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Grupo Rezek amplia seus
negócios com John Deere

Paraná: primeira concessionária do Grupo Rezek no estado.

Primavera: acaba de aumentar sua rede de três para cinco lojas.

O Grupo Rezek ampliou significativamente sua rede de concessioná- mais modernas de todo o Grupo, mas mantém o mesmo foco na área
rias da marca John Deere nos últimos meses. A Primavera Máquinas, de Pós-Venda que caracteriza a empresa. Sua inauguração reuniu mais
já tradicional no segmento, aumentou sua rede de três para cinco de 1.100 pessoas, entre produtores rurais da região, representantes
revendas. Além disso, a empresa inaugurou uma nova concessão, a da John Deere, do Grupo Rezek e autoridades. Entre eles, estiveram
Paraná Sistemas Mecanizados, que ganhou sua primeira unidade na presentes José Ricardo Rezek e José Ricardo Lemos Rezek, proprietácidade paranaense de Guarapuava. A iniciativa do Grupo Rezek deve- rios do Grupo Rezek, Paulo Kovalski, Gerente Geral do Negócio, César
se à visão estratégia dos seus empreendedores e, também, ao gran- Ailvestri Filho, prefeito da cidade, Werner Santos, presidente da opede potencial de crescimento neste setor na região.
ração John Deere dentro do Grupo Rezek, John Lagemann, vice-preAs novas lojas da Primavera foram instaladas nas cidades de Gaúcha sidente sênior de Vendas e Marketing da John Deere para Américas e
e Porto Alegre do Norte, ambas no Mato Grosso. Nas cerimônias de Austrália, e Paulo Hermann, presidente da John Deere Brasil.
inaugurações, cerca de 600 convidados estiveram presentes, entre A localização escolhida para a nova concessionária foi uma sugestão
clientes, fornecedores, parceiros, amigos e membros da diretoria da da própria John Deere, baseada nos principais cultivos locais da terJohn Deere. Além disso, também participaram José Ricardo Rezek e ra – soja, milho, trigo, cevada, feijão e batata. Este novo empreendiReginaldo Greczyszn, sócios proprietários do Grupo Rezek, e Werner mento em Guarapuava trouxe a oportunidade de 40 novas vagas de
Santos, presidente da operação John Deere dentro do Grupo.
emprego para os moradores da região.
As novas lojas adotam o conceito padrão da concessionária Prima- Além da Primavera Máquinas e da Paraná Sistemas Mecanizados, o
vera, priorizando o pós-vendas,
Grupo Rezek também é integracom excelente estoque de peças,
do pela concessionária Seiva
oficina com técnicos especialiProdutos e Serviços. Ela possui
zados e ferramental completo.
quatro lojas nas cidades de ChaAs unidades também possuem
padão do Sul, Naviraí e Nova Anárea de vendas, showroom e esdradina – no Mato Grosso do Sul
paço para manobras e estacio– e em Chapadão do Céu, no Esnamento. Cerca de 80 postos de
tado de Goiás. A perspectiva do
trabalho foram gerados nas duas
Grupo Rezek também é expandir
representantes.
esta concessionária e sempre
Em Guarapuava, a nova revenda
priorizar a qualidade de peças e
apresenta uma das estruturas A concessionária Seiva foi adquirida pela empresa em 2012
serviços para seus clientes.
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Foco no cliente, o caminho mais
seguro para a sustentabilidade!
Colegas,
Esta é a primeira edição da nossa Revista
do Grupo Rezek.
Nestes primeiros seis meses de administração das três concessionárias John Deere
do Grupo Rezek, nosso foco tem sido na
construção de um modelo de gestão que
busque a consolidação das culturas, o atendimento dos objetivos do nosso investidor e,
fundamentalmente, atender, atingir e exceder as expectativas de nossos clientes.
O Grupo Rezek está vivendo um período
muito importante em sua história de 46
anos, com fortes investimentos nos negócios do segmento de máquinas agrícolas, mantendo os investimentos nas lojas
da Primavera Máquinas, no Mato Grosso,
expandindo suas atividades nas áreas do
Mato Grosso do Sul, com a aquisição da
Seiva, e no Paraná, assumindo a área da
região de Guarapuava, tornando-se um
grupo robusto e importante na distribuição de máquinas agrícolas, seguindo as
estratégias de liderança desta importante

projeto so c ia l

marca que é a John Deere na região.
Com o objetivo de estarmos próximos aos
nossos clientes, três novas lojas foram inauguradas nos últimos 180 dias. Somos hoje
um grupo com 10 lojas, sendo cinco no Mato
Grosso, quatro lojas no Mato Grosso do Sul e
uma loja no Paraná.
O maior objetivo das concessionárias
Primavera, Seiva e Paraná é oferecer o
melhor atendimento aos nossos clientes,
tanto na venda de máquinas agrícolas,
como no atendimento a Peças e oferecer
um Pós-Vendas diferenciado, o que vai ga-

Werner Santos
Presidente da operação de máquinas
John Deere - Grupo Rezek

Primavera incentiva a educação

Contribuir com as comunidades onde atua
tem sido um dos objetivos do Grupo Rezek.
Com esta intenção, a Primavera firmou uma
parceria com a Associação da Escola Família
Agrícola de Querência.
O projeto beneficia 44 alunos dos 2º e 3º
anos do Ensino Médio Profissionalizante
Técnico em Agropecuária e visa à formação
destes, proporcionando a oportunidade de
se tornarem futuros técnicos da Primavera. As aulas acontecem duas vezes por mês,
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Colheitadeira S680: máxima produtividade.

rantir a sustentabilidade do negócio.
Acreditamos que três fatores são fundamentais: a estrutura física adequada das unidades,
a disponibilidade de ferramental especializado
e uma equipe de colaboradores experientes,
bem treinados, associados à cordialidade e ao
comprometimento de nossos clientes.
Nesta primeira edição, gostaríamos de
dividir com vocês, nossos colegas, o que já
conseguimos realizar neste primeiro semestre e convidar a todos que nos ajudem a
construir uma grande rede de concessionárias da marca John Deere.
Aproveitem as oportunidades que certamente irão surgir na medida do crescimento do negócio de máquinas agrícolas
John Deere, do Grupo Rezek.
Agradeço a ajuda e o comprometimento de
todos!!!!
Um forte abraço.
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com duração de duas horas, e são ministradas por colaboradores da própria concessionária de Querência, oferecendo palestras e aulas práticas sobre funcionamento,
manutenção e operação dos equipamentos
agrícolas John Deere.
A aula inaugural ocorreu no dia 27 de junho e
nesta oportunidade foram abordados temas
como saúde, segurança do trabalho e normas
internas da empresa. Após esta parte teórica,
os alunos foram até a oficina, onde conheceA Revista do Grupo Rezek é uma publicação trimestral
dirigida aos colaboradores das concessionárias Paraná,
Primavera e Seiva do Grupo Rezek.
Coordenação geral
Thaís Carsten - thais.carsten@gruporezek.com.br
Produção: g6 Comunicação Corporativa

ram os equipamentos John Deere, a equipe
de técnicos em atividade e os ferramentais
recomendados John Deere para a adequada
assistência técnica destes equipamentos.
Além da presença do coordenador de PósVendas da John Deere, Ernani Ullmann, e do
sócio proprietário, Reginaldo Greczyszn, o
evento também contou com a presença de
representantes do Grupo Rezek, Eloir Rohde,
Alberto Nonato, Leandro Marsili, Claudio Rivetti e Werner Santos.
Editor: Eduardo Sanches (MTB 19.609)
Redação: Mariana Grilli
Editor de arte: Rodrigo Martins
Tiragem: 500 exemplares
Redação: Tel.: (11) 5562-7766
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Entrega técnica tem padrão de qualidade

Entrega técnica realizada por profissional especializado da concessionária Paraná

As concessionárias Seiva, Primavera e
Paraná seguem um elevado padrão de qualidade quando o assunto é a entrega téc-

nica de produtos aos clientes. As 10 lojas
procedem da mesma maneira desde quando o produto é adquirido até o momento

em que ele chega ao seu dono.
A entrega é realizada na propriedade do
cliente por um consultor técnico da concessionária, e é acompanhada pelo operador ou
até pelo proprietário da máquina. Cada entrega técnica tem um tempo padrão, de acordo com o equipamento, mas antes que este
chegue à propriedade de seu dono, também
passa por um procedimento chamado de
“pré-entrega”. Nesta etapa, o produto sai da
fábrica para a concessionária e é submetido à
montagem e testes, que garantem sua qualidade antes mesmo da entrega final.
Todos estes procedimentos são seguidos para garantir a eficiência do produto
no campo e durante sua vida útil, e com
isso, não gerar problemas futuros. Uma entrega técnica de qualidade também é um
momento de fidelização do cliente com a
John Deere e com o concessionário, no qual
nos tornaremos “referência em máquinas
agrícolas” nas regiões de atuação.

Revendas promovem feiras
As revendas Primavera, Seiva e Paraná
organizam feiras de peças e serviços para
expor ao público suas linhas de produtos e
serviços. É uma estratégia eficaz, também,
para aproximar a marca do público final, estabelecendo um relacionamento profissional saudável.
As unidades de Querência, Canarana e Barra do Garças, todas da rede Primavera, promoveram o “4º Descontaço – Feira de Peças
e Serviços”, oferecendo descontos em diversos itens, como baterias, lubrificantes e peças originais para cerca de 500 visitantes que
participaram dos eventos. Uma das atrações
para o público foi a palestra sobre a linha de
graxas originais da John Deere, realizada pelo
engenheiro Paulo Franco, da Chemtool.
Na concessionária Seiva, as unidades de
Chapadão do Sul e Chapadão do Céu também mostraram seus produtos e serviços

num evento voltado para os seus clientes.
Além disso, Flávio Finger, especialista da
John Deere, promoveu uma palestra sobre
lastreamento. Cerca de 200 pessoas participaram das ações.
Seguindo a mesma linha, a revenda Paraná
realizou a sua “1ª Paraná Show”, que atraiu
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cerca de 400 visitantes. No local, foram expostas máquinas agrícolas como tratores
e colheitadeiras, além de diversos itens de
manutenção. O palestrante Flavio Finger esteve presente novamente e, desta vez, falou
sobre equilíbrio operacional e técnicas sobre lubrificantes.

Visitantes conhecem produtos e aproveitam os preços menores praticados nos eventos

perfi l

Grupo Rezek aposta na John Deere

O Grupo Rezek representa a marca John Deere em quatro estados brasileiros

Com 46 anos de existência, o Grupo Rezek
é resultado do empreendedorismo do seu
fundador, Abdala Mede Rezek, pai de José
Ricardo Rezek, atual presidente do conglomerado. Hoje, a empresa conta com cerca
de 5.000 funcionários e atua com competência nos segmentos de máquinas agrícolas
(representando a marca John Deere), construção civil, agronegócio e serviços diversos.
A atuação como concessionário John Deere
começou em 2008, no Mato Grosso, com a
aquisição da Primavera Máquinas, represen-

persona l idade

tante da marca nas cidades de Querência e
Canarana. Em 2011, já como parte do Grupo
Rezek, foi inaugurada a terceira revenda Primavera, localizada em Barra do Garças. “Em
2012, apresentamos à John Deere um projeto consistente de investimentos e crescimento na marca, para ampliar nossos negócios neste segmento”, explica José Ricardo
Rezek, presidente do Grupo.
A estratégia foi aprovada pelos executivos da
John Deere e está em pleno desenvolvimento.
No ano passado, o primeiro passo foi a aquisi-

ção da concessionária
Seiva Produtos e Serviços, que desde 1996
representava a John
Deere e já contava com
quatro unidades em
funcionamento nos
municípios de Chapadão do Sul, Naviraí e
Nova Andradina, no
Mato Grosso do Sul, e
Chapadão do Céu, em
Goiás.
Em 2013, o plano de
expansão teve prosseguimento com a
abertura de duas novas revendas: Primavera - em Gaúcha do
Norte e Porto Alegre
do Norte, no interior
do Mato Grosso – e a
primeira unidade da concessionária Paraná Sistemas Mecanizados, no município de
Guarapuava.
Com isso, o Grupo Rezek passa a contar com
três concessionárias da marca John Deere,
com um total de 10 lojas espalhadas por quatro estados brasileiros.
“Nos próximos anos vamos continuar investindo forte para ampliar nossa atuação.
Nossa meta é ser, em breve, um dos maiores
concessionários da John Deere no Brasil”,
afirma Werner Santos.

Visita internacional no Paraná

No dia 5 de junho, a Paraná Sistemas
Mecanizados e o grupo de executivos da
John Deere, liderados por Paulo Herrmann – presidente da John Deere Brasil e John Lageman – vice-presidente sênior
de Vendas e Marketing da John Deere
- estiveram visitando a diretoria da Cooperativa Agrária da região de Entre Rios/
Guarapuava.

A Cooperativa Agrária Agroindustrial
foi fundada em 5 de maio de 1951, por um
grupo de 500 famílias de imigrantes de
origem/cultura alemã, que estavam na
Áustria, refugiados da 2ª Guerra Mundial.
Atualmente, a Cooperativa Agrária tem
se destacado no cenário brasileiro pela
aplicação de tecnologias na produção agrícola, pelos altos índices de produtividade

resultantes destas tecnologias e principalmente por sua forma de gestão. Cabe destacar o trabalho desenvolvido pela Fundação de Apoio à Pesquisa da Agrária – FAPA,
pelo desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Nesta ocasião, a Paraná e a
John Deere, firmaram um compromisso
com a FAPA, de avaliação das Plantadeiras
John Deere na próxima safra de verão.

