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A economia agrícola está em um momento de 

retomada de crescimento e o otimismo permeia 

os pensamentos dos envolvidos no meio rural. A 

queda nas taxas de juros, o aumento do investimento 

e a maior segurança nas negociações trouxe de volta 

o agricultor que estava receoso em apostar na 

aquisição de novas máquinas. Portanto, mais do que 

nunca, é hora de colocar os times em campo na 

busca pelos melhores negócios.

Estamos no período de apresentação dos grandes 

lançamentos da Massey Ferguson. São novas 

linhas de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e 

pulverizador projetados e desenvolvidos para levar 

o melhor da tecnologia para o produtor rural. A 

partir de todo o esforço depositado pela marca na 

criação dos novos modelos, precisamos demonstrar 

aos agricultores todos os benefícios que eles terão 

ao fazer parte da família Massey Ferguson. 

Pensando nisso, realizamos na rede uma série 

de eventos de demonstração dos equipamentos 

a fim de apresentar as novas linhas e esclarecer 

tudo o que se refere aos incrementos tecnológicos. 

O sucesso no prestígio das ações reforçou a 

importância da integração entre a fábrica, as 

concessionárias e os clientes. 

As inovações nas máquinas agrícolas alavancaram 

não somente as vendas, mas também o nível de 

exigência do segmento em relação a desempenho no 

campo. Durante o 27o Congresso & Expo Fenabrave 

observamos a importância do setor para a economia 

nacional. Portanto, precisamos investir na evolução 

da nossa marca sempre 

mantendo a credibilidade 

que conquistamos ao 

longo do tempo.

Ótima leitura!

Paulo Finger,  
Diretor-presidente  

da Unimassey

agricultura fortalecida

O Informativo Unimassey é uma publicação  
da Associação Nacional dos Distribuidores 
Massey Ferguson (Unimassey) 

Rua Domingos Martins, 121 conj. 402 
92010-170 • Canoas • RS 
(51) 3472-9988 • www.unimassey.com.br 

Envie comentários sobre as matérias publicadas, 
bem como sugestões de assuntos que você gostaria 
de ler no Informativo Unimassey para o e-mail: 
unimassey@unimassey.com.br
 
Diretor-Presidente 
Paulo Finger

Diretor vice-presidente 
Omar Luiz Scanagatta

Tratores 
Roberval Sebastião da Silva e 
João Batista Figueiredo Ramos 

Colheitadeiras
Rudney Doeler e Idenir Alves Dias

Pós-Venda
Heraldo César Gagliardi Boldrin 

Consórcio e Financiamentos
Guilherme Almeida da Fonte e Rui Almeida

Implementos
Luiz Ubirajara Gomes da Silva e César Luiz Coser

Novos Projetos
Marcelo Nogueira Ferreira

Desenvolvimento da Rede
Mariza Nogueira Ferreira Rizzo Esselin e 
Márcio José Lucca 

Coordenação
Fernando Coimbra Fabbrin 

Edição 27 
Outubro de 2017

Foto de capa
Fagner Almeida

Informativo
 Nº 27 » Ano 9 » Outubro de 2017

REDE MASSEY ACONTECE

Feira gera 
expectativa 
positiva no 
mercado 
agrícola

Concessionárias apresentam lançamentos Big Assembleia contempla 150 cotas

40a EXPOINTER

 

Projeto, Redação e Editoração

(51) 3023.4866 - (51) 9.8184.8199 
www.stampacom.com.br
stampa@stampacom.com.br 

Direção-Geral, Edição e Revisão:
Eliane Casassola

Redação
Fernanda Tatsch e Natacha Portal 

Editoração
Vitória Fedrizzi e Thomaz Vidor

Impressão
Gráfica: Pallotti ArtLaser
Tiragem: 1.000 exemplares

2



Rede Massey informativo 
Unimassey

Grupo Redemaq comemora 
60 anos de atuação no agronegócio

comprometimento, confiança e qualidade

trajetória de sucesso 

Em 1957, a Redemaq expande para o segmento de 
máquinas agrícolas. Naquela época, Santo Ângelo 
(RS) já mostrava todo o potencial rural e dava os 
primeiros passos rumo à mecanização das lavouras. 
A parceria com a Massey Ferguson teve início em 
1964, e de lá para cá a Redemaq se destaca pelo alto 
padrão de qualidade de gestão. O reconhecimento da 
fábrica vem pela forma de título de concessionária 
Diamante, bem avaliada em todos os setores, 
incluindo revenda, informatização, departamento de 
serviços, pós-venda e performances.

Em 2017 o grupo Redemaq marca 60 anos de 
atividades no agronegócio brasileiro. São quatro 

gerações da família à frente dos negócios, divididos 
entre Redemaq Sul, com 35 anos de atuação, Redemaq 
Minas, com 25 anos, Redeparts, com 15 anos e Akã 
Holding, com 10 anos. Iniciada pelo patriarca Plínio 
Pippi, a trajetória começou com um armazém de secos 
e molhados e comércio de produtos, em 1924; 
fabricação e engarrafamento de bebidas, em 1938; 
exploração de fonte de água mineral, em 1941; até que, 
com a entrada dos filhos, Neri, Wilmar e Wilson, na 
década de 1950, é introduzida a agricultura no 
mercado de trabalho da família. 

Desde 1967, a Oimasa atua no segmento 
de máquinas agrícolas com a missão de 

disseminar a moderna tecnologia agrícola por 
meio de equipamentos adequados, com cobertura 
completa no pós-venda, assistência técnica e 
peças. Com lojas nas regiões Sudeste e Centro-
Oeste, a Oimasa conta desde o começo com a 
parceria Massey Ferguson, destaca-se entre as 
concessionárias do Brasil e passou a integrar o 
hall das 100 maiores concessionárias Massey 
Ferguson do mundo, na década de 1980.

Há 50 anos a Oimasa contribui 
para expansão da tecnologia nas 
lavouras do país

“Há 50 anos resolvemos encarar o desafio de 
representar uma marca internacional como a 
Massey Feguson. Com muita dedicação de toda 
a equipe, conseguimos conquistar a confiança 
dos nossos clientes. De lá para cá, aconteceu a 
expansão da nossa área de atuação, levamos e 
incentivamos a mecanização nas lavouras. Temos 
orgulho da nossa trajetória e vamos continuar 
com firmeza promovendo a qualidade do nosso 
trabalho que faz a diferença no campo”, declara 
Walter Bordignon Filho, diretor da Oimasa.
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A Augustin conta com mais uma filial. A 
concessionária, com sede em Não-Me-

Toque (RS), abriu uma nova loja em 
Guarapuava (PR) a fim de qualificar o 
atendimento dos clientes da região. O evento 
aconteceu no dia 21 de setembro e contou 
com a participação de autoridades políticas, 
militares, religiosas e civis, representantes da 
AGCO e de parceiros e clientes.

“A Augustin, fundada em 1926, vende 
produtos Massey Ferguson desde 1962 e 
está sempre entre as líderes nacionais na 
comercialização. Isto demonstra a seriedade 
e o comprometimento da empresa”, afirma 
Paulo Finger, sócio-diretor da empresa e 
presidente da Unimassey. 

Rede Masseyinformativo 
Unimassey

Augustin inaugura filial
em Guarapuava

A loja atenderá 24 municípios 
da região paranaense
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A filial atende, além dos clientes do 
município, produtores de mais 23 cidades 
da região. O investimento foi realizado 
em terreno de mais de 9 mil m², com área 
construída de 1,9 mil m². “A área para 
atendimento de peças, vendas e pós-
vendas possui excelente estrutura para 
atender bem nossos clientes”, declara Paulo.

Paulo Finger, presidente da 
Unimassey; Werner Santos, vice-
presidente de marketing da AGCO 
América do Sul; Jorge Karl, diretor-
presidente da Cooperativa Agrária 
Industrial; e Eduardo Reinhofer, 
presidente da Fundação Agrária 
de Pesquisa Agropecuária (FAPA) 
no momento da entrega do trator 
MF 6713 R Dyna-4 para a FAPA.
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camagril: 50 anos 
dedicados ao campo

A Camagril, concessionária Massey Ferguson 
dedicada ao fornecimento de soluções no 

setor de mecanização agrícola, completou 50 anos 
de existência em 30 de agosto. Fundada em 1967 
por Jacy Miguel Scaganatta, a empresa sempre 
acreditou na importância que a mecanização teria 
para o desenvolvimento da agricultura no país. 

A parceria entre a Camagril e a Massey Ferguson, 
sinônimo de pioneirismo e modernidade na 
fabricação de máquinas agrícolas, tem o objetivo 
de desenvolver a agricultura na região da 
concessionária, tornando-se uma das grandes 
propulsoras do desenvolvimento no campo no 
Paraná e sul do Brasil. Segundo Adrevando Cleber 
de Lima, gerente de difusão de tecnologia e 
marketing da Camagril, a parceria é fundamental 
para a empresa. “A Camagril se destaca ano após 
ano no cenário nacional, tendo o reconhecimento de 
prêmios em várias áreas, como gestão, faturamento, 
vendas, atendimento ao cliente, entre outros”. 

spray day itaimbé
em panambi

No dia 17 de Agosto, a filial de Panambi (RS) 
da Itaimbé Máquinas promoveu o Spray Day, 

evento da Massey Ferguson voltado para a etapa 
da pulverização. Realizado em parceria com a filial 
de Palmeira das Missões (RS), os mais de 70 
clientes que participaram do evento tiveram a 
oportunidade de acompanhar a palestra 
“Tecnologias aliadas da pulverização”, ministrada 
por Rodrigo Schmitt, diretor da Analys Agricultura 
de Precisão, e Rafael Landsfeldt, coordenador do 
Projeto Visão, com foco na importância da 
variabilidade da lavoura para a pulverização. 

Camagril comemora meio século de fundação 
e de parceria com a Massey Ferguson

Para comemorar o aniversário, a Camagril 
desenvolveu um logotipo comemorativo, o 
qual já está sendo aplicado nas máquinas 
comercializadas neste ano. Além disso, a empresa 
lançará um novo site, mais interativo, e aderiu 
definitivamente às mídias sociais. 

“A trajetória da Camagril possui muita 
representatividade para a Massey Ferguson, 
pois ao longo desses 50 anos, a concessionária 
sempre colaborou de maneira exemplar para 
os resultados da marca. As negociações e os 
serviços pós-venda são realizados sempre 
próximos ao cliente, oferecendo todo o apoio 
necessário ao produtor. Essa comunicação 
e relacionamento constante no atendimento, 
refletem-se na alta performance da Camagril. 
Para a Massey Ferguson, é uma grande satisfação 
comemorar esta data tão especial”, diz Rodrigo 
Junqueira, diretor de vendas da Massey Ferguson. 

evento contou com palestra sobre 
a importância da variabilidade 
da lavoura para a pulverização

Após a palestra, Ronaldo Machado, coordenador de 
marketing de produto pulverizador Massey Ferguson, 
apresentou os diferenciais do MF 9130 Plus. Também se 
pronunciaram Guilherme Leite, coordenador de vendas 
da Massey Ferguson, e Jean Silveira, gerente geral de 
vendas da Itaimbé, que falaram sobre as condições de 
aquisição do equipamento. Os produtores aproveitaram 
para conhecer de perto o novo modelo, que estava em 
exposição, e tirar dúvidas com os especialistas, incluindo 
a equipe de Tecnologia Agrícola da Itaimbé. Rafael 
Luche, coordenador do AGCO Finance e Ericson Silva, 
representante do Consórcio Nacional Massey Ferguson 
também estavam presentes.

Rede Masseyinformativo 
Unimassey
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Formandos posam ao lado de máquinas 
Massey Ferguson com parceria da Divemaq

Coração Itinerante entrega alimentos 
a instituições com apoio da Augustin 

A turma de formandos em agronomia 
da Universidade Federal da Fronteira 

Sul registrou as fotos que antecedeu a 
cerimônia de graduação ao lado de 
máquinas da Massey Ferguson. A Divemaq, 
de Erechim, foi parceira na ação.

“A equipe da Divemaq deseja sucesso nesta 
nova etapa da vida e que possamos juntos 
seguir pulsando forte no campo”, diz Mateus 
Ribeiro, vendedor da concessionária, 
em homenagem aos graduandos.

A ação Coração Itinerante da Massey 
Ferguson entregou mais de 730 kg de 

alimentos para instituições de caridade.  
A iniciativa foi realizada com o apoio da 
concessionária Augustin, de Não-Me-Toque (RS). 

Durante a Expodireto 2017, que aconteceu 
em março no município gaúcho de Não-Me-
Toque, a marca realizou uma atividade com 
os participantes em que cada depoimento 
deixado no estande gerava 1 kg de alimento 
a ser doado pela empresa. 

As instituições beneficiadas foram: Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 
Associação Beneficente ao Amparo do Menor 
(ASBAN) e Lar do Idoso São Vicente de Paula.

Iniciativa teve início durante a Expodireto 2017

Sessão antecedeu a 
cerimônia oficial de graduação
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itaimbé realiza 
convenção de pós-venda

Os colaboradores do setor de pós-venda 
da Itaimbé participaram da primeira 

convenção de pós-venda, realizada em 8 de 
julho, na matriz da concessionária em Santa 
Maria (RS). Organizado em parceria com a 
Intelectus Gestão de Pessoas, o evento 
promoveu a integração entre conhecimento e 
desenvolvimento de equipe, num dia de 
gincana repleto de atividades que estimularam 
a integração, troca de experiências e ideias e a 
disseminação de conhecimento. 

“O primeiro ponto positivo foi integrar todos 
os participantes. Alguns funcionários de 
outras lojas ainda não conheciam a matriz. 
Ou muitos só se falavam por telefone e 
durante o evento tiveram oportunidade de se 
conhecer pessoalmente”, comenta Rudney 
Doeler, diretor da Itaimbé Máquinas. 

Os participantes foram organizados em seis 
equipes que competiram entre si. Entre as provas, 
estavam as atividades de atendimento no balcão, 
montagem de um base móvel RTK, entrega técnica 
de um Dyna-6 e identificação de peças.

Evento reúne colaborares 
de todas as lojas para dia 

de integração 

A equipe azul alcançou a maior pontuação e foi a 
vencedora da gincana. “Fizemos uma brincadeira onde 
pudemos confraternizar, rir bastante, relaxar, trocar 
experiências e ideias. Foi muito positiva a integração”, 
afirma Mauren Dumoncel, diretora da Itaimbé.

Novo espaço para 
monitoramento de frota

A Redemaq inaugurou a Sala Fuse 
Technologies com o objetivo de qualificar o 

atendimento aos clientes que demandam cada 
vez mais por inovação. A cerimônia aconteceu no 
dia 18 de julho, em Santo Ângelo (RS), com a 
presença de comitiva da AGCO dos Estados 
Unidos e da Alemanha.

A sala será utilizada para acompanhar e 
monitorar o desempenho das máquinas dos 
clientes no campo, possibilitando avisá-los 
da necessidade de manutenção preventiva. 
Desde 2015, a Redemaq é certificada pela 
fábrica no projeto Fuse e busca investir 
constantemente em tecnologia.

Clientes da Redemaq contam com 
ambiente dedicado ao controle 
do funcionamento das máquinas
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Destaque em vendas 
consórcio nacional Massey Ferguson

O Consórcio Nacional Massey Ferguson 
premiou os destaques em vendas de 

2016 com uma viagem para Itaparica (BA), 
em junho. Confira a lista dos 16 premiados 
que aproveitaram o descanso merecido na 
maior ilha da Bahia:

Melhores Gerentes de concessionárias
1o lugar: Silvio Avelar - Tratormaster

2o lugar: Milton Stallbaun - Mosena

Vendedores de concessionárias
1o lugar: Rosi Freitas - Tratormaster

2o lugar: Ricardo Branco - Stéfani

Por sorteio: Leandro Mantovani - Agrolíder

Por sorteio: Fernando Bianchi - Zanini

Melhores assistentes do consórcio
Por volume de cotas: 
Alessandro Bini - Sotrima

Por percentual de crescimento: 
Rodrigo Moreira - Agriparaná

Por volume de créditos: 
Júnior Cesar - Jumasa

Melhor Representante do consórcio
Por volume de cotas: Ademir Borges/RS e SC

Melhores coordenadores da Fábrica
Por volume de cotas: Guilherme Trein

Por percentual de crescimento: Ireno Machado

Melhores concessionárias
Por volume de Cotas: Jumasa/MT

Por crescimento: Tratormaster/BA

Por grupo Econômico: Sotrima/RS

Por gestão de Carteira: Augustin/RS

Os concessionários que 
atingirem os melhores 
resultados em 2017 serão 
premiados com um cruzeiro 
na costa da América do Sul

aconteceinformativo 
Unimassey

Melhores de 2016 ganharam viagem para 
Bahia. Destaques de 2017 embarcarão 

em um cruzeiro pela América do Sul
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expointer é
   sucesso em vendas

A Expointer movimentou o agronegócio do Sul 
do Brasil, gerando mais de R$ 2 bilhões em 

vendas durante os nove dias de feira. Considerado 
um dos maiores eventos agropecuários da América 
Latina, a edição foi comemorativa aos 40 anos de 
história no setor. 

A Massey Ferguson participou apresentando 
todos os lançamentos em tratores, colheitadeiras, 
pulverizador e plantadeiras ao público que 
visitou o estande. Ao lado da marca, a Unimassey 
ofereceu todo o suporte necessário às associadas 
nos momentos de negociação. “A feira foi uma 
oportunidade de alavancarmos as nossas vendas, 
pois a Massey Ferguson montou um estande 
muito organizado e estávamos bem preparados 
para receber os clientes”, afirma Paulo Finger, 
presidente da Unimassey. 

Com o recente lançamento do Plano Safra 
2017/2018, o presidente da Unimassey observou 
uma oportunidade para o agricultor investir. Os 
motivos serão a redução da taxa de juros e os 
preços atrativos das máquinas neste período. 
“Aos produtores que não puderam comparecer 
à Expointer, nós ainda mantemos as mesmas 
condições nas concessionárias, a fim de 
incentivar os negócios”, explica.

aconteceinformativo 
Unimassey

ExPOINTER 
EM NúMEROs

Feira agropecuária
aconteceu de 26 de agosto

a 3 de setembro em Esteio (RS)

R$ 2.035.790.142,62  
em negócios

382,6 MIl 
visitantes

19 EsTADOs E 11 PAísEs 
representados

479 
eventos
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MF 4690 completa a família 
de colheitadeiras Massey Ferguson

Primeira entrega foi realizada
em agosto, no interior do Paraná

 A primeira colheitadeira híbrida MF 4690 foi 
entregue no município de Chopinzinho, interior 

do Paraná. Os produtores, agricultores familiares 
que trabalham diretamente no campo, perceberam 
o alto rendimento da máquina, que pôde ser 
financiada pelo Programa Mais Alimentos, do MDA.

Para Rudney Doeler, diretor de colheitadeiras 
da Unimassey, o lançamento da máquina foi 
fundamental para o segmento.

“A expectativa era muito grande, pois tínhamos 
acompanhado os testes da MF 4690 no campo e 
o desempenho foi excelente. Havia a necessidade 
de uma colheitadeira desse porte – classe quatro 
– para atender ao Programa Mais Alimentos. 
Então, tanto para os agricultores quanto para a 
rede de concessionárias é um lançamento muito 
importante”, afirma.

MF 4690
MOTOR: AGCO POwER 7.4 Cw3

POTêNCIA: 200 CV

TECNOLOGIA DE EMISSõES: iEGR

SEPARAçãO: 2 ROTOREs hElICOIDAIs

LIMPEZA: DUPlA CAsCATA

ARMAZENAMENTO: 5.500 lITROs

VAZãO DE DESCARGA: 86 lITROs/s

TANqUE DE COMBUSTíVEL: 470 lITROs

11



aconteceinformativo 
Unimassey

Jorge santos recebe prêmio 
da dLL seguros

 Associada Unimassey, a Jorge Santos de 
São Gabriel (RS) foi reconhecida como a 

concessionária com a melhor performance na 
campanha de incentivo ao seguro plurianual 
junto à DLL Seguros, em conjunto com a 
Seguradora Indiana. O prêmio foi entregue 
durante o jantar de confraternização do 
banco, realizado no dia 29 de agosto, na 
Associação dos Funcionários da AGCO e 
International (AFAI), em Canoas (RS).

AGCO Finance 
reconhece desempenho 

da concessionária em 
vendas de seguro 

Confira os colaboradores premiados: 
• Amanda dos Santos – Formalizadora 
• Luzardo Gonçalves Silva – Vendedor 
• Marcus Vinícius da Silva – Gerente

O gerente da Jorge Santos, Marcus Vinícius da 
Silva, foi pessoalmente receber o vale presente no 
valor de R$ 2.500. Amanda dos Santos e Luzardo 
Gonçalves Silva foram representados pelo titular 
da concessionária, Pedro Augusto Severo Pinto. 

“Este prêmio é uma forma de estimular a 
performance dos colaboradores", avalia o gerente 
da DLL Seguros, Roberto Martins Ferreira. O 
executivo destaca que o reconhecimento também 
é um incentivo para o aumento das vendas de 
seguro e a consequente conscientização sobre a 
importância de proteger o patrimônio do cliente 
por mais tempo.
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Evento tradicional durante a Expointer, o 
jantar organizado pelo setor de Peças 

Genuínas da Massey Ferguson, junto ao parceiro 
Lubrificantes Shell, ocorreu no dia 28 de agosto, 
na AFAI, em Canoas (RS), e contou com a presença 
dos responsáveis por peças das concessionárias 
da Região Sul. 

Cerca de cem representantes Massey Ferguson  
participaram do evento e ouviram o pronunciamento 
do presidente da Unimassey, Paulo Finger, do 
gerente de Marketing, Estratégia e BI da AGCO Parts, 
Rafael Almeida e do Key Account Manager da AGCO 
na Shell, Rodolfo Godoy entrega de premiações para 
as concessionárias que obtiveram destaque durante 
o ano. O trio The Alpargatas embalou a noite com 
músicas tradicionais gaúchas. 

Reconhecimento em vendas
Concessionárias da Região 

Sul são premiadas pelo 
desempenho em vendas 
de peças e lubrificantes

Premiações gerais
Pippi Máquinas (sC) – Maior crescimento em 
volume (litros) de lubrificantes Shell Rimula 
Massey e peças genuínas 2016/2017

Itaimbé (Rs) – Maior crescimento em volume 
(litros) de lubrificantes Shell Rimula Massey 
2016/2017

Augustin (Rs) – Destaque em vendas de peças 
genuínas Massey Ferguson para colheitadeiras

Premiações por grupos 
(leve, médio e pesado)
sama Tratores (Rs) – Maior retirada de peças 
e lubrificantes do grupo leve

samaq (Rs) – Maior retirada de peças e 
lubrificantes do grupo médio

Jorge santos (Rs) – Maior retirada de peças e 
lubrificantes do grupo pesado

COnhEçA AS COnCESSIOnáRIAS 
PREMIADAS EM 2017:
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expectativa positiva Associados da Unimassey 
comentam sobre o 

momento econômico 

“O nosso cliente, junto à Massey Ferguson, está percebendo o 
embarque de tecnologia que é tradicional da marca. Este ano 
é histórico para a Massey Ferguson, pois teve o lançamento de 
muitos equipamentos. Nisso há uma mudança de cultura da marca 
perante o mercado, que veio ao encontro do que os produtores 
estão esperando: melhor produtividade, maior rendimento, máxima 
qualidade e total precisão na atividade agrícola.” 

Jean Brasil Barbosa silveira, 
gerente-geral de vendas da Itaimbé Máquinas.

“Nós estamos com uma boa perspectiva devido 
à variedade de produtos que temos para o 

agricultor. Nós, da Samaq, estamos sentindo 
uma boa retomada nos negócios e acho que o 

próximo semestre será muito bom.” 

Jefison Gulart da Cunha, 
gerente de operações comerciais da Samaq.

“A concessionária Jorge Santos está percebendo um extremo 
paradoxo, pois temos alta produtividade e região pujante, porém 
com algumas instabilidades e dificuldades políticas e econômicas 
que acabam afetando o negócio. Nós, enquanto Massey Ferguson, 
precisamos encontrar alternativas, ser criativos e buscar 
soluções. Dessa forma, estamos atuando frente ao cenário atual 
conseguindo bons resultados. Estamos com números superiores 
ao ano passado comparando o ano inteiro.” 

Marcus Vinícius lopes da silva, 
gerente comercial da Jorge Santos.
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consórcio contempla 150 cotas 
de máquinas agrícolas na Big Assembleia

Unimassey acompanhou o 
evento realizado em Caxias 

do Sul, na serra gaúcha

O Consórcio Nacional Massey Ferguson 
(CNMF) e a concessionária Sotrima 
realizaram a Big Assembleia do grupo 

362 em Caxias do Sul (RS) no dia 5 de julho. 
Na ocasião, participaram cerca de 450 clientes 
e foram contempladas 150 cotas de máquinas 
agrícolas. A Unimassey acompanhou o evento 
representada pelo presidente, Paulo Finger, e 
pelo secretário executivo, Fernando C. Fabbrin.

“Nós prestigiamos a Big Assembleia devido 
à grande importância que o Consórcio 
possui frente às associadas da Unimassey”, 
afirma Paulo Finger. 

Para João Figueiredo, gerente-geral da 
Sotrima, a realização de iniciativas do porte 
é muito importante para o relacionamento 
com os parceiros e com o cliente. “Neste 
evento, o cliente pode comprovar a pujança 
que é a entrega por meio do Consórcio. Essa 
parceria da Massey Ferguson e Consórcio 
propicia que em uma única noite possamos 
contemplar 150 consorciados”.

Nos últimos anos, o sucesso de vendas 
no Rio Grande do Sul foi expressivo, o que 
levou a escolha do estado para realizar a 
edição da Big Assembleia. “O Consórcio 
tem um número de entregas muito grande, 
principalmente nos primeiros meses. 
Isso leva o agricultor a ter um benefício 
financeiro, pois ele utiliza o equipamento 
mais rápido”, afirma Cláudio Chiminazzo, 
diretor do CNMF. 

A ação também foi uma forma de 
apresentar a potenciais clientes a 
metodologia de funcionamento do 
Consórcio, conforme explica José 
Benedito Bittencourt, da área de 
vendas e marketing do CNMF: “Nós 
propomos uma aproximação com os 
nossos clientes, que vieram prestigiar 
a marca, a concessionária e conhecer 
um pouco mais do nosso sistema que 
é diferenciado”.

aconteceinformativo 
Unimassey
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Unimassey participa de 
congresso & expo Fenabrave 

O 27o Congresso & Expo Fenabrave reuniu, nos 
dias 8 e 9 de agosto, mais de 50 empresas na 

maior feira de negócios dedicada ao setor de 
distribuição automotiva. A Unimassey acompanhou 
o evento representada pelo presidente, Paulo Finger.

Unimassey no Facebook
Curta a nossa página e fique por dentro das 
novidades da associação e das concessionárias.

www.facebook.com/unimassey

Evento reuniu 
personalidades na 

discussão do cenário 
automotivo

O tema “Confiança! É preciso acreditar para 
vencer!” permeou as palestras realizadas durante 
o evento, que também contou com exposição de 
tecnologias. “A Fenabrave sempre é um encontro 
de todos os concessionários. Nós convidamos 
anualmente as nossas associadas a participar. 
Neste ano, tivemos a oportunidade de contar com 
a presença de autoridades políticas importantes 
para entendermos as condições atuais do 
agronegócio”, afirma. 

Paulo destaca as palestras que trouxeram à 
tona reflexões sobre o futuro do negócio no 
campo: “Conseguimos mostrar um cenário 
mundial do setor automotivo em um congresso 
muito bem realizado”.

Realidade aumentada
A AGCO inovou na atividade operacional da 
fábrica e adotou três unidades do Google 

Glass. Os óculos são utilizados na etapa de 
verificação de monoblocos, estrutura que engloba 
os eixos dianteiro e traseiro, transmissão e motor. 
Com o dispositivo, o inspetor de qualidade 
consegue visualizar o que deve ser verificado na 
máquina por meio de informações, tarefas e fotos 
que aparecem na tela acima do campo de visão.

“Comprovamos que os óculos trazem maior controle 
de qualidade e facilidade no acesso a informações. 
Se antes o funcionário tinha que ficar andando 
entre o computador e o componente, agora ele pode 
realizar toda a tarefa de uma vez, com ambas as mãos 
livres”, afirma Guilherme Pinto, diretor de manufatura 
da unidade AGCO Canoas, da AGCO América do Sul.

Até o final de 2017, o projeto irá passar por diversas 
áreas da empresa e ao menos dez funcionários 
irão utilizar a tecnologia nas operações. Contudo, 
a adoção definitiva será realizada em 2018.

AGCO adota Google Glass para 
auxiliar no controle de qualidade


