JCB confirma presença no Show Safra 2018
Expectativa do Distribuidor da região é crescer em até 40% o índice de vendas em
relação ao ano anterior
São Paulo, 19 de março de 2018 – A partir de 20 de março JCB e Pampa estarão juntas no Show
Safra, um dos eventos mais representativos para agricultura e bovinocultura na região de Mato
Grosso. Em virtude do bom momento do setor, o Distribuidor espera crescer em até 40% em
comparação com o ano anterior.
Atentos ao bom desempenho do mercado agrícola brasileiro que, segundo dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulou em 2017 o crescimento de
13%*, maior taxa desde 1996, fabricante e Distribuidor levarão para a feira a retroescavadeira
JCB 3CX, o manipulador telescópico Loadall JCB 541-70 e a pá-carregadeira JCB 422ZX.
Para Jones Eduardo Escobar, gerente de marketing do Grupo Pampa, “acabamos de passar por
uma excelente safra e, com isso, observamos o
início da retomada do parque de máquinas no
setor agrícola. Estamos muito otimistas”.
A parceria com a Pampa, Distribuidor responsável
pelo atendimento nas regiões dos estados de
Mato Grosso e Rondônia, reforça também o
comprometimento da JCB em aumentar a
satisfação de seus clientes por meio da oferta
eficiente de produtos, serviços e peças. O Show
Safra acontece de 20 a 23 de março, no Km 8 da
Zona Rural de Lucas do Rio Verde (MT).
Para José Luis Gonçalves, presidente JCB Latam, “o setor de agronegócios no país é especial pois,
além de seu enorme potencial, é a mola propulsora da economia brasileira. A JCB acredita no
mercado nacional e, com certeza, estamos preparados para atender a retomada do crescimento
no mercado de máquinas do nosso país”, finaliza.
*Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível neste link.
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Sobre a JCB
Líder mundial em vendas de máquinas retroescavadeiras e Loadall, a JCB é a terceira maior fabricante
global de equipamentos para construção civil. Empresa de origem britânica com mais de 70 anos de
atuação, dos quais há 20 no país, possui 22 fábricas em quatro continentes que produzem mais de 350
modelos de máquinas. A fábrica no Brasil fica no município de Sorocaba (SP), a qual atende a toda a
América Latina, e onde são comercializadas as retroescavadeiras modelos 3CX e 4CX, mini
retroescavadeira 1CX, escavadeiras hidráulicas de esteira JS210, JS220LC e JS235LC, pá carregadeira

422ZX, mini escavadeira 8026CTS, mini carregadeiras 155 e 190, empilhadeiras TLT35D e RTFL940 e
Loadalls 535-125, 540-170, 531-70 e 541-70.
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