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Rede de Concessionários em 2021:
fortalecendo o protagonismo
junto aos clientes

Convenção Nacional Assobens aborda planejamentos para 2021

ANÚNCIO

EDITORIAL

Iniciamos 2020 com a missão de sermos protagonistas
junto aos clientes em todas as suas relações com a
marca Mercedes-Benz. Não imaginávamos o quanto
esse protagonismo seria posto à prova e todas as
oportunidades e conquistas que ele nos proporcionaria
ao longo de um ano tão desafiador.
Fomos surpreendidos pela avalanche da pandemia de
Covid-19 e tivemos que depositar foco, energia e
criatividade em inovação e soluções para assistir os
nossos clientes, fazendo o mercado e o negócio
continuarem a girar. Hoje, quase um ano depois que o
mundo praticamente parou, observamos com pesar a
perda de tantas vidas, mas ao mesmo tempo com
satisfação as realizações que a Rede de Concessionários
conquistou e as vidas que possivelmente ajudamos a
melhorar mantendo a frota Mercedes-Benz circulando
por todo o Brasil.
Para relembrar tudo isso, preparamos uma retrospectiva
com os principais pontos das ações associativas ao longo
de 2020, de lançamentos de produtos e serviços a
projetos da Rede e premiações.
Além de analisar nossos resultados do ano que finda,
também é tempo de olhar para a frente. E nosso objetivo
macro para 2021 está posto: fortalecer o protagonismo
da Rede de Concessionárias Mercedes-Benz junto aos
clientes. As metas e desafios para cada segmento foram
pauta da Convenção Nacional Assobens e você confere
os destaques desse evento na nossa matéria de capa.
Ser protagonista é trabalhar com proatividade, inovação,
abraçar desafios e sair à frente, exercendo o papel
principal no teatro dos negócios. Obrigado por terem
assumido esse papel em 2020 e estamos otimistas para
o que vamos viver em 2021.
Um forte abraço.
Joel
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CAPA
36ª Convenção Nacional Assobens

ARTIGO

Romeo Busarello aborda Ego x Eco

RETROSPECTIVA 2020
Eventos, lançamentos de produtos
e serviços, enfretamento do
Covid-19, conquistas da Rede
e muito mais.

CAPA

36ª Convenção Nacional Assobens:
Fortalecendo o protagonismo
junto aos clientes
Pela primeira vez realizado virtualmente, encontrou reuniu Rede e parceiros
em debates sobre conquistas de 2020 e planejamentos para 2021
Diante de um ano como 2020, em que o planeta teve que
aprender a funcionar em meio a uma pandemia, assumir
uma posição de protagonismo foi essencial. Em tempos de
distanciamento social, a Rede de Concessionários e o
mercado de veículos comerciais tiveram que desenvolver
um novo jeito de fazer negócios, investindo em tecnologia e
apostando em ideias inovadoras que antes estavam
somente no papel.
Agora, é o momento de analisar os projetos de sucesso e
planejar as metas e estratégias para 2021. E isso foi pauta
da 36ª edição da Convenção Nacional Assobens, realizada
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virtualmente em 9 e 10 de dezembro, com o tema central
“Fortalecendo o protagonismo junto aos clientes”.
Cerca de 230 pessoas, entre colaboradores da Rede, da
fábrica e parceiros, acompanharam a transmissão do
evento e puderam interagir por meio do envio de
perguntas e também curtindo um happy hour online ao fim
da programação.

CAPA

Assobens - Resultados de 2020
Mesmo com o cenário adverso enfrentado por conta da
pandemia, a Rede de Concessionários Mercedes-Benz
conseguiu melhorar resultados em diversos índices. A
participação de mercado, por exemplo, cresceu em
caminhões (de 29,1% em 2019 para 31,6% este ano,
considerando de janeiro a novembro) e também em vans
(de 35% para 35,9%). Em ônibus, o market share sofreu
recuo, uma vez que a empresa não participou do programa
Caminhos da Escola em 2020. Contudo, houve
crescimento de par ticipação nos segmentos de
fretamento, rodoviário e até mesmo urbano.
Considerando o desempenho interno das concessionárias,
houve resultados positivos também em retorno sobre
vendas, no resultado departamental de serviços e ainda na
absorção de pós-venda. “Toda a Rede fez a lição de casa
este ano: reduziu despesas, adequou a estrutura e
aproveitou as oportunidades oferecidas pelo mercado.
Percebemos que os resultados vêm se solidificando nos
últimos anos e continuaremos trabalhando nesse sentido”,
explica Joel Alberto Beckenkamp, presidente da Assobens.
Para ajudar os concessionários a atingirem essas metas
em 2020, a Assobens trabalhou baseada em seis pilares:
absorção, rentabilidade, satisfação, digitalização,
aspecto legal e planejamento. Um dos projetos mais
relevantes do período foi a mudança de remuneração
para a comercialização de Planos de Manutenção.
“Chegamos num patamar muito interessante e agora
precisamos assumir o protagonismo de vender esse e
outros serviços. Ferramentas como essa aumentam a
fidelidade do cliente e a presença na oficina, mas, para
isso, é preciso criar processos estruturados e
sistemáticas para a comercialização”, destaca Joel.

2021 - Ano de recomeços e
ainda mais protagonismo
O mote para 2021 estabelecido pela Assobens é
“Fortalecendo o protagonismo junto aos clientes”.
“Passaremos por um recomeço desafiador, mas com a
certeza de que continuaremos inovando, apostando em
tecnologia e empatia e caminhando ainda mais perto dos
nossos clientes. Para isso, precisamos entender que nosso
sucesso depende exclusivamente dos nossos atos”,
ressalta Joel A. Beckemkamp.
Os trabalhos da Assobens em 2021 serão baseados em
gestão, governança, serviços, digitalização, rentabilidade
e planejamento.

7

CAPA

Visão da Fábrica
O presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América
Latina, Karl Deppen, participou da Convenção Nacional
Assobens ao vivo, por vídeo, e comentou sobre algumas
conquistas deste ano. “O ano de 2020 será para sempre
associado a um ano de pandemia e aos impactos gerados
na economia e na vida em todo o mundo. Para as
concessionárias, não foi diferente. Mas nossos clientes
dependem de nós e eles puderam contar conosco, por meio
da Rede de Concessionárias. Essa capacidade de contar
conosco foi o que manteve tudo em movimento”, destacou.
“Gostaria de expressar meu respeito e gratidão pelo
fantástico desempenho de vocês. Foi um ano difícil, mas
também foi muito bom ver que, com a liderança correta,
conseguimos manter a nossa liderança de mercado apesar
da pandemia. Vocês mostraram como uma rede forte é
importante. Vamos chegar a 2021 com muito otimismo.
Todos nós da Mercedes-Benz precisamos ser os melhores
da indústria e o esforço de cada um conta”, complementou.
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CAPA

Caminhões
O vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e
Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncini,
esteve presencialmente na Convenção e abordou temas
como setores econômicos fundamentais neste ano e
aprendizados que devemos levar para 2021.

de eficiência e redução de custo. O online ampliou a
gama de relacionamento. Ficou claro o nível de
relacionamento que temos com os clientes, que
toparam fazer negócio de forma virtual. Isso deve se
manter pelo menos de forma híbrida. Agora
precisamos continuar investindo em promover uma
ótima experiência ao cliente, entregando o que
prometemos”, destacou.
O diretor de Vendas & Marketing Caminhões da fábrica,
Ari Gomes de Carvalho, também apontou projeções para
2 0 21 . “A c a d e i a d e f o r n e c i m e n t o c o n t i n u a r á
complicada, mas o agronegócio e a mineração
apresentam tendência positiva, assim como o índice de
confiança do empresário industrial. Muitos empresários
têm preferido alugar veículos em vez de investir em frota
própria, então os contratos de locação devem ampliar.
Nossa expectativa é de um mercado de 95 mil
unidades”, detalhou.

“Em caminhões, além do agronegócio, que continuou
voando alto com a supersafra, tivemos bom desempenho
em segmentos como bebidas, alimentos e comércio
e l e t r ô n i c o , qu e i mp u l s i o n a r a m a l o g í s t i c a e o
transpor te”, afirmou. “Algumas dessas práticas
continuarão. Quem teve boa experiência comprando
online vai continuar”.
O vice-presidente também acredita que os novos
jeitos de negociar e as plataformas digitais também
devem continuar. “Todos perceberam um ganho

Ônibus
Não há dúvidas de que o segmento de ônibus foi o mais
afetado pela pandemia. Com o distanciamento social,
trabalho em home office e suspensão de deslocamentos,
o investimento no transporte coletivo caiu. Mesmo assim,
a Rede de Concessionários conseguiu manter uma
excelente participação de mercado nos segmentos
urbano (73%), fretamento (58%) e rodoviário (60% - dados
até novembro).
“Quero parabenizar todo o time de ônibus e os Center Bus,
que nos ajudaram a chegar a esses índices”, disse Walter
Barbosa, diretor de Vendas & Marketing Ônibus. “Para
2021, esperamos um crescimento de 15% no mercado e
focaremos em soluções de crédito, licitações e foco na
nossa Rede”, afirmou.
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Vans
Enquanto o segmento de van passageiro foi bastante
afetado pela pandemia de Covid-19, o setor de veículos
leves de carga apresentou alta demanda, impulsionado por
e-commerce e também com crescimento em ambulância.
Até novembro, a participação de mercado da marca em
large vans era de cerca de 36%, seguido de um concorrente
com apenas 19%. “Agradeço a Rede pelo trabalho
excepcional e por alcançarmos o quarto ano consecutivo de
liderança no mercado”, ressaltou Jefferson Ferrarez, CEO
da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.
“Para 2021, prevemos um mercado de 33 mil unidades,
incluindo a retomada do segmento de vans de passageiro, em
que a Mercedes-Benz segue com expressiva liderança devido
à diferenciação de seu produto. Focaremos em projetos como
programa de renovação de frotas, maior agilidade e qualidade
no atendimento à clientes, novo processo de programação de
veículos e estratégias para venda de serviços, inclusive com
campanha de incentivo”, apontou Ferrarez.

Serviços e peças
As concessionárias de veículos foram categorizadas como
parte da cadeia de serviços essenciais durante a pandemia e,
por isso, a Rede de Concessionários manteve as portas
abertas para dar suporte aos motoristas que rodaram por
todo o país transpor tando materiais, alimentos,
medicamentos e combustíveis para a população.
Assim, mesmo com a redução de atuação de alguns
segmentos, a Rede conseguiu bons resultados em serviços e
peças. “Claro que o número de passagens caiu em 2020, mas
tivemos aumento na mão de obra e no ticket médio, além de
um melhor resultado de absorção”, contou Silvio Renan,
diretor de Peças & Serviços ao Cliente da Mercedes-Benz.
O ano foi marcado também pelo início das operações do MB
Uptime (exclusivo para o Novo Actros), que inclusive
recebeu uma central de monitoramento na fábrica. Os
planos para 2021 incluem diversos projetos, como garantia
estendida, consultoria para ônibus, utilização de realidade
aumentada nas oficinas, entre outros.

Desenvolvimento de Rede
Os trabalhos realizados em 2020 contribuíram para
remodelar o programa StarClass, considerando
dimensões, qualidade, padronização e excelência
operacional. Três concessionários participaram de piloto
ao longo do ano (Minasmáquinas Divinópolis, Savana São
José dos Pinhais e De Nigris São Bernardo do Campo).
A partir de 2021, a Rede passará a acompanhar um
StarClass novo, que tem o objetivo de garantir a qualidade da
gestão das concessionárias Mercedes-Benz em todo o país.
Em relação a treinamentos, a necessidade do distanciamento
social impactou diretamente a mecânica que era utilizada até
então. “A revolução digital chegou até nós e o ensino a
distância virou realidade. Temos uma plataforma completa
para treinamento online e transformamos 80 cursos
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presenciais em virtuais, com amplo protagonismo dos alunos
nessa jornada”, explicou André Wulfhorst, gerente sênior de
Desenvolvimento da Rede de Concessionários e Treinamento
Veículos Comerciais da Mercedes-Benz.

CAPA

Consórcio Mercedes-Benz: recorde de produção
O ano de 2020 marcou um recorde histórico na venda de
cotas para o Consórcio Mercedes-Benz. Enquanto algumas
administradoras suspenderam ações como assembleias
mensais, o Consórcio Mercedes-Benz manteve os eventos
virtuais e abusou da criatividade.

“Foi um ano intenso e, para agradecer tantas conquistas,
premiamos os concessionários que mais se destacaram no
período de 1 de janeiro a 30 de novembro”, disse Sebastião
Cirelli, diretor executivo do Consórcio Mercedes-Benz. A
premiação considerou os resultados de produção de
consórcio e retenção. Confira quem foram os ganhadores
em cada regional:
Centro-Norte:
Cardiesel – Belo Horizonte (MG)

A visão da empresa para o próximo biênio é clara: tornar-se
o maior e mais relevante consórcio de montadores de
veículos comerciais do Brasil em vendas, conversão na
marca e experiência do cliente. “Para isso, precisamos
manter essa parceria com a Rede, inovando sempre,
marcando presença constante com clientes, conectados
com as ações comerciais e aprimorando nosso modelo de
gestão”, completa Cláudio Jesus, superintendente do
Consórcio Mercedes-Benz.
O Consórcio Mercedes-Benz também patrocinou happy
hours nos dois dias de Convenção e enviou cervejas e vinhos
para os convidados do evento. Os sommeliers Paulo Cursino
(de vinhos) e Marta Rocha (de cervejas) guiaram os
participantes por cada uma das bebidas.

Sul:
Mecasul - Nova Santa Rita (RS)
Sudeste:
Vitória Diesel - Linhares (ES)
Nordeste:
Mardisa - São Luís (MA)
Revendas Rodobens:
Rodobens - Jaboatão dos Guararapes (PE)
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Banco Mercedes-Benz: desempenho em 2020 e despedida do presidente e CEO Christian Schüler
O Banco Mercedes-Benz também participou presencialmente
da Convenção Nacional Assobens, a fim de compartilhar os
resultados alcançados no ano. A prioridade da instituição em
2020 foi proteger funcionários, clientes e concessionários,
mas sempre olhando para o futuro.
“Prorrogamos pagamentos, reduzimos taxas de juros,
mantivemos campanhas de incentivo e viabilizamos
vendas por meio do lançamento de produtos
financeiros. Fizemos uma força-tarefa para atender as
demandas de renegociação, participamos de
programas de restruturação e aumentamos carências e
prazos. Parceria foi o nome do jogo”, comentou Diego
Marin, diretor comercial do Banco Mercedes-Benz.

(Melhor local para trabalhar), sendo o único banco de
montadora a figurar na lista.
O investimento em soluções digitais também foi forte em
2020, com novas funcionalidades no Internet Banking,
BMB Digital e em melhorias de processos, como boleto
digital, seguros, portabilidade, automatização de
processos, usabilidade, assinatura eletrônica e até mesmo
treinamentos, com a plataforma Academia BMB. Essa
novidade inclusive foi lançada oficialmente na Convenção –
em 2021, o Banco trabalhará fortemente o treinamento da
Rede, com a nova plataforma digital acessível em
notebook, tablet e celular.
A Convenção Nacional Assobens foi palco também para a
despedida do presidente e CEO do Banco Mercedes-Benz,
Christian Schüler. Após quatro anos no Brasil, o executivo
parte para um novo desafio, como CEO global da Athlon,
uma das maiores empresas de mobilidade do grupo
Daimler, com sede na Holanda.
“O Brasil foi minha melhor experiência trabalhando no
Grupo, um país de paixão, inovação, flexibilidade, alegria e
um povo fantástico. Fico feliz por tudo que vivemos e
conquistamos juntos, triste por partir, mas a jornada
continua”, comentou Schüler.

No fim, a empresa se manteve líder em todos os segmentos
de financiamento e segue firme na busca do segundo
melhor resultado em novos negócios da história do banco
(igual a 2014 e atrás somente de 2019). Parte desse
sucesso é reflexo da ampla gama de produtos oferecida,
que inclui CDC (com as variações Decrescente e Flexibility),
Finame, Refrota, leasing, seguros, entre outros.
O Banco Mercedes-Benz comemorou também a conquista
de uma posição no top 10 do instituto Great Place To Work
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Mobil e Assobens - parceria de mais de 20 anos

Mais uma vez, a marca Mobil participou da Convenção
Nacional Assobens, compartilhando informações de
mercado e celebrando a parceria de mais de 20 anos com
a Associação. “Nossas crenças são similares:
acreditamos em atitude e protagonismo e temos o objetivo
de sempre levar mais eficiência, segurança e agilidade
aos negócios”, disse o Head Comercial da Moove - Mobil
Brasil, Gerson Francisco.
Sobre 2020, o executivo destacou alguns projetos
desenvolvidos para enfrentar a pandemia. “Criamos a Rota
Virtual, uma forma de continuar visitando clientes e
concessionários, para manter a conexão, compreender
desafios e conectar soluções. Foi uma prática que
funcionou muito bem e que vamos perpetuar”, lembrou.
Além disso, a marca também realizou práticas solidárias,
como a distribuição de cartilhas com kit de higiene para
caminhoneiros, com informações sobre como se proteger
do vírus, refeições gratuitas a motoristas de caminhão que
passaram pela fábrica da empresa durante três meses e

ainda a distribuição de 10 mil kit lanches para caminhoneiros
em cinco pontos de estrada, em parceria com a CCR.
Entre os planos para 2021, Gerson Francisco apontou: “ainda
haverá uma reorganização da cadeia de matéria-prima no
primeiro semestre, mas temos expectativa de crescimento e
reorganização de mercado, com foco no relacionamento e no
desenvolvimento dos negócios”.
O jornalista Pedro Trucão também participou da Convenção a
convite da Mobil e comentou sobre o que tem observado nas
estradas. “Acredito que teremos um crescimento muito rápido em
2021. Haverá uma busca maior por cargueiros e veremos maior
volume de autônomos. Espero um ano muito próspero, com safra
agrícola muito boa novamente e indústria em crescimento”.
Trucão também comandou um sorteio de brindes
oferecidos pela Moove entre membros da Rede. Os itens
foram: Galaxy watch, Airpods, chopeira elétrica, adega de
vinhos e uma máquina de bebidas.

Palestra sobre inovação
A Rede de Concessionários assistiu também a uma
palestra virtual com Romeo Busarello, diretor de Marketing
e Ambientes Digitais da Tecnisa, professor e autor, com
mais de 36 anos de experiência em empresas nacionais e

multinacionais nas áreas de consumo e digital business.
Ele deu uma verdadeira aula sobre inovação e compartilhou
mais alguns ensinamentos em um artigo exclusivo que você
confere na página 15 desta Assobens Magazine.
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EGO vs. ECO

ARTIGO

Por
Romeo Deon Busarello
Vice-presidente de Transformação
digital e inovação da Tecnisa
Professor da ESPM | INSPER |
FIA/USP | STARTSE
Mentor
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A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais
inteligente do grupo. Não existe mais a expressão “silêncio,
gênio pensando”. A sala é mais poderosa que o indivíduo.
Esse pensamento tem um impacto significativo nos
modelos de gestão das empresas construídas sob a
influência do PCC (planejamento, comando e controle), na qual
profissionais mais experientes foram formados ao longo da
sua carreira.
O presidente mundial da Microsoft, Satya Nadella, em uma
das primeiras reuniões anuais da empresa, no início da sua
jornada como um dos executivos mais cultuados da
atualidade, veio a público e disse a seguinte frase: “Nós
amamos Linux”. Era algo impensável para uma empresa
como a Microsoft, que passou boa parte da sua história
combatendo os softwares open source, pois entendiam
que, por trás de uma solução, teria que haver uma única e
sólida empresa proprietária.
Humildemente, eles reconheceram que estavam saindo de
uma era na qual sabiam tudo para uma era na qual
deveriam aprender tudo para continuar se mantendo como
uma empresa protagonista no mundo das grandes
empresas de tecnologia.
Essa frase mudou a cultura da empresa
e hoje ela rivaliza com as grandes
bigtechs como uma das empresas mais
valiosas do mundo. E olha que a
Microsoft estava flertando com o
ostracismo... É imperioso que as em
empresas entendam a importância de
sair do seu EGO SYSTEM e entrarem
para o seu ECO SYSTEM, interagindo
com todos os novos atores que estão
alterando a forma de se fazer e pensar
negócios.
Acabou a era dos indivíduos e de
empresas todas poderosas. No mundo
dos negócios, o que prevalecerá é o que
você sabe versus quem você conhece.
No final de cada ano, seremos as
mesmas pessoas, exceto por duas
coisas: pelos livros que lermos e pelas
pessoas que conhecermos. No entanto,
para deixar de lado o seu EGO e entrar
em definitivo para ECO, você deverá
mostrar muito interesse por todos esses
movimentos que estão colapsando os
negócios, pois quem tem interesse se
torna interessante e Eco system adora
pessoas interessantes.

RETROSPECTIVA

2020:

ano de desaﬁos
e, acima de tudo,
de superação

Relembre os principais acontecimentos desse período
e conﬁra atualizações sobre projetos

O ano de 2020 ficará marcado para sempre na memória de
todos – ano de pandemia, de desafios, mas também de muita
inovação e soluções arrojadas para superar as adversidades.

Eventos - Planejamento e tendências
A Assobens iniciou o ano participando da Convenção
Internacional no NADA Show/ATD Show, evento realizado pela
NADA (National Automobile Dealers Association) e ATD
(American Trucks Dealers) em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Na ocasião, o presidente Joel Alberto Beckenkamp e Bruno
Volpini, 1º vice-presidente da Assobens, acompanharam o
encontro, que recebeu mais de 22 mil participantes. Os temas
principais da feira incluíram cultura digital, relacionamento
com clientes e ampliação do portfólio de serviços – práticas
que se mostraram fundamentais em ano de pandemia.
A Rede também começou o ano participando das
Convenções Mercedes-Benz, com foco especial nas
demandas proporcionadas pela comercialização do Novo
Actros. Em Campinas (SP), a Convenção Big Bang Actros
reuniu, em fevereiro, 700 profissionais (entre gerentes de
vendas, vendedores e colaboradores de marketing).
Já na convenção de Peças & Serviços ao Cliente, com o tema
“Juntos na estrada e na cidade”, participaram 230
colaboradores no início de março, também em Campinas.
Os Workshops Vans aconteceram em diferentes etapas, de
maneira presencial ou via web, debatendo metas e desafios para
os profissionais da Rede que trabalham com a linha Sprinter.
Já o Encontro Nacional Center Bus contou com mais de 100
colaboradores da Rede do segmento de ônibus, com o
tema central "Times fortes lideram o futuro", em março, em
São Bernardo do Campo (SP).
Por fim, mais de 100 coordenadores de qualidade da Rede
participaram do Workshop StarClass, realizado em fevereiro,
em São Paulo (SP).
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Nesta última Assobens Magazine do ano, preparamos uma
retrospectiva dos principais acontecimentos dos últimos 12
meses, além da atualização de algumas ações. Confira a seguir!

RETROSPECTIVA

Inovação e comprometimento em ano de Covid-19
Não há dúvidas de que a pandemia do Covid-19 foi o
acontecimento mais marcante de 2020. Aliás, encerramos
este ano ainda trabalhando e vivendo com medidas de
segurança contra o vírus. Porém, talvez mais que o
coronavírus em si, o que devemos destacar quando
analisamos os últimos meses é a força que o mercado de
transporte de cargas e as concessionárias demonstraram
diante de tantas dificuldades.
Logo que a pandemia foi declarada e o isolamento social foi
recomendado, 100% das concessionárias Mercedes-Benz
continuaram prestando serviço nas oficinas, a fim de
atender os caminhoneiros que continuaram nas estradas
entregando os diversos itens essenciais para a sociedade.
A Assobens criou um guia para as oficinas da Rede – o
“Check-list contra o Covid-19”, com recomendações sobre
os protocolos que os concessionários deveriam adotar a
partir daquele momento.
Desde então, as revendas apostaram na criatividade e na
perseverança e sustentaram seus negócios, sempre
mantendo os cuidados necessários para proteger
funcionários e clientes. As medidas incluíram medição de
temperatura, uso de álcool em gel, higienização frequente
de ambientes, demarcações para distanciamento,
comunicação visual sobre cuidados contra o vírus e até
cronograma para utilização de refeitório.
Diante de um cenário desses, a inovação bateu à porta sem
demora, e a Rede passou a apostar em vendas por canais
digitais, trabalho via home office, reuniões por vídeo,
serviços por delivery (entrega de peças ou serviço realizado
diretamente na empresa do cliente), lives para clientes,
investimento em marketing digital, entre outras ações.
A solidariedade também se fez presente por meio de
campanhas com entrega de alimentos e de itens de higiene
para motoristas.
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Assobens – trabalho remoto e novidade na equipe
Desde março, a equipe da Assobens também passou a operar
de acordo com as orientações governamentais, obedecendo
ao distanciamento social. Os profissionais têm trabalhado de
maneira remota e promovido reuniões por videoconferência.

Showroom Virtual Star Online
A necessidade de digitalização neste ano atingiu também o
portfólio de serviços da Mercedes-Benz. Em maio, foi
lançado o Showroom Virtual Star Online, um canal de
contato do cliente com o concessionário de sua região. No
endereço www.showroommercedes-benz.com.br, o cliente
encontra uma vitrine virtual de veículos. O próprio
concessionário é quem administra os produtos
apresentados na loja virtual, assim como conduz o
relacionamento online com os clientes.
Atualmente, a plataforma conta com cerca de 90% de
concessionários atuantes. São aproximadamente 2 mil
veículos anunciados, mais de 8,2 mil clientes cadastrados
e ativos no sistema e uma média de 1 mil visitantes por dia.
O site é um canal de leads tanto para clientes antigos
quanto novos. Na Mecasul de Santa Maria (RS), por
exemplo, a ferramenta proporcionou a venda de dois
caminhões a um cliente novo. O proprietário da Ceisa
Comércio e Serviço Ltda não possuía nenhum veículo
Mercedes-Benz, mas acessou o Showroom Virtual e, após
realizar cadastro, foi contatado pelo vendedor Herion Leal.
Em julho, comprou um Actros 2546 e, no mês seguinte,
adquiriu mais uma unidade do mesmo modelo.

Novo líder na Mercedes-Benz do Brasil
Para a Mercedes-Benz do Brasil, 2020 também foi
marcado pela chegada do novo presidente e CEO América
Latina, o executivo Karl Deppen. Ele ocupou o cargo após a
saída de Philipp Schiemer, que agora é o novo CEO da
Mercedes-AMG na Alemanha.
Karl Deppen atua no Grupo Daimler desde 1990 e já
ocupou diversos cargos de liderança, muitos com foco em
veículos comerciais, e por diversos países, como
Alemanha, China, Estados Unidos, Turquia e Japão.
Na edição 382 da Assobens Magazine deste ano, o novo
presidente concedeu uma entrevista exclusiva para se
apresentar à Rede de Concessionários e destacou o
potencial do Brasil no mercado, além de reforçar planos de
eficiência e de competitividade.
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Recentemente, também houve acréscimo na formação da
equipe interna da Assobens, com a chegada de Paula
Constantini Tatusi, supervisora administrativa e financeira
da Associação.

...................................................
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Comissões e grupos de trabalho
Se há uma palavra que pode descrever a atuação da Rede
de Concessionários junto com a Assobens este ano é
engajamento. Representantes de diversos concessionários
participaram ativamente de comissões e grupos de
trabalho durante todo o ano.
Além dos esforços aplicados para lidar com o mercado
durante a pandemia de Covid-19, membros da Assobens e
da Rede se reuniram durante o ano em encontros distritais
e de grupos de trabalho, via videoconferência, a fim de
seguir com os diversos projetos em andamento. Entre as
ações promovidas por esses encontros, destaque para
programação de produção de veículos, novas políticas
comerciais, mudança no sistema de remuneração dos
Planos de Manutenção, alteração em processos do
Mercedes Club, retomada do Pra-Rede e também conduta
para atender à LGPD.
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“Agradecemos a todos que atuaram nos
grupos e comissões durante 2020 e também
aos titulares que disponibilizaram a equipe
para essas pautas associativas tão relevantes
para o negócio de toda a Rede. Foi um
trabalho voluntário, com muita disposição de
todos, e ainda temos muito pela frente”,
destaca Joel Alberto Beckenkamp, presidente
da Assobens.
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Em novembro, foram eleitos os novos membros do
Conselho Nacional da Assobens. Confira a gestão
da Associação para o biênio 2021/2022:

Novo Conselho da Assobens

Processo
Eleitoral
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Joel Alberto Beckenkamp
Presidente

Bruno Silveira Kroeber Volpini

Edimir Barros Ribeiro Dias

Minasmáquinas
1º vice-presidente

Grupo Parvi/Mardisa

CONSELHO NACIONAL

DIRETORIA

RETROSPECTIVA

Marlon Weiand
Grupo Apomedil Gaúcho Diesel

Theobaldo de Nigris Neto

Arlindo de Melo Filho

De Nigris
2º vice-presidente

Prodoeste

Alfredo Scholl
Ingá Veículos

Guilherme Furlanetto Konishi
Peres Diesel

Fernanda Guidotti
Grupo Pirasa
Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO

Riguel Chieppe
VD Comércio de Veículos
3º vice-presidente

Alexandre Rezende
Flumidiesel

Ademir Odoricio
Rodobens Veículos Comerciais
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Rede – ampliação da cobertura nacional
Em pleno ano de pandemia, a Rede de Concessionários
ainda conseguiu expandir sua atuação pelo território
nacional, com inauguração de novas casas pelo país.

Hoje são 180 pontos de atendimento, com previsão de
mais novidades em 2021. Confira as mudanças da Rede
em 2020:

Novas casas ou pontos de atendimento
De Nigris
Truck Center em Roseira (SP)

Mardisa
Truck Center em Tanguá (RJ)

Idisa
Filial de peças e piloto Alliance Truck Services em
Medianeira (SC) e em Marechal Rondon (SC)

Minasmáquinas
Conselheiro Lafaiete (MG)

Ingá
Uberlândia (MG) e Itumbiara (MG)
Mallon
Rio do Sul (SC)
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Peres Diesel
Avaré (SP)
Savana
Truck Center em Registro (SP) e Posto de serviços em
Jaguariaíva (PR)
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Produtos – Comercialização do Novo Actros, Nova Sprinter com entrada pela porta dianteira
e diversos lançamentos na linha de Ônibus
O Novo Actros foi apresentado oficialmente na Fenatran de
2019, mas foi em 2020 que o extrapesado começou a ser
comercializado pela Rede. Transportadores em todo o país
já começaram a investir na nova estrela do portfólio, devido
à alta tecnologia, sistemas de segurança, eficiência,
economia e robustez da nova linha.
Em algumas edições da Assobens Magazine, compartilhamos
algumas dessas vendas. Colegas da Rede em todo o Brasil
também têm publicado as negociações com novo
proprietários do Novo Actros.
No segmento de Vans, a novidade ficou por conta do
lançamento da Nova Sprinter Van Passageiro 19+1 com
entrada pela porta dianteira. A nova configuração oferece a
entrada dos passageiros pela porta dianteira, ao lado do
motorista, com corredor livre até a última fileira de bancos,
permitindo a acomodação mais rápida dos passageiros.
Por fim, a linha de Ônibus caprichou nas novidades em 2020. A
Mercedes-Benz desenvolveu uma versão de 430 cv do motor
OM 457 LA da linha O 500 – esse passou a ser o motor mais
potente da marca para ônibus no país. O desenvolvimento do
motor resultou no lançamento dos novos modelos O 500 RSD
2443 6x2 e RSDD 2743 8x2, incrementando o portfólio da
marca para transporte rodoviário de médias e longas
distâncias e para o turismo de luxo.
Outra inovação da marca no ano foi para o modelo O 500
RSDD, que desde julho se tornou o primeiro ônibus rodoviário
8x2 do mercado brasileiro a vir equipado com piloto automático
adaptativo (ACC), sistema de frenagem de emergência (AEBS)
e sistema de aviso de faixa (LDWS) como itens de série.
O portfólio de ônibus passou a ter também uma versão do O
500 RS 4x2 com PBT de 19.600 kg para carroçarias de 14
metros de comprimento.
O último grande lançamento de ônibus da marca este ano foi
anunciado agora em novembro. Em resposta às demandas dos
clientes, a Mercedes-Benz lançou no mercado brasileiro o chassi
de ônibus OF 1621, desenvolvido especialmente para o
fretamento contínuo de transporte de funcionários para
empresas e indústrias. O novo modelo, com PBT de 16,5
toneladas e motor OM 924 LA de 208 cv, pode receber carroceria
de até 12,55 metros de comprimento, permitindo a montagem
de até 48 assentos para passageiros mais DPM (Dispositivo de
Poltrona Móvel), que oferece segurança e conforto de
acessibilidade a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Apesar de ter sido um ano bastante desafiador para as vendas
de ônibus devido à pandemia, colegas da Rede confiam no
potencial desses lançamentos para o mercado. É o caso de
Dirceu Luca Rigotti, gerente de veículos novos da DVA Veículos,
de São José (SC). “Este ano, recebemos para test-drive o O
500 com novo motor e também com todos os itens de
segurança e tecnologia. Apresentamos para alguns clientes da
região e eles ficaram admirados. Com certeza, esses
lançamentos colocam nossos produtos como uma solução
completa, que entrega disponibilidade e segurança, benefícios
amplamente procurados por operadores e usuários”, afirma.
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Vans Connect oferece gestão de frota e monitoramento para veículos Sprinter
Ativações subiram 30% em novembro
Este ano, a Rede de Concessionários
passou a comercializar um novo sistema
para a linha Sprinter – o Vans Connect. A
Mercedes-Benz, em parceria com a
empresa Sascar (pertencente ao grupo
Michelin), lançou a nova plataforma de
conectividade para gestão avançada de
frota e monitoramento logístico.
O serviço é oferecido para toda a Linha Sprinter do mercado
brasileiro e proporciona maior controle de custos e
organização de dados para tomadas de decisão, além de
colaborar para uma melhor performance dos condutores.
Há dois pacotes disponíveis: Monitoramento Logístico
(controle de disponibilidade e uso do veículo, auxílio na
recuperação veicular e customização de áreas, pontos e
rotas de interesse, entre outros) e Gestão Avançada
(todos os benefícios de monitoramento logístico junto
com uma série de funcionalidades adicionais que
possibilitam uma maior organização de informações,

redução de riscos de acidentes e ranking com o desempenho
dos condutores).
Com a ferramenta, os concessionários têm acesso a
informações sobre as manutenções preventivas dos
veículos. A partir desses dados, podem atuar nos contatos
e agendamento dos veículos na oficina.
Atualmente, os clientes da linha Sprinter têm se
interessado cada vez mais pelo serviço. No mês de
novembro, por exemplo, houve um crescimento de 30% no
número de ativações do Vans Connect.

Projetos focados em Serviços
Durante este ano, alguns concessionários da Rede abraçaram
a necessidade de investir mais na comercialização de
serviços. Para isso, desenvolveram projetos específicos, como
o Conectados, da Vitória Diesel, publicado na edição 380 da
Assobens Magazine. A iniciativa consiste em um serviço de
monitoramento e agendamento ativo das manutenções de
veículos que possuem o sistema Fleetboard. O objetivo é reter
os clientes na oficina, comercializar serviços (Fleetboard,
Plano de Manutenção, manutenções preventivas e corretivas,
etc.), além de aprimorar a experiência do cliente.
Quem também criou um projeto voltado a serviços foram as
concessionárias Rodobens, com a campanha “Melhor para
todos Mercedes-Benz”, que busca aumentar a comercialização
de Planos de Manutenção e Fleetboard (detalhes do projeto
foram apresentados na revista Assobens nº 383).
Desde o início da execução da campanha, em setembro,
os resultados foram claros. “Nos últimos três meses,
nossa média mensal de contratos ativados multiplicou 2,5
vezes quando comparada aos meses anteriores”, conta
José Eduardo Cosentino de Oliveira, gerente nacional de
vendas do Grupo Rodobens – Veículos Comerciais.
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“Com isso, podemos concluir que as ações implementadas
desde o início desse projeto estão surtindo o efeito desejado pelo
Grupo Rodobens, pois 48% de todo o volume de contratos do
ano foram ativados nesses últimos três meses. E vale lembrar
que ainda resta o último mês da campanha”, complementa.
Em relação às equipes de pós-venda que acompanham o
projeto, a meta de incluir mais clientes nas minicentrais de
monitoramento também foi alcançada com sucesso. “Após
o início da campanha, triplicamos os clientes cadastrados
na nossa Central de Monitoramento. Devemos alcançar a
meta projetada no começo da campanha até o fim do ano”,
afirma Roberto Sardinha Junior, coordenador de pós-venda
do Grupo Rodobens – Veículos Comerciais.
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Linha Atron é encerrada e edição especial do 1635 marca despedida
Em junho, a Mercedes-Benz anunciou o encerramento do
Atron 1635. Essa foi a conclusão de uma longa trajetória de
sucesso dos caminhões “bicudos” no Brasil, modelos que
ajudaram a construir e consolidar a presença da marca nas
estradas do país.
Para continuar atendendo com a mesma qualidade e
confiabilidade tanto os autônomos quanto os frotistas, o
sucessor do 1635 é o consagrado extrapesado Axor, com
os cavalos mecânicos Axor 2036 4x2 e 2536 6x2. Com a
linha Axor, a marca oferece mais força e capacidade de
carga aos transportadores, mantendo, ao mesmo tempo,

atributos amplamente reconhecidos do Atron, como
robustez e resistência.
“O Atron concluiu sua missão com êxito. Ele é o último
representante de uma geração de caminhões com cabina
semiavançada lançada há 31 anos e que deu um salto de
qualidade, modernidade e eficiência no mercado brasileiro.
Entre eles, eu destaco os extrapesados LS 1935 e LS 1941,
antecessores do Axor, e os médios e semipesados de 12, 14, 16
e 23 ton de PBT, substituídos depois pelo Atron e, hoje, pela linha
Atego”, informa Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e
Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Edição especial
Para encerrar essa história de sucesso, a Mercedes-Benz
lançou uma edição especial do Atron 1635. A Série Especial
tem tiragem limitada de 12 unidades, com sequência
numerada de 01 a 12, além de um certificado para o
proprietário. Assim, esses Atron 1635 tornam-se históricos e
exclusivos, porque efetivamente são os últimos caminhões
bicudos que saem da linha de produção da fábrica da
Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo.
A Série Especial do Atron 1635 ganhou ainda uma
adesivação especial e itens como rodas de alumínio,
climatizador, geladeira portátil e rádio com entrada para
USB. Os veículos ficaram disponíveis para compra no dia 8
de dezembro, no site do Showroom Virtual Star Online.
Memórias
Mais uma ação na despedida do Atron, a marca criou a
campanha #OcaminhãoQueFezHistória, com publicações
em redes sociais e também um site que reúne curiosidades
e informações sobre esses caminhões da marca:
ocaminhaoquefezhistoria.com.br.
Além de fazer parte da história de muitos estradeiros, o Atron
também está nos corações de muitos concessionários. “Na
Minasmáquinas, o Atron foi requisitado até os últimos dias,
representando cerca de 25% das nossas vendas de
extrapesados em 2020. Devido à sua durabilidade e
robustez, foi um veículo muito procurado em nossa região,
para o trabalho com mineração e serviços agregados. Os
clientes viam nele um baixo custo operacional e excelente
valor de revenda. Uma fórmula de sucesso que fez história
para os clientes e para a Minasmáquinas”, comenta o Diretor
Comercial do Grupo Minasmáquinas, Ronaldo de Oliveira.
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Primeira fábrica 4.0 de chassis de ônibus do Brasil
Um dos principais momentos da Mercedes-Benz em 2020
foi a inauguração da Nova Linha 4.0 de Produção de Chassis
de Ônibus. A novidade trouxe mais um marco pioneiro: esta
é a primeira fábrica 4.0 do segmento, construída na matriz
da marca, em São Bernardo do Campo (SP).
Foram três anos entre desenvolvimento e construção da
Nova Linha de Ônibus, que concentra a montagem dos
chassis, desde os micros aos pesados e articulados, além
da logística de peças, num sistema moderno, integrado e
inteligente de gerenciamento da produção.
A tecnologia digital, conectividade, dados na nuvem e
Internet das Coisas (elementos da Indústria 4.0) passam a
ser realidade na Nova Linha de Chassis de Ônibus. A fábrica
de chassis de ônibus chama a atenção pelo diversificado
universo de equipamentos, ferramentas e tecnologias de
última geração, totalmente conectados. Entre os
avançados recursos se destaca o Bus Data Center,
plataforma online que permite acompanhar 100% das
operações de ônibus, desde o planejamento até a
qualidade feita no encarroçador, por qualquer plataforma
(celular, notebook ou tablet). Essa ferramenta tem interface
com diversas áreas de São Bernardo do Campo e, no futuro,
com outras fábricas da Daimler.
Além disso, há avançadas tecnologias, como AGV (Veículo
Guiado Automaticamente), EOM (Electrical Overhead
Monorail, sistema de transporte aéreo), elevadores
automáticos, célula robotizada, apertadeiras eletrônicas,
chamadas de peças por wi-fi e monitores touch screen de
tela ampla.
A nova fábrica traz ainda ganhos importantes para o meio
ambiente, contribuindo para uma operação mais sustentável.
Eficiência
• Nova linha é 12% mais eficiente em produção na comparação
com a linha anterior.
• 20% de ganho de eficiência logística (devido à redução de
armazéns de peças de 8 para 2, ao aumento do percentual
de entrega de peças diretas na linha de 20% para 45% e à
redução do armazenamento de componentes de 7 para no
máximo 5 dias).

28

RETROSPECTIVA
Já virou tradição – todo ano, a Mercedes-Benz conquista
diversos reconhecimentos nacionais pela excelência em
produtos e serviços no mercado de veículos comerciais.
Essas vitórias também são reflexo da atuação da Rede de
Concessionários no dia a dia com clientes, além de
contribuírem para o crescimento do reconhecimento e da
confiabilidade da marca no mercado e perante clientes. A
seguir, confira algumas das premiações conquistadas em
2020 nos segmentos de caminhões, ônibus e vans:

Ano premiado
para produtos
e serviços

Prêmio Lótus 2020
Caminhões
• “Marca do Ano em Caminhões”, pela quarta vez seguida.
• “Marca do Ano em Caminhões Leves”, após 13 anos, graças
ao excelente desempenho de vendas da linha Accelo.
Comerciais leves/Sprinter
• “Marca do Ano em Caminhões Semileves”.
• “Minibus do Ano”, com a van Sprinter.
• “Caminhão Semileve do Ano”, com a Sprinter 415.
Ônibus
• “Marca do Ano em Chassis de Ônibus”
• “Marca do Ano em Chassis Urbanos”
• “Marca do Ano em Chassis Rodoviários”
Prêmio REI
• “Empresa Montadora – Caminhões e Ônibus”.
• “Produto – Veículos Pesados”, com o Novo Actros.
Top of Mind Folha
• Marca de caminhão mais lembrada do Brasil
Marca Mais 2020
• Mercedes-Benz - marca de caminhão mais querida do Brasil.
Campeão de Revenda Frota&Cia 2020
• Accelo 1016 (caminhão leve)
• Accelo 1316 (caminhão médio)
• Atego 1719 (semipesado 4x2)
• Atego 2430 (semipesado 6x2)
• Atego 3030 (semipesado 8x2)
• Axor 2536 6x2 (caminhão pesado até 400 cv).
• Sprinter 415 (minibus)
• Sprinter 315 (caminhão semileve)
Prêmio AutoData “Melhores do Setor Automotivo 2020”
• Mercedes-Benz do Brasil - Empresa do Ano
• MirrorCam do Novo Actros - Inovação Tecnológica/Montadoras
• O 500 RSDD Full Safety Package – Veículo Ônibus
Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente
• “Caminhões”
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