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Palavra do Presidente
O maior legado da diretoria
anterior, que teve o Artur Monassi
à frente, foi fazer a transição para
a nova diretoria de forma pacífica e
harmoniosa. É importante agradecer
o que foi feito por esses homens,
desde 1999, época da primeira diretoria, pois eles muitas vezes deixaram seus negócios em segundo plano
pensando no bem maior da Rede e
da própria marca. A história da Case
IH escrita até aqui é muito bonita,
uma marca que cresceu muito, mas
que tem muito ainda para crescer.
Por isso a importância de todos que
colocaram um tijolinho nessa história, que agora continua com o nosso
trabalho.
Eu tenho a clareza de que
a marca Case IH é a que tem mais
chance de crescer, portanto, esta é
uma grande oportunidade para todos.
Acredito muito que se ficarmos unidos faremos a diferença, ainda mais
agora que estamos passando por um
turbilhão de mudanças no País.
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É preciso alinhar tudo para
sermos maiores ainda. Quero plantar uma semente saudável para que
no futuro próximo possamos colher
muitos frutos. O desafio é dar continuidade, trazer os sucessores para
mais próximo da Abracase, assim
eles começarão a ver o negócio por
outro ângulo, de forma a entender
qual é o papel da Associação.
Temos que preparar mais gente, despertar o desejo de participar, e
fazer o negócio e a Associação ainda maiores. A dificuldade é passar o
bastão de um para o outro, sem deixar cair no chão. Mas é bom deixar
claro que o nosso negócio não é uma
corrida, não é quem chega primeiro,
quem ganha. É um desafio de não
deixar nunca o bastão cair, de chegar
todos juntos.
Agradeço a todos que confiaram em mim para dar continuidade
na condução desse bastão. O que
posso prometer é empenho, dedicação e lealdade.
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ARTIGO DA EDIÇÃO

Roberto
Rodrigues

O agronegócio
no novo governo

Coordenador
do Centro de
Agronegócios da FGV

A sociedade brasileira, aí incluída a
majoritária parcela urbana, já reconhece a
importância da agropecuária e do agronegócio do País. Até temas mais conceituais
estão assimilados. Todo mundo sabe, pelo
menos em termos gerais, que o agronegócio
é a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal é a atividade agropecuária, e que
a economia desse extenso movimento vale
23% do PIB nacional. E também que uma
cadeia produtiva do agro contempla três fases: a primeira, que vem “antes da porteira”
das fazendas, é representada pelos insumos e
serviços que alimentam a produção. Aí estão
os fertilizantes e corretivos, os defensivos, as
sementes, os tratores e implementos agrícolas, o crédito, o seguro e a assistência técnica, e este conjunto soma 11% daqueles 23%
do total das cadeias produtivas. A segunda
fase é a que se realiza “dentro das fazendas”,
como o preparo do solo, o plantio, os tratos
culturais e a colheita. Este pedaço vale 23%
do PIB do agronegócio, ou menos que 6%
do PIB total do País. E a terceira fase é o
que vem “depois da porteira” e tem a maior
participação do “bolo” das cadeias de produção: é a armazenagem, o beneficiamento,
a industrialização e a distribuição interna ou
externa. Aqui está a maior parte do PIB: 66%
do agronegócio. Portanto, o grosso da renda
das cadeias produtivas fica no setor urbano,
com a indústria e comércio de alimentos, mas
esse segmento não existiria sem a produção
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agrícola. E também o que vem “antes da porteira” não existiria: quem compraria adubo,
defensivo e trator se não houvesse a atividade rural propriamente dita? Por outro lado, o
agro não existiria sem o urbano: as indústrias
de insumos e de máquinas, os bancos e as
seguradoras, a indústria de alimentos, de embalagens e os supermercados ficam nas cidades. Daí a importância de haver equilíbrio
na distribuição da renda entre os diferentes
elos das cadeias, para evitar que a “corrente”
arrebente em algum elo mais fraco.
Também é sabido que o agronegócio
gera mais de 25% de todos os empregos do
País.
E que o nosso saldo comercial externo só é positivo graças ao agro: em 2018 o
saldo comercial brasileiro foi de 58,6 bilhões
de dólares, mas o do agronegócio foi bem
maior, 87,6 bilhões, porque os demais setores (indústria e serviços) foram deficitários.
Todo esse sucesso se deve a alguns fatores principais: a espetacular tecnologia tropical sustentável aqui gerada nos órgãos de
pesquisa públicos e privados, a sua aplicação
pelos nossos produtores rurais empreendedores natos, pela demanda global que cresceu com o aumento da população nos países
emergentes cuja renda per capita também
aumentou, e por algumas políticas públicas
que impulsionaram o setor em determinados
momentos, como o maior volume de crédito
rural a taxas melhores.

Tem sido assim nos últimos anos. Pois
bem, e o que vai acontecer em 2019 recémcomeçado?
A área plantada com grãos aumentou
2%. E a safra deles será a maior da história,
devendo chegar a 238 milhões de toneladas,
se o El Niño não fizer nenhuma molecagem
maior nas regiões produtoras. A soja deverá ultrapassar 120 milhões de toneladas, e o
milho outras 91 milhões. As carnes (bovina,
suína e de aves) deverão chegar perto de 28
milhões de toneladas, outro recorde. A safra de café de 2018 foi a maior de todos os
tempos, com 62 milhões de sacas, deixando
um estoque de passagem de 16 milhões de
sacas, número não verificado desde os anos
60. A safra de cana superará 640 milhões de
toneladas e a de laranja será ao redor de 273
milhões de caixas. São todos números superlativos, cujo total é impressionante: cerca de
1 bilhão de toneladas de produtos do agro!!!
Mais uma vez o setor será garantia de
crescimento do PIB, de abastecimento interno não inflacionário, de geração de empregos
e renda e de saldo comercial muito positivo.
Mas nem tudo são flores. Os custos de
produção subiram muito de um ano para outro, principalmente por causa dos fertilizantes e do frete depois da greve dos caminhoneiros. A logística pouco evoluiu e haverá
falta de armazéns, os portos ficarão lotados
de caminhões e vagões na hora de exportar.
Problemas como a “carne fraca” perturbaram

a abertura de novos mercados para carnes. A
queda dos preços de petróleo se soma aos estoques mundiais de açúcar, afetando a sucroenergia.
No médio prazo, as escaramuças entre
Estados Unidos e China criarão um neoprotecionismo nos países ricos que perturbará o
nosso acesso a seus mercados. Tudo isso leva
a uma possível redução das margens dos produtores neste ano, com reflexos nas cadeias
produtivas todas. Neste cenário, é essencial
que o governo tenha agilidade para alocar
recursos de comercialização em volume suficiente e em tempo hábil, para evitar colapsos
regionais negativos.
Felizmente, temos uma ministra da
Agricultura que entende do riscado e está bem
informada dessas questões. E que também
compreende a imperiosa necessidade de construir um seguro rural digno do agro brasileiro,
de realizar acordos bilaterais com grandes países consumidores e que sabe o quanto precisamos de investimentos em infraestrutura. E
estes temas todos estão fora de sua alçada.
Portanto, o sucesso de seu mandato e
do mandato do presidente da República recém empossado só será alcançado se o governo como um todo se interessar em “empurrar” o agronegócio na direção do título
mundial da segurança alimentar. Por uma
simples razão: com isso, o agro “levará” o
Brasil para a grande constelação das potências do globo.
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Abracase: nova diretoria com desafios de
perpetuar o legado e inovar nos negócios

Cauê Campos, João Guilherme Pires Martins, Reinaldo Hermann,
José Antônio Fontoura Colagiovanni e Carlos Alberto Rosa

eles Vilmar Fistarol, presidente da CNH Industrial para América Latina; Mirco Romagnoli, vice-presidente da Case IH para América
Latina; e Felipe Pedrosa, responsável pelo desenvolvimento da Rede Case IH no Brasil.
Artur Monassi, entregou a presidência
para José Antônio Fontoura Colagiovanni,
que foi diretor de pós-vendas em sua gestão.
O grande legado, segundo ele, foi passar pela
crise enxergando o futuro e deixando as bases
para o fortalecimento e a inovação da Rede
Case IH no Brasil, além, é claro,
Presidente: José Antônio Fontoura Colagiovanni (BTG/MS)
de passar o bastão
Vice-Presidente: Carlos Alberto da Rosa (Central Máquinas/SP)
para pessoas inteVice-Presidente Adm/Financeiro: Reinaldo Herrmann (RGS/RS)
ressadas e comDiretor Comercial: Cauê Campos (PIVOT/GO e MG)
Diretor Pós-Vendas: João Guilherme Pires Martins (Trator Soluções/SP) prometidas.
Para o novo
A comemoração ocorreu no jantar de presidente, José Antônio Fontoura Colagiovanposse, para o qual foram convidados os con- ni, o grande feito da gestão anterior foi conscessionários e os executivos da marca, entre truir o alicerce para ele poder assumir a AssoNo ano em que a Abracase vai completar 20 anos de atuação estarão à frente da Associação uma diretoria que mescla juventude e
experiência. Jovens em sua primeira participação na diretoria executiva, e concessionários
dando continuidade ao trabalho, ou retornando a ela. Em Assembleia Eleitoral dos Concessionários da Rede Case IH, realizada em 27 de
novembro de 2018, foi eleita, por unanimidade, a diretoria que estará à frente da Abracase
no biênio 2019-2020.
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ciação em uma transição tranquila, já que os
últimos quatro anos foram muito complicados,
e em especial os dois últimos. “O mercado caiu,
tudo caiu, foi muito difícil. Então, o que conseguimos fazer foi mostrar que temos força, que
chegamos até aqui de pé”, disse José Antônio.
“E o que precisamos fazer daqui para frente é
aprender a lidar com as inovações, com as novas tecnologias que vêm por aí.”
Segundo o novo presidente, é preciso
traduzir tecnologia em resultado, e a Associação tem o papel fundamental de ajudar seus
associados a incorporar essas tecnologias para
crescerem e ocupar o lugar que merecem. Além
da tecnologia, outro grande desafio é preparar
mais jovens para que assumam o legado nas
concessionárias e na própria associação. “O
desejo é justamente despertar nos jovens a
vontade de participar e fazer esse sentimento
de associativismo crescer ainda mais.”
Em parte, já ele já conseguiu essa meta.

Dois jovens aceitaram o desafio de participar da diretoria. O novo diretor pós-vendas,
João Guilherme Pires Martins, um executivo
da Trator Soluções, afirmou que vai trabalhar
fortemente pela “tradução” da tecnologia em
resultados e para buscar equiparar todos os
concessionários nesse quesito, desde a gestão
até a operação.
Já Cauê Campos, o novo diretor comercial da Abracase, aceitou o desafio por causa
da história da Pivot junto à marca e à própria
Associação. Seu pai, Jorge Luiz de Almeida
Campos, foi o presidente na primeira gestão,
em 1999/2000. “Grande parte de tudo que
construímos em nossas vidas devemos à marca Case, por isso, acho justo dedicar uma parte
agora da nossa vida um pouco do nosso tempo
para ajudar todos a alcançar os melhores resultados e fazer as fábricas e as revendas trabalharem mais unidas e olhando para frente”,
disse Cauê.
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O vice-presidente, Carlos Alberto da Rosa, volta a fazer parte da
diretoria com a satisfação de poder
dedicar à Rede mais um pouco de
sua expertise como concessionário e
como veterano da Associação, pois
tem participado das diretorias desde 1999. “O importante é estimular
a união e fortalecer as relações entre
os concessionários e a própria marca
Case IH, atender o cliente em todas
as suas demandas e sempre inovar,
seja na tecnologia ou nas relações
comerciais”, afirmou Carlos.
Reinaldo Herrmann, vice-presidente Financeiro, lembrou que
existe uma vontade muito grande de
realmente fazer o negócio crescer. O
foco, segundo ele, deve ser sempre
o desenvolvimento da Rede que não
deve economizar recursos, energia e
nem a capacidade de se desenvolver
para fazer o negócio cada vez mais
rentável.
Vilmar Fistarol, presidente da
CNH Industrial para América Latina, não economizou palavras, falou
dos desafios já vencidos pela marca
e pela Associação, e ainda sobre o
futuro, que segundo ele é muito promissor. “O time todo está engajado,
a organização inteira está engajada
em fazer o melhor. E o melhor não
é o que estamos fazendo, é sempre
alguma coisa significativa”, destacou Fistarol. “O melhor não é necessariamente fazer igual ao nosso
concorrente, mas fazer diferente e
ser reconhecido pela diferença que
a gente faz. E é isso que espero que
continuemos a fazer juntos.”
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Vilmar Fistarol, presidente da CNH Industrial para América
Latina, com Artur Monassi e José Antônio

Mirco Romagnoli, vice-Presidente da Case IH
para América Latina, elogiou a transição

ABRANEWS - 07

Presidente mundial da CNH Industrial se
encontra com concessionários brasileiros

O presidente mundial da CNH Industrial,
Hubertus M. Mühlhäuser, em visita ao Brasil, no
início de dezembro passado, recebeu na fábrica,
em Sorocaba, representantes dos concessionários
Case IH no Brasil.
O novo presidente, que assumiu a companhia em setembro de 2018, fez questão do encontro para conhecer os líderes da Rede Case IH no
Brasil e saber deles a percepção sobre o futuro

do agro no país e as expectativas dos produtores
brasileiros. Participaram do encontro o presidente da CNH Industrial para América Latina, Vilmar
Fistarol e o vice-presidente, Mirco Romagnoli;
Christian Gonzalez, diretor de Produto e Comunicações. Pela ABRACASE, participaram seu presidente, José Antônio F. Colagiovanni, juntamente
com Artur Eduardo Monassi e Fábio Borgonhone,
além de Ricardo Hirigoyen, diretor da Associação.

Case IH vai capacitar o setor de algodão em Mato Grosso
Termo de cooperação, assinado com a
Associação Mato-grossense dos Produtores de
Algodão (Ampa) e o Instituto Mato-grossense
do Algodão (IMAmt), vai qualificar clientes,
trabalhadores, membros e colaboradores dessas instituições. A assinatura do acordo ocorreu durante o VI Workshop da Qualidade do
Algodão, realizado em Rondonópolis /MT.

De início, serão disponibilizados cursos
sobre Operação, Manutenção e Diagnóstico
para todas as máquinas da Case IH disponíveis
no mercado brasileiro. A marca, junto com a
Isvor (universidade corporativa da FCA, empresa coirmã da CNH Industrial, da qual a
Case IH faz parte), também vai oferecer consultorias para gestão de pessoas e processos
aos associados da Ampa.
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Família Schuiling

Ano novo trator novo
Há 17 anos, a família Schuiling, de holandeses, desembarcou em Unaí/MG. Lá, encontrou terreno fértil para a agricultura e a pecuária. Para começar, o grupo plantou feijão
e milho na Colônia Brasolândia, formada por
imigrantes neerlandeses em 1984. Logo depois, comprou as primeiras novilhas. Ao mesmo tempo, começou a construção da casa e do
barracão para o gado de leite.
O negócio dos Schuiling, clientes Pivot
em Unaí, prosperou, graças a muito trabalho
e dedicação. Hoje, a Fazenda Nova Rottum
(nome que foi inspirado na região holandesa
de origem da família), possui área de 150 hectares onde são cultivados milho, sorgo e soja.
A família é formada por 10 pessoas.
Além dos pais, são três filhas e 5 filhos, dos
quais dois nascidos no Brasil. Três voltaram
para a Holanda, para trabalhar e estudar. Os
que ficaram ajudam nas tarefas da fazenda e
contribuem para o sucesso do negócio. “O fato
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de não necessitar de mão de obra terceirizada
foi decisivo para estarmos na atividade rural”,
afirma Albert Berend Schuiling, 27 anos, que
gerencia as atividades junto com o pai, Willem
Schuiling.
Para driblar o alto custo de produção e
o baixo retorno do preço de leite, a família
apostou no consórcio agricultura e pecuária,
o que ajudou a viabilizar a produção de leite
utilizando free stall. Este sistema resulta em
alto rendimento, por proporcionar maior conforto e um ambiente adequado que contribui
para reduzir o estresse das vacas em lactação.
Atualmente, são 96 vacas em lactação com
produção total diária de 2.400 litros de leite,
além de 8 vacas secas e 106 novilhas, incluindo bezerras (gado solteiro) e 18 machos em
engorda com grão de inteiro.
Depois de 17 anos de atividades no Brasil a família comprou seu primeiro trator novo,
um Farmall 130A, da Case IH, com concha,

lâmina e Big Bag. O que a família busca são
melhores condições de trabalho, maior capacitação tecnológica, redução de custos e conforto.
Em 2002, a família Schuiling comprou o
primeiro trator usado, depois, uma carreta basculante de 12 toneladas para puxar a silagem e
os grãos da lavoura, um pulverizador, mais um
trator, uma plantadeira, uma ensiladeira e uma
esterqueira. Depois de alguns anos, adquiriu
um trator traçado, mas ainda precisavam pedir trator emprestado. “Ficamos cansados de
pegar trator emprestado e decidimos comprar
um modelo Farmall”, conta Albert. “A concessionária nos deu todo apoio e segurança para o
sucesso da negociação.”
A fazenda é dirigida pelo patriarca Willem, mas cada um dos filhos tem papel importante. “Todos da família participam das
atividades, alguns com mais foco no leite e
outros no plantio e na colheita das lavouras,

mas estão disponíveis para ajudar em todas as
tarefas”, conta Albert.
A utilização do maquinário tem contribuído de forma decisiva para a produtividade
e a qualidade de leite e também para a qualidade da silagem. Para ajudar nessa meta, atualmente a propriedade conta com um vagão total
mix para um melhor trato das vacas. A silagem
também é feita na fazenda por uma ensiladeira
de duas linhas.
Os Schuiling sempre apostaram suas fichas no uso da tecnologia, mas usam a que é
possível para os padrões da família, seja para
melhorar a produtividade, para diminuir o uso
de mão de obra e para realizar as tarefas com
maior rapidez. “A meta é desenvolver cada dia
mais e, quem sabe, conseguir trocar os tratores
usados por outros novos, todos da Case, afinal,
a escolha de uma marca é sempre melhor do
que ter três tipos diferentes de tratores na fazenda”, arremata Albert.
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AÇÃO SOCIAL

Um gesto de amor
Um exemplo de ação social foi o que a Case
IH e toda a Rede Case IH fizeram no ano de 2018
com a doação do trator Farmall 80 para o Hospital
de Amor (Hospital de Câncer de Barretos). O trator doado pela fábrica durante a Agrishow acabou
tendo o seu valor quadruplicado em função de um
trabalho desenvolvido em parceria da Abracase
com o Hospital. Uma rifa foi gerada e os números foram vendidos por todo o Brasil em todas as
revendas Case IH. O sorteio foi realizado no mês
de setembro, pela Loteria Federal. O número sorteado foi 19879. A ação gerou uma arrecadação
de R$ 706.150,00. O vencedor da rifa doou novamente o trator para o Hospital revertendo seu valor
em doação em espécie.

Pensar globalmente – agir localmente
O conceito de sustentabilidade se baseia no tripé de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Hoje o sucesso econômico vem carregado
de uma “cobrança” de responsabilidade
social e ambiental, por isso as atitudes locais acabam se refletindo para um universo
maior. Os resultados são intangíveis para
quem ouve falar, mas são essenciais para
quem recebe e relevantes para quem pratica.
Atualmente muitas empresas divulgam o chamado Balanço Social que reúne
informações que podem incluir projetos,
benefícios e ações sociais dirigidas aos
seus colaboradores e dependentes ou à população em geral. A comunidade está entre
as preocupações das empresas, que procuram cada vez mais construir um vínculo
com ela. Este é um instrumento que torna
pública a preocupação da empresa com a
questão social.
No Brasil, a discussão começou nos
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anos 1970, mas foi só na década de 1990
que surgiram os primeiros balanços sociais.
Em 1997, o sociólogo Herbert de Souza fez
uma imensa campanha pela divulgação voluntária desses números.
Hoje as ações são mais proativas,
buscam melhorar a vida dos funcionários,
seja oferecendo um bom plano de saúde
ou o incentivo ao estudo e à progressão na
carreira. Para a comunidade, a visão é praticamente a mesma, mas, em vez de doar, a
intenção é partilhar, principalmente conhecimentos e atitudes.
Nas revendas Case IH já está internalizado o trabalho de promoção pessoal e profissional de seus colaboradores.
Milhões de reais são investidos, todos os
anos, na capacitação desses profissionais,
seja em cursos de aperfeiçoamento em treinamentos, e até na própria formação acadêmica, com bolsas de estudos de 70% do
valor do curso. Inclusive para cursos de
MBA e pós-graduação.

Exemplos a serem seguidos

Poder colaborar para o desenvolvimento das comunidades onde as empresas
se instalam é devolver a elas um pouco das
conquistas.
Em Rio Verde/GO, por exemplo, a
Planalto é uma das maiores colaboradoras de
uma associação que trabalha com a população carente, com necessidades especiais. A
Associação Pestalozzi, fundada por um gru-

po de voluntários em 1987, oferece, a partir
do Centro Dunga de Ensino Especial, atendimentos diversificados em saúde e educação.
Entre os Projetos Educacionais estão
REFAZER; Autonomia, Socialização e Integração (ASI); Educação Especial de Jovens e Adultos (EEJA); Atendimento Educacional Especializado (AEE); e Formação
Integral para o Trabalho (FIT).
ABRANEWS - 13

Os projetos de saúde incluem equoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia, odontologia, hidroterapia, terapia ocupacional, atendimento médico em
fisiatria, em neuropediatria e neurológico.
A Planalto contribui mensalmente para a
manutenção dos projetos, e com doações
maiores para a melhoria das instalações.
São quase 200 atendimentos mensais na
escola e outros quase 500 nas clínicas.
O esporte é também um grande fator
de educação e inclusão, por isso, a Suprema decidiu apoiar os jovens atletas de Alta
Floresta/MT. A Associação Shodokan de
Karatê há muito tempo buscava um parceiro para colaborar no desenvolvimento
esportivo e social dos caratecas da cidade.
Foi no meio das máquinas que os jovens
demostraram seu contentamento com a
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parceria, afinal, com apoio ficará mais fácil
elevar o nome da cidade já que os atletas
alta-florestenses já figuram entre os melhores do Estado e agora o farão pelos campeonatos brasileiros também. Francinei da
Silva Costa, há 21 anos professor de karatê, realizou um sonho ao conseguir para os
seus alunos um patrocínio consistente que
vai ajudá-los a se desenvolverem como
atletas e como cidadãos.
Foi usando uma lei de incentivo que
a Suprema realizou o sonho desses atletas.
Essas leis existem em nível municipal, estadual e federal, e podem ser usadas para
incentivar a cultura, o esporte, a saúde, os
idosos, as crianças em situação de risco, entre outros. O importante é lembrar que uma
nunca sobrepõe à outra, e incentivar um
segmento não impede de incentivar o outro.

Dealer Meeting 2018
nova forma, mesma paixão
O Dealer Meeting 2018, da Case IH,
teve como tema Your passion, news ways,
Sua paixão, novos caminhos. O encontro
aconteceu em Mendoza, na Argentina,
reuniu cerca de 300 pessoas entre o staff
da Case IH na América Latina e os concessionários do Brasil, Argentina e de
mercados importadores da região.
A temática deste Dealer Meeting levou
em consideração o atual momento da marca, cada vez mais relevante e protagonista no
cenário do agronegócio latino-americano.
Passaram-se 20 anos desde a entrada
definitiva da Case IH no Brasil e na América Latina, época em que representava 1%
do mercado e era considerada uma marca
de nicho. Hoje ela tem a rede que mais
cresce no Brasil, um portfólio completo de
equipamentos para atender a plural agricultura brasileira. É objeto do desejo dos
produtores que se preparam para mais uma
revolução que está chegando ao campo.

Se a inovação tecnológica não para de
evoluir em busca de equipamentos mais
eficientes, mais confiáveis e mais produtivos, os desafios vão além da evolução
digital. A simplicidade e a relação com o
cliente também precisam mudar, no sentido de oferecer a ele um comprometimento
que o surpreenda, uma simplicidade que
o cative. É aí que a revenda cumpre um
papel fundamental.
Aproveitando que o tema principal era
“sua paixão (a de sempre), novos caminhos (ou modos de ver e fazer as coisas)”,
a Case IH decidiu investir em um novo
formato do evento. No encontro regional do Brasil, os concessionários foram
convidados a participar da construção da
estratégia Case IH Brasil para 2019, trabalhando em grupos, pontos e ações importantes. É uma forma de reforçar a aliança
fábrica/concessionário e a importância de
atuação conjunta e surpreendente.
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Para demonstrar o que significa surpreender, foi montada uma
experiência de degustação na noite de abertura do encontro em Mendonza.
Sensações e sentimentos afloraram-se a partir de aromas, sons e paladar.

Nas visitas às adegas argentinas, os
participantes puderam ver a produção em pleno
deserto, aos pés da Cordilheira dos Andes
e conhecer a história dos proprietários que
profissionalizaram empresas familiares tornando-as
mais produtivas e rentáveis.
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Para encerrar o Dealer Meeting, a tradicional
premiação dos melhores concessionários, ocorreu
com o clássico jantar de encerramento. Em
2018, a premiação teve a inclusão de três novas
categorias de avaliação do desempenho das
empresas: perfomances AFS, WCD e Peças. As
novas categorias foram criadas, segundo a Case
IH, para reforçar a importância dessas áreas no
dia a dia do negócio das concessionárias.
Segundo Felipe Pedrosa, responsável
pelo desenvolvimento de rede, todas as
concessionárias premiadas demonstraram alto
comprometimento e empenho com as diretrizes
da Case IH: “A concessionária Central, por
exemplo, levou o prêmio WCD, que avalia a
performance 360 graus da empresa; mostra que
um concessionário só atinge a sustentabilidade
plena tendo sucesso não só na área comercial,
mas também em peças, serviços, AFS, satisfação
de clientes e financeiro”, disse Pedrosa. “Já a
Pivot, foi destaque ao ultrapassar as expectativas,
mostrando que se esforçou e batalhou muito
para ter um desempenho comercial acima das
expectativas da marca”, acrescentou.

Melhores performances Dealer Meeting 2018
Melhor
performance
em CAFÉ
Racine

Melhor performance em
TRATOR
Trator Case Máquinas
Melhor
performance em
PÓS-VENDAS
Agritex

Melhor performance em
PLANTADORA
Maxxicase Máquinas

Melhor performance em
CANA e
e PERFORMANCE WCD
Central Máquinas

Melhor performance em
PULVERIZADOR
e
CONCESSIONÁRIO
DESTAQUE
Pivot
Equipamentos
Agrícolas

Melhor performance em
COLHEDORA
Suprema Máquinas

Melhor performance em
VENDAS AFS
e PEÇAS
Tracan
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EU SOU CASE

Agricase
a revenda Case IH com mais lojas no Brasil
O grupo nasceu há mais de 55 anos.
Enquanto as primeiras grandes montadoras
se instalavam no Brasil, uma pequena
fábrica de implementos agrícolas localizada
na cidade de Palotina, PR, já desempenhava
um papel fundamental no desenvolvimento
da mecanização agrícola local.
Com forte vocação agrícola e uma visão
aguçada do mercado, o grupo multiplicou
rapidamente o número de lojas, ampliando
sua atuação para todas as fronteiras
agrícolas do País. Tornou-se um dos maiores
concessionários de máquinas agrícolas e de
construção do Brasil, que se orgulha de ser
um empreendimento brasileiro que oferece
ao mercado produtos e serviços com a
qualidade e a garantia de importantes marcas
mundiais.
Em 2002 o grupo foi nomeado
concessionário Case IH no oeste do Estado
do Paraná. Em seis meses, já eram 4 lojas,
e o desejo do produtor pela marca Case

IH, mundialmente reconhecida por sua
alta tecnologia, só crescia com a Agricase.
A rapidez do crescimento no Paraná, com
abertura de lojas, formação de equipes e
os bons resultados abriu as portas para
representar a marca no Mato Grosso do Sul.
Em 2003, nascia a filial de Dourados, região
importante na produção de
grãos e que começava a se desenvolver
em cana-de-açúcar.
A Agricase estava decidida a entrar
forte e rapidamente no mercado, afinal,
representava uma das mais importantes
marcas agrícolas do mundo. Naquela época,
o portfólio da Case IH era pequeno. Os
produtos nacionais eram a Colheitadeira
Axial Flow 2388, o xodó do mercado, o
trator Magnum, nas versões 220, 240 e 270,
e a Colhedora de Cana A7700. Máquinas
de alta potência e alto rendimento, muito
apropriadas para a agricultura extensiva e
exigente que se pratica no Brasil.

Foto

Em 2004, Dourados foi elevada à matriz da
Agricase. Nos anos seguintes o boom da cana
chegou à região. Usinas foram implantadas e a
produção de cana-de-açúcar cresceu rapidamente.
A empresa teve que aprender tudo sobre esta nova
cultura. A primeira grande venda de colhedoras
de cana aconteceu em 2007. Enquanto isso,
a mecanização da colheita de cana, chegava
também ao norte do Paraná, o que levou a
Agricase a se candidatar a representar a Case IH
naquela região: Maringá e Campo Mourão.
O crescimento da Agricase e a diversidade
das áreas de atuação levaram a uma decisão,
em 2013, que a fez crescer ainda mais: a
regionalização por estado, e a segmentação por
cultura, cana e grãos. Isto representou mais
proximidade da equipe com os produtores e
maior foco regional.
Com a matriz, em Maringá, são 16 lojas Case
IH, 10 no Paraná e 6 no Mato Grosso do Sul. A
regional do Paraná tem sob sua gerência as filiais
de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Guaíra,

Goioerê, Londrina, Maringá, Toledo, Ubiratã,
Palotina e Paranavaí, estas duas últimas abertas
em 2018. Já no Mato Grosso do Sul, a regional
coordena as filiais de Dourados, Ivinhema,
Maracaju, Ponta Porã, Rio Brilhante e Naviraí,
esta última aberta em 2018.
Mesmo nos momentos mais difíceis do
mercado, a Agricase não deixou de investir,
e com o mesmo ímpeto do começo: estar
perto do produtor com os melhores produtos e
atendimento pós-venda.
Os planos para o futuro preveem melhorar
ainda mais a cobertura dentro de sua área de
atuação e continuar investindo no treinamento de
seu time e em ferramentas para assim antecipar as
necessidades do mercado.
A Agricase continua sendo uma empresa
ágil e inovadora, agregando valor aos produtos
distribuídos através da excelência nos serviços
oferecidos com qualidade, com entusiasmo e
comprometimento de toda equipe de colaboradores,
que hoje é de 369 pessoas.
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PARAGOMINAS
PRIMAQ
24

REDENÇÃO
RAÍZES
BALSAS
RISA

26

28

MACEIÓ
TECMAQ
30

31
PALMAS
GRANDTEC

ALTA FLORESTA
SUPREMA

NOSSA SENHORA
DO SOCORRO
SERVEL

15

29

LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES
MAXUM

18
SORRISO
ARAGUAIA

CACOAL
MAMORÉ

ÁGUA BOA
AGRITEX

6

19

2

20

FORMOSA
PIVOT

RONDONÓPOLIS
AGROFITO

TANGARÁ DA SERRA
MAXXICASE

22

4

RIO VERDE
PLANALTO
23

A CASE IH
TEM A REDE DE
CONCESSIONÁRIOS
QUE MAIS CRESCE
NO BRASIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AGRICASE
AGRITEX
AGRO NEW
AGROFITO
AGROSER
ARAGUAIA
ARASUL
BTG

9. BUGIO
10. CARBONI
11. CENTRAL MÁQUINAS
12. CERRADO
13. DHL
14. GOIASMAQ
15. GRANDTEC
16. HWILL

ITUMBIARA
GOIASMAQ
14

CARMO DO PARANAÍBA
CERRADO
12

8
CHAPADÃO DO SUL
BTG

MANHUAÇU
WERNER
SÃO JOÃO DEL REI
TEMA

RIBEIRÃO PRETO
TRACAN
CATANDUVA
AGRO NEW
3
ASSIS
CENTRAL MÁQUINAS
11

MARINGÁ
AGRICASE

37

32

33
ARARAQUARA
RACINE
25

ARARAS
TRATOR
SOLUÇÕES
34
SOROCABA
DHL

1

13

35

17

PONTA GROSSA
TRATORCASE

CASCAVEL
JMALUCELLI

CANOINHAS
HWILL

XANXERÊ
BUGIO

16

9
CAMPOS NOVOS
CARBONI
PASSO FUNDO
META
21

10
ARARANGUÁ
ARASUL
7

5
URUGUAIANA
AGROSER

LAJEADO
TRATORPEÇAS MÁRIO
SANTA MARIA
RGS

36

27

17. JMALUCELLI
18. MAMORÉ
19. MAXUM
20. MAXXICASE
21. META
22. PIVOT
23. PLANALTO
24. PRIMAQ

25. RACINE
26. RAÍZES
27. RGS
28. RISA
29. SERVEL
30. SUPREMA
31. TECMAQ
32. TEMA

33. TRACAN
34. TRATOR SOLUÇÕES
35. TRATORCASE
36. TRATORPEÇAS
MÁRIO
37. WERNER

