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Superfície edificada: 3500 m2

C
omo noticiámos no 
final do ano passado, a 
marca Claas passou a 
ser distribuída, desde 
o início de outubro, 

diretamente em Portugal 
através da filial ibérica, e 
tem vindo, desde então, a 
reestruturar a sua organização 
no nosso país. Esta mudança 
tem como grande objetivo, 
nas palavras dos responsáveis 
da empresa, “satisfazer 
as necessidades dos seus 
clientes atuais e desenvolver o 
crescimento que a marca está a 
alcançar no resto do mundo.”   

Em março passado, fomos 
conhecer a Claas Iberica, que 
fica em Meco, uma localidade 
espanhola a nordeste de 
Madrid, e falar com as pessoas 
envolvidas nesta reestruturação.

Diretamente  
em Portugal
“É o momento de restruturar os 
sistemas e canais de distribuição 
para estar melhor preparado no 
futuro”. Assim pensa José Ignacio 
Vega, diretor da filial ibérica da 
Claas a respeito da decisão da 
marca de estar diretamente no 
nosso país pois, como refere, “os 
volumes dos diferentes tipos 
de máquinas caíram a mínimos 
mas começam agora a mostrar 
uma certa recuperação.” Para 
além disso, considera que esta 
é a melhor forma de a Claas 
conseguir estar mais próxima do 
agricultor português e de oferecer 
os melhores produtos e serviços 
face às mudanças que têm vindo 
a acontecer na gestão e modelos 
de negócio, em todo o mundo.

Agritractores

Teragricola Manuel Meles

Socimavis

Agros Comercial

Agrovergeira

Pulvilava

Samuel SalgadoAutoalvaladense

Também Vitor Raposo, 
responsável comercial da marca 
em Portugal, sente que é cada 
vez mais necessária uma maior 
proximidade dos agricultores: 
“o cliente exige-nos mais relação 
e mais contacto. Isto acontece 
porque, como no resto do mundo, 
o agricultor está a crescer 
profissionalmente e a utilizar 
mais tecnologia e não pode ser 
abandonado no seu trabalho 
diário.”

Concessionários 
Oficiais
Como começámos por anunciar, 
já existe uma estrutura definida 
para trabalhar a marca em 
território português: Vitor 
Raposo, responsável comercial; 
José Manuel Fortes Silva,  

EMPRESAS  Claas

Por agora, o plantel está formado e as posições definidas.
Está na hora de avançar no terreno e de pôr a Claas numa 
posição que faça jus ao seu lendário nome em território luso. 

Claas tem nova 
organização em Portugal
Por Francisca Gusmão

É o momento de 
restruturar os 
sistemas e canais 
de distribuição 
para estar melhor 
preparado no 
futuro.

José Ignacio Vega

Nove Concessionários 
Oficiais Claas
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Claas  EMPRESAS  

responsável pelos serviços pós-
venda e técnico; e uma rede de 
distribuidores, constituída por 
nove empresas concessionárias 
que reportam à Claas Iberica.  

“Escolhemos estes nove 
Concessionários Oficiais Claas que 
nos permitem ter uma cobertura 
quase total do território. Com 
outros sub-agentes que irão 
aparecendo conseguiremos a 
capilaridade necessária para que 
todos os que quiserem trabalhar 
com ferramentas Claas tenham a 
atenção e o serviço adequado”, 

Sala multiusos e exposição 
da Claas Iberica, que fica 
em Meco, uma localidade 
espanhola a nordeste de 
Madrid.

O cliente exige-nos 
mais relação e mais 
contacto. Isto acontece 
porque o agricultor 
está a crescer 
profissionalmente 
e a utilizar mais 
tecnologia e não pode 
ser abandonado no 
seu trabalho diário.

Vitor Raposo

esclareceu Domingo Bárbaro, 
Diretor de Vendas da filial que 
considera que este sistema de 
distribuição, através de 
concessionários oficiais é, hoje 
em dia, o mais adequado para 
trabalhar em Portugal. E explica: 
“A nossa filosofia tem por base a 
atenção ao cliente mas sempre de 
um ponto de vista duplo. Por um 
lado existe a relação pessoa e de 
confiança para concretizar a venda 
e, por outro, o cuidado constante 
para que o cliente possa 
desenvolver o seu trabalho com as 
soluções mais rápidas a qualquer 
problema que possa surgir. Ou 
seja, valorizamos mais o pós-venda 
(serviço técnico e peças) por ser a 
via que nos identifica e nos une 
aos nossos clientes.” 
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Armazém de Peças

EMPRESAS  Class

Formação
Para a Claas, a formação 
é fundamental tanto no 
conhecimento dos produtos e 
suas aplicações como no serviço 
técnico e peças. Por isso, como 
nos contou Javier Mesa, diretor 
pós-venda da CLAAS Ibérica, 
S.A., os Concessionários Oficiais 
em Portugal já iniciaram um 
programa intensivo de formação 
por especialidades e já estão 
suficientemente preparados para 
desenvolver o melhor trabalho para 
os clientes. “A maioria deles provêm 
do próprio setor e demonstraram 
um elevado grau de conhecimento 
e profissionalismo que obviamente 
facilitou a integração na marca 
Claas“, referiu. 

Durante a nossa conversa, os 
responsáveis pela filial fizeram 
questão de vincar o facto de a Claas 
continuar a trabalhar internamente 
com relações muito familiares 
tanto entre os seus empregados 
como com os seus parceiros, 
concessionários e clientes. 
Para Arturo Castaño, diretor de 
Marketing é esta a forma de atuar 
que a diferencia de outras marcas. 

Máquinas usadas, 
assistência de 
origem
A Claas não vê no mercado de 
usados uma ameaça séria. Ou 

acha que pode tirar vantagem 
da situação, uma vez que é 
sabido que Portugal tem uma 
quota de máquinas e tratores de 
importação bastante elevada. 
Para Javier Mesa, esta foi 
uma consequência natural do 
empobrecimento económico 
que tem afetado a Europa do 
Sul e que levou ao aumento 
das importações de material 
usado e semi-novo. Porém, 
na sua opinião, a Claas pode 
transformar esta situação numa 
oportunidade através da oferta 
de diagnósticos e reparações 
de qualidade com a garantia da 
marca: “o serviço de  assistência 
e peças em máquinas e tratores 
tem que ser excelente em tempo 
(envio direto dos nossos armazéns 
para o Concessionário) e na 
forma (qualidade de produto 

original)”. E remata com uma 
consideração: “A mentalidade 
dos profissionais do campo está 
a mudar, o Concessionário Oficial 
é um verdadeiro parceiro de 
trabalho, e outros canais podem 
gerar mais problemas a médio e 
longo prazo.”

Uma gama 
apetecida
“A nossa ideia desde o começo 
passa pela introdução de todos 
os possíveis produtos úteis no 
mercado português. Realmente 
existe uma procura e necessidade 
dos produtos Claas em Portugal”, 
disse-nos Vitor Raposo que se 
confessou surpreendido por 
ver superadas todas as suas 
expectativas até ao momento 
presente. 

Arturo Castaño corroborou esta 
ideia e explicou que a gama 

atual da Claas cobre quase 
todas as necessidades no que 
respeita a recoleção e tratores: 
“Há séries de produto, por 
exemplo Lexion, Tucano, Jaguar, 
Quadrant, Rollant, que são muito 
apreciadas pela sua qualidade de 
trabalho e por tanto são líderes 
nos mercados. Não esquecemos 
toda a completa oferta em 
máquinas forrageiras, a nossa 
linha verde. Os tratores, desde a 
sua introdução nos mercados em 
2003, mostraram o seu contínuo 
crescimento e aceitação. Existe 
um trator para cada necessidade, 
especiais, ligeiros, versáteis, 
potentes e sabemos aconselhar 
os nossos clientes sobre qual 
o mais indicado para os seus 
trabalhos”. E, por fim, referiu-
se aos produtos tecnológicos 
ligados à agricultura de precisão 
como o controlo e diagnóstico 
à distância, o posicionamento 
e condução automática, ou a 
comunicação Isobus.  

O serviço de  
assistência e peças 
em máquinas e 
tratores tem que ser 
excelente em tempo 
e na forma.

Javier Mesa

Oficinas de Formação 
Maquinaria e Tratores
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