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rede forte 
e alinhada

A união e o desenvolvimento da 
Rede de Concessionárias Massey Ferguson, 
têm sido, há mais de 40 anos, os principais 
objetivos da Unimassey. É por meio dessas ações que 
podemos fortalecer e ampliar nossa participação neste 
segmento tão decisivo para a economia do país, que é o 
setor de máquinas agrícolas. Entendo que o papel das 
Concessionárias vai muito além de comercializar máquinas. 
O fato de estarmos atendendo diretamente aos milhares 
de produtores que se dedicam arduamente à tarefa de 
produzir alimentos, nos faz assumir uma função importante 
neste contexto. Conhecer profundamente a tecnologia das 
máquinas, identificar as principais demandas do homem do 
campo e atuar para encontrar soluções, também fazem parte 
da nossa missão. Ao assumir a presidência da Unimassey, 
ao lado do Roberval e de toda a nossa diretoria, renovo 
esse compromisso e também o de ser o elo com a fábrica 
e buscar, incessantemente, o fortalecimento das nossas 
Concessionárias. 

Já olhando para o próximo ano, vemos um 2020 que deve 
ser de recuperação, com um grau de confiança crescente, 
indicando um cenário promissor.  A projeção de uma safra 
recorde deverá impulsionar ainda mais o setor considerando 
que, para obter produtividade e rentabilidade, é necessário 
ter na lavoura máquinas configuradas com as soluções da 
agricultura de precisão. Quanto mais moderna e tecnológica 
a frota, maior a possibilidade de elevar a colheita a um novo 
patamar. Por isso temos que estar preparados e alinhados 
às necessidades dos nossos clientes, com um portfólio de 
produtos completo. Entre tantos fatores pesa, positivamente 
a nosso favor, o fato de trabalharmos com máquinas de alta 
performance tecnológica e, mesmo assim, com baixo custo 
de manutenção. Outro fator fundamental nesse processo é 
a parceria com a AGCO Finance, com ênfase para a nova 
linha de financiamento Agro+ que tem juros menores e 
flexibilidade na forma de pagamento, e o Consórcio Nacional 
Massey Ferguson. Ambos decisivos para a concretização de 
novos negócios.

E assim nos preparamos para o novo ano. Prospectando 
positivamente o agronegócio e desejando que 2020 nos 
abrace com a prosperidade de excelentes safras e muitas 
conquistas para a Rede de Concessionárias. Boas festas e 
uma ótima leitura a todos.
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Unimassey
elege nova diretoria

A nova diretoria da Unimassey para o período 2019/2021 foi 
eleita no dia 5 de novembro durante Assembleia Geral realizada 
no Royal Palm Hall, em Campinas (SP). 

João Batista de Figueiredo Ramos, da Sotrima, é o novo 
presidente e tem como vice, Roberval Sebastião da Silva,  
da Concessionária Redemaq. 

Entre as prioridades para os próximos dois anos estão a 
participação mais efetiva dos associados, identificar as 
principais demandas da Rede e trabalhar junto à AGCO para 
agilizar soluções, dar continuidade ao planejamento estratégico 
e investir na qualificação dos profissionais da Rede.

Gestãoinformativo 
unimassey
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Cargo Nome Associada Cidade UF

Presidente João Batista de 
Figueiredo Ramos Sotrima Agrícola Porto Alegre RS

Vice-presidente Roberval Sebastião 
da Silva

Redemaq Real Dist. 
de Máqs. Agrícs 

Santo Ângelo RS

Vice-presidente 
Comercial Rudney Doeler Itaimbé Máquinas Santa Maria RS

Vice-presidente 
Comercial Adjunto César Luiz Coser Cascavel Máquinas 

Agrícolas
Cascavel PR

Vice-presidente 
de Pós-Venda Nalvi Paulo Kober Redemaq Minas 

Reg. Distr. Máqs. Agr.
Patos de Minas MG

Vice-presidente 
de Pós-Venda Adjunto Eder Silva Redemaq Minas 

Reg. Distr. Máqs. Agr.
Patos de Minas MG

Vice-presidente de 
Administração e Finanças Paulo Finger Augustin & Cia Não-Me-Toque RS

Vice-presidente de Administração 
e Finanças Adjunto Sandro Pinheiro Guimarães Agrícola Lucas do Rio Verde MT

Vice-presidente de 
Desenvolvimento Mariza N. F. R. Esselin Somafertil Goiânia GO

Vice-presidente Adjunto 
de Capacitação e Integração

Cristiano Rafael 
Savicki

Fourmaq Soluções 
em Agronegócios

Palmas TO

Vice-presidente Adjunto 
de Serviços e Inovação Iason Pippi Redemaq Real 

Dist. de Máqs. Agrícs 
Santo Ângelo RS

Diretor Região I Eugenio Caetano 
Alegretti Neto

Sulpará Caminhões 
e Máquinas

Marabá PA

Diretor Região II Edoardo Nino Mosena Mosena Equipamentos 
Agropecuários 

Campo Grande MS

Diretor Região III Luciano Luchini Luchini Tratores e 
Equipamentos

Pouso Alegre MG

Diretor Região IV Heraldo G. Boldrin Amici Tratores e 
Máquinas Agrícolas

Araras SP

Diretor Região V Marcos Arbex Silva Magparaná Ponta Grossa PR

Diretor Região VI Roberto Krause 
Gruendling

Samaq Comercial 
de Máquinas

Santa Cruz do Sul RS

Gestãoinformativo 
unimassey
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Ranking BR MF Concessionária Estado

1° Samaq RS

2° Redemaq Real RS

3° Redemaq Minas MG

4° Guimarães MT

5° Sotrima RS

6° Luchini MG

7° Riofrás SC

8° Magparaná PR

9° Somafertil GO

Dealer Excellence
Já no dia 6 de novembro, no mesmo espaço, foi realizada 
a entrega do prêmio Dealer Excellence Massey Ferguson, 
programa de incentivo à excelência da Rede de 
Concessionárias Massey Ferguson, que estabelece critérios 
de análise para classificação das Concessionárias com base 
no desempenho das áreas de Vendas, Pós-Vendas, Marketing, 
Financeiro, Capacitação de Pessoas e Governança. 

O objetivo da premiação é a satisfação dos clientes da marca 
bem como fortalecer a Rede de Concessionárias através 
do acompanhamento da sua performance com base nos 
resultados obtidos em cada área de negócio. 
Confira a lista dos classificados em 2018:

1° lugar: Samaq

2° lugar: Redemaq Real
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em focoinformativo 
unimassey

entrevista 
João Batista de figueiredo ramos 

é o novo diretor-presidente da Unimassey

"Vamos dar continuidade à qualificação dos profissionais da Rede"

Presidente eleito, 
que é gerente-geral 

da Sotrima, falou 
sobre alguns projetos 

e ações da nova 
diretoria para os 

próximos dois anos

O segmento de máquinas 
agrícolas é fundamental 

para o País, pois gera 
empregos, renda e tem 

um papel estratégico no 
cenário econômico mundial

Quais ações e projetos o sr. destaca para os 
próximos dois anos, à frente da Unimassey?

Figueiredo: Primeiramente, é de extrema importância para 
a Unimassey a participação cada vez mais ativa de todas 
as Associadas pois, através da integração de nossa Rede, 
será possível identificarmos de forma mais assertiva nossas 
principais necessidades e, consequentemente, a busca de 
soluções. Somente com esta agregação será possível conhecer 
as prioridades a serem trabalhadas juntamente com a AGCO, 
buscando soluções de forma mais ágil e objetiva, e que 
resultem na melhoria constante dos processos e negócios.

informativo 
unimassey
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É fundamental neste mercado altamente competitivo, estarmos cada vez mais atentos às 
necessidades de nossos clientes, bem como elevarmos de forma contundente a satisfação dos 
mesmos em relação aos nossos produtos e serviços. Ressalto que nossa "Missão" é ser o elo 
entre a Massey Ferguson e a Rede de Distribuidores, mantendo a união e o desenvolvimento. 
Por isso nossas ações sempre estarão alinhadas a este preceito, buscando em conjunto as 
melhores práticas para o fortalecimento, tanto da Rede quanto da fábrica.

Com relação a projetos, daremos sequência ao nosso Planejamento Estratégico que norteará 
esta diretoria, seus vice-presidentes e seus diretores regionais. Destaco ainda, a necessidade 
de continuarmos qualificando os profissionais da Rede dando sequência às ações e programas 
já implementados e tão bem-sucedidos na gestão anterior. 

Como o sr. percebe o segmento de máquinas 
agrícolas, considerando o atual contexto econômico 
do país, e quais as projeções para 2020? 

A agricultura de precisão mudou o patamar 
e os resultados das lavouras. O sr. diria que, 
para o Concessionário, conhecer bem o 
produto e estar atento às novas tecnologias 
é indispensável na hora de prospectar ou 
efetivar a venda? 

Figueiredo: Por ser uma atividade altamente competitiva 
o agronegócio exige, cada vez mais, um alto grau de 
especialização e profissionalismo dos produtores, 
agrônomos e profissionais de vendas. Por isso é 
necessário que nossas equipes estejam constantemente 
atualizadas e preparadas para auxiliar o produtor a 
encontrar maior eficiência na aplicação dos recursos 
disponíveis, assegurando sua maior rentabilidade. As 
ferramentas da agricultura de precisão, acompanhadas 
de um profissional qualificado, permitem um total 
gerenciamento da área, com ações assertivas para um 
manejo mais eficiente dos fatores de produção. 

Figueiredo: As pesquisas mostram um 
aumento no grau de confiança da população 
e empresariado em relação ao governo que, 
aliado a recente aprovação da Reforma da 
Previdência, nos sinaliza uma retomada neste 
último trimestre de 2019 e um cenário mais 
promissor para 2020. 

No segmento agrícola o cenário se mostra 
ainda mais favorável, pois a projeção da 
próxima safra brasileira de grãos prospecta 
novo recorde de 256 milhões de toneladas, 
ante os 243 milhões deste ano. Isto significa 
maior renda para o setor agrícola e que 
possibilitará ao agricultor brasileiro a 
renovação de frota, buscando inovação e 
novas tecnologias disponíveis em nossos 

equipamentos. Temos que estar preparados 
e alinhados para oferecermos a solução 
completa para os clientes por meio de 
nosso portfólio de produtos (colheitadeiras, 
pulverizadores, tratores, plantadoras, 
semeadoras, ATS e implementos). 

A busca de maior produtividade e redução 
dos custos de produção por parte dos 
agricultores é nosso forte aliado neste cenário, 
pois é de conhecimento no setor a tecnologia, 
a performance e o baixo custo de manutenção 
da nossa linha de produtos. É preciso salientar 
ainda a importância dos nossos parceiros 
AGCO Finance e Consórcio Nacional Massey 
Ferguson na materialização dos novos 
negócios que certamente, se concretizarão. 
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unimassey liDera  
Formação da primeira turma

Na aula de encerramento, divididos em 
oito grupos, os alunos apresentaram os 
trabalhos finais. Cada grupo elaborou um 
projeto que, durante o desenvolvimento 
do curso, foi sendo aplicado na 
Concessionária. Ferramentas voltadas à 
tecnologia, gestão de pessoas e processos 
foram alguns dos modelos aplicados, 
sempre considerando as características da 
região, culturas e perfil dos clientes. 

Em 2020 o Unimassey LIDERA, elaborado 
pela Diretoria de Desenvolvimento da Rede 
Unimassey em parceria com a Universidade 
La Salle, deverá ter uma nova turma. As 
inscrições podem ser feitas pelo e-mail 
unimassey@unimassey.com.br.

Capacitação, em parceria com a Universidade 
La Salle, trouxe ferramentas para aperfeiçoar 

processos e qualificar Concessionárias da Rede

capacitação

 Plantar ideias, discutir conceitos, desenvolver 
pensamento crítico, aprimorar os processos e aplicá-los 

nas rotinas das Concessionárias. Estas foram algumas das 
linhas trabalhadas do Unimassey LIDERA – Programa de 
Formação de Lideranças. Com encontros mensais, iniciados 
em maio, o curso encerrou no dia 19 de novembro e contou 
com 26 participantes de diferentes Concessionárias da Rede. 

Primeira turma formou 26 representantes de diferentes Concessionárias

informativo 
unimassey
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Aplicação na rotina O grande diferencial do curso foi o fato de ter 
apresentado informações que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. 
Tivemos a felicidade de montar um grupo de professores que trouxe um 
conhecimento muito real, de ferramentas práticas e inovadoras. Outro 
grande aprendizado foi a troca de informações. Mesmo com idades e 
perfis diferentes, temos muito em comum: somos todos Concessionários 
da mesma marca e vivenciamos uma rotina parecida. 
RUDNEy DOELER 
Itaimbé Máquinas de Santa Maria

Dinamismo Um conhecimento dinâmico com troca 
de informações entre Concessionários, discussões de 
processos que podem ser aprimorados. Além disso 
muitas ideias foram geradas pelo grupo. 
GRAzIELE ARAUJO MOSENA 
Coordenadora de Recursos Humanos da Mosena

Acompanhar a mudança Foram momentos 
para estreitar relações e ampliar o olhar sobre 
todos os processos. Nos permitiu compreender 
não só a importância das tecnologias 
embarcadas dos produtos, mas também 
entender que a mudança é uma exigência do 
mercado e que precisamos acompanhar.
ANA MARIA NASCIMENTO 
Tratornan

Perspectiva ampliada Esse curso proporcionou uma 
grande abertura de perspectivas ao trazer diferentes visões. 
Me fez compreender que a mudança é necessária para 
permanecermos no mercado. Além do conhecimento trouxe 
amizades que espero dar continuidade.
CLAISON ALENCAR RüCKERT 
Riofrás Tratores

Atualização real e de ponta O curso nos trouxe uma atualização das 
novas ferramentas de gestão que vem surgindo e que são fundamentais na 
evolução do nosso negócio. Uma atualização qualificada, com professores 
de excelente nível e informações atualizadas. A organização do curso 
também foi muito interessante porque, como os encontros eram mensais, 
tivemos tempo de aprender, por em prática na Concessionária e trazer os 
resultados para serem apresentados e debatidos com o grupo. 
RAFAEL PIPPI 
Pippi Máquinas 

Uma nova abordagem de gestão Preparamos o programa para 
ser objetivo, e que ficasse fácil para o Concessionário ver como aplicar 
este conhecimento a sua rotina. Para isso escolhemos professores 
que trouxeram informações capazes de contemplar as dificuldades 
vivenciadas nas Concessionárias. O programa foi composto por 
módulos que, inicialmente, evidenciaram como será o dealer do futuro. 
Também foi demonstrado que gestão é importante mas é fundamental 
ter o aperfeiçoamento do processo para aí sim, buscar a necessária 
inovação. Esse é o ciclo para prosperar.
MARIzA RIzzO ESSELIN 
Vice-presidente de Desenvolvimento da Unimassey
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O assessor de marketing e venda da Agroam acrescentou ainda 
que ações de campo como esta, reforçam a fidelidade dos 
clientes e também permitem a prospecção de novos. Localizada 
em Manaus, a Concessionária atua em todo o estado que se 
divide em dois grandes polos: o Central, com as culturas de 
laranja, abacaxi e guaraná, e o Sul do Amazonas onde a ênfase é 
a produção do café. As máquinas das linhas leve, de 50 a 100 cv, 
são as principais demandas dos produtores da região. 

41a expoagro
agroam esteve presente

riofrás 
Entrega tratores à prefeitura de Rio do Sul

 A Agroam Tratores participou, 
em outubro, da 41a Expoagro – 

Exposição Agropecuária do Amazonas. 
Com cerca de 300 expositores o evento 
recebeu aproximadamente 350 mil 
pessoas que movimentaram, em média, 
R$ 30 milhões. "Durante os quatro dias 
do evento fizemos diversos negócios 
com a venda de tratores da linha 
leve MF 4280 Xtra e MF 4290 Xtra. 
Este último, em parceria com a 
Agência de Fomento do Estado do 
Amazonas (AFEAM)", destaca Arthur 
Henrique Azevedo.

Evento voltou a acontecer 
após seis anos 

Máquinas são para associações 
de pequenos agricultores

rede Masseyinformativo 
unimassey

 Cinco tratores MF 5710 foram 
entregues, no dia 19 de 

outubro, à Prefeitura Municipal de 
Rio do Sul (SC). Na ocasião, os 
diretores da Concessionária, Willy 
Faller e Reni Grüttner, passaram às 
mãos do prefeito da cidade, José 
Thome, as chaves das máquinas. A 
Secretaria Municipal de Agricultura 
aproveitou o ato e já repassou os 
cinco tratores às associações 
agrícolas do município, que reúnem 
pequenos produtores com lavouras 
voltadas ao cultivo do milho, 
hortifrúti e tabaco. 

“Nos sentimos honrados com tal iniciativa que valoriza o agronegócio 
e a Rede Massey Ferguson”, destacou Claison Alencar Rückert, da 
Riofrás Tratores. Localizada na região central do estado de Santa 
Catarina, a Concessionária atende 40  municípios do Alto e Médio 
Vale, onde predominam as culturas do tabaco e da cebola. A maioria 
das propriedades são de agricultura familiar, com áreas médias de 
cultivo de 13 hectares. Os tratores da linha leve, com 75 cv, são as 
máquinas mais adquiridas na região, informa Claison.
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luchini
Dia de negócios reúne mais de 600 pessoas

 Luchini Tratores, de Pouso Alegre (MG) realizou, 
em outubro, o Dia de Negócios e Show de Peças e 

Serviços. Dos 650 presentes cerca de 450 eram produtores 
em busca de tratores, implementos, peças e serviços. 

“Neste ano foi dada uma atenção especial à área de 
pós-vendas com palestras da Luchini e parceiros, além 
de promoções de produtos e distribuição de brindes, 
com a participação de integrantes da fábrica. Tivemos 
um resultado excepcional para o departamento”, 
explica Cássio Aguirre Cota Pacheco, gerente-geral 
comercial da Concessionária. 

As linhas leve e média, MF 4700 e MF 6700, foram o 
foco do evento. A Luchini de Pouso Alegre atende
63 municípios do sul de Minas Gerais. Na região, de 
diversificadas culturas, o destaque vai para o cultivo 
de batata, morango e grãos.

Evento focou no pós-venda

Pós-vendainformativo 
unimassey

Pensando na saúde financeira da sua 
empresa o Grupo Via máquinas 

entrega mais uma ferramenta aos seus 
Concessionários associados, o 
Custo de Oportunidade.

Esta ferramenta permite à revenda, 
de modo simples, condições de simular 
a melhor alternativa comercial para 
o usado, comparando modelos financeiros 
para venda à vista e a prazo. O Custo de 
Oportunidade também disponibiliza a 
obtenção da depreciação do equipamento 
nos anos subsequentes, caso o mesmo 
não seja vendido no presente ano.

“Com essa importante ferramenta 
entregamos aos Concessionários parceiros 

a facilidade de, na ponta dos dedos e 
de forma muito simples, entender 
a operação financeira e a melhor 
estratégia de venda para seus 

equipamentos” diz Pietra Araujo,  
head de operações do Grupo VM.

O recurso Custo de Oportunidade 
encontra-se implementado no acesso 
do Concessionário, dentro da página 
www.viamaquinas.com.br. A equipe do 
Grupo VM está disponível para maiores 
informações e instruções sobre uso da 
ferramenta pelo telefone (47) 3311-0550.

custo de oportunidades 
Um facilitador na tomada de decisão

Mais uma ferramenta aos seus Concessionários associados
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 Concessionária Massey há mais de 20 anos, 
a Somassey realizou, no dia 3 de outubro, 

uma Mega Assembleia do Consórcio Nacional 
Massey Ferguson – Grupo 368. Foi em 
Passos (MG), que mais de 230 clientes foram 
apresentados aos novos produtos e serviços 
Massey, em evento que reuniu toda a diretoria 
da sexagenária empresa.

Casa cheia, jantar especial e música ao vivo 
não foram o bastante para celebrar a noite, 
que ainda contemplou a entrega de duas 
colheitadeiras de grãos híbridas MF 6690, 
com plataformas de cereais Draper; além dos 
tratores MF 4707 e MF 5710 da novíssima linha. 
“Juntos, contribuiremos para o sucesso da maior 
revolução tecnológica na agricultura brasileira, 
pois o campo não para”, destacaram Eduardo e 
Paulo, diretores da empresa.

Na ocasião, foram entregues duas colheitadeiras MF 6690

Clientes da concorrência fizeram test-drive das máquinas

Nos dias 22, 23 e 24 de outubro a Samaq deu o 
pontapé inicial e iniciou o projeto piloto Massey 

Ferguson com Você. Para esta proposta, a equipe 
comercial selecionou oito clientes da concorrência 
para realizarem um test-drive em suas propriedades 
com os tratores MF 4707 e MF 6713R. 

A ação resultou em um retorno positivo para a 
Concessionária, com os clientes da concorrência 
mostrando-se receptivos e exaltando pontos 
positivos dos tratores Massey Ferguson. 
Acompanharam a ação o representante comercial, 
Adelmi Teixeira Félix, o técnico, Orlei Pereira Silveira, 
o especialista de produto da Samaq, Rodrigo 
Kaufmann e a representante de marketing da 
Concessionária, Daniele Furtado.

samaq 
Projeto piloto: Massey Ferguson com Você

somassey 
Mega assembleia em Passos (MG)
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capacitaçãoinformativo 
unimassey

 Uma plataforma 100% digital com metodologia 
de ensino à distância. É dessa forma que a 

Universidade Web Fenabrave está disponibilizando 
mais de 100 cursos voltados a diferentes áreas 
relacionadas ao cotidiano das Concessionárias. Os 
conteúdos ficam disponíveis diariamente em tempo 
integral e podem ser acessados via notebook ou 
pelo aplicativo desenvolvido para celular e tablet.

Alguns dos temas foram concebidos especificamente 
para o segmento de máquinas e trazem assuntos 
como mercado e vendas de tratores e implementos, 
inovação na área comercial, entre outros. Outra 
facilidade é poder ouvir o conteúdo via podcast,  
em formato de entrevista. 

A taxa mensal é de R$ 295 para até 40 alunos por 
CNPJ, mas os inscritos poderão fazer quantos cursos 
desejarem, explica Amanda Sobral, supervisora de 
treinamento. Mais informações e cadastramento 
junto à plataforma podem ser realizadas pelo e-mail 
universidade@fenabrave.org.br. 

Mais de 

100 
cursos

www.universidadefenabrave.com.br

Com metodologia fácil e prática os cursos ficam 
disponíveis sete dias da semana, 24h por dia

universidade Web fenabrave  
Método 100% digital
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financiamentoinformativo 
unimassey

Em outubro, a Agrolíder de Votuporanga (SP) 
vendeu um pulverizador MF 8125 com o 
crédito Agro+. Segundo o gerente Luiz Arsolfi, 
o grande diferencial dessa venda foi a facilidade 
de negociação com o cliente. "O equipamento 
foi vendido pela negociação da parcela com o 
cliente, ou seja, quanto ele poderia pagar a cada 
parcela. Isso foi decisivo, já que atendia ao fluxo 
do cliente e capacidade de pagamento". 

O gerente comercial avalia ainda, que outra 
grande vantagem é a rapidez do processo, tanto 
na aprovação quanto no desembolso. "No caso 
deste cliente conseguimos flexibilizar a forma mais 
adequada para pagamento, pois o mesmo além de 
utilizar em sua lavoura também faz prestação de 
serviços a terceiros. Com isso adequamos o valor 
das parcelas mensais ao seu orçamento, uma vez 
que a linha permite”, complementou Luiz. 

Em 11 dias a operação que financiou um 
Pulverizador MF 8125 estava concluída. 
O Agro+ permite o financiamento de máquinas 
novas, usadas e importadas. Por ser direto com o 
AGCO Finance, a liberação do crédito é mais 
ágil e a documentação simplificada.

agro+
Crédito flexibilizado e juros baixos 

O AGCO Finance lançou uma nova linha 
de financiamento, o Agro+. Essa linha 

caracteriza-se por sua flexibilidade, ou seja, 
o vendedor da Concessionária adapta o 
financiamento ao contexto do cliente. Tudo 
pode ser customizado: o prazo de pagamento, 
o período de amortização, se o cliente prefere 
pagar mensal, semestral ou anualmente, o 
período de carência e até mesmo a taxa de juros. 
Tudo é construído junto com o cliente, conforme 
a capacidade de pagamento e necessidade. 

A modalidade Agro+ contempla tanto 
equipamentos novos quanto usados. 
Por ser direto com o AGCO Finance, 
a liberação do crédito é mais ágil 
e a documentação simplificada.

Lançada nova linha de financiamento com taxas atrativas
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artigoinformativo 
unimassey

As condições climáticas e econômicas 
esperadas possibilitam a ampla produção, 
projetada, no momento, em 256 milhões de 
toneladas, ante 243 milhões de toneladas este 
ano. Saímos de um El Niño e entramos em 
fase neutra, sem configuração de La Niña pela 
frente. Então, houve certo atraso de chuvas no 
Brasil central, que se regularizaram a partir de 
novembro. Teremos boas chuvas na região do 
Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) 
a partir de dezembro – um pouco tardio, mas a 
ponto de se poder fazer boa safra. 

O Sul pode ter estiagens localizadas, mas sem 
riscos de secas extremas. Quanto ao segmento 
de carnes, o crescimento das exportações do 
Brasil não será perdido após a resolução da Peste 
Suína Africana (PSA) na China e diversos outros 
países da Ásia, Europa e África. Há tendência 
de a China, como ocorre com grãos, se tornará 
importadora líquida de carnes. Ao conquistar a 
confiança dos chineses neste momento ruim, o 
Brasil provavelmente se tornará um dos grandes 
fornecedores para o mercado chinês. Neste ano, 
a China tem sido a principal compradora da 
carne brasileira. O acordo entre Mercosul e União 
Europeia, se aprovado, será mais positivo do que 
negativo para o agronegócio brasileiro. A UE, 
hoje, é a segunda maior compradora de produtos 
agrícolas do Brasil. O novo Censo Agropecuário 
mostra um agronegócio em forte avanço no 
Brasil. O número de tratores cresceu 49,9% no 
período e chegou a 1,226 milhão de unidades. 
Já o número de estabelecimentos que utilizavam 
este tipo de máquina aumentou em mais de 
200 mil, alcançando um total de 734 mil 
produtores em 2017. 

Para 2020, a alta do Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil deve superar 2%. A inflação está 
completamente sob controle. As previsões para o 
IPCA (o índice oficial de preços) em 2019 apontam 
para 3,2%. A projeção para a inflação em 2020 é 
de 3,6%. O Brasil é o maior vencedor da disputa 
comercial entre Estados Unidos e China no setor 
agrícola, em virtude da maior demanda chinesa por 
produtos agrícolas brasileiros. 

No longo prazo, mesmo que Estados Unidos e China 
fechem um acordo comercial, é improvável que 
os importadores chineses mudem completamente 
de fornecedor. Com o acirramento do conflito 
comercial, os importadores chineses têm buscado 
reduzir as compras de produtos agrícolas 
norte-americanos. Mesmo que haja um acordo entre 
Estados Unidos e China – o que poderá acontecer 
–, o Brasil terá benefícios na relação comercial com 
a China no longo prazo. A confiança, depois que se 
quebra, é difícil recuperar. Quando a China compra 
menos produtos agrícolas dos Estados Unidos, 
compra mais do Brasil. 

O governo chinês reconhece o Brasil como um 
parceiro comercial estratégico. As vendas externas 
de soja foram responsáveis por 43% dos US$ 64 
bilhões exportados pelo Brasil aos chineses. São 
vários mercados que poderão ser mais explorados 
pelo agronegócio brasileiro, como o de carnes, 
soja, algodão, café, suco de laranja, frutas, tabaco, 
dentre outros. A demanda chinesa por carne suína 
e de outros tipos vem crescendo e a Peste Suína 
Africana, que reduziu os planteis de suínos no país, 
deve abrir oportunidades de exportação para o 
Brasil. No curto prazo, o Brasil tem tido benefícios 
com os conflitos entre Estados Unidos e China, pois 
o aumento das taxas impostas por ambos países 
torna as negociações entre eles mais custosa. 
Novembro/2019

2020
cenários para o agronegócio brasileiro

O Brasil deve ter safra 
de grãos recorde no 

ano que vem

ARTIGO ASSINADO qUE NãO ExPRESSA, 
NECESSaRiaMENtE,  a OPiNiãO da UNiMaSSEy.

Carlos Cogo 
Consultor em Agronegócios
Cogo Inteligência em Agronegócio
www.carlosocogo.com.br
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#mulheresatraçãoinformativo 
unimassey

Unimassey no Facebook
Curta a nossa página e fique por dentro das 

novidades da associação e das Concessionárias.

facebook.com/unimassey

A Sotrima lançou em 2019 um evento com o 
propósito de oferecer às clientes mulheres a 

oportunidade de conhecer o processo de 
fabricação dos produtos Massey Ferguson. Em 
parceria com as fábricas de Canoas e Santa 
Rosa foi realizada, em junho, a edição Tratores, 
que contou com 78 convidadas das regiões de 
Porto Alegre, Capivari do Sul, Pelotas e Vacaria. 
Já a edição Colheitadeiras, ocorreu em outubro, 
com a presença de 55 mulheres. 

 “O agronegócio ainda é um ambiente bastante 
masculino, mas esse cenário vem mudando nos 
últimos anos. A mulher tem seu espaço e ele 
precisa ser ocupado na sociedade com o valor que 
merece”, destaca Daniela Martins. 

A analista de Marketing e Comunicação da 
Sotrima, explica que o evento foi pensado e 
estruturado para clientes que conciliam a rotina do 
agronegócio com outras atividades. “Promovemos a 
integração entre as participantes, com muita troca 
de experiências e informações relevantes para o 
papel das mulheres no mundo rural”. 

Além da visitação às fábricas, as convidadas fizeram 
test-drive das máquinas e depois participaram de 
almoço e jantar, com sorteios de brindes, bate-papo 
e muita diversão. O evento #mulheresAtração é 
voltado para as clientes que participam diariamente 
na vivência do campo e querem qualidade no 
produto utilizado no manejo do campo. São atuantes 
em relação ao mercado e ao portfólio de máquinas. 
“Elas têm participação fundamental desde a 
negociação, escolha e, principalmente, na parte 
de tecnologia. Hoje as mulheres do agro querem o 
melhor, o mais rentável e exigem o melhor resultado 
custo-benefício”, finaliza Daniela.

sotrima 
Ação voltada às mulheres do agronegócio


