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INTRODU<;AO: 

A ideia do trabalho aqui apresentado surgiu com o grande numero de 

solicita96es e reclama96es por parte dos concessionarios New Holland, 

decorrentes da dificuldade na venda de tratores usados da serie TL. 

No intuito de acelerar e facilitar a venda de tratores disponfveis na rede de 

concessionarios, este trabalho visa implementar e disponibilizar o Programa 100% 

New Holland, que consiste na venda de tratores TL seminovos com garantia de 12 

meses pela fabrica. Estes tratores sao fabricados na fabrica de Curitiba-PR, com 

potencias que variam de 55 a 1 00 cava los. 

Para Qualificar urn TL neste programa foram mapeadas dez etapas, desde 

a capta9ao do trator ate o contato p6s venda, estas etapas aparecem detalhadas 

no trabalho. 

Para o desenvolvimento deste projeto foram utilizados dois programas ja 

existentes no mercado de autom6veis de passeio, o programa Qualified, da Audi, 

eo programa SIGA, da Chevrolet. 
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1- LEVANTAMENTO DO ESTOQUE DA REDE. 

Como a solicita<;ao deste trabalho foi proveniente da Abraforte, foi 

necessaria realizar urn levantamento do parque de maquina junto a rede de 

concessionarios com o auxilio da ABRAFORTE. 

A Abraforte e a Associat;ao Brasileira dos Distribuidores New Holland civil 

de direito privado, sem fins lucrativos, de bases territoriais nacional, compostas 

por distribuidores e/ou prestadores de assistencia tecnica de tratores, implementos 

e maquinas agrfcolas, colheitadeiras e similares, pet;as e componentes de 

reposit;ao, fornecidos pela New Holland Latino Americana Ltda., doravante 

designada simplesmente "New Holland", ou sua sucessora. Tern por objetivo entre 

outros promover a aproximat;ao dos associados entre si e destes com a New 

Holland, de forma a criar clima propicio as relat;6es mutuas, agindo para tanto, 

como 6rgao de representat;ao, coordenat;ao, defesa, informat;ao e consultas. 

A Abraforte cobre cern por cento do territ6rio nacional, com seus mais de 90 

concessionarios que perfazem mais de 180 pontos de distribuit;ao e atendimento 

ao produtor. 

Com o levantamento, foram encontradas 83 maquinas na rede de 

concessionarios, distribufdos por ano e modelo, conforme mencionado no anexo 

01 - Relat;ao de tratores na rede. 
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2- AS DEZ ETAPAS DO PROCESSO DO PROGRAMA 100%NH. 

0 Processo 1 OO%NH consiste no mapeamento de todas as dez etapas que 

um trator usado passa, desde a sua avaliagao ate o contato p6s-vendas. 

Detalharemos todas as dez etapas do processo 100%NH. Este processo foi 

elaborado para se adequar as atividades e a estrutura das Concessionarias de 

todos os portes. 0 responsavel pela qualificagao deve supervisionar todas as 

fases do processo, funcionando como um ponto central, para onde todas as 

informag6es devem convergir. A fabrica recomenda que o responsavel seja o 

Gerente de Servigo da concessionaria. No entanto, nada impede que outra pessoa 

seja o supervisor do processo 100%NH. 

2.1 - CAPTAQAO 

De maneira geral, a captagao do trator usado na concessionaria da se por 

meio de compra direta, troca de um trator usado por um novo ou ate mesmo por 

um usado, etc. 

Descrigao dos eventos: 

2.1.1 - Avaliagao lnicial do Trator 

lnicialmente e feita uma avaliagao geral nas condig6es do trator (lataria, 

pneus, motor, etc). Neste momenta e definido o valor pelo qual o trator estara 

sendo aceito na negociagao. 

Para facilitar esta etapa; sugerimos a utilizagao de uma "Ficha de lnspegao" 

que devera ser preenchida pelo vendedor envolvido na negociagao, e passado a 

um avaliador tecnico. Feita a avaliagao do trator, a ficha e assinada e devolvida ao 

vendedor. 
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2.1.2 - Conferencia da documentagao 

Verifique a presenga da nota fiscal do antigo proprietario do trator, 

conferindo se o trator em questao esta alienado ou nao. 

2.1.3 - Entrega do documento e termo de responsabilidade ao cliente 

Caso o cliente aceite o valor avaliado e conclua a negociagao, o mesmo sendo 

pessoa jurfdica emiti uma nota fiscal de venda deste trator em nome da 

concessionaria. Caso o proprietario seja uma pessoa ffsica, o mesmo deve 

comprar uma nota na receita federal, declarando a venda do trator para o 

concessionario. 

2.2- QUALIFICA<;AO DO TRATOR 

2.2.1 - lnspegao dos 75 itens 

De posse da Lista dos 75 itens (anexo 02 - Lista de lnspegao dos 75 itens) 

fornecidos pelo supervisor do programa 1 OO%NH, o lfder de Servigo inicia a 

inspegao propriamente dita. Essa etapa e de suma importancia, pois a partir dela 

sera decidido se o trator em questao pode ou nao se tornar um trator 100%NH, 

mediante os levantamentos de custos para os reparos necessaries. 

Sugerimos que seja seguida exatamente a ordem da lista, separando os itens 

de inspegao dos itens obrigat6rios: 

2.2.1.1- ltens de lnspegao 

Da mesma forma mencionada para os itens funcionais, serao 

inspecionados os itens de aparencia. A inspegao devera ser executada por um 

tecnico qualificado e familiarizado com todos os aspectos de aparencia dos 

tratores. 
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Se a inspec;ao revelar qualquer discrepancia e o quadro "Nao OK" .for 

preenchido, devera ser especificada a reparac;ao ou o servic;o necessaria na Lista 

de lnspec;ao. 0 Uder de Servic;o -1 OO%NH utilizara esta informac;ao para estimar 

os custos do servic;o e das reparac;oes. 

1.0- APARENCIA EXTERNA 

1.1 PINTURA DA LATARIA, CHASSI, DECALQUES; 

1.2 PINTURA DAS RODAS; 

1.3 PNEUS DIANTEIROS; 

1.4 PNEUS TRASEIROS; 

1.5 VAZAMENTOS EM GERAL; 

1.6 ASPECTO GERAL; 

1.7 LAVAGEM. 

A inspec;ao dos ltens funcionais devera ser executada por um profissional 

qualificado da area mecanica, e com o acompanhamento constante do lfder de 

Servic;o-1 OO%NH. Ap6s a inspec;ao de cada item, seja um sistema ou um 

componente, o tecnico assinala no quadro apropriado, indicando se o item, 

sistema ou componente, atende as especificac;oes ou necessita de reparo. 

2.0- PLATAFORMA OPERA<;AO/ CABINE- VERIFICAR 

2.1 VERIFICAR FUNCIONAMENTO AIC 

2.2 HIGIENIZA<;AO DO AIC 

2.3 FIL TRO DEAR DA CABINE 

2.4 BANCO OPERADOR 

2.5 PORTAS E FECHADURAS 

2.6 GUARNI<;OES E VEDA<;OES 

2.7 ARQUENTE 

2.8 VENTILADOR 



2.9 FUNCIONAMENTO DIRE<;AO 

2.10 PAINEL INSTRUMENTOS 

2.11 INTERRUPTORES, ALAVANCAS, COMANDOS 

2.12 VERIFICAR FUNCIONAMENTO LUZES 

2.13 APARIENCIA E FUNCIONAMENTO GERAL 

2.14 ESPELHOS 

3.0- FUNCIONAMENTO DO MOTOR 

3.1 MEDIR COMPRESSAO 

3.2 MEDIR PRESSAO DE OLEO 

3.3 VERIFICAR FIL TRO RESPIRO 

3.4 VERIFICAR BBA. COMBUSTIVEL 

3.5 VERIFICAR VAZAMENTO CARTER 

3.6 VERIFICAR VAZAMENTO RETENTOR DIANT. 

3.7 VERIFICAR BATERIA 

3.8 VERIFICAR BBA AGUA 

3.9 VERIFICAR TAMPA RADIADOR 

3.10 VERFICAR MOTOR PARTIDA 

3.11 VERIFICAR AL TERNADOR 

3.12 VERIFICAR MANGUEIRAS, ABRA<;ADEIRAS 

3.13 VERIFICAR SISTEMA ESCAPAMENTO 

4.0- TRANSMISSAO 

4.1 DESMONTAR E REVISAR EMBREAGEM 

DISCO TRANSMISSAO 

PLATO 

DISCO PTO 

COLAR 

4.2 VERIFICARVAZAMENTO RETENTOR TRAS. MOTOR 

6 
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4.3 DESMONTAR TRANSMISSAO E VERIFICAR: 

PINO RE 

ARRUELA RE 

PARAFUSO RE 

SINCRONIZADO 

ROLAMENTOS 

ESTADO GERAL ENGRANAGENS 

AJUSTE PRECARGA DIFERENCIAL 

VERIFICAR 0 PINO DAS SATELITES 

4.4 VERIFICAR SISTEMA HIDRAULICO 

5.0- FREIOS 

5.1 VERIFICAR DISCOS 

5.2 TROCAR ANEIS DO PISTAO LD 

5.3 TROCAR ANEIS DO PISTAO LE 

5.4 VERIFICAR CILINDRO MESTRE 

5.5 VERIFICAR VAL. DESBLOQUEIO DIFERENCIAL 

6.0- EIXO DIANTEIRO 

6.1 AJUSTAR PRECARGA E FOLGAS DO DIFERENCIAL 

6.2 VERIFICAR CUBOS DIANTEIROS E EMBUCHAMENTO (4X2) 

6.3 MEDIR CONVERGENCIA 

6.4 REVISAR TERMINAL DIREQAO 

6.5 VAZAMENTO CILINDRO DIREQAO 

7.0- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO 

7.4 REVISAR CAPACIDADE FUSIVEIS 

7.5 REVISAR CHICOTES 
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7.6 REVISAR ATERRAMENTOS 

2.2.1.2- ltens obrigat6rios 

0 valor de investimento, ja determinado e conhecido pelo concessionario, 

dos itens obrigat6rios devem ser somados as estimativas de investimentos 

determinadas na lista de inspec;ao e s6 devem ser realizados ap6s a decisao de 

qualificac;ao do trator em questao. 

8.0- ITEMS OBRIGATORIOS 

8.1 OLEO MOTOR 

8.2 OLEO EIXO DIANTEIRO, TRASEIRO. 

8.3 OLEO DIRE<;AO (4X2) 

8.4 OLEO FREIO 

8.5 LIQU I DO ARREFECI MENTO 

8.6 FILTRO MOTOR 

8.7 FIL TRO HIDRAULICO 

8.8 FILTRO AR INTERNO 

8.9 FIL TRO AR EXTERNO 

8.10 FIL TRO COMBUSTIVEL 

8.11 FIL TRO SEDIMENTADOR 

8.12 BIGOS INJETORES 

8.13 REAPERTAR CABEQOTE 

8.14 REVISAO BBA INJETORA 

8.15 REGULARVALVULAS 

8.16 CABO EMBREAGEM 

8.17 CORREIA BBA.AGUA 

8.18 LUBRIFICA<;AO GERAL 

8.19 VARETAR RADIADOR 

8.20 LIMPEZA TANQUE COMBUSTIVEL 



8.21 TROCAR EIXO PTO 

8.22 TROCAR PLACA PTO 

8.23 TROCAR CUBO POR HD (4X4) 

8.24 TESTE RODAGEM 

2.3- ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS. 

2.3.1 -Valor obtido na lista de inspec;ao dos 75 itens. 

9 

Ap6s a execuc;ao das inspec;oes dos itens funcionais e dos obrigat6rios, o Lider 

de Servic;o - 1 OO%NH recebe a lista de inspec;ao. De posse da mesma, ele deve 

estimar e totalizar os custos relativos as reparac;oes e aos recondicionamentos 

necessarios para adequar o trator as especificac;oes do Programa. Este calcula 

todos os custos de investimentos (soma dos 75 itens) e registra este valor como 

"Total" no campo existente na lista de inspec;ao, para serem somados ao valor 

original do trator. 

2.3.2- Pacote 100%NH 

Os valores do pacote de prec;os do programa 1 OO%NH foram obtidos com base 

nos valores de garantia. 

Tabela 01 - Pacote de venda de TL. 
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2.3.3 - Kit Trator 

0 Kit Trator possui os itens que devem acompanhar o trator qualificado no 

programa, sao os seguintes itens: 

• Livrete de Garantia do Programa 1 OO%NH. 

0 Livrete de Garantia serve como documento de posse do cliente, contendo 

as principais informag6es do trator, como as horas em que o trator foi qualificado 

no programa, as horas das revis6es obrigat6rias, chassi e outros conforme se 

pode visualizar no anexo 03 - Kit Trator- Livrete de Garantia. 

• Manual Basico de Seguranga no Transite. 

Este manual acompanha o trator novo e deve acompanhar tambem o 

pertencente ao programa, pois informa os principais cuidados para se ter 

seguranga na utilizagao do equipamento. 

• Manual do Operador. 

Conforme o Manual Basico de Seguranga no Transite, o manual do 

operador acompanha o trator novo e o pertencente ao programa, pois informa a 

correta forma de operagao, lubrificagao e manutengao do trator. 

• Entrega Tecnica. 

A Entrega Tecnica nao se trata de urn documento ou material e sim de urn 

treinamento realizado por urn tecnico preparado pela fabrica, referente a forma 

correta de operagao, lubrificagao e manutengao do trator, quando entregue o trator 

ao cliente. 
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• Adesivo. 

Este adesivo visa identificar o trator pertencente ao programa. Anexo 04 -

Kit Trator- Adesivo. 

Ap6s a conclusao desta sec;ao, deve-se calcular e apresentar a estimativa 

total de investimento ao Supervisor ou Gerente de Vendas (pessoa designada) 

para que seja tomada uma decisao. Com base nessas informac;oes, ele tomara 

uma decisao "Sim ou Nao" sobre a execuc;ao da manutenc;ao e obtenc;ao do status 

100%NH. 

Ou seja, o valor do trator pertencente ao programa sera o valor do trator 

usado, mais a soma dos seguintes itens: 

2.4- DECISAO DE QUALIFICACAO 

Ao receber a lista da lnspec;ao preenchida, o Gerente de Vendas ou o 

Supervisor do Programa ou outro representante designado analisa os resultados 

da inspec;ao e do investimento estimado para adequar o trator as especificac;5es. 

Tal procedimento nao e uma negociac;ao e a decisao limita-se a "Sim ou Nao" com 

base na conclusao das inspec;oes completas. 

Alternativas: 

As duas alternativas de decisao neste ponto sao: 

• Trator certificado 1 OO%NH 

Aprovar e executar os servic;os relatados e estimados, e em seguida, 

qualificar o trator 1 OO%NH. 
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• Trator para varejo 

Realizar apenas a revisao basica (a criteria da Concessionaria) e vender o 

trator como usado para varejo. 

0 principal requisito para a tomada de decisao sabre a qualificagao e o 

investimento necessaria para adequar o vefculo as especificagoes. 0 Supervisor 

do Programa e quem normalmente tamara a decisao sabre a qualificagao do trator 

seminovo. Para tanto, ele deve envolver as pessoas responsaveis pelas decisoes 

sabre os investimentos. 

Todo o pessoal envolvido deve compreende que nao se trata de uma 

negociagao. A decisao de iniciar as reparagoes e recondicionamentos deve ser 

"tudo ou nada". 0 pessoal da concessionaria deve estar apto a resolver eventuais 

divergencias anteriores a esta decisao, sabre urn determinado trator usado. 0 

departamento de Vendas deve estar confiante de que o departamento de servigos 

executou uma inspegao completa e realista conforme as diretrizes estabelecidas . 

./ Uma decisao "Sim" 

Se for decidido iniciar os servigos recomendados e qualificar o trator, o 

Supervisor do programa devera assinalar no campo "Sim" efetuar reparos e 

qualificar, no local "Decisao de Qualificagao?". A lista de inspegao dos 75 itens 

para qualificagao e entao assinada e datada, e enviada ao gerente de servigos, 

para as reparagoes e servigos necessaries. 

Confirmada a decisao o supervisor envia a ficha do trator em questao para 

a pessoa responsavel pelo programa 1 OO%NH da fabrica para cadastramento . 

./ Uma decisao "Nao" 

Se for decidido nao executar a Qualificagao, assinale o item "Nao". Feito 

isso, assine e date. Este trator sera vendido entao como urn trator usado, sem 

identificagao do programa 100%NH. 
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2.5- CADASTRO DO TRATOR 

lnclusao do trator no banco de dados da fabrica. 

0 Supervisor do programa envia para o departamento do programa 

100%NH da fabrica, as informac;oes do trator, chassi, numero do motor, eixo 

dianteiro, etc, junto com a lista dos 75 itens preenchidos devidamente, com os 

itens a serem reparados ou substituidos. Cadastrado o trator no banco de dados e 

liberado pela fabrica, o trator pode iniciar a execuc;ao da revisao. 

2.6- EXECUAc;Ao DA REVISAO/ QUALIFICAc;Ao 

Ap6s a aprovac;ao do Supervisor dos seminovos, o trator e enviado para 

execuc;ao do servic;o na oficina. 0 trabalho devera ser executado com base na 

informac;ao da lista de inspec;ao dos 75 itens para qualificac;ao e dentro das 

estimativas de custos. Todo o servic;o e executado com as mesmas especificac;oes 

utilizadas para os clientes de veiculos novas. 0 usa de pec;as, fluido e produtos 

quimicos aprovados pelo fabricante deverao ser utilizados nos tratores seminovos 

Qualificados 100%NH para assegurar a qualidade. 

2.7-INSPEc;Ao DE QUALIDADE 

Depois de analisar a Lista de lnspec;ao para Qualificac;ao, para garantir o 

cumprimento de todos os requisites, o Supervisor do Programa, verifica se todos 

os quadros "conforme" foram assinalados. 0 CBU de Servic;o da Regiao em que o 

trator em questao esta sendo qualificado, executa em conjunto com o supervisor, 

uma inspec;ao minuciosa no trator para verificar se todas as reparac;oes e 

recondicionamento foram executados corretamente. Trata-se de uma inspec;ao 

completa com a maxima atenc;ao aos detalhes. 
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Executa-se uma inspe9ao geral nas partes externas do trator. Onde devem 

ser observadas principalmente as areas que foram reparadas. lnspecionar o 

interior do trator. Sentar no banco do operador e testar os controles. Verificar se 

todos os servi9os mecanicos foram executados corretamente. lnspecionar a 

qualidade de todos os servi9os. Se for encontrada alguma discrepancia, o 

Supervisor, encaminha o trator ao setor apropriado para a corre9ao. 

Somente ap6s os itens da Lista de lnspe9ao de Qualidade serem 

executados, o Supervisor e o CBU de Servi9os, deverao assinar o quadro "Trator 

inspecionado?" no campo "sim" presente na lista de inspe9ao. 

2.8- PREPARA<;AO PARA EXPOSI<;AO 

Ap6s a conclusao da etapa de Qualifica9ao, os tratores devem passar pela 

prepara9ao para exposi9ao. 0 objetivo da prepara9ao para exposi9ao e diferenciar 

os tratores qualificados 100%NH dos demais tratores classificados como varejo. 

2.8.1- lmpressao do Prospecto de ldentifica9ao do Trator 

0 Supervisor devera imprimir o prospecto de identifica9ao do vefculo, 

contendo as informa96es de pre9o, km, ano, etc. 

2.8.2- ldentifica9ao visual do trator pertencente ao programa 100%NH 

0 Supervisor (ou outra pessoa designada) providenciara a coloca9ao de 

itens ou meios que permitam uma rapida visualiza9ao de que o trator pertence ao 

programa 1 OO%NH. 

0 modo como urn produto de varejo e exibido influencia fortemente a sua 

venda. A exposi9ao do trator e a forma mais eficiente de atrair clientes. E 
recomendavel que sua concessionaria fa9a uma distin9ao entre os tratores 

seminovos 1 OO%NH e os demais tratores usados atraves da apresenta9ao e 

exposi9ao. 
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2.9- PROCESSO DE VENDA 

Podemos considerar esta etapa como uma das mais importantes em todo o 

processo 100%NH. No momenta da comercializa<;ao, os vendedores deverao 

demonstrar aos Clientes as diferen<;as e vantagens de se adquirir urn trator 

Seminovo Qualificado 100%NH. Urn cliente satisfeito e encantado e urn poderoso 

divulgador do nome de sua concessionaria, alem de ser urn grande aliado na 

capta<;ao de novas neg6cios e clientes. 

2.9.1- Apresenta<;ao dos Valores do Programa 100%NH 

Os vendedores devem estar preparados para demonstrar aos clientes os 

valores agregados ao trator 1 OO%NH e todos os seus beneffcios. 

2.9.2- Coleta de dados do Cliente 

Uma vez consumada a venda do trator, o vendedor devera coletar os dados 

do cliente para o preenchimento do pedido de venda. Os dados do cliente serao 

utilizados tambem para o faturamento, para garantia do programa 1 OO%NH e 

cantata p6s-vendas. 

2.9.3- Agendamento da entrega tecnica do trator 

No momenta da venda, o vendedor devera tambem agendar com o cliente a 

data de entrega tecnica do seu trator. 

2.9.4- Solicita<;ao do faturamento do trator 

0 vendedor devera tambem solicitar ao Departamento Financeiro o 

faturamento do trator vendi do. 
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2.9.5- Preenchimento da proposta e contrato do Programa 1 OO%NH. 

A seguir o vendedor preenchera a proposta e o contrato do Programa 

1 OO%NH e fica responsavel por envia-los por faz ou correio eletr6nico para o 

Departamento 1 OO%NH da fabrica. 

2.9.6- Cadastramento do cliente no sistema de garantia 

0 Garantista (pessoa designada) sera responsavel por cadastrar os dados 

do Cliente no Sistema WSI da fabrica. 

2.10- CONTATO POS VENDA 

E extremamente importante que a Concessionaria realize urn contato P6s

Vendas com o Cliente para assegurar a sua satisfac;ao com o produto, com o 

programa 1 OO%NH e com o atendimento. Segue o fluxograma de todas as dez 

etapas do Processo 1 OO%NH que urn trator usado passa, desde a sua avaliac;ao 

ate o contato p6s-vendas. 

Caae New HoUand 

FLUXOGRAMA PROGRAMA 
100%NH 

Tratorsen§ 
vendlcto como 

'----==--------' umtratorusado, 

executa a 
Servilyal 

Quttliftcaqiio 5 

Informs a Brea de 
Servio;os, 

~'L~!I..;~@cnn.com 

solicitoodo o agendando a 
data para inspellio de 

qualid01de. S 

sem ldentitica<{§o 
do Programs 

100%NH 

/~~:~~~ea 
fista de inspeyiio >----+! 

dos75 lens? 

Processode 
Venda e 

Agendamento da 
Entrega T6enica 

9 

Cadastre do Prepara~o para 
Tratore exposi~e 

s::0a~~oK1~e !----->-! ~~~r:~:~~;!~:l:0o 
Trat1~~jr~c~o a 7 Progrsm~:~ 100%NH. S 

Duvidas: renato.silva@cnh.com 
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Tabela 02- Fluxograma Program a 1 OO%NH. 

3- COMPARATIVO SEMINOVO X OHS. 

Para verificar a visualizac;ao da diferenc;a entre urn trator TL novo e urn 

trator TL usado pertencente ao programa, segue a planilha abaixo. Lembrando 

que para o trator usado foi somado os valores referentes a reparac;ao dos itens de 

inspec;ao, mais os I tens obrigat6rios, mais o pacote semi novo 1 00% e o Kit Trator. 

Foi considerado para calculo urn desagio de 20% para o trator com urn ano 

de uso, 12% para cada ano ate o 5° anode uso, e mais 10% para os pr6ximos 2 

a nos. 

Tabela 03- Comparativo seminovo x Ohs 

4- BENEFlCIOS PARA A FABRICA: 

A fabrica da CNH acredita que o projeto seja bastante importante, pois 

fidelizara o cliente, alem de ser urn diferencial em relac;ao a concorrencia, pois 

seria a primeira industria do ramo de agroneg6cio a adotar urn programa como 

este, de venda de trator usado com garantia de 12 meses. 

Para a fabrica o programa se torna bastante atrativo tambem, pois 

aumentaria a venda de pec;as de reposic;ao, conforme demonstrado abaixo; 

Conforme mencionado na lista de inspec;ao de 75 itens, para o trator fazer 

parte do program a semi novo 1 00%, o trator devera obrigatoriamente substituir as 
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pec;as referentes aos itens obrigat6rios, para isto a fabrica teria urn faturamento, 

para estes itens de: 

- Fluidos:- R$ 49.185,24 (8%) = R$ 3.934,82 

- Pec;as: R$ 237.986,96 

Os 8% sao referentes a valor que a FL, fornecedores dos lubrificante para a 

CNH, sobre o valor dos flufdos vendidos. Totalizando urn valor total de: R$ 

241.921,78, representando R$ 2.950,27 por maquina. 

Para os itens apenas de inspec;ao, ou seja, que devem ser verificados, e 

que s6 devem ser trocados casos comprovados pelo departamento tecnica a 

necessidade de substituic;ao. Para a substituic;ao de todos os itens de inspec;ao 

para as 82 maquinas previamente selecionadas, totalizam R$ 697.016,14. 

Levando em considerac;ao que somente 30% dos itens de inspec;ao sejam 

substitufdos, o valor obtido seria de R$ 209.104,84, para as 82 maquinas. 

Resultando em R$ 2.550,06 por maquina. 

Qualificando as 82 maquinas, a fabrica teria urn faturamento de R$ 

241.921,78, referentes aos itens obrigat6rios, mais R$ 209.104,84, referentes aos 

itens nao obrigat6rios, somando R$ 451.026,62. 

Estes valores foram levantados na data de 06 de margo de 2006, para 

pedidos realizados na modalidade programada e pagamento a vista por parte dos 

concessionarios. 

5- BENEFiCIOS PARA 0 CONCESSIONARIO: 

Acelerar a venda de maquinas usadas presentes no patio do 

concessionario. Atraves deste programa, os tratores devem ter uma maior 

rotatividade, possibilitando assim, que os concessionarios recebam com mais 

facilidade estes tratores por meio de compra direta, troca de urn trator usado por 

urn novo ou ate mesmo por urn usado, etc. 

Conforme o c6digo de defesa ao consumidor (Lei 8.078 de 11 de Setembro 

de 1990), artigo 26 (Da decadencia e da prescric;ao): "0 direito de reclamar pelos 

vfcios aparentes ou de facil constatac;ao caduca em 90 dias, tratando-se de 
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fornecimento de servigo e de produto duravel". Neste caso em que o prazo de 

garantia e de 12 meses a partir do momenta da venda, a responsabilidade sabre o 

produto passa a ser da fabrica. 

Como 0 programa determina que 0 cliente, para nao perder OS direitos 

referentes a garantia, deve realizar todas as revisoes dentro da concessionaria, 

tomando como base que o trator trabalhe em media 1200 horas par ana, o trator 

devera passar par quatro revisoes: 300hs, 600hs, 900hs e 1200hs. Neste caso o 

concessionario passa a faturar em media R$ 3.000,00 par trator. 

0 concessionario recebera tam bern urn a premiagao de 1 0% do valor do 

pacote na qualificagao de cada trator, conforme tabela 01. Alem da satisfagao do 

cliente 

6- BENEFiCIOS PARA 0 CLIENTE: 

0 cliente tern varios beneffcios na compra de urn trator TL, pertencente ao 

program a Semi novo 1 00%, como certeza de compra de urn a maquina revisada 

pela fabrica, garantia da fabrica CNH do trator par 12 meses e a tranqOilidade de 

receber uma maquina revisada par padroes determinados pela fabrica CNH, alem 

do prego do produto "seminovo" mais em conta que urn Oh. 
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CONCLUSAO: 

Na elaborac;ao deste trabalho, foi possfvel perceber que o programa alem 

de totalmente viavel trara beneffcios para todos os envolvidos, cliente, 

concessionario e fabrica. 

Com a implementac;ao efetiva deste projeto, sera possfvel visualizar se a 

aceitac;ao par parte dos clientes sera positiva ou nao. Pais conforme mencionado 

no trabalho o custo do programa e somado ao valor original do trator. Gastos 

feitos com trator neste programa valorizam a maquina na hora da venda. 

A ideia presente neste trabalho possibilita o entrosamento maior entre o 

cliente e ao concessionario, enviando dados concretes e diretos para a fabrica 

referentes a necessidade de pec;as 

A fabrica recebe de maneira rapida todas as informac;oes sabre o 

maquinario. Se mantem informada em relac;ao a qualidade do servic;o prestado 

pelos concessionarios e a satisfac;ao do cliente, seja na hora da compra ou da 

venda de urn trator do Program a Semi novo 100% NH. 

Urn trator usado poderia passar pela inspec;ao determinada neste trabalho, 

e ser assegurado novamente varias vezes, depois de terminado o perfodo de 12 

meses, possibilitando assim, uma garantia vitalfcia. Beneficiando o proprietario e 

garantindo urn born funcionamento do trator. 
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Anexo 02- Lista de lnspegao dos 75 itens 

IT ENS INSPECAO PROGRAMA TL SEMI NOVO 100% I 
NOME CONCESSIONARIO C60IGO: TRANSMISSAO TIPO: I 

CABINADO, SIM/NAO I 
CIDADE: EST ADO: MODELO: CHASSI: 

R$ M/0 

SERlE DO MOTOR: DATA DA REVISAO: 

40,00 

I I 
"' 
I I 

DESCRICAO DA NAO 
DESCRICAO DO ITEM "' 

0 
CONFORMIDADE OU VALORES DE 0 0 

"" z AJUSTES ENCONTRADOS 

1.0 • APARENCIA EXTERNA 

1.1 PINTURA DA LATARIA, CHASSI, DECALQUES 

1.2 PINTURA DAS RODAS 

1.3 PNEUS DIANTEIROS 

1.4 PNEUS TRASEIROS 

1.5 VAZAMENTOS EM GERAL 

1.6 ASPECTO GERAL 

1.7 LAVAGEM 

2.0 ·PLATAFORMA OPERA<;AO/CABINE · VERIFICARr--..--.,---, ----------- .....-------.,------..,,---------, 
2.1 VERIFICAR FUNCIONAMENTO A/C 

2.2 HIGIENIZACAO DO A/C 

2.3 FILTRO DEAR DA CABINE 

2.4 BANCO OPERADOR 

2.5 PORT AS E FECHADURAS 

2.6 GUARNICQES E VEDACOES 

2.7 AR QUENTE 

2.8 VENTILADOR 

2.9 FUNCIONAMENTO DIRECAO 

2.10 PAINEL INSTRUMENTOS 

2.11 INTERRUPTORES, ALAVANCAS, COMANDOS 

2.12 VERIFICAR FUNCIONAMENTO LUZES 

2.13 APARIENCIA E FUNCIONAMENTO GERAL 

2.14 ESPELHOS 

3.0 • FUNCIONAMENTO DO MOTOR 

3.1 MEDIR COMPRESSAO 

3.2 MEDIR PRESSAO DE OLEO 

3.3 VERIFICAR FIL TRO RESPIRO 

3.4 VERIFICAR BBA. COMBUSTIVEL 

3.5 VERIFICAR VAZAMENTO CARTER 

3.6 VERIFICAR VAZAMENTO RETENTOR DIANT. 

3.7 VERIFICAR BATERIA 

3.8 VERIFICAR BBA AGUA 

3.9 VERIFICAR TAMPA RADIADOR 

3.10 VERFICAR MOTOR PARTIDA 

3.11 VERIFICAR AL TERNADOR 

3.12 VERIFICAR MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS 

3.13 VERIFICAR SISTEMA ESCAPAMENTO 

4.0 • TRANSMISSAO 

4.1 DESMONTAR E REVISAR EMBREAGEM 

DISCO TRANSMISSAO 

PLATO 

DISCO PTO 

COLAR 

4.2 VERIFICAR VAZAMENTO RETENTOR TRAS.MOTOR 

4.3 DESMONTAR TRANSMISSAO E VERIFICAR: 

PINORE 

ARRUELARE 

PARAFUSO RE 
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SINCRONIZADO 

ROLAMENTOS 

EST ADO GERAL ENGRANAGENS 

AJUSTE PRECARGA DIFERENCIAL 

VERIFICAR 0 PINO DAS SATELITES 

4.4 VERIFICAR SISTEMA HIDRAULICO 

5.0 - FREIOS 

5.1 VERIFICAR DISCOS 

5.2 TROCAR ANEIS DO PISTAO LD 

5.3 TROCAR ANEIS DO PISTAO LE 

5.4 VERIFICAR CILINDRO MESTRE 

5.5 VERIFICAR VAL. DESBLOQUEIO DIFERENCIAL 

6.0 - EIXO DIANTEIRO 

6.1 AJUSTAR PRECARGA E FOLGAS DO DIFERENCIAL 

6.2 VERIFICAR CUBOS DIANT. E EMBUCHAMENTO (4X2) 

6.3 MEDIR CONVERGENCIA 

6.4 REVISAR TERMINAL DIRECAO 

6.5 VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO 

7.0 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO 

7.4 REVISAR CAPACIDADE FUSIVEIS 

7.5 REVISAR CHICOTES 

7.6 REVISARATERRAMENTOS 

8.0 -ITEMS OBRIGATORIOS 

8.1 OLEO MOTOR 

8.2 OLEO EIXO DIANTEIRO, TRASEIRO 

8.3 OLEO DIRECAO (4X2) 

8.4 OLEO FREIO 

8.5 LIQUIDO ARREFECIMENTO 

8.6 FIL TRO MOTOR 

8.7 FILTRO HIDRAULICO 

8.8 FIL TRO AR INTERNO 

8.9 FIL TRO AR EXTERNO 

8.10 FILTRO COMBUSTIVEL 

8.11 FILTROSEDIMENTADOR 

8.12 BICOS INJETORES 

8.13 REAPERTAR CABECOTE 

8.14 REVISAO BBA INJETORA 

8.15 REGULAR VALVULAS 

8.16 CABO EMBREAGEM 

8.17 CORREIA BBA.AGUA 

8.18 LUBRIFICACAO GERAL 

8.19 VARETAR RADIADOR 

8.20 LIMPEZA TANQUE COMBUSTIVEL 

8.21 TROCAR EIXO PTO 

8.22 TROCAR PLACA PTO 

8.23 TROCAR CUBO POR HD (4X4) 

8.24 TESTE RODAGEM 

8.25 RETIRADA DO CARTER/ VERIFICAR 

* Tratores com mais 3.000hs 

Decisao de Qualifica~;ao 

lnspecionados? 

Anexo 02- Lista de lnspec;:ao dos 75 itens 
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Anexo 03 - Kit Trator- Livrete de Garantia 

PROGRAMA 1 OOo/o NEW HOLLAND 
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INSTRUt;OES GERAIS DE GARANTIA 
PARA OS TRA TO RES SERlE TL CONTI DOS 

NO PROGRAMA 100% NEW HOLLAND 

A seguir voce recebera informa<;:6es importantes sobre seus direitos e respon
sabilidades como trator Serie TL da New Holland que acabou de adquirir. Lei a-as 
como maximo de aten<;:ao e guarde em Iugar seguro. Apresente este Livrete ao 
Concessionario New Holland quando solicitar Garantia e Revis6es Programadas. 

REDE AUTORIZADA 
Juntamente com este Livrete voce 
recebera uma rela<;:ao de todos os Con
cessionarios. Sempre que houver ne
cessidade, consulte aquele que estiver 
mais proximo. 

REVISAO ANTES DA ENTREGA 
Antes da entrega, seu Trator New 
Holland foi revisado no seu Concessio
nario de acordo com as especifica<;:6es 
tecnicas recomendadas no Programa 
100% New Holland pel a Fabrica. 

ENTREGA TECNICA 
No momenta da entrega do seu Trator 

New Holland, voce recebera instru<;:6es 
relativas ao seu funcionamento e como 
opera-lo da maneira mais adequada e 
segura para obtero melhor rendimento. 
Certifique-se que as pessoas que ope
ram o Trator New Holland recebam 
tambem estas instrug6es, assim como, 
sobre as Revis6es Programadas e 
Manuten<;:ao Preventiva. 

MANUTEN9AONORMALE 
REVISOES PROGRAMADAS 
A New Holland recomenda que sejam 
executadas as Revis6es Programadas, 
de acordo como Manual do Operador. 

• 

B"'~B •·11n 1 L if~· _ _,::·.~:. ·-i~~t 

0 seu Concessionario utili~a equipa
mentos recomendados pela Fabrica e 
conta com a experiencia de mecanicos 
treinados, estando portanto, em condi
<;:6es de I he prestar a melhor assisten
cia tecnica. Caso nao sejam realizadas 
as revis6es no concessionario, as 
garantias poderao ser rejeitadas, caso 
comprovado que o problema foi oriundo 
de uso ou manutengao inadequada. 

REGISTRO CORRETO DOS DADOS 
Exija do Concessionario o preenchi
mento correto deste Livrete, para asse
gurar o atendimento das solicitag6es 
de Garantia, alem do acompanhamen
to das Revis6es de Entrega e das 
Programadas. 

Este Livrete e de propriedade do 
consumidor, sendo obrigat6rio a sua 
apresenta<;:ao paraqualqueratendimen
to durante o Perfodo de Garantia. 

Ao solicitar atendimento, informe 
sempre o chassi e numero de horas 
ao seu Concessionario. 

• 

II 
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* Horas em que o trator semi-novo, enquadrado no Programa 100% NH, foi vendido para o cliente. As Revis6es Programadas 

devem ser realizadas conforme manual do operador. lndependente do numero de horas do trator, considera-se que o mesmo 

se encontra com 0 horas trabalhadas, pois o mesmo passou por uma lista rigorosa de inspe9ao. 

Nota 01: Para a execu9ao das revis6es programadas, tolera-se uma varia9ao maxima de 20% (para cima para baixo) sobre o 

numero de horas determinado na tabela acima. 

Nota 02:0 preenchimento das horas programadas deve ser realizado na data da entrega tecnica. 

2 
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TERMO DE GARANT lA • Program a 100% New Holland 
A CNH Latin America Ltd a., fabricante dos equipamentos New Holland e assim de agora em diante denominada, garante 
os Tratores Serie TL semi-novas revisados pela fabrica, contra defeitos de material ou fabrica<;ao, atraves do seu 
Concession aria. 

Esta e a unica Garantia oferecida, e substitui quaisquer outras expressas ou implfcitas. Nao existem outras 
Garantias da New Holland que ultrapassem estas aqui expressas. 

0 Concessionario consertara ou substituira em seu proprio estabelecimento, cad a pe<;a do produto que de acordo com 
a analise tecnica, apresente defeito de material ou fabrica<;ao devidamente comprovado pelo fabricante, provendo ainda 
de mao-de-obra gratuita na instala<;ao da pe<;a em questao porum perf odo de 12 (doze) meses, a con tar da data de entrega 
tecnica do produto novo ao usuario final. A substitui<;ao de conjuntos completes, como motor, transmissao e eixos, 
somente sera realizada em caso de impossibilidade tecnica de seu reparo parcial. 

Nao se incluem nesta Garantia, as despesas relativas ao transporte do produto ou de seus componentes ao 
estabelecimento do Concessionario e ainda, e facultado ao Concessionario, cobrar as despesas de estadia e viagem caso 
o proprietario opte pel a interven<;ao fora de tais estabelecimentos. Nesta hip6tese, o Concessionario devera apresentar 
um on;:amento por escrito, para ser previamente aprovado pelo proprietario. 

Para o consumidor usufruir da Garantia, ora outorgada, a maquina devera ser reparada pel a Rede de Concessionarios 
New Holland. Esta Garantia e val ida so mente se forem realizadas as revisoes obrigat6rias e as revisoes programadas. 
Deverao, ainda, ser usadas pe<;as genufnas New Holland para a manuten<;ao, reparo ou substitui<;ao. 

Esta Garantia esta condicionada a execu<;ao das revisoes programadas, respeitando a varia<;ao maxima de 20% sabre 
o numero de horas determinada neste Livreto de Garantia, pagina 2. 

Nao se encontram cobertos, por esta Garantia, os seguintes itens: 

(i) !tens relatives a Manuten<;ao/Substitui<;ao normal, incluindo, mas nao se limitando a: Fluidos, Lubrificantes, 

+ 
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TERMO DE GARANT lA • Programa 100% New. Holland 
CONTI N UA!;AO 

Graxas, Refrigerantes, Filtros, Bicos lnjetores, Ajustes, Reapertos, Lubrificagao, Limpeza e Verificagao, Correias, 
Correntes, Lentes, Lampadas, Bulbos e Fusfveis. 

(ii) Substituigao de Pegas de Desgaste Normal, incluindo mas nao se limitando a: Disco de Freio, Embreagem, 
Escapamentos, Barras de Corte, Facas, Pinos, Jung6es Lubrificadas (Pinos e Buchas), e qualquer pega que se 
desgaste devido ao contato com o solo ou com material de colheita (resfduos vegetais e minerais) durante 
Operagao normal. 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

Componentes que possuem cobertura de seus respectivos fabricantes, incluindo mas nao se limitando a pneus 
e componentes do sistema de injegao. 

Revis6es normais. 

Transporte ou despesas de viagem para qualquer reparo. 

Defeitos causados devido a modificagao do trator, sem previa autorizagao da New Holland. 

Perdas econ6micas, despesas com equipamentos alugados ou outro tipo de despesa. 

Danos decorrentes de acidentes. 

Esta GARANTIA nao se aplica em casos onde, de acordo com a analise tecnica, se constate USO OU MANUTENQAO 
INADEQUADOS, SOBRECARGA, NEGLIGENCIA, IMPERfCIA, ACIDENTE, INCENDIO, ALEM DA INSTALAQAODE 
IMPLEMENTOS E/OU PEQAS NAO HOMOLOGADAS PELA NEW HOLLAND, E/OU USO DE LUBRIFICANTES E 
OLEOS NAO INDICADOS PELA MESMA. 

Nenhum representante da New Holland ou Concessionario pod era alterar o texto desta garantia no todo ou em parte. A 
New Holland reserva-se o direito de, a qualquer momenta, revisar, modificar ou descontinuar quaisquer de seus 
produtos sem que isso implique em efetuar o mesmo em modelos ja comercializados. Esta Garantia e 
concorrente aquelas previstas na legislayao aplicavel. 

-+-

~-

II 



/' Datada 
interven9ao 

• 

\... 

II 

• ••• IIH:~~I •••• I L 

PROGRAMA 100°/o NEW HOLLAND 
lnterveng6es realizadas pela rede de 

Concessionarios de Produtos Agrfcolas New Holland 
Horasde N2 0rdem Carimbo e assinatura do Concessionario 

funcionamento de Servi9o que efetuou a interven9ao 
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PROGRAMA 1 OOo/o NEW HOLLAND 
lnterven96es realizadas pela rede de 

Concessionarios de Produtos Agrfcolas New Holland 
Horasde N2 0rdem Carimbo e assinatura do Concessionario 

funcionamento de Servic;:o que efetuou a intervenc;:ao 

-$-

• 

II 



--$-

E~ 
1\.EWHOLLAf'D 

PROGRAMA 1 OOo/o NEW HOLLAND 
CarUio de Entrega Tecnica e Garantia 

Model a Sene Dados do Concessionario 
lnicio da Garanf1a 

Chassi Maquina I I ' 

No. de Horas Endere9o 

Marca-modelo Fim da Garantia 
do Motor 

Serie do Motor Cidade I I 
Serieda Estado I CEP 
Trar.smissao 

PLA TAFORMASIESTEIRAS 
.. .... -· 

. · "< _.- _: .. • 

tvhJelo Olassi .UsoDa C6digo do Concessiom\rio 
Fabric a 

__ - ·.· lnforma96es do Proprietario 

- Razao Social 

CNPJ-MF 1 CPF 

· .. Ender€\X) 

· . Odade CEP 
.. ... 

< Eslado Pais 

-·. · .. 
... -·· Contato I DDD Telefone 

; ..• •·. 
E-Mail 

Esta maquina foi devidamente regulada e inspecionada antes de ser Recebi e revi o Manual do Operador da maquina acima e entendo a 
entregue, con forme Lista de lnspec;:iio dos 75 itens. operac;:iio adequada e segura, assim como as exigencias de manu-

Os itens abaixo foram explicados ao comprador: 
tenc;:iio desta maquina. 

A- Procedimentos adequados de operac;:iio e instruc;:oes do Manual 
A maquina foi-me entregue em condic;:oes satisfat6rias. 

do Operador. Recebi o Livrete de Garantia, onde lie entendi o Termo de Garantia 

B- A importancia das medidas de seguranc;:a, equipamentos de 
do Programa 100% New Holland. 

seguranc;:a e manutenc;:iio preventiva. Comprador: Combine como seu Concessionario as Revisoes Progra-

C- Condic;:oes e tipo de cobertura de Garantia do Program a 1 00% 
madas.lnforme-o caso a maquina mude de Regiiio. 

New Holland. 
> 

.; 

_)_!_ _!_!_ 
.-

ASSINATURAE CARIMBO DO CONCESSIONARIO DATA ASSINATURADOCOMPRADOR DATA 

ESTE FORMULARIO REGISTRA 0 PROPRIETARIO E 0 IN[CIO DE COBERTURADA GARANTlA 

1" via (branca) - Fabrica 2" via (azul) - Concessionario 3" via (amarela) - Cliente 

AT -SE-GARANTIA/1 

-$-
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1\EW HOLLAI\D 

PROGRAMA 100°/o NEW HOLLAND 
Cartao de Entrega Tecnica e Garantia 

Modelo Serie Dados do Concessionario 
lnicio da Garantia 

I 
iU 

I Chassi Maquina !~! 

No. de Horas Endere9o 

Marca-modelo Fim da Garantia 
do Motor 

Serie do Motor Cidade 0 I I 
Serieda Estado I CEP 
Transmissao 

PLAT AFORMAS/ESTEIRAS 
. · 

.: 

,· .,. 
> . 

Mmo Dlassi Usooa C6digo do Concessionario 
,---", ---
Fabrica 

lnformaq6esdo Proprietario 
.. 

·. Razao Social .... I CPF CNPJ-MF 
•-

I . :· Endereyo .... 
.. : .. /. ·_._,·. Odade CEP 
'"" .. ·· 

..... - Estacb Pais 

I, c; _ _I")f Ccrtlto I DDD Telefcne 

·. <·<~ .•• E-Mail 
<_ • 

Esta maquina foi devidamente regulada e inspecionada antes de ser Recebi e revi o Manual do Operador da maquina acima e entendo a 
entregue, conforme Lista de lnspegao dos 75 itens. operagao adequada e segura, assim como as exigencias de manu-

Os itens abaixo foram explicados ao comprador: 
tengao desta maquina. 

A- Procedimentos adequados de operagao e instrug6es do Manual 
A maquina foi-me entregue em condig6es satisfat6rias. 

do Operador. Recebi o Livrete de Garantia, onde lie entendi o Termo de Garantia 

8- A importancia das medidas de seguranga, equipamentos de 
do Programa 1 00% New Holland. 

seguranga e manutengao preventiva. Comprador: Combine como seu Concessionario as Revis6es Progra-

C- Condig6es e tipo de cobertura de Garantia do Programa 1 00% 
madas.lnforme-o caso a maquina mude de Regiao. 

New Holland. 

_!_!_ _!_!_ 

ASSINATURAECARIMBODOCONCESSIONARIO DATA ASSINATURADOCOMPRADOR DATA 

ESTEFORMULARIOREGISTRAOPROPRIETARIOEOIN[CIODECOBERTURADAGARANTIA 

11! via (branca) - Fabrica 2§! via (azul) - Concessionario 31! via (amarela) - Cliente 

AT-SE-GARANTIA/1 



IIEWHOLLAI\D 

PROGRAMA 100°/o NEW HOLLAND 
Cartao de Entrega Ttknica e Garantia 

Modelo Serie Dados do Concessionario 
lnicio da Garantia 

Chassi Maquina D I I 
No. de Horas Enderevo 

Marca-modelo Fim da Garantia 
do Motor 

Sene do Motor Cidade 
,, 
!.) I I 

Serieda Estado I CEP 
Transmissao 

PLAT AFORMASIESTEIAAS 
·: , .. , 

M:d:;!o Chassi UsoUa Codigodo Concessiom\rio 
Fabrica 

lnformay6es do Proprietario 

Razao Social 

CNPJ-MF I CPF 

ErOO-a;o 

Cidade CEP 

Eslado Pais 

';_...·' Cootato I DDD Telefooe 

i . ·' E-Mail 

Esta maquina foi devidamente regulada e inspecionada antes de ser Recebi e revi o Manual do Operador da maquina acima e entendo a 
entregue, con forme Lista de lnspec;:ao dos 75 itens. operac;:ao adequada e segura, assim como as exigencias de manu-

Os itens abaixo foram explicados ao comprador: 
tenc;:ao desta maquina. 

A- Procedimentos adequados de operac;:ao e instruc;:oes do Manual 
A maquina foi-me entregue em condic;:oes satisfat6rias. 

do Operador. Recebi o Livrete de Garantia, on deli e entendi o Termo de Garantia 

B- A importancia das medidas de seguranc;:a, equipamentos de 
do Programa 1 00% New Holland. 

seguranc;:a e manutenc;:ao preventiva. Comprador: Combine como seu Concessionario as Revis6es Progra-

C- Condic;:oes e tipo de cobertura de Garantia do Program a 1 00% 
madas.lnforme-o caso a maquina mude de Regiao. 

New Holland. 

_!_!_ _!_!_ 

ASS! NATURAE CARIMBO DOCONCESSIONARIO DATA ASSINATURADOCOMPRADOR DATA 

ESTE FORMULARIO REGISTRAO PROPRIET ARlO E 0 INJCIODE COBERTURADA GARANTIA 

1il via (branca) - Fabrica 2 9 via (azul) - Concessionario 3<l via (amarela) - Cliente 

AT-SE-GARANTIN1 



Anexo 04- Kit Trator- Adesivo 


