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O que é o Plano de Troca WEG?

É um programa WEG que busca incentivar a 
substituição de motores com baixos níveis de 
rendimento, onde o motor usado de qualquer 
marca entra como parte do pagamento de           
um motor WEG novo.

Quais são as vantagens do 
Plano de Troca WEG?

Promover a troca de motores usados e de baixa 
eficiência por motores mais econômicos e de 
baixa manutenção, tornando a planta mais 
eficiente, através de:
g Redução do consumo de energia elétrica  
 (retorno do investimento)
g Confiabilidade da planta
g Garantia de fábrica 
g Redução de emissão de CO2 
g Produto padronizado (mesma relação  
 Potência x Nº de polos x Carcaça dos  
 motores de rendimento standard) 
g Destinação ambientalmente adequada dos  
 resíduos sólidos através da logística reversa

Quais motores posso enviar 
para o Plano de Troca WEG?

Motores de qualquer marca e modelo, funcionando 
ou não, desde que completos (rotor com bobinagem 
completa, estator, carcaça, tampas). 

Como realizar a avaliação para  
o Plano de Troca WEG?

Acessar o Software See+ que possibilita avaliar o 
Plano de Troca no caso de Eficiência Energética ou 
Reparo do motor. Acesse o software através do link: 
www.weg.net/see+

Quais os procedimentos para fazer o Plano de Troca WEG?

a) Negociar plano de troca – no momento da compra de novos motores (no caso do plano ser feito 
específico para o pedido atual) ou quando houver o envio cumulativo de motores (no caso do banco de 
crédito), o cliente deve entrar em contato com a WEG ou Revenda para realizar uma avaliação da sucata 
que será enviada para o plano de troca.

b) Definição dos motores (sucata) 
g Os motores usados/danificados podem estar queimados/danificados, mas devem estar com bobinado,  
 rotor, carcaça, tampas e rolamentos.
g Critérios para determinar a potência do motor usado/danificado, será a informação na placa de   
 identificação do motor.
g Caso o motor usado/danificado não tenha placa:
 1º- Determinar carcaça, verificando a altura da base do motor até o centro do eixo (mm). Ex.: Se a   
 distância medida for de 132 mm, a carcaça é 132.
 2º- Determinar potência, verificando qual a menor potência em 4 polos que a WEG fabrica nessa   
 carcaça, utilizando o Catálogo Geral de Motores. 
 Ex.: Na carcaça 132, 4 polos, fabricamos as seguintes potências: 10 cv, 12,5 cv e 15 cv. Deverá ser  
 utilizada a potência de 10 cv.
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c) Definição dos valores pagos pelo plano de sucata
g Envio dos motores (sucata) igual aos que estão sendo adquiridos
 Com base nos preços dos motores que estão sendo adquiridos pelo cliente, define-se o valor que será   
 pago pela sucata.
 Exemplo: 
 1. Motor que está sendo adquirido custa R$ 10.000,00 (com impostos)
 2. Foi negociado 8% para o Plano de Troca 
 3. 8% de R$10.000,00 = R$ 800,00 (com impostos)

g Envio dos motores (sucata) para Banco de Crédito
 Para definição dos valores pagos pelos motores (sucata) onde não sabemos quais os motores que o  
 cliente irá adquirir, utilizam-se como base os valores da linha Premium.
 Exemplo:
 1. Plano de Troca tem o percentual de 8%
 2. Cliente tem um motor (sucata) de 75 cv 4P
 3. Utiliza-se o valor de venda do motor de 75 cv 4P 
 4. Aplica-se percentual de 8% do plano de troca sobre o valor de venda (já com impostos)
 Obs.: Para os clientes que possuem contrato utiliza-se o preço base do contrato

 Para clientes que possuem os motores em seu ativo imobilizado ou podem ser caracterizados como  
 sucata, efetuarão a venda sem incidência de alguns impostos, portanto o cálculo acima deverá   
 também ser sem estes impostos.

d) WEG faz o pedido de compra com o valor negociado e passa para o cliente o número do pedido 
de compra que deve, obrigatoriamente, constar na nota fiscal de venda de sucata.

e) Condições gerais para emissão da nota fiscal
 A nota fiscal deve conter:
g Número do Pedido de Compra WEG
g Valor total da NF de venda de sucata
g Condição de pagamento de 365 dias sem custo financeiro (em carteira)
g Relação de motores (descritos um a um) conforme arquivo “Plano de Troca.xls”

Observações para Nota Fiscal:
g Quantidade de CV’s
g Programa PLANO DE TROCA. Motores enviados ao fabricante para a correta 
 destinação dos componentes.

f) Condições gerais do Plano de Troca
g O crédito do plano de troca terá validade por 1 ano, portanto     
 os motores novos deverão ser adquiridos dentro deste período.
g Se, ao final de 1 ano, o cliente não adquirir motores novos suficientes para abater  
 o crédito, deverá ser solicitado abatimento da NF de venda de sucata.
g No recebimento da Sucata, será feita conferência e avaliação da sucata  
 efetivamente enviada pelo cliente. 
g Se houver divergência, será necessário entrar em contato com o cliente 
 para resolver as divergências encontradas.
g Se não houver divergência, será liberado processo para a Seção de Contas 
 a Pagar para fazer encontro de contas com as NF’s dos motores adquiridos.
g Lembrando que se a WEG não receber a sucata o cliente deverá pagar a    
 duplicata em aberto.
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Qual a operação fiscal que devo utilizar (tipo de nota)?

As notas fiscais de venda para a WEG no plano de troca podem ser feitas da seguinte forma:
g Imobilizado: Motor usado 
g Insumo: Motor usado 
g Insumo: Sucata (seguindo as diretrizes do Sefaz, onde o motor deve estar “destruído”                                
 ou “descaracterizado”)

Contate a WEG ou seu revendedor para obter maiores detalhes sobre a emissão 
da Nota Fiscal (CFOP e impostos incidentes).

WEG Equipamentos Elétricos S.A.  
Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4020
São Paulo - SP - Fone (11) 5053-2300 - Fax (11) 5052-4212
planodetroca@weg.net - www.weg.net 

Há quantidade mínima de motores 
para envio?

Não há quantidade mínima. O cliente poderá 
enviar para a WEG ou para a Revenda uma 
quantidade de motores (mediante aprovação).

Como funciona o frete até a WEG?

Acima de 500 cv (um motor ou cumulativo) o frete 
é por conta da WEG. 

Qual o percentual de desconto que 
ganho com o Plano de Troca?

O percentual de desconto na compra de um 
motor novo é de 8%, podendo chegar a 12%  
caso o cliente envie até 50% a mais de sucata 
que está adquirindo.

As Revendas WEG também 
fazem o Plano de Troca?

Sim, todas as revendas WEG estão habilitadas. 
Porém, todas as negociações do que tange o 
frete e percentual de descontos devem ser 
negociadas diretamente com a revenda.
Após concretizada as negociações com a 
revenda, a Weg fica responsável pelo destino 
adequado da sucata, e também disponibiliza 
melhores condições para tornar os investimentos 
em E.E mais atrativos. 

Quais motores posso comprar com 
o benefício do Plano de Troca?

Todas as linhas de motores IR3 Premium,  
IR4 Super Premium e as de baixo custo 
operacional. Sendo elas: W22 IR3 Premium, 
W22Xd, W22Xtb, W22 Quattro, W22 WELL, 
W22 Mining, W22 Wash, e Roller Table. 


