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Simeq 2007
A presença da MOTIVO na primeira
edição do SIMEQ - Salão Internacional de
Máquinas e Equipamentos - que decorreu
de 10 a 13 de Maio na Feira Internacional
de Lisboa, superou todas as expectativas.

Mais e melhor
é sempre possível

D

ando início às comemorações dos 25 anos
como distribuidor de equipamentos JCB, no
mercado nacional, a MOTIVO surpreendeu
tudo e todos ao apresentar no SIMEQ um stand inovador, multifuncional e “revolucionário”, que ocupava uma área de mais de 700 m2 e contava com uma
equipa de profissionais super motivada para receber
os inúmeros clientes que por lá passaram.
A MOTIVO trouxe ainda até Lisboa o famoso JCB
Dieselmax, o carro a diesel que, em Agosto de 2006,
bateu o recorde do Mundo de velocidade para veículos com motorização Diesel, equipado com dois
motores JCB 444 e debitando mais de 1500 cavalos
de potência.
Foi apresentada neste Salão a gama completa de
equipamentos JCB, com destaque para as mini escavadoras JCB e também o mais recente membro
da família JCB VIBROMAX, o modelo VMT 260-120,
lançado na Bauma em Abril.
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Editorial
OS MELHORES CLIENTES
DO MUNDO
Nos últimos trinta anos tive o privilégio
de conduzir os destinos da MOTIVO…
Distribuímos várias marcas de reputação mundial, mas a razão pela qual somos hoje considerados e reconhecidos
no mercado português deve-se à JCB e
não só!
Ao longo destes anos tivemos a felicidade de ser reconhecidos pelos referidos
fabricantes que nos galardoaram com
inúmeros prémios, levando os nossos
pares de outros países a deslocarem-se
a Portugal para se inteirarem das razões para tais distinções.
É evidente que as apostas certas e
antecipadas no tempo nos permitiram
prestar serviços inovadores e eficazes,
tais como as vendas por Telemarketing
e a descentralização para Oficinas
Autorizadas. É também evidente que
a aposta nas novas tecnologias ajudaram a melhor comunicar com o nosso
cliente e a fazer com que tudo pareça
simples, como é também seguro que a
mais valia do nosso pessoal de reconhecida competência técnica e dedicação
inexcedível marcam a diferença para
com a concorrência. Mas, realmente, o
que sempre foi a surpresa dos nossos
visitantes foi a minha declaração de
que a MOTIVO TEM OS MELHORES
CLIENTES DO MUNDO, alguns que
nos acompanham desde o início, muitos
que nos privilegiam com as suas encomendas, e, fundamentalmente, porque
todos nos incentivam e obrigam para
que cada dia sejamos melhores.
O meu muito obrigado!
José Manuel Lopes Gameiro, OBE
Presidente do Conselho
de Administração da MOTIVO


JCB, no mercado nacional, a MOTIVO surpreendeu tudo e todos ao apresentar
no SIMEQ um stand inovador e multifuncional, com uma área de 710 m2 e uma
equipa de profissionais super motivada para receber quem por lá passou.
Para além disso, trouxe até Lisboa o famoso JCB Dieselmax, o carro a diesel mais
rápido do mundo, equipado com um motor JCB 444, que mereceu um enorme
interesse da parte de visitantes e jornalistas.
A MOTIVO apresentou uma gama completa de equipamentos JCB, com destaque
para as mini escavadoras JCB e também o mais recente membro da família JCB
VIBROMAX, o modelo VMT 260-120, lançado na Bauma em Abril.
Pela primeira vez em exibições deste tipo em Portugal, a equipa directiva da JCB
chefiada pelo seu CEO, Matthew Taylor, deslocou-se propositadamente a Lisboa
no jacto privado da fábrica para, em poucas horas, visitar o salão e contactar com
clientes Portugueses.
O entusiasmo e o sucesso deste evento são perfeitamente perceptíveis pelas
palavras do Presidente do Conselho de Administração da MOTIVO, Dr. José
Gameiro, que afirmou: “Vendemos nesta Feira cerca de 40 equipamentos novos,
atingindo um volume de negócios na ordem dos 2 milhões de euros. Recebemos
mais de 1500 clientes ao longo dos 4 dias do certame e acreditamos que no
período pós Feira iremos concretizar mais de milhão e meio de euros de
vendas e cimentar ainda mais a liderança no mercado das máquinas industriais.
A participação da MOTIVO foi um enorme sucesso, revelando que a nossa
capacidade de mobilização foi sem dúvida um grande MOTIVO de orgulho.”

Dr. José Gameiro, Engº. Júlio Fernandes
(Levap Rent), Dr. Jorge Patrício (GAM).

Engª Eugénia Tanissa (Tomás de Oliveira),
Engª. Rosa Antunes (HLC),Dr. Pedro Gameiro

Dr. José Gameiro, Bento Ferreira (Agrifer), Richard Turner (Embaixada do Reino Unido), Matthew Taylor (JCB), António Pinheiro
(Maquiguarda), Tim Burnhope (JCB)

BAUMA 2007

JCB anunciada como o 3ºmaior
fabricante mundial
de equipamentos para construção
subiu ao palco mundial com a maior gama de produtos de sempre e
AJCB
anunciou um novo recorde.

As 55.741 máquinas produzidas pela JCB em 2006, permitiram ao fabricante ascender ao terceiro lugar na liga dos maiores construtores de equipamentos para
a Construção, depois da Caterpillar e da Komatsu.
Vista geral do stand
da JCB na Bauma 2007
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Viagem a Inglaterra

Clientes

JCB recebe maior delegação de clientes portugueses

N

o culminar das celebrações dos 25 anos a distribuir equipamentos JCB em Portugal, a MOTIVO levará a Inglaterra,
de 23 a 25 de Outubro próximo, a maior delegação de sempre
de clientes portugueses que terão a oportunidade de visitar a
Sede Mundial da JCB e ver in loco as linhas de montagem de
alguns dos equipamentos produzidos em Rocester.
Pela segunda vez na sua história a MOTIVO fretará um avião,
a que deu o nome de Air MOTIVO, e que levará mais de 200

clientes a bordo num voo com partida de Lisboa, escala no
Porto e com destino final Birmingham, em Inglaterra.
Toda a delegação ficará instalada num magnífico hotel de cinco
estrelas e um cuidadoso programa está, desde Fevereiro, a ser
preparado para que a viagem seja um verdadeiro sucesso.
Os lugares para o voo Air MOTIVO começaram já a ser distribuídos, por isso, fique atento às nossas promoções e não perca
esta oportunidade de visitar o nosso fabricante.

Produtos

& Campanhas

MOTIVO

Sabia que...

A Tratolixo, que é detida pela
AMTRES – Associação de
Municípios de Cascais, Mafra,
Oeiras e Sintra e assegura a
gestão integrada do Sistema de
Resíduos Sólidos Urbanos destas áreas, tem ao seu serviço
quatro pás carregadoras JCB
modelos 436HT e 456HT que
trabalham 24 horas por dia?

JCB 3CXTED equipada com martelo hidráulico D&A 50V de 350 Kg,
engate rápido, circuito hidráulico, jogo de cavilhas e um blusão MOTIVO
DEMOLITION

JCB 1CX com reboque

Na compra de uma JCB 1CX, a MOTIVO oferece-lhe um reboque para
transportar o seu equipamento.

Sabia que...

APOSTA GANHA

Motores JCB Dieselmax 444
om base no sucesso do JCB Dieselmax 444 do qual foram já fabricaC
das mais de 40.000 unidades no nível de emissões Tier II, esta mesma
plataforma foi a base do recorde de velocidade alcançado pelo veículo JCB
Diesemax, equipado com duas versões de elevada performance do motor
JCB, que estabeleceu uma nova marca mundial de 563 km/h.
Entretanto, a JCB já deu início à produção do motor JCB “Common rail”
Tier III, para os modelos 130hp, 145hp e 161hp, em conformidade com
a nova legislação e com vantagens a nível do desempenho, económicas e
ecológicas. Está prevista para o final do ano a entrada em produção dos
motores Tier III abaixo dos 100hp.



A Sousacamp, sedeada em
Benlhevai no Concelho de Vila
Flor, Distrito de Bragança, é um
dos maiores produtores europeus de cogumelos, tendo ao
seu serviço diverso equipamento JCB, assinou com a MOTIVO
um importante contrato de manutenção de todos os seus equipamentos?

Sabia que...

A Recifemetal, empresa responsável pela demolição do Hotel
Estoril Sol, tem ao seu serviço uma mini-escavadora JCB
modelo 8018 equipada com
martelo HM100, que é um dos
equipamentos utilizados na demolição dos andares superiores
do famoso hotel do Concelho de
Cascais?

Troque a sua JCB 3CXTED
Temos uma oferta para o seu equipamento usado que o irá, certamente,
surpreender!
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Rali Transibérico

Motivo de sucesso

MOTIVO terminou o Vodafone Rali TT Transibérico com prestaOTeam
ções de grande relevo.

Presente com três equipas, o Team MOTIVO viu a sua reputação reforçada pela excelente prova de Pedro Gameiro, que estreou uma nova Nissan
Navara. Sempre muito rápido, viria a desistir com problemas no motor
quando era 6º classificado da geral e 3º entre os portugueses.
José Gameiro voltou à competição nesta prova, após dois anos de paragem,
tendo de imediato registado uma rápida “readaptação” ao Nissan Patrol
GR, conseguindo excelentes tempos cronometrados, apenas afectados por
problemas mecânicos.
Vencedora na Taça das Senhoras, Alexandra Gameiro demonstrou uma
enorme consistência ao longo de todo o fim-de-semana, tendo terminado a
dura prova num honroso 21º lugar da Classificação Geral.

Redução do preço das peças JCB
esde o dia 21 de Novembro de 2006
D
que a MOTIVO, conjuntamente com
a JCB, delineou uma estratégia audaciosa
que lhe permitiu efectuar uma drástica
redução do preço das peças, passando a
ter a melhor e mais barata manutenção

e assistência técnica da Europa.
Foram três as razões fundamentais que
levaram a MOTIVO a seguir este caminho. Em primeiro lugar, uma necessidade de harmonização dos preços com
a Europa, em segundo lugar, com vista

a proteger os nossos clientes evitando
que comprem “gato por lebre” e, finalmente, devido a uma relação privilegiada
com a JCB, que desde o primeiro minuto
aceitou e compreendeu esta enorme necessidade.

Alexandra Gameiro
“Felizmente ao contrário do que se passou na edição de 2006, este Transibérico
decorreu da melhor forma! É uma prova
que gosto imenso, com traçados muito variados e bem marcada. Foi a corrida ideal
para me familiarizar com uma nova caixa
de velocidades recentemente montada
no nosso carro. Ao longo da corrida fui
ganhando confiança e tentei imprimir um
ritmo mais forte de etapa para etapa. No
final, o balanço foi bastante positivo com
a vitória na Taça das Senhoras e obtivemos o 21º lugar à geral.”
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Assegure a melhor manutenção para a sua máquina!
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Pessoas

Uma equipa Motivada!
os primeiros seis meses de 2007 a MOTIVO atingiu resultados muito
N
animadores, com vendas superiores a 50%, comparativamente com
igual período do ano passado, e uma quota de mercado em Retroescavadoras

Revisões Preventivas & Correctivas

Substituímos, afinamos, verificamos, lubrificamos, drenamos,
testamos, ensaiamos... São mais de 40 operações de manutenção
para que a sua JCB continue como nova
já a partir de Setembro que irão ser implementadas as
É
Revisões Preventivas e Correctivas.Trata-se de um serviço
inovador que pretende alargar o âmbito das tradicionais revisões de manutenção que, até agora, se limitavam a substituir
os principais consumíveis e proceder a alguns reapertos, e que
passarão a incluir novas rotinas e testes que irão permitir manter os elevados padrões de operação dos equipamentos JCB e
prevenir eventuais avarias.
Neste novo conceito de revisões, e já que iremos também
incluir nas futuras composições diversos testes, medições
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também superior a 50%, isto apesar de o mercado de equipamentos industriais revelar ainda alguma instabilidade.
Em ano de aniversário, pelos 25 anos como Distribuidor JCB em Portugal,
a MOTIVO planeou uma estratégia agressiva e com um posicionamento diferente de estar no mercado, estratégia essa que tem vindo a ser executada
na perfeição por uma Rede de Vendas hiper motivada.

José Manuel Gameiro
“Foi um excelente retorno às provas de
Todo-o-Terreno. Encarado mais como um
treino do que como uma corrida, onde
procurei rolar e ganhar ritmo. Problemas
mecânicos não me permitiram chegar
mais além, mas o balanço foi extremamente positivo!”

profissional uipa
!

e inspecções, estaremos em condições de emitir, após cada
revisão tipo 1.000 horas, o respectivo Certificado de Bom
Funcionamento desde que, naturalmente, as restantes revisões e reparações tenham sido efectuadas pelos Serviços de
Assistência Técnica da MOTIVO.
No final do mês de Agosto será distribuído um mailling
com toda a informação detalhada sobre este novo serviço e
respectivos preços. Para já, podemos revelar-lhe que os preços não sofrerão aumentos e que, em alguns casos, irão ter
uma ligeira redução.

Pedro Gameiro

Dr. José Gameiro, Presidente do Conselho de Administração e Américo Carlos,
Director Geral de Vendas (1º em pé do lado Esquerdo) com a equipa de
comerciais da MOTIVO

“Foi uma das melhores corridas da minha
vida, que certamente jamais esquecerei.
Conseguir rolar perto dos carros de fábrica e no último dia de prova ser sexto à
geral e terceiro melhor Português foi um
enorme motivo de orgulho... Infelizmente,
a quebra do motor a 100 kms do fim
deitou por terra as nossas aspirações... as
corridas são assim.”


