
UMA VANTAGEM PARA O SEU NEGÓCIO.

UM BENEFÍCIO PARA A SUA MÁQUINA.

UM DIFERENCIAL PARA VOCÊ.
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Os Planos de Manutenção New Holland são mais uma opção de 
negócio para você, nosso cliente. Eles são pacotes de peças e serviços 
customizados com base nas manutenções periódicas, ou seja, são como 
planos de saúde para seus equipamentos. O cliente paga uma parcela 
fixa mensal, escolhe um plano de acordo com a sua necessidade e fica 
tranquilo quanto à vida útil do seu equipamento.

O QUE SÃO?

VANTAGENS PARA O CLIENTE

Previsibilidade de Custos através do pagamento de parcelas fixas mensais/
sazonais. O cliente sabe exatamente o que irá gastar ao longo do período do 
plano de manutenção 

Certificado de procedência New Holland que agrega valor de revenda ao 
término do plano

Aumento da disponibilidade da frota através dos serviços de qualidade 
oferecidos pelos concessionários

Peças genuínas e mão de obra especializada - garantia de aplicação de 
peças originais e agilidade nos diagnósticos através de técnicos capacitados pela 
New Holland

Foco central do negócio - o cliente foca na sua atividade-fim e deixa que a 
New Holland cuide do seu equipamento

Não é só o cliente que sai ganhando com os Planos de Manutenção New Holland. 
Veja todas as vantagens que eles oferecem também para a sua concessionária.

VANTAGENS:
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Fidelização - é mais fácil reter os clientes durante e apos período de 
garantia

Suporte processual de fábrica - processos de gestão financeira, minuta 
contratual, cobranças e faturamento ficam por nossa responsabilidade

Maior rentabilidade pós-venda - produto competitivo que ajuda a 
comercializar peças e serviços

Risco zero de inadimplência - o reembolso do serviço executado é 
garantido pela FÁBRICA

Planejamento da oficina - conhecendo os contratos vigentes e ritmo de 
operação do cliente, é possível prever as manutenções do período

Previsão de receita - prevendo as manutenções do período, é possível 
saber quais as receitas originadas dos serviços

Diferenciais de markup - produto rentável para concessionários e com 
valor atrativo para os clientes

Blindagem contra oscilações do mercado - o valor do plano é garantido 
pela fábrica, reduzindo riscos de variações de mercado

VANTAGENS PARA AS CONCESSIONÁRIAS
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CONHEÇA OS PLANOS
PLANOS CUSTOMIZADOS DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE E 
OPERAÇÃO

São três planos diferentes: Essencial e Ideal, cada um com um pacote de serviços 
exclusivos.
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ESSENCIAL

O que ele tem?

Manutenção Preventiva, para valorizar seu equipamento e seu custo de revenda.

Treinamentos on-line:

Atendimento personalizado e dedicado - programa de assistência para 
retornar as máquinas ao trabalho no menor prazo possível (consultar modelos 
elegíveis ao programa)

Atualização de software de todos os módulos quando necessário

Verificação de códigos de erros ativos (EST)

Calibração dos componentes hidráulicos da máquina (quando aplicável):

Manutenção Preventiva com revisões conforme manual do operador,  incluindo 
peças genuínas, lubrificantes, mão de obra e deslocamento

Gerenciamento Motor Diesel 
Circuitos Hidrostáticos
Fundamentos do Sistema de Plantio
Sistema Tangencial 
Diagnóstico no dia a dia 
Fundamentos de Motores Diesel
Sistema EGR e SCR 
Agricultura de Precisão

Transmissão

Válvula do controle remoto

Levantador hidráulico

Sensor de direção

Certificado de Procedência emitido pela New Holland, com informações 
do chassi, tipo e duração do plano
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IDEAL

O que ele tem?

Manutenção Preventiva, incluindo soluções tecnológicas e de diagnóstico 
da New Holland. 

Pacote de diagnóstico - recurso que permite identificar graficamente o estado 
da máquina para aplicar soluções rápidas e conclusivas em tempo real, comparando 
os parâmetros da máquina do cliente com os padrões do fabricante

Lastragem de Pneus - (tratores somente) - o máximo desempenho do trator 
agrícola depende, entre outros fatores, de seu equilíbrio operacional. Quando se fala 
em equilíbrio de um trator agrícola, refere-se à prática de lastro. Este é um fator que 
impacta diretamente no rendimento operacional de uma máquina. Lastro incorreto 
resulta em uma operação menos produtiva, gerando um maior custo. Pensando 
nesse benefício, será oferecido ao cliente um pacote de serviços de adequações em 
operações de campo, para mostrar a ele, na prática, que seu equipamento pode ter 
um rendimento operacional maior com menor custo

Ferramenta de diagnóstico dos sistemas elétricos, 
eletrônicos e hidráulicos

Identifica rapidamente os problemas reduzindo o 
tempo de reparo

Analise gráfica dos dados

Monitoramento da falha em tempo real

Pesagem do trator 

Distribuição de peso entre-eixos 

Velocidade de trabalho 

Desempenho operacional 

Consumo 

Eficiência do motor 

Nota:  a quantidade de diagnósticos inclusos no pacote Ideal pode ser customizada de acordo 
com a necessidade/operação do cliente.

ESSENCIAL +
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COMPARANDO OS PLANOS

REGRAS BÁSICAS

PLANO
ESSENCIAL

PLANO
IDEALCOBERTURA

Vídeos de Manutenção - QR Code

Treinamento On-line

Revisões Preventivas

Verificação de códigos de erros ativos (EST)

Calibração dos componentes hidráulicos
(quando aplicável)

Atualização de Software (quando aplicável)

Certificado de procedência

Ferramenta de diagnóstico avançado (DATAR)

Adequação de lastro

Atendimento personalizado e dedicado 24h

Preparação e Entrega Técnica

Top Service Privilege 

TIPO DE PLANO ESSENCIAL E IDEAL

Modelo de Cobrança

Finalização

Precificação

Prazo

Vencimento das Parcelas

Máquinas

Nota de débito / boleto bancário

Tempo e horímetro

Formulário de Cotação 
e Tabela de Preços

1 a 5 anos

À vista, mensal e sazonal

Novas e usadas
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PROCESSO DE VENDAS

Os planos de manutenção são acordos firmados entre a fábrica e o cliente, sendo assim, 
a gestão financeira, cadastros, minutas, cobranças e todos os processos de suporte ao 
cliente foram desenvolvidos e serão executados pela NEW HOLLAND, juntamente com 
os concessionários.

Agente de Vendas (Dealer)
Oferta do plano ou cliente 
com interesse na adesão dos 
Planos

Agente de Vendas (Dealer)
Envio do formulário de cotação 
para o departamento de 
contato

Cliente
Aceitou a proposta

Cliente
Assinatura da minuta

Cliente
Início da utilização 
dos benefícios do 
plano

NH
Finalização do 

processo de 
assinatura e 

devolução de uma via

NH
Faturamento 
mensal

NH
Inicia-se o processo de 
cadastros, confecção da 
minuta contratual

New Holland
Encaminha a proposta
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PROCESSO DE VENDAS

RESPONSÁVEL

CONCESSIONÁRIO

FÁBRICA

FÁBRICA

CONCESSIONÁRIO

CONCESSIONÁRIO

FÁBRICA

CLIENTE

FÁBRICA

FÁBRICA

CONCESSIONÁRIO

ATIVIDADE

Ofertar o Plano de Manutenção ao cliente

Coleta das informações do cliente através do formulário de cotação:CONCESSIONÁRIO

Concluir o processo de assinaturas internas e retornar uma via ao cliente

Criar a proposta comercial

Apresentar ao cliente a proposta comercial

Executar os serviços sempre que necessário e agendado com o cliente, 
seguindo as regras de oficina de cada concessionária

Razão Social
Endereço
Equipamento
Tipo de Operação
Operação fixa ou aluguel de equipamentos
Regime de trabalho (horas/dia, horas/mês, dias/semana)
Período de contratação desejado

Enviar a proposta assinada ao departamento de Gestão de Contratos 
(Fábrica) após aceitação do cliente 

Enviar a proposta comercial para o concessionário com o valor, de acordo 
com a operação do cliente

Assinar minuta contratual e retornar ao departamento de Gestão de 
Contratos (Fábrica)

Editar minuta contratual e enviar ao cliente por e-mail, com cópia para 
o concessionário

Enviar o formulário de cotação ao departamento de Gestão de Contratos 
(Fábrica)

Iniciar o faturamento do contrato e enviar a fatura via e-mail/correio 
mensalmente

Definir o melhor plano de acordo com as necessidades e operação do 
cliente
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Para conquistar o cliente, é preciso 
conhecê-lo. No caso do produtor 
rural, você precisa oferecer os 
produtos e serviços certos para 
atender a tudo o que ele precisa.

Identificar o tipo de comportamento 
de cada cliente e agir adequadamente 
aumentarão as chances de sucesso 
nas vendas e fidelização.

PERFIL DOS CLIENTES

Aspectos 
comportamentais 
do cliente

Público-alvo

Proposta de 
valor para o 
cliente

Atendimento rápido e no 
tempo certo
Fluxo de caixa regular
Atendimento de 
abrangência nacional
O cliente tem segurança 
por seguir as normas de 
garantia
Preço diferenciado

Confiabilidade dos serviços
Atendimento rápido e no tempo certo
Segurança no fluxo de caixa
Atendimento de abrangência nacional
O cliente tem segurança por seguir as 
normas de garantia
Assistência diferenciada 
Capacitação
Redução de paradas inesperadas
Aumento de produtividade

Varejo
Pequenos e médios clientes
Prestador de serviços

Grandes e médios clientes
Operações de usinas de cana
Operações de grãos

Clientes com visão tecnológica

Valoriza a manutenção preventiva

Clientes com compradores 
profissionais

Clientes conservadores
Avessos a riscos
Valoriza manutenção 
preventiva com o 
concessionário
Clientes com 
compradores profissionais

PRODUTO ESSENCIAL IDEAL
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COMO OFERECER NOSSOS PLANOS DE MANUTENÇÃO?

ARGUMENTAÇÃO DE VENDAS

Primeiro, conquiste o cliente apresentando as vantagens do Plano de 
Manutenção
Ofereça os Planos de Manutenção para clientes acostumados a fazer 
manutenções
Conheça a operação do seu cliente em todos os detalhes
Para clientes que alugam sua frota, procure entender o trabalho do 
cliente final e o que ele espera de um prestador de serviços

Economia em comparação às compras dos serviços nas concessionárias
Utilização de peças, lubrificantes e mão de obra New Holland, que proporciona 
economia de combustível e aumenta a vida útil dos componentes
Cobertura nacional em todos os planos
Maior disponibilidade do equipamento
Otimização do tempo em cada manutenção
Garantia de comprovação da procedência do equipamento no momento da 
revenda (Certificado emitido pela New Holland, ao término do Plano)
Parcelas fixas mensais. Após período de um ano, haverá correção do valor 
monetário por meio do índice de IPCA acumulado em 12 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À vista

Mensal - parcelas fixas mensais até o final do período do plano contratado

Sazonal - plano com flexibilidade do período de pagamento. Esta 
modalidade atende àqueles que dependem de safra para realizar 
pagamentos. No fechamento da negociação, é preciso dar uma entrada 
de 20% do valor total do contrato

Nota: parcelas reajustadas a cada 12 meses, conforme IPCA para 
as modalidades mensal e sazonal.
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COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS - COTAÇÕES

O QUE NÃO É CONTEMPLADO?

VALIDADE DAS PROPOSTAS

Calculado de acordo com as revisões realizadas durante a cobertura

Como é um produto de fábrica, feito com nossas concessionárias, conseguimos 
valores diferenciados. Por isso, os planos de manutenção são de 10 a 20% mais 
baratos

O valor do plano é garantido pela fábrica no período contratado, reduzindo 
riscos de variações de câmbio

Manutenções corretivas

Troca de itens de desgaste natural

Intervenções fora dos períodos de revisão

Óleos e fluidos de remonta

Os valores são compostos por custo + impostos e não têm margem 
para negociação

As propostas comerciais têm validade de 30 dias. Depois, os 
valores deverão ser recalculados.

COBRANÇA

O cliente receberá, via e-mail, as faturas mensais com boletos bancários 
referentes ao seu Plano, com prazo de pagamento para 30 dias. Ele também 
poderá escolher a melhor data para vencimento dos boletos.
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Preencha o formulário de cotação para enviar a proposta ao cliente, que deverá assiná-la.

Após enviar a proposta para a Gestão de Contratos, a emissão da minuta contratual e dos 
processos de cadastros têm prazo de até 10 dias úteis.

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO - Solicitação

PLANOS DE
MANUTENÇÃO

DADOS DO CONCESSIONÁRIO

DADOS DO EQUIPAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

PLANOS E COBERTURAS

OBSERVAÇÕES

DADOS DO CLIENTE

Razão Social:

Cidade:

Nome do Cliente / Vendedor:

Nome do Cliente / Razão Social:

Nome do Contato:

E-mail:

E-mail:

Endereço: Número:

CNPJ:

CEP:

CPF/CNPJ:

CEP:Complemento:

Local de Operação do Equipamento:

Prestador de serviços?

Máquina

1

2

Modelo

À vista

Essencial

Mensal

Data do Primeiro Vencimento: Período da Colheita:

Sazonal Intervalo em meses:

Horas/Ano
Chassi

(9 dígitos)
Horímetro

Atual
Horímetro

Final
Qtd. Pacote
Diagnóstico

Tempo
Desejado

Observações:

Cidade: Estado:

Segmento de Atuação:

Estado:

Telefone:

Telefone:

Celular:

Celular:

- Compacto
- Revisões Preventivas (Peças, Lubrificantes Mão de
  Obra e Deslocamento)
- Verificação de código de erros ativos (EST)

- BDA
- Calibração dos componentes hidráulicos (quando aplicável)
- Treinamentos On-line
- Certificado de Procedência

13
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Proposta Comercial

PLANOS DE
MANUTENÇÃO

DADOS DO CONCESSIONÁRIO

DADOS DO EQUIPAMENTO

COBERTURAS

DADOS DO CLIENTE

Razão Social:

Referência:

Cidade:

Nome do Cliente / Vendedor:

Data: Nº Documento:

Nome do Cliente / Razão Social:

Nome do Contato:

E-mail:

E-mail:

Endereço: Número:

CNPJ:

CEP:

CPF/CNPJ:

CEP:Complemento:

Local de Operação do Equipamento:

Prestador de serviços?

Máquina

1

Modelo Horas/AnoNº de Série
Horímetro

Inicial
Horímetro

Final
Tempo

Contratado

Observações:

Cidade: Estado:

Segmento de Atuação:

Estado:

Telefone:

Telefone:

Celular:

FORMA DE PAGAMENTO

Periodicidade de Pagamento:

Data Vencimento das Parcelas: 

Quantidade de Parcelas: Valor Parcelas: Valor Total:

Celular:

Prezado Cliente, segue documento de cotação para aquisição do Plano de Manutenção New Holland Agriculture. Por meio desta 
solução, oferecida pela New Holland, além de garantir a correta manutenção para uma melhor performance da sua máquina, você 
terá o total controle sobre os custos com intervenções preventivas ao longo de sua vida útil, uma vez que as parcelas são fixas ou 
sazonais, com valores em condições especiais.

Conheça cada um dos benefícios do seu plano:

- Top SERVICE: programa de assistência cujo objetivo é retornar as máquinas ao trabalho no menor prazo possível, garantindo o máximo de
  produtividade.
- Vídeos de Manutenção (QRcode): vídeos sobre manutenções diárias, disponíveis no seu smartphone e/ou tablet:
 - Manutenção do filtro de ar do motor
 - Manutenção do filtro de ar da cabine
 - Limpeza dos radiadores
 - Líquido de arrefecimento
- Treinamentos on-line
- Manutenção preventiva: revisões preventivas conforme manual do operador
- Certificado de procedência: certificado emitido pela fábrica com informações do chassi, tipo e duração do plano e histórico de manutenções
- Pacote de diagnóstico: tecnologia que permite identificar graficamente o estado da máquina para aplicar soluções rápidas e conclusivas.  
  O diagnóstico é realizado através do monitoramento dos dados em tempo real, comparando os parâmetros da máquina do cliente com os
  padrões do fabricante.
- Lastragem de pneus: ferramenta utilizada para pesagem do trator e distribuição de pesos nos eixos, a fim de encontrar o equilíbrio
  operacional

A proposta refere-se a um período de 3 anos ou 1.800 horas, o que ocorrer primeiro. O reajuste das parcelas será efetuado de forma anual, 
contemplando a variação do índice de IPCA.

14
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UM PRODUTO FÁCIL DE VENDER

CLIENTE: - Achei o preço um pouco alto.

VENDEDOR: - Para a New Holland, a sua tranquilidade e a sua segurança estão 
acima de tudo. Os planos têm valores diferentes, para você escolher aquele que 
se encaixa em seu orçamento. Além disso, as parcelas são fixas ou sazonais e 
você pode se planejar, evitando despesas inesperadas, que acabam saindo mais 
caro. Se o senhor pesquisar no mercado, vai perceber que estamos falando de 
um produto pioneiro no segmento agrícola, ou seja, a concorrência não oferece 
um suporte tão completo como os nossos planos de manutenção.

CLIENTE: - Tenho dúvidas se realmente preciso fazer manutenções regulares.

VENDEDOR: - As manutenções corretas e regulares ajudam a manter a sua 
máquina por mais tempo em operação, prevenindo paradas inesperadas e 
aumentando seu valor de revenda. Fora isso, as manutenções são feitas por 
técnicos treinados pela fábrica. É gente que realmente entende de New Holland.

CLIENTE: - O mercado tá difícil e tenho medo de não conseguir manter o 
negócio.

VENDEDOR: - Entendo a sua preocupação e, nesse caso, posso recalcular o 
contrato perante uma mudança de operação ou até mesmo cancelá-lo.

CLIENTE: - Minha frota tem máquinas New Holland novas e usadas.

VENDEDOR: - Todos os tipos de planos podem ser contratados tanto para 
máquinas novas quanto usadas. Tudo isso com a duração que achar mais 
conveniente, começando com 1 ano de contrato.

A seguir, você vai perceber a importância de se preparar bem para responder 
às dúvidas de seus clientes. Para ajudar no seu entendimento, elencamos os 
questionamentos mais frequentes.

Agora que você já sabe tudo sobre os planos de Manutenção 
New Holland, contamos com você para apresentar mais este produto 
inovador para os clientes. Boas vendas.
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