalhado com intensidade, levando as 
necessidades da rede ao conhecimento da fábrica e de agentes financeiros, obtendo 
bons resultados. Nesta edição do Informativo Unimassey poderão ser vistas algumas 
das últimas ações tomadas nesse sentido, a participação da rede com ações das 
concessionárias MF pelo Brasil, abertura de novas concessionárias e filiais, e ainda 
as mais recentes conquistas da marca.

Tenham uma boa leitura! 

Marcelo Nogueira Ferreira 
Diretor-presidente da Unimassey
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ColUNa do leitor

O Informativo Unimassey é uma forma de 
ter conhecimento sobre as ações de outras 

concessionárias MF espalhadas pelo Brasil, assim 
como ficar sabendo de novas inaugurações, 

eventos realizados, etc.

Christian Hahn da Silva
Líder da Unidade Agrícola / MG
Grupo Tracbel S/A

Nós da Triama Norte temos o hábito de ler o 
Informativo Unimassey, que acho muito interessante, 

pois através dele conseguimos acompanhar 
as ações da associação e de toda Rede. Vejo a 

importância também do concessionário em enviar 
informações para contribuir com o informativo.

Márcio Gontijo 
Triama Norte
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Consórcio comemora sucesso na agrishow

em dois meses, dois 
reconhecimentos

Em um período de apenas dois meses a 
Massey Ferguson foi gratificada com dois 

reconhecimentos por parte dos consumidores 
brasileiros. Em abril, foi a marca mais lembrada 
no segmento de máquinas agrícolas no Rio 
Grande do Sul, segundo pesquisa da revista 
Amanhã, título já obtido mais de 20 vezes. Já em 
maio, agricultores e pecuaristas lembraram da 
Massey Ferguson pela 15ª vez consecutiva no Top 
of Mind Rural, da Revista Rural. Dos mais de mil 
agricultores e pecuaristas ouvidos, 34% citaram a 
marca na categoria tratores.

expointer 2012 
A Massey Ferguson já está em 
preparação para levar à Expointer seus 

mais novos lançamentos e seu portfólio 
completo de produtos. O primeiro trator de 
alta potência da marca, o MF 8600, promete 
ser o grande destaque da feira, uma das mais 
importantes do ano para a Massey Ferguson. 
Em 2011, a marca ajudou a impulsionar os 
números do setor de máquinas na Expointer, 
que superou as expectativas iniciais e 
alcançou o valor de quase R$ 835 milhões. 
Este ano a feira ocorre de 25 de agosto a 2 de 
setembro, no Parque Estadual de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio (RS).

A presença do Consórcio Nacional Massey 
Ferguson na Agrishow 2012 foi sinônimo 

de sucesso em vendas e benefícios para 
parceiros e clientes. Durante o mês de abril, o 
CNMF vendeu 444 cotas, sendo que mais de 
300 delas foram negociadas somente durante 
a semana da feira, que sempre tem um retorno 
positivo para os laços de parceria e negócios 
do Consórcio. Foram realizados sorteios de 
prêmios em dinheiro entre os vendedores, ao 
final dos dias em que o objetivo era alcançado. 
A maioria das cotas vendidas foi do novo grupo 
352, que entregará 50 produtos em cada uma 
de suas mega assembleias e 150 de uma só 
vez na sua big assembleia. Serão 536 entregas 
somente nos primeiros 36 meses do grupo. 

No dia 6 de junho será realizada a big 
assembleia do grupo 347, em Lucas do Rio 
Verde (MT), quando serão entregues mais 150 

unidades com a participação das concessionárias 
Guimarães, Volmaq e Jumasa. 

Sorteios em dinheiro foram destaque 
do Consórcio CNMF na Agrishow
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XXii Congresso Fenabrave  
Como de costume, representantes da Unimassey 
e da Massey Ferguson estarão presentes em mais 

uma edição do Congresso Fenabrave, que ocorre 
em São Paulo. Um dos mais importantes eventos do 
setor automotivo acontece este ano entre os dias 16 
e 18 agosto, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte. A 
Unimassey, como tradicionalmente, estará representada 
por um grande número de concessionárias. Mais 
informações podem ser obtidas no site:   
www.congresso-fenabrave.com.br

  
O estoque de máquinas usadas, 
quando elevado, causa contratempos 

às concessionárias, por dificultar a 
venda de equipamentos novos, sem falar 
nas perdas financeiras oriundas da sua 
depreciação. Preocupada com essa situação 
a Unimassey efetuou um levantamento, 
junto às suas associadas, para conhecer os 
volumes de tratores e colheitadeiras usados 
em seus estoques, repassando o resultado 
para a AGCO Finance.

Com o compromisso de disponibilizar as 
melhores soluções às concessionárias, 
a AGCO Finance deu ênfase, então, a 
uma nova linha lançada pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social, colocando o BNDES Automático 
Pronamp no ar em 30 dias, entre análise e 
desenvolvimento de sistema para suportar 
tal operação. “Para o cliente, o benefício 
está em poder contar com uma linha 
com taxa subsidiada e um maior prazo 
de pagamento”, explica Robson Pereira, 
gerente comercial da AGCO Finance. Para 
as concessionárias, a agilidade da AGCO 
Finance faz a diferença. As primeiras 
operações com a linha nova, praticando 
taxa de 6,25% ao ano e prazo de até 48 
meses, já foram realizadas por meio das 
concessionárias Camagril (PR), Maquiagro 
(RS), Redemaq (RS) e Tratornan (MS). 

aGCo Finance estimula 
o financiamento  
de máquinas usadas 

Unimassey e Badesul  
assinam convênio   

Atendendo solicitações de diversas associadas em 
busca de alternativas para financiar a aquisição 

de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas 
Massey Ferguson para seus clientes, a Unimassey 
assinou, recentemente, um convênio com o Badesul 
Desenvolvimento, que opera em todo o estado do 
Rio Grande do Sul repassando recursos do BNDES. 
Nos dias 10 e 11 de maio foi realizado, na sede do 
Badesul em Porto Alegre, o treinamento das associadas 
gaúchas, visando qualificá-las para acessar o sistema 
do banco, telas de cadastro para captação de propostas 
e acompanhamento de seu trâmite. “O segredo do 
nosso convênio está na tramitação mais ágil, pois 
toda a rede terá acesso direto ao sistema do Badesul. 
Todo o processo será feito via internet, no sistema do 
banco”, explica Lindamir Teresinha Verbiski, diretora de 
operações do Badesul.

Unimassey conta com o Badesul para 
incrementar os negócios da Rede

Robson Pereira, gerente comercial 
da AGCO Finance
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Agrishow 2012: 

aCoNteCeinformativo 
Unimassey

rede comprova

Tecnologia e força foram as palavras-chaves 
desta edição da Agrishow, que ocorreu em 

Ribeirão Preto (SP), de 30 de abril a 4 de maio. A 
Massey Ferguson levou para a feira um estande 
moderno e repleto de novidades aos seus clientes. 
O lançamento da série MF 8600, com tratores de até 
370 cv, foi a grande atração do local. O trator conta 
com uma capacidade de levante hidráulico de 12 
toneladas, por isso pode trabalhar com os maiores 
implementos disponíveis no mercado. Neste ano 
a marca registrou um aumento nas vendas e um 
dos itens que estimulou esse percentual foi a 
agricultura de precisão. A gama de tecnologia 

embarcada nos tratores e o portfólio oferecido em 
caráter adicional foram produtos procurados pelos 
clientes da marca. “A demanda por este tipo de 
evolução no trabalho de campo dobrou nos últimos 
três anos”, comenta Carlito Eckert, diretor comercial 
da Massey Ferguson.

O estande da Massey Ferguson na Agrishow contou 
com grande movimentação das concessionárias: 
foram 54 participantes, vindas de 15 estados 
brasileiros. As revendas, todas associadas da 
Unimassey, relataram com orgulho e satisfação a 
participação na feira.

o crescimento

Com até 370 cv, tratores da série MF 8600 chamaram 
a atenção dos visitantes
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Conseguimos trazer um grande público para 
a feira, visto que nossa região está a 700 
quilômetros de Ribeirão Preto. Em decorrência da 
prospecção realizada antes, conseguimos finalizar 
vários negócios no evento. Sem contar que as 
linhas de crédito oferecidas foram ótimas, nunca 
tivemos uma condição de financiamento boa 
como a deste ano.

Christian Hahn da Silva
Tracbel (MG/SP)

Foi nossa primeira participação na feira, como 
concessionária. Com certeza o lançamento 
da linha MF 8600 foi um grande atrativo para 
a feira e para nós. Consideramos a nossa 
participação um grande sucesso. Atuamos 
em toda a região sul do Piauí e conseguimos 
propor excelentes negócios e soluções para 
nossos clientes. 

Evandro Garcia
Agromac (PI)

Tivemos um resultado igual ao de 2011, que 
por sua vez foi interessante. 

Márcio Gontijo
Triama Norte (MG)

Apesar de ser o primeiro ano da Disma, 
obtivemos um ótimo número de propostas e 
esperamos no próximo ano dispor de uma 
melhor estrutura de pessoal, para melhorarmos 
nossa participação.

Celso Petinice
Disma Tratores (SP)

Fizemos um bom trabalho prévio e isso nos 
rendeu vendas acima do esperado. Adotamos a 
política de enviar vários de nossos funcionários 
de outros departamentos (sem ser o de vendas) 
para conhecer a feira: pecistas, mecânicos e 
líderes foram pela Oimasa conhecer a Agrishow. 
Isso motivou também os outros setores da 
empresa e, principalmente, fez com que todos 
os funcionários se envolvessem no processo de 
concretização das vendas executadas na feira 
(vendas e pós-vendas). 

Carolina Bordignon Fares Vieira
Oimasa (SP) A movimentação das 54 concessionárias foi intensa

Após um imprevisto antes do início do evento, estande MF 
foi reconstruído em tempo recorde
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Guaporé Máquinas participa

  
Um projeto extremamente importante tem deixado os 
colaboradores da Guaporé Máquinas (RO) com muito 

orgulho em fazer parte da família Massey Ferguson. Isso 
porque desde março, a concessionária está participando 
do Programa de Remanejamento da População Atingida, 
desenvolvido em Porto Velho pela empresa Santo Antônio 
Energia, responsável pela implantação e operação da 
Usina Hidrelétrica Santo Antônio em Rondônia. Uma das 
ações do programa envolve a doação de máquinas e 
implementos agrícolas para as famílias reassentadas, e 
a Guaporé foi a responsável pela comercialização delas. 
Até o momento foram entregues cinco tratores e dois 
implementos Massey Ferguson. “É com muito orgulho 
que vemos essas comunidades ter, nos equipamentos 
fornecidos por nossa empresa, o suporte que necessitam 
para facilitar seu trabalho no campo, e aumentar não 
somente sua produtividade e renda, mas também sua 
qualidade de vida”, explica Carolina Torres Frozoni, 
diretora-executiva da Guaporé Máquinas. As máquinas 
e equipamentos entregues farão parte de cinco projetos 
em diferentes assentamentos rurais. Serão usados na 
produção e no transporte de mandioca, milho e adubo, na 
avicultura, piscicultura e atividades agroflorestais.

de reassentamento

disma em andradina (SP)

 Presente em sete estados brasileiros e com mais 
de 50 anos de atuação, o Grupo Shark assume a 

bandeira Massey Ferguson na cidade de Andradina, 
em São Paulo. Agora, 58 municípios contam com 
o atendimento da Disma em uma loja com mais 
de mil metros quadrados de área construída e 30 
funcionários capacitados. Na região, onde o foco da 
produção agrícola é cana, frutas e milho, ganham 
destaque os tratores MF 275, MF 283 e MF 292. A 
Disma já está finalizando a construção de sua loja 
em Araçatuba, onde funcionará a matriz da empresa, 
e apresentará, em breve, novas filias em Presidente 
Prudente e Penápolis.
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Ribeirinhos recebem máquinas Massey Ferguson para
 auxiliar na produção agrícola de suas famílias

Loja tem mil metros quadrados de área construída
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agrovia em Correntina (Ba)

 No início do ano o Grupo Primavia, há mais de 17 anos 
no mercado de automóveis, assumiu a concessionária 

Massey Ferguson em Luiz Eduardo Magalhães, inaugurando 
a Agrovia. Agora a empresa apresenta sua primeira filial, 
localizada em Correntina (BA), que irá atender 19 municípios 
nos estados da Bahia e de Goiás. Numa área de 12 mil 
metros, a concessionária dará foco às máquinas da linha 
MF 4200, principalmente para os clientes de Goiás, e em 
colheitadeiras axiais, pulverizador e tratores das linhas  
MF 7100, MF 7300, e os mais novos modelos da série  
MF 8600. A perspectiva é abrir uma nova loja, no segundo 
semestre, na cidade de Barreiras (BA). “Queremos estar mais 
próximos dos nossos clientes para melhor atendê-los”, conta 
Paulo Rós, gerente-geral da Agrovia.

Desde 1962 comercializando 
produtos da Massey Ferguson, 

a Augustin recentemente ganhou 
status de concessionária modelo 
da rede ao inaugurar sua nova 
filial em Carazinho (RS). Além 
de contar com a identidade 
visual atualizada e uma estrutura 
moderna, a nova loja tem um 
espaço reservado a treinamentos 
de operadores e de funcionários. 
A área de oficina também recebeu 
atenção especial, com mil metros 
quadrados dedicados ao serviço 
de manutenção das máquinas.

Com 85 anos de existência, a 
Augustin é considerada uma das 
concessionárias mais tradicionais 
da Massey Ferguson. Atuando 
hoje em 75 municípios do RS, 
a empresa projeta uma grande 
expansão. Inaugurou no início do 
ano uma nova filial em Guarapuava, 
marcando seu ingresso no estado 
do Paraná, onde está presente em 
37 municípios.

Carazinho recebe nova loja

Inauguração Augustin Guarapuava

Loja atenderá 19 municípios de dois estados
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augustin em Carazinho (rS) e Guarapuava (Pr)
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