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Problemas climáticos sempre são motivos de 

ansiedade tanto para quem produz no campo 

quanto para quem oferece suporte técnico a esse 

trabalho. Porém, vencidas essas etapas, a rede 

Massey Ferguson acredita na produtividade das 

lavouras que, para as concessionárias e o homem 

do campo, significa obter bons resultados em 

negócios e volume de vendas.

As primeiras feiras do agronegócio de 2014 

reforçaram as expectativas para o restante 

do ano, mas, principalmente, oportunizaram 

a demonstração de toda a nova tecnologia 

disponível entre os produtos Massey Ferguson. 

Tecnologia embarcada 
presente no agronegócio 

O Show Rural Coopavel e a Expodireto Cotrijal 

ofereceram uma visão de entendimento para 

as necessidades e expectativas dos nossos 

produtores. Com isso podemos buscar o 

desenvolvimento de máquinas, bem como o 

atendimento pós-venda com total eficiência 

e eficácia, a fim de dar um suporte melhor ao 

produtor rural na sua atividade.

A tecnologia embarcada passa a ser, efetivamente, 

o elemento de maior relevância no decorrer 

deste ano. A marca aposta em máquinas maiores 

justamente para que se possa obter melhores 

aproveitamento e desempenho no campo.

Neste ano, também, é motivo de comemoração 

os 40 anos da Unimassey, que congrega a maior 

e mais antiga rede estruturada do setor de 

máquinas agrícolas e defende os seus interesses 

perante a concedente.

Dentre os seus objetivos está o de estimular o 

espírito associativo entre seus membros, na busca 

do desenvolvimento e do crescimento da marca 

Massey Ferguson.

Boa leitura!

Carlos Eduardo Paulino da Silva
Diretor-presidente da Unimassey
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Tecnologia e atenção ao homem do 
campo na Expodireto Cotrijal
Estande liderado por 11 concessionárias impulsionou as vendas em 
tratores e novidades do portfólio da Massey Ferguson

Público se impressionou com a 
alta tecnologia das máquinas

No pátio, todos os produtos do 
portfólio em exposição

Estande exibiu máquinas potentes

O empenho das equipes de 11 concessionárias no estande da 
Massey Ferguson na Expodireto Cotrijal proporcionou crescimento 
de 30% no valor dos negócios da marca em relação à feira do ano 
anterior. Também contribuíram para esse resultado positivo as 
taxas de crédito atrativas, a valorização das commodities e os bons 
preços dos produtos agrícolas.

Realizada em Não-Me-Toque, no interior do Rio Grande do Sul, a 
15ª edição do evento aconteceu de 10 a 14 de março.  A região é 
conhecida pela agricultura altamente tecnificada e mecanizada, por 
isso os produtores procuram por equipamentos e tecnologias que 
explorem todo o potencial que a terra pode oferecer, produzindo mais 
em um mesmo espaço. Diante desse cenário, os produtos destaque 
foram as colheitadeiras MF 32SR, os tratores da linha MF 7000 Dyna-6 
e também o pulverizador MF 9030.

A novidade foi a apresentação das plantadeiras MF 500 e MF 700 aos 
produtores de Não-Me-Toque. As máquinas oferecem redução de custos 
com a linha pneumática para sementes, opção de taxa variável e sistema 
de controle da dosagem de sementes e fertilizantes. Outra inovação foi a 
nacionalização da plataforma Draper, que equipa as colheitadeiras axiais 
MF 9690 e MF 9790 ATR II, fazendo com que os diversos modelos sejam 
entregues de forma mais rápida, com a opção de serem comercializados 
pelo Finame. 

As equipes de concessionários comemoraram a superação das 
metas – que inicialmente eram atingir os mesmos números de 2013, 
mas conquistaram 30% de crescimento. 
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AGCO Academy: 
capacitação voltada para a realidade

Nova unidade, instalada em Campinas (SP), abre mais ofertas de cursos 
para a rede Massey Ferguson

 Um centro de treinamento com 
infraestrutura que ofereça suporte 

necessário para multiplicar o conhecimento. 
É com esse intuito que a AGCO Academy 
inaugurou a sua quarta unidade de capacitação 
em Campinas, município de São Paulo. Dispondo 
de equipamentos de última geração, a nova área 
possui três mil metros quadrados, com salas 
para aulas teóricas e práticas.

Com unidades também em Santa Rosa (RS), Canoas 
(RS) e Ribeirão Preto (SP), a AGCO Academy de 
Campinas possui um ambiente chamado Massey 
Ferguson, espaço reservado para treinar equipes 

de vendas, de peças originais e de assistência técnica 
pós-vendas das concessionárias Massey Ferguson. 
O objetivo é dar à rede e aos seus colaboradores 
a oportunidade de se capacitarem sempre mais, 
utilizando as melhores práticas e condutas na 
utilização dos produtos Massey Ferguson.

De acordo com o gerente da AGCO Academy, 
Alexandre Landgraf, a maioria dos cursos ofertados é 
direcionada à aprendizagem de diagnóstico hidráulico 
e elétrico. “Identificar a falha correta do equipamento 
faz a Massey Ferguson ser reconhecida como a marca 
que oferece atendimento diferenciado e ainda mais 
qualificado ao homem do campo”, complementa 
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Landgraf. Para isso foram investidos, no novo centro 
de capacitação, R$ 8 milhões em laboratórios para 
promoção de testes de regulagem e verificação dos 
sistemas e equipamentos das máquinas, informática, 
eletro-hidráulica, além de boxes para simulação de 
situações práticas de diagnósticos. A parte teórica é 
ministrada em oito salas de aula e complementada 
por palestras e workshops realizados em auditórios 
do centro. 

Em parceria com o Canal Rural, a nova unidade 
da AGCO Academy dará continuidade à 
realização do ensino a distância, com estúdio 
de televisão equipado para captação de 
imagens e transmissão multimídia de última 
geração. O modelo foi iniciado há três anos 
e corresponde a 30% do total de formandos. 
Segundo Landgraf, essa nova parceria poderá 
trazer um crescimento de 20% na formação de 
novos alunos. “O ensino a distância possibilita a 
capacitação de mais profissionais ligados à rede 
Massey Ferguson e que se encontram em áreas 
ainda muito distantes das nossas unidades de 
treinamento”, salienta o gerente. 

A cidade de Campinas foi escolhida para sediar 
o projeto pela ótima infraestrutura de localização 
próxima a hotéis, ao aeroporto de Viracopos 
e no entroncamento de importantes rodovias, 
facilitando o acesso de mais profissionais da rede 
Massey Ferguson aos cursos da AGCO Academy. 
“Isso possibilita o atendimento a alunos de outras 
cidades e estados, inclusive de outros países”, 
reforça Landgraf. Além disso, o projeto educacional 
da multinacional aposta na capacitação dos 
trabalhadores da região do cerrado.

A atração da nova unidade fica por conta da 
chamada bancada viva, que permite simulações 
sobre as situações reais de diagnósticos em 

Carlos Eduardo Paulino da Silva, Alexandre Landgraf e 
Fernando Fabbrin na inauguração do novo centro

peças e componentes dos motores AGCO Power. 
Para aproximar ainda mais o profissional Massey 
Ferguson das situações reais, o módulo de aula prática 
dispõe de um trator Massey Ferguson parcialmente 
desmontado para demonstrações de danos e reparos 
de seus componentes. 

Separados por equipes, os alunos terão a 
oportunidade de vivenciar dinâmicas de treinamento 
com a finalidade de melhor se capacitarem, 
diagnosticarem e solucionarem problemas do dia a 
dia do produtor rural no campo.

Convidados conferiram a estrutura 
das salas técnicas

Salas para aulas téoricas com 
suporte de computadores

Gerente da AGCO Academy, Alexandre Landgraf
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Tecnologia impulsiona negócios  
na Coopavel

Concessionárias atingem valores 
em vendas maiores que em 2013
Com o pé direito a Massey Ferguson deu início 
à temporada de feiras agrícolas de 2014. A 
marca esteve presente na 26ª edição do Show 
Rural Coopavel, realizada de 3 a 7 de fevereiro 
em Cascavel, no Paraná. O estande da marca, 
composto por 12 concessionárias, apresentou 
portfólio completo, do plantio à colheita. As vendas 
ficaram no mesmo patamar da edição de 2013 da 
feira, porém os valores foram superiores, o que fez 
aumentar a expectativa de progressão de negócios 
para o restante do ano.

As concessionárias também promoveram a ação Leads, 
que consiste em identificar potenciais clientes, fazendo 
o acompanhamento das negociações até o fechamento 
da compra. Dos 299 entrevistados, 116 mostraram 
interesse em adquirir produtos da Massey Ferguson.

destaques 
Durante a Coopavel, que teve mais de 200 mil 
visitantes, o interesse do público foi pelas plantadeiras 
MF 500 e MF 700, com linha pneumática para 
sementes e a opção de taxa variável. Outro produto 
que registrou grande procura foi a colheitadeira MF 
32 SR, tanto para a cultura do arroz quanto para grãos 
como soja, milho e trigo. 

Na linha de tratores, a MF 8600, série dotada de 
tecnologia de ponta, uma vez mais foi o destaque da 

feira. E pequenos e médios agricultores foram ao estande 
da Massey Ferguson para conhecer de perto o MF 4275 
cabinado, recém incluído no Programa Mais Alimentos do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

No evento foram apresentadas novidades em 
equipamentos forrageiros, que contribuem com os 
sistemas produtivos e combinam eficiência econômica, 
preservação dos recursos naturais e biodiversidade, 
além de atenderem às principais necessidades dos 
produtores e pecuaristas.

O público ainda teve a oportunidade de conhecer a 
Fuse Technologies, a nova estratégia de conectividade 
criada pela Massey Ferguson para ajudar o produtor 
rural a direcionar o uso da tecnologia. 

informativo 
Unimassey

aCoNtECE

Estande contou com atendimento especializado 
de equipes de concessionários

Tecnologia de ponta atraiu o interesse dos visitantes
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agri máquinas consolida marca 
massey Ferguson no Norte do Brasil
Com a expansão das vendas e a necessidade de qualificar 
ainda mais a sua assistência técnica, a Agri Máquinas 
inaugurou novas instalações em Manaus (AM), onde é 
concessionária Massey Ferguson exclusiva para todo 
o estado. A nova sede conta com 4500 m2, ante os 427 
m2 da antiga. As vendas superaram as expectativas da 
concessionária.

No mês de janeiro a Agri Máquinas participou da 8a 
Colheita do Arroz em Bonfim, Roraima. Os arrozeiros 
da região esperam, neste ano, superar a safra do ano 
anterior em pelo menos 15%. O evento consolidou a 
venda de diversos tratores da Massey Ferguson. A Agri 
Máquinas atua há dois anos nesse estado e pretende 
abrir filiais na região. massey Ferguson na 

Femagri em Guaxupé (mG)
Representada pela concessionária Amici, 
a Massey Ferguson participou pela 
primeira vez da Femagri, feira de máquinas, 
implementos e insumos agrícolas de 
Guaxupé, município de Minas Gerais. A região 
é conhecida pelo polo econômico e rural 
desenvolvido através da cultura do café. 
Realizada em fevereiro, a 13ª edição da feira 
possibilitou a venda de diversos tratores da 
marca, que apresentou portfólio para atender 
a pequenos e grandes agricultores. O público 
aprovou os modelos de tratores MF 7415, 
MF 4290/4K e o MF 4275/4F. A Amici tem 
sua sede em Araras (SP) e filial na cidade 
paulista de São João da Boa Vista.

Sama ganha destaque em feira de Santa Catarina

NotíCiaSinformativo 
Unimassey

Estande recebeu pequenos e grandes agricultores

Trator MF 4292 na abertura da Colheita do Arroz

SAMA no Campo Demonstrativo Cooperja

Mais de dois mil visitantes conferiram o estande 
da concessionária SAMA na 10ª edição do Campo 
Demonstrativo Cooperja, realizado em Jacinto Machado, 
no estado de Santa Catarina. O público conferiu os 
produtos Massey Ferguson e as soluções da marca 
para o cultivo de arroz, milho, banana, maracujá e soja 
– as principais culturas da região.

Os produtores mostraram grande interesse na 
colheitadeira híbrida MF 32 SR e nos modelos de 
tratores MF 255 e MF 4292. A equipe da SAMA 
ficou satisfeita com os resultados do evento e 
com a expectativa de novos negócios. A SAMA é 
concessionária Massey Ferguson nos municípios 
catarinenses de Araranguá, Braço do Norte e Tubarão. 
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Produtores de Pernambuco são 
contemplados com tratores
A parceria entre a concessionária Dafonte Tratores 
e o Banco do Brasil proporcionou a três produtores 
da cidade de Pedras, em Pernambuco, serem 
contemplados no financiamento e receberem tratores 
MF 4275/4.

Clientes Massey Ferguson há mais de 15 anos, os 
agropecuaristas cultivam lavouras de milho usado 
na alimentação do rebanho leiteiro. Os produtores 
estavam com tratores MF muito antigos e, com a 
oportunidade do sorteio no financiamento, puderam 
renovar a frota. 

A Dafonte está presente em Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.

oimasa faz demonstração da 
colheitadeira mF 32Sr
Para demonstrar os diferenciais da colheitadeira 
MF 32SR, a Oimasa realizou uma reunião técnica 
em janeiro, na cidade de Itumbiara, região de Goiás. 
Com a participação de 23 produtores, foi mostrado 
como funcionam as regulagens corretas da máquina 
e quais os prejuízos que podem ocorrer na falta 
de manutenção da mesma. A MF 32R foi destaque, 
principalmente, pelo alto desempenho que oferece 
na colheita de grãos, além de eficiência, velocidade 
e economia de combustível. O encontro gerou bons 
resultados na venda de colheitadeiras, aproximação 
e fidelização dos clientes. 

A Oimasa possui matriz na cidade de Orlândia 
(SP) e representa a Massey Ferguson em mais 
23 municípios da região Mogiana e em diversos 
municípios do interior de Goiás, através de sua filial 
de Itumbiara.

Para demonstrar os benefícios e a tecnologia 
da colheitadeira MF 32 SR, a concessionária 
Paranatrator realizou o 7º Seminário de Colheita 
Massey Ferguson. O evento aconteceu na Lapa, no 
Paraná, e contou com 30 participantes, entre eles 
agricultores da região, professores e alunos do 
Colégio Agrícola da Lapa.

A MF 32 SR é a colheitadeira indicada para 
produtores que desejam alcançar novo patamar 
de produtividade. O evento técnico proporcionou 
aos produtores maior conhecimento da máquina, 
além de fortalecer parcerias e consolidar a relação 
concessionária e cliente Massey Ferguson. A 
Paranatrator é concessionária Massey Ferguson 
com matriz instalada em Castro, no Paraná, e mais 
quatro filiais distribuídas pelo estado.

NotíCiaSinformativo 
Unimassey

Os 23 produtores aprovaram a 
funcionalidade da máquina

Trator MF 4275/4 renovou a frota dos produtores

mF 32 Sr é tema principal de seminário técnico

Participantes expandiram conhecimento dos 
benefícios da tecnologia da máquina
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