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SÉRIE 300
  
As novas minicarregadeiras da New Holland Construction 
trazem cabine com comandos reposicionados e novo  
design, melhorando ergonomia e conforto do operador 

PÁTIO COMERCIAL
Dedicação máxima para que as máquinas 
cheguem aos nossos clientes com alto nível de 
qualidade e total segurança no transporte
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Editorial

Completamos 70 anos de fabricação no Brasil com solidez nos seg-
mentos em que atuamos. Muitos fatores nos trouxeram até aqui, 

mas, sem dúvida, o mais importante sempre foram as pessoas.

A qualidade do nosso trabalho depende da atuação orquestrada de 
centenas de mentes talentosas que, presentes nos mais diferentes se-
tores, fazem a New Holland Construction crescer de forma inovadora 
e contínua. Quando estiver ao lado de uma de nossas máquinas, lem-
bre-se que você está junto da fábrica e da rede de concessionárias. 

Trabalhamos todos os dias para oferecer a melhor solução para o 
seu negócio e contribuir para o seu resultado. Não temos medo dos 
desafios, queremos ver e contribuir para o seu negócio crescer. O seu 
desenvolvimento é o nosso desenvolvimento. Crescemos juntos! 

Por isso, nesta edição da Na Obra, apresentamos parte deste time que 
trabalha para que nossas máquinas atuem nas mais diversas aplica-
ções. Na matéria de capa, destacamos o relacionamento neste cenário 
de pandemia, quando foi necessário criar novos canais de comunica-
ção para manter a proximidade com você e outros clientes. Falando 
nisso, temos uma matéria especial sobre nosso canal de atendimento 
via WhatsApp. Além disso, você também poderá saber mais sobre a 
New Holland Store, que conta com produtos exclusivos, e sobre o novo 
canal de vendas de peças genuínas da New Holland Construction na 
internet, que veio para facilitar a sua experiência de compras de itens 
originais para a manutenção de equipamentos, como a linha NEX-
PRO, ao alcance de um clique. E como você sabe, nosso crescimento 
não para! Nesta edição falamos da chegada da concessionária Bamaq 
em Cuiabá (MT) e como a tecnologia é fundamental para que o Banco 
CNH Industrial possa oferecer as melhores soluções aos clientes. 

Esta edição está disponível! 
Boa leitura!

@nhcebrasil

newhollandconstruction.brasil

NewHollandCE

New Holland Construction Brasil

New Holland New HollandNossa Marca

Paula Araújo 
Vice-presidente 

New Holland Construction  
para a América do Sul

New Holland Construction

Conheça melhor a marca. Aponte a 
câmera do seu celular para o código ou 
use um aplicativo específico para lê-lo.

Por dentro da New Holland 
Construction
Conheça o trabalho realizado no Pátio Comercial, a última parada das máquinas antes de serem entregues aos clientes 

O que é, o que é? São 60 mil metros quadra-
dos e capacidade para até 1.500 máquinas. 

Atualmente, 36 profissionais atuam no local,  
divididos em duas equipes: Operação e Aging. 
Trata-se do Pátio Comercial da New Holland 
Construction, localizado em Contagem (MG). O 
espaço abriga dois recintos onde as máquinas 
são armazenadas para serem comercializadas 
para todo o país e exterior.

Os equipamentos fabricados são distribuídos 
para mais de 100 concessionários em toda a 
América do Sul. Isso não seria possível sem um 
time formado pelos melhores profissionais do 
mercado e por se tratar de uma empresa como a 
New Holland Construction, que está há 70 anos 
no Brasil e é referência quando o assunto são 
máquinas para construção e infraestrutura.

DE UM LADO PARA O OUTRO 
A equipe operacional tem como responsabilida-
de o recebimento do produto acabado da fábri-
ca, a sua movimentação e guarda no estoque 
comercial, garantindo o embarque no momento 
exato da necessidade dos nossos clientes. 

A missão da equipe é garantir a entrega ao 
cliente final de forma confiável, competitiva e 
sustentável, guiada pela paixão e inovação. O 
time cumpre rigorosas normas e procedimentos 
referentes ao sistema de gestão da qualidade, 
meio ambiente, segurança e saúde ocupacional.

O time de Aging, seguindo as mesmas regras 
e missão, fica responsável em manter a qualida-
de do produto acabado, durante todo o período 
de permanência no estoque. Para isso, segue 
adicionalmente um procedimento global elabo-
rado pela Qualidade Central, que visa garantir a 
conformidade aos rigorosos padrões de quali-
dade da CNH Industrial. 

“O Pátio Comercial é o último lugar onde a 
máquina fica antes de ir para a nossa rede de 
concessionárias. Além do trabalho impecável das 
equipes, também realizamos reuniões mensais 
que nos ajudam a manter a melhoria contínua da 
área e também dos nossos equipamentos, quando 
avaliamos nossos KPIs (Key Performance Indicator 
ou seja, Indicador-Chave de Performance) de quali-
dade, custo e prazo, buscando sempre a excelência 
nos resultados. Temos a Passion to Deliver (Paixão 
pela Entrega) como slogan”,  explica  
André Castro, supervisor do Pátio Comercial.

As máquinas armazenadas no Pátio 
Comercial são comercializadas para 
todo o país e exterior
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Já  Celso Junior Raftopulos de Paula  está na em-
presa desde 2002 e é condutor de processos no Pátio 
Comercial desde 2015. Ele é responsável pela equipe 
que trabalha para manter a qualidade das máquinas 
em estoque. Em sua rotina, realiza inspeções perió-
dicas e manutenções preventivas. Isso significa que 
se uma máquina é produzida em janeiro e é vendida 
em junho, por exemplo, ela deve ir para o cliente 
como se acabasse de sair do processo de fabricação. 

 
“Aqui tenho a oportunidade de ser líder de uma 

equipe comprometida com a política da empresa no 
quesito segurança e qualidade. Somos responsáveis 
por cada detalhe da máquina. Sabemos que nosso 
trabalho é essencial para a satisfação do cliente”, 
finaliza Celso. 

Nellio Linhares  é condutor de processos e está na 
New Holland Construction desde 2011. No seu dia a dia 
na equipe de Operação, é responsável por recepcionar 
as máquinas que chegam da fábrica, fazer a inspeção, 
levá-las até uma vaga e lançar a localização no  
sistema para que o equipamento seja encontrado no 
Pátio de forma fácil e rápida.

Ele também embarca as máquinas que devem seguir 
para o cliente, realizando o processo de lavagem, ins-
peção e toda a parte documental, além de verificar se 
o equipamento, ao ser colocado no caminhão de trans-
porte, está adequado às regras do DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura e Transporte) para que o 
deslocamento seja feito com total segurança. 

“Nosso trabalho funciona de forma orquestrada. Mante-
nho contato com pessoas que não conheço, tanto do Brasil 
quanto do exterior. Ver que tudo dá certo, mesmo com a 
distância geográfica, é fascinante”, ressalta Nellio.

PREVENÇÃO NA PAUTA 
Neste período de pandemia, a equipe se man-
tém firme para seguir com os trabalhos, cum-
prindo todos os protocolos de combate ao novo 
coronavírus. Existem as diretrizes já conhe-
cidas, como uso de máscaras, distanciamento 
entre funcionários durante a jornada de traba-
lho e a utilização de álcool em gel! Além disso, 
diariamente um questionário para controle é 
respondido. Também é realizado o DDS (Diálogo 
Diário de Segurança) abordando o tema para 
manter o time consciente sobre a importância 
dos cuidados preventivos. 

Com 60 mil metros quadrados, o Pátio tem 
capacidade para até 1.500 máquinas

New HollandProduto New Holland

Novas minicarregadeiras da New Holland Construction trazem cabine com comandos  
reposicionados e novo design, melhorando ergonomia e conforto do operador

Gigantes na performance

O que já era bom ficou ainda melhor. A máxima se 
aplica perfeitamente à nova Série 300 de minicar-

regadeiras da New Holland Construction. Lançados 
no início do segundo semestre de 2020, os  modelos 
contam agora com uma cabine com comandos 
reposicionados e novo design, visando uma melhor 
interface entre máquina e operador. As novidades 
mantêm a exclusiva tecnologia de elevação Super 
Boom®, assento com suspensão e três comandos 
de operação (hand control, foot control e joystick), 
resultando em ganhos em ergonomia e conforto.

 “O lançamento trouxe evoluções principalmen-
te de conforto, ergonomia e visibilidade, além de 
reforçar componentes mais exigidos em aplicações 
severas, melhorando a vida útil do equipamento”, 
ressalta Giovanni Borgonovo, gerente de  
Marketing da New Holland Construction.

A Série 300 chega ao Brasil em quatro mode-
los – L318, L320, L325 e L330, de 60 hp a 90 hp de 
potência, capacidade operacional de 818 kg a 1.360 
kg e força de desagregação de 24,7 kN a 38,3 kN.

TUDO NOVO NA CABINE 
A nova cabine, com comandos reposicionados e 
novo design, oferece ganhos em ergonomia que 
elevam os modelos da Série 300 a um novo pata-
mar em conforto e segurança. Os novos joysticks 
têm empunhadura estreita, com comandos na 

parte de trás do tipo gatilho, melhorando o  
controle em terrenos acidentados na função  
Ride Control. Como resultado, o reposicionamento 
interno ampliou o espaço para as pernas. 

Completando os avanços em conforto, a nova 
geração sai de fábrica com assento com suspensão 
mecânica ou pneumática (opcional), além de cinto 
de segurança de três pontos. Já o acesso à cabine é 
feito em degrau de perfil baixo, reforçando a aces-
sibilidade independente do biotipo do operador 
(confira a relação completa de novidades e acessó-
rios com novos estilos no infográfico da pág. 6)

DESIGN SUPER BOOM® 
Um dos motivos de orgulho para a marca é o de-
sign Super Boom®, que oferece o maior alcance do 
mercado. “Diferente dos modelos da concorrência, 
nossas minicarregadeiras podem carregar material 
para o centro dos caminhões, terminando o trabalho 
antes, com melhor produtividade”, afirma Esio Dinis, 
especialista de Marketing Produto da New Holland 
Construction. O maior alcance também permite ao 
operador esvaziar a caçamba mais rapidamente, 
melhorando os tempos de ciclo da minicarregadeira.

As evoluções confirmam o pioneirismo da  
New Holland Construction, presente desde  
1972 no segmento, com mais de 260 mil  
minicarregadeiras produzidas.

No dia a dia

New Holland Nossa Marca

As minicarregadeiras Série 300 
da New Holland deram um show à 
parte na live Drive-In Na Terra. A 
nova geração arrancou elogios da 
dupla sertaneja Maiara e Maraisa, 
durante o primeiro drive-in de má-
quinas agrícolas do mundo. O show 
das irmãs foi transmitido ao vivo de 
Goiânia (GO), contou com a partici-
pação do cantor Zé Neto, da dupla Zé 
Neto e Cristiano, e também marcou o 
lançamento das novas colheitadeiras 
TC e TX da New Holland Agriculture, 
reforçando a sinergia entre as  
marcas da CNH Industrial.
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Marcio Contreras é membro do Comitê de Inovação do 
Banco CNH Industrial

Inovação no DNA 
New HollandBanco CNH Industrial 

Entre em contato: (41) 3207-5900 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Formada por profissionais 
de diversas áreas, a equipe 
atua em quatro macro pilares: 
Transformação Digital (soluções 
tecnológicas), Transformação 
Cultural (difundir mindset de 
inovação), Pesquisas Estratégicas 
(uso de novos modelos de negócio 
e estudos sobre tecnologias) e 
Desenvolvimento de Ecossistemas 
(parceria com startups).

Introduzir novidades e fazer algo como não era feito 
antes. O significado da palavra inovar traduz bem 

as ações do Banco CNH Industrial quando o assunto é 
oferecer aos clientes as melhores soluções em serviços 
e produtos bancários, além, é claro, da melhor experi-
ência. Para isso, o braço financeiro da CNH Industrial 
investe em tecnologia e conta com uma equipe  
Multidisciplinar de Inovação, responsável pelo desen-
volvimento de soluções inovadoras e por difundir a 
transformação digital e cultural dentro da instituição. 

“Inovar é um processo contínuo para nós. Den-
tro desse princípio, sempre que há novas tendências 
avaliamos a aplicabilidade em nosso negócio”, ressalta 
Marcio Contreras, membro do Comitê de Inovação. 

O QUE VEM POR AÍ 
Já em desenvolvimento na instituição financeira,  
o +Capital, plataforma para aprovação  
automática de crédito, irá transformar a experi-
ência e a maneira como o Banco CNH Industrial 
oferece financiamento ao cliente. 

Seguindo a evolução tecnológica de processos, o 
Banco conta com um comitê de estudos de RPA (Robo-
tic Process Automation) que busca avaliar as melhores 
tecnologias de automação para aplicação nos procedi-
mentos internos da empresa. 

Além de acompanhar as tendências 
e estudar tecnologias de ponta, o Banco 
CNH Industrial está atento às necessida-
des em tempos de pandemia.  
O novo canal de atendimento via  
WhatsApp Business, lançado em maio 
deste ano, chega para melhor atender 
os clientes. O canal, que hoje é exclusivo 
para solicitação de boletos e atendimento 
Suporte aos Concessionários, conta com 
assistente virtual operacionalizado por 
robôs para atendimento e direciona-
mento de solicitações. Com a tecnologia 
chatbot, a ferramenta, em breve, contará 
com novas funcionalidades. “Inovar não 
é apenas criar, mas se adequar aos dife-
rentes cenários”, finaliza Marcio. 

Banco CNH Industrial permanece atento às novas tendências 
do mercado e às necessidades dos clientes

• Porta-copos; 

• Estilo do duto de ar;

• Localização das portas USB e auxiliar;

• Faróis de serviço;

• Joysticks;

• Interruptores nos postes esquerdo e direito nas  
laterais da cabine;

• Cabines fechadas trazem novo sistema de partida  
do motor (interruptor tipo giratório);

• Botão “Operate”, utilizado para liberar o fluxo 
hidráulico, antes localizado no painel de instrumentos, 
agora é um botão maior, próximo do interruptor de 
partida, e pode ser facilmente identificado;

• Assento com suspensão mecânica ou a ar. 

Novidades 
dentro da 
cabine:

• Com novo isolamento no cabeamento elétrico, 
implicitamente traz consigo o conceito de “isolante” 
(blindagem, elétrica, térmica e proteção contra acúmulo 
de poeira e água);

• As proteções contra derramamento de material (Spill 
Guard) foram eliminadas como opção de fábrica, mas 
seguirão disponíveis como peça de reposição;

• Os modelos com chassi grande (L325 e L330) passam a 
ter a porta traseira Heavy Duty como item de série;

• A oferta de caçambas foi simplificada e agora todas 
serão equipadas de fábrica com lâmina aparafusada. 

New Holland Produto

“Optei pelo modelo por saber que a  
New Holland Construction é uma marca 
consolidada no Brasil, responsável por 
produzir equipamentos de qualidade e que 

trabalham em alta performance, 
solucionando os desafios que 
encontramos em nossas obras.”

Rogério P. da Silva, sócio proprietário da empresa Submar Serviços  
Subaquáticos LTDA, foi o primeiro cliente a adquirir a New Holland L320.
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New Holland Capa

O momento de pandemia exige distanciamento 
social para preservar a saúde das pessoas. 

Ao mesmo tempo, a New Holland Construction 
sabe da importância de se manter próxima dos 
clientes, principalmente em períodos difíceis 
como o que estamos atravessando. Qual a  
solução? Nos reinventarmos e seguirmos em 
frente. Nossa marca e as concessionárias que 
nos representam nos quatro cantos do país  
utilizaram as facilidades tecnológicas para continuar 
prestando atendimento aos clientes de maneira  
próxima, ainda que fisicamente distante.

Além do atendimento feito por meio da 
nossa Rede de Concessionários, nosso Cus-

9

tomer Service está disponível via telefone, 
e-mail, website e WhatsApp. Adicionalmen-
te, lançamos o e-commerce da fábrica para 
aquisição on-line de peças de reposição e o 
canal de compras por meio do Mercado Livre. 
Além da comodidade, a segurança é garanti-
da pelos protocolos de cuidados estabelecidos 
pela marca. “Trabalhamos para definir medi-
das e recomendações de proteção para todos 
os colaboradores, parceiros e fornecedores. 
Desenvolvemos protocolos para recepção de 
peças, higienização das instalações, máquinas 
e contato com os clientes”, afirma o gerente de 
Marketing da New Holland Construction para 
América do Sul, Giovanni Borgonovo.

Um dos grandes diferenciais da nossa marca é a 
proximidade, a relação de confiança e relacionamento 
que cultivamos com cada cliente. Estreitamos nossos 

laços todos os dias por meio de nossos 
canais pessoais e digitais.” 
 
Paula Araújo  –  vice-presidente da New Holland Construction 
para América do Sul

“

@

Mesmo diante do atual cenário,  
New Holland Construction  
permanece ativa por meio  

dos canais de atendimento e das 
novidades propostas pela  
Rede de Concessionários 

Mais  
próximos do  

que nunca
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New Holland Capa

Canais de atendimento 
do Customer Service

  0800-777-6423
   (31) 2107-2345 
   Fale Conosco no  

       www.newholland.com.br/customerservice

CONTATO RÁPIDO 
A comunicação direta dos clientes com a  
New Holland Construction é realizada pela nossa 
central de atendimento ao cliente, o  
Customer Service. Por meio deste canal é pos-
sível esclarecer dúvidas sobre equipamentos, 
relatar falhas e paradas de máquinas e localizar 
a concessionária mais próxima, entre outras 
demandas. O funcionamento é 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Além do atendimento via 
telefone e do campo Fale Conosco no site da 
marca, a última novidade do Customer Service é a 
abertura do canal do WhatsApp, proporcionando 
ainda mais comodidade e rapidez. 

“O operador consegue entrar em contato conos-
co do canteiro de obras, onde pode acontecer do 
sinal de telefone ser fraco, mas o de internet ser 
satisfatório”, ressalta o gerente de Customer Care 
da marca, Thiago Souza. O contato inicial acontece 
por um robô, existindo a opção de conversar com 
um atendente. A central acompanha cada caso até 
a sua resolução, mesmo quando é necessário acio-
nar a intermediação de uma concessionária. 

CONCESSIONÁRIAS TAMBÉM INOVAM
Além de realizar atendimentos via WhatsApp 
e teleconferência, a principal aposta da Bamaq 
Máquinas, concessionária que representa a New 
Holland Construction em 16 estados do país, foi 
criar e disponibilizar na internet conteúdo infor-
mativo sobre os equipamentos. Sem dúvida, uma 
alternativa a mais para ajudar os operadores à 
distância. Dicas do Especialista é uma série de 
vídeos que têm sido publicados na página do 
Facebook da Bamaq com dicas de técnicos da 
empresa, abordando temas como cuidados  
do dia a dia, combustíveis e planos de  
manutenção das máquinas. 

As consultorias de vendas estão sendo realiza-
das virtualmente. Porém, com a flexibilização de 
medidas de isolamento social em determinadas 
localidades, alguns atendimentos que não são 
possíveis de forma remota estão começando a ser 
in loco. Neste caso, todos os consultores fazem 
uso de máscaras e álcool em gel e guardam uma 
distância segura para as pessoas.

“Mais do que disponibilizar vários canais de 
contato, estamos sempre treinando e conscien-
tizando nosso time para o fato de que a agilida-
de e qualidade no atendimento devem estar no 
nosso DNA”, afirma Vinícius Ferreira, gerente de 
Marketing da Bamaq.

NO COMPASSO DO CLIENTE
Garantir a qualidade do atendimento e ao 
mesmo tempo preservar a segurança de colabo-
radores e clientes também tem sido uma preo-
cupação da Shark Máquinas, nossa concessio-
nária nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do 
Sul. Para isso, a empresa investiu nos canais di-
gitais, como WhatsApp e videoconferência, além 
do telefone, que ganhou uma novidade recen-
temente. “Lançamos o nosso Fale Conosco, um 
canal de comunicação exclusivo e direto entre 
operadores das máquinas e a concessionária”, 
relata Gerci James, gerente geral de Serviços  
da Shark Máquinas.

Quando é necessário enviar um técnico para 
fazer manutenções em equipamentos, a Shark pla-
neja com antecedência os detalhes da visita a fim 
de assegurar a saúde de todos os envolvidos. Caso 
seja possível, os clientes transportam as máquinas 
para locais isolados, onde o técnico, que faz uso de 
máscara, poderá trabalhar com o mínimo de con-
tato possível com os trabalhadores da obra.

“Existe uma compreensão grande entre nós e os 
clientes em relação às recomendações de seguran-
ça. Por incrível que pareça, estamos conseguindo 
uma aproximação ainda maior com todos eles, pois 
buscamos juntos as melhores alternativas para 
cada caso”, celebra Gerci.

Saiba mais sobre o nosso 
WhatsApp na página 15. 

Para ver as 
Dicas do 
Especialista, acesse 
facebook.com/
bamaqnewholland

Distância segura: concessionária Shark Máquinas em São Paulo está preparada 
para receber clientes com toda a segurança
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Emblema 
“O local aqui é bastante amplo e arejado, 
o que facilita manter um bom distan-
ciamento uns dos outros. Além disso, 
todos fazem uso da máscara e do álcool 
em gel. De maneira simples e tomando 
os cuidados necessários, seguimos em 
frente, firmes e fortes.”

Hamilton Penteado Scudeller,  
sócio-proprietário da Emblema

Ricci Máquinas 
“Respeitamos o distanciamento mínimo 
de dois metros e disponibilizamos álcool 
em gel e máscaras para colaboradores e 
clientes. Durante a pandemia, lançamos 
o ‘Momento Maquinação com Rodrigo 
Ricci’, que são vídeos divulgados nas 
nossas redes sociais dando dicas  
sobre as máquinas.”

Rodrigo Ricci, diretor da Ricci Máquinas

Fertisolo 
“Tomamos diversos cuidados com higie-
nização e distanciamento social. Refor-
çamos atendimentos via WhatsApp e 
Skype. Quando vão a campo, os técnicos 
envolvem volantes e câmbios com filme 
plástico para movimentar os equipamen-
tos, sempre usando máscara e evitando 
contato com outras pessoas.”

Caroll Pyles, diretora executiva  
da Fertisolo

PME Máquinas 
“Estamos enfrentando a pandemia 
seguindo os decretos dos governos dos 
estados em que ficam as nossas unida-
des. E nosso site e redes sociais conti-
nuam executando o papel importante 
de passar informações para os clientes, 
divulgando entregas de equipamentos e 
promoções de peças.”

Frederico Gava, gerente de Divisão da 
PME Máquinas

Concessionárias 
seguras

Peças a um clique
Para fazer a manutenção dos equi-

pamentos muitas vezes é necessária a 
presença de um técnico na obra. Já para 
comprar peças novas da New Holland 
Construction basta acessar a nossa loja 
on-line. Lá são encontrados uma gama 
de itens, como filtros, correias, eixos e 
rolamentos, que podem ser adquiridos de 
forma remota, com autonomia para  
buscas, orçamentos e acompanhamento 
das solicitações. O e-commerce é integra-
do à Rede de Concessionários, atendendo 
todas as regiões do Brasil. 

Medidas de prevenção

A New Holland Construction mantém comunicação ativa com 
os concessionários, transmitindo recomendações de fábrica 
baseadas nas orientações da OMS (Organização Mundial da 
Saúde). Também foram enviados kits com máscaras e álcool 
em gel para serem distribuídos como forma de prevenção, 
saúde e segurança dos clientes e colaboradores das lojas.  
As recomendações são as seguintes:

As revendedoras 
também estão 
seguindo legislações 
estaduais e 
municipais quanto  
à abertura das  
lojas e medidas  
de precaução.

 Distanciamento entre as pessoas;

Uso de máscaras;

Disponibilização de álcool em gel;

Higienização das áreas de contato das máquinas, 
como painel, alavancas, telas e consoles. 

Mais detalhes sobre a nossa loja na 
página 16. 

Experiência do cliente

A parceria segue forte entre a New 
Holland Construction e a empresa 
Sucamar Locação de Bens, mesmo 
em meio à pandemia da Covid-19

12 revista Na Obra

Nos últimos quatro anos, máquinas da New Holland Construction têm sido utilizadas pela admi-
nistração pública de Itu (SP) para fazer a manutenção das estradas rurais do município. Para o ser-
viço pesado, as motoniveladoras e pás carregadeiras passam por manutenções frequentes, serviço 
realizado pela concessionária Shark Máquinas. Como a conservação das estradas não pode parar, 
o técnico continua realizando o trabalho presencialmente, porém não vai equipado apenas com fer-
ramentas, mas também com itens de segurança contra a contaminação pela Covid-19: máscaras e 
álcool em gel. “O serviço está sendo realizado normalmente e em total segurança. A nossa parceria 
com a New Holland e a Shark Máquinas atende bem as nossas necessidades”, ressalta o secretário 
de Serviços Rurais de Itu, Adauto Gonçalves.

A Sucamar Locação de Bens, empresa de Olímpia (SP) especializada em locação de máquinas 
para o setor sucroenergético, também acionou a Shark para aquisições de peças e serviços de ma-
nutenção recentemente. Por WhatsApp, o empresário Paulo Vasconcelos fez contato com a conces-
sionária, recebendo a visita de um técnico para fazer ajustes nas motoniveladoras e minicarregadei-
ras da empresa. “Toda vez que precisei, foram muito rápidos. O atendimento é muito bom”, relata.



New Holland Capa

New Holland Construction também disponível no WhatsApp

Na palma da mão
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     WhatsApp New Holland 
Construction em números  
(de janeiro a dezembro de 2020)

Mensagens Chatbot 

Interação com atendentes 

PESSOAS ENTRARAM EM CONTATO COM O  
CANAL DESDE O LANÇAMENTO494

MENSAGENS RECEBIDAS9.219
MENSAGENS ENVIADAS 12.940

MENSAGENS RECEBIDAS4.268
MENSAGENS ENVIADAS 5.540

O atendimento também está disponível no  
0800-777-6423 e no e-mail  
customerservice.brasil@newholland.com

SALVE O NÚMERO (31) 2107-2345 NO SEU CELULAR E ENVIE 
UMA MENSAGEM PARA O NOSSO WHATSAPP. 

O WhatsApp facilitou, e muito, a comunicação, 
não é mesmo?  Por ele é possível enviar men-

sagens de texto, vídeos e fotos. A comunicação é 
muito mais ágil e quase todo mundo utiliza. Para se 
ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela Mobile 
Time, em parceria com a Opinion Box, no final de 
2019, mostra que o WhatsApp é líder entre os apli-
cativos de mensagens e está em 98% dos celulares. 

Sabendo que a maioria das pessoas usa o apli-
cativo, a New Holland Construction, que já contava 
com atendimento por telefone e e-mail, lançou, em 
maio deste ano, o Customer Service via WhatsApp. 
O serviço, disponível no número (31) 2107-2345, 
veio para facilitar a comunicação e deixar a marca 
ainda mais próxima do cliente. “Não poderíamos 
ter lançado em melhor hora. Neste momento de 
pandemia sabemos que nossos clientes necessitam 
que estejamos ainda mais próximos”, comenta 
Flávia Cruz, analista Customer Care. 

REPLETO DE BENEFÍCIOS 
Acessibilidade, facilidade, agilidade, praticidade, 
flexibilidade e atendimento personalizado são 
alguns dos benefícios do canal, que pode ser usado 
para solicitações, informações e reclamações. “O 
cliente tem tudo o que precisa na palma da mão e 
pode falar com a gente no momento que preferir. 
Saber dessa comodidade é muito importante, por 
isso estamos trabalhando para aprimorar esse 
canal cada dia mais”, aponta Flávia. 

O aplicativo é verificado e seguro e funciona 24h 
por dia, sete dias por semana, via chatbot, ou seja, 
de forma automática. O atendimento humano, rea-

lizado de forma personalizada pelos atendentes da 
marca, é feito de segunda a sábado, das 8h às 20h. 

 

New HollandNew HollandServiços

Consultoria remota
A New Holland Construction tam-

bém tem prestado atendimento dife-
renciado às concessionárias durante a 
quarentena. Uma solução para evitar 
a presença dos especialistas de Su-
porte ao Produto nos locais é o Tech 
In Field, nova tecnologia que permite 
uma vídeo-chamada com o mecânico 
da concessionária em tempo real na 
hora da manutenção. “Além de reduzir 
as viagens e o risco de contágio, é um 
suporte mais rápido, o que faz diminuir 
o tempo de máquina parada”, afirma 
Paulo Cassimiro, gerente de Suporte ao 
Produto da CNH Industrial.

Desde o fim do ano passado, a New 
Holland Construction também tem 
disponibilizado uma série de webinars 
(treinamentos pela internet) voltados 
para a capacitação da Rede de Conces-
sionárias. São tratados assuntos técni-
cos da área de Aftermarket Solutions e 
melhorias de processos.

Siga a New Holland 
Construction nas  
redes sociais

@NHCEBRASIL

NEW HOLLAND CONSTRUCTIONf

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

NEW HOLLAND CONSTRUCTIONTécnico utiliza o sistema Tech In Field na 
concessionária Bamaq em Contagem (MG)

14 revista Na Obra

CONTATO DIRETO COM A FÁBRICA
Já o 0800 do Customer Service foi a escolha de 
Pollian Dantas para resolver a sua necessidade. 
Ele é responsável pelo departamento de com-
pras da Minerações e Construções, empresa do 
Grupo Potiguar, localizada em Macaíba (RN). 
O contato foi para conseguir um novo vedador 
de óleo para uma das sete escavadeiras que a 
empresa possui para o trabalho com minera-
ção. Devido a pandemia, houve falta de peças 
no mercado e dificuldade da concessionária que 
os atende de concretizar a venda. 

“A própria fábrica se mobilizou para verifi-
car o que estava acontecendo e nos deu retorno. 
Também consegui dar algumas sugestões para 
aprofundar as relações entre a nossa empresa e 
a marca”, comenta Pollian.

in
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New Holland Aftermarket Solutions New HollandEspaço do Concessionário 

Nova concessionária no 
estado do Mato Grosso
Presente em 16 estados, Bamaq abre unidade na região de maior produção nacional de grãos

Um estado brasileiro de extensas planícies 
e amplos planaltos localizado na região 

Centro-Oeste passou a abrigar, desde dezem-
bro de 2019, mais uma unidade da Bamaq, 
um dos maiores concessionários New Holland 
Construction do Brasil. A cidade escolhida foi 
Cuiabá, a capital de Mato Grosso. O Grupo 
Bamaq representa a marca da CNH Industrial 
em 16 estados do país.

“Esperamos realizar a inauguração oficial 
depois que este momento de pandemia pas-
sar. Afinal, queremos celebrar não só a nova 
unidade como também os resultados que, em 
poucos meses, atingiram as expectativas tra-
çadas pelo corpo diretivo da empresa”, afirma 
Vinícius Ferreira, gerente de marketing do 
Grupo Bamaq. Além das máquinas New 
Holland Construction, os clientes da região 
passam a contar com serviços completos de 
assistência técnica, manutenção preventiva e 
peças genuínas.

Rua A nº 3470, 
quadra 05, lote 
A2, Jardim 
Industriário
Cuiabá - MT 
CEP: 78098-270

(65) 3612-0600

Ao alcance  
de um clique
E-commerce oficial da New Holland Construction já está no ar com os itens mais procurados pelos clientes da marca

16 revista Na Obra

A New Holland Construction sempre busca for-
mas para facilitar a vida do cliente. Além de 

contar com centenas de concessionárias em todo 
o país e uma página oficial no Mercado Livre, o 
maior site de compras do Brasil, a marca lançou, 
no início de maio, uma loja virtual.  

“O intuito foi diversificar os canais e oferecer 
mais uma opção para o cliente. Continuaremos 
com nosso canal no Mercado Livre e, agora, com 
o site, que terá promoções e produtos exclusi-
vos”, explica Ludmila Giori, responsável pelo 
projeto de e-commerce na área de Aftermarket 
Solutions da CNH Industrial.

Na página é possível encontrar itens originais 
de alto giro para a manutenção de equipamentos, 
como a linha NEXPRO e Peças Genuínas. São op-
ções das mais diversas categorias: cabine, caçam-
ba, chassi, direção, eixos, filtros, freios, motor, 
sistema elétrico, hidráulico e transmissão. E o 
objetivo é crescer ainda mais, adicionando novas 
peças ao portfólio da loja, itens de merchandising 
e etc. O cliente tem a opção de cadastrar o e-mail 
na loja virtual e receber todas as novidades da 
marca em primeira mão. 

BENEFÍCIOS  
A loja aceita diversos cartões de crédito, conta 

com plataforma de pagamento segura e confiável, 
permite o parcelamento em até 12 vezes sem ju-
ros, oferece frete atrativo, entrega em todo o país 
e possibilita retirar a compra na concessionária 
mais próxima, sem custo adicional. 

“Além de todas essas vantagens, é importan-
te que o cliente tenha total comodidade e segu-
rança ao realizar sua compra pelo computador 
ou celular. Principalmente neste cenário de 
digitalização durante e pós-pandemia, quando 
precisamos facilitar ainda mais o processo para 
o cliente”, finaliza Ludmila. 

Acesse o e-commerce da New Holland 
Construction e conheça os nossos produtos. 
Aponte a câmera do seu celular para o código 
ou use um aplicativo específico.

Para saber mais sobre o e-commerce da 
New Holland Store, que oferece produ-
tos exclusivos, além da edição limitada 
comemorativa aos 70 anos da marca,  
leia a matéria da página 19. 

Confira! 
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New HollandProduto 

POTENCIAL AGRÍCOLA 
A expectativa da Bamaq é consolidar a empresa 
na região, validando a importância do produto 
New Holland Construction. Afinal, Mato Grosso 
possui grande potencial agrícola, sendo o maior 
produtor nacional de grãos e com registros 
contínuos de recordes de safra a cada ano. Tal 
cenário reflete a necessidade de tecnologia em 
maquinários e aplicações agrícolas, favorecendo 
a atuação da concessionária. 

Para isso, a Bamaq possui uma equipe 
treinada para entender a necessidade real do 

cliente e, assim, ofertar o melhor produto ou 
serviço. ”Nossos consultores têm vasto conheci-
mento sobre as demandas da região. Tudo isso 
sem falar do nosso relacionamento com o Banco 
CNH Industrial e nosso departamento de peças 
e serviços, com mecânicos qualificados, aten-
dendo a necessidade do cliente com rapidez”, 
explica Vinícius. Esta excelência no serviço  
da Bamaq somado ao alto nível de qualidade 
dos produtos New Holland Construction expli-
cam a história de 46 anos de sucesso da par-
ceria. “E ainda temos muito para conquistar”, 
completa o gerente de marketing. 

Neste ano, a Bamaq também passa a ser Distribuidor Master FPT Industrial, outra marca da CNH 
Industrial, ampliando a cobertura nas regiões Nordeste e Norte do país, nos estados do Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Pernambuco e Roraima.

A Bamaq oferece, além de motores e geradores, assistência técnica, serviços especializados e reposi-
ção de peças genuínas da FPT Industrial para motores on-road, de transporte de cargas e passageiros, 
off-road, de máquinas agrícolas e de construção, marítimo e de geração de energia.

Expandindo os negócios

Tem para todos os gostos
E-commerce da New Holland Store oferece produtos exclusivos, além da edição limitada comemorativa aos 70 anos da marca

Além das opções de moda, kits de churrasco, 
queijo, pizza, facas, sacolas térmicas e xícaras in-
tegram a linha Casa e Culinária. Na de Escritório, 
porta-cartões, porta-canetas, chaveiros, power-
bank, mouse, cadernos e outros itens ajudam a 
customizar o ambiente corporativo. A marca tam-
bém pensou nas pessoas que gostam de viajar. A 
Linha Viagem oferece malas, mochilas, almofadas 
de pescoço, necessaires e bolsas.

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO  
Os produtos da Edição Limitada dos 70 anos da 
New Holland Construction são uma novidade 
na loja virtual. Para comemorar as sete décadas 
de atuação da marca no Brasil, foram produzi-
dos itens exclusivos para o dia a dia dos fãs da 
marca. Os produtos podem ser adquiridos pelo 
site da New Holland Store ou no Market Place 
da marca no Mercado Livre. 

Acesse a New Holland 
Store e conheça os nossos 
produtos. Aponte a câmera 
do seu celular para o 
código ou use um aplicativo 
específico para acessar.

Desde calçados a miniaturas de máquinas, 
brinquedos, roupas e acessórios. Todos esses 

e outros diversificados itens estão disponíveis 
na loja virtual New Holland Store. São produtos 
exclusivos, pensados para diferentes públicos, e 
que fazem parte do catálogo que atende às mar-
cas New Holland Construction e New Holland 
Agriculture. “Sabemos da ligação que nossos 
clientes possuem com a marca, por isso oferecer-
mos produtos que eles possam usar no dia a dia 
é uma maneira de estarmos próximos”, explica 
Bruna Mesquita, coordenadora de marketing da 
New Holland Construction. 

A linha de vestuário atende homens, mulhe-
res e crianças em diferentes estilos de jaquetas, 
camisetas estampadas, camisas polo ou sociais. 
Calçados, óculos e relógios também são encon-
trados no e-commerce a partir de parcerias  
com marcas de destaque no mercado. 

A inauguração da unidade de Cuiabá deve ser 
celebrada após o período de pandemia, quando será 
possível reunir as pessoas para comemorar

REDES SOCIAIS BAMAQ @ BAMAQMAQUINASf in

Na página 16, você fica por dentro 
de todos os detalhes  sobre o  
e-commerce da New Holland  
Construction. Confira!

Você já leu? 

New Holland Espaço do Concessionário
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