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O que esperar do mercado
de veículos comerciais em 2021?

Além do crescimento do agronegócio, plataformas digitais
e serviços de excelência seguem em destaque

ANÚNCIO

EDITORIAL

“Mar calmo nunca fez bom marinheiro”

Desaﬁador 2021

Ditado Popular

Com a experiência do primeiro bimestre do ano e com a previsão de
retorno ao crescimento do PIB brasileiro, safra de grãos de
aproximadamente 270 milhões de toneladas, dificuldades para
obtenção de insumos e produção ainda distante da demanda, entre
outros, é que iniciamos o ano de 2021 em veículos comerciais. Ainda
enfrentando uma grave e extensa pandemia, essa realidade e suas
consequências econômicas e políticas parece que irão nos acompanhar
nessa jornada.
Devemos aprender a desaprender e reaprender. A dinâmica do mercado
nos exige postura de gestão da mudança e das inovações. Nossos
clientes estão mais exigentes e com menos tempo. Vimos acelerar a
mudança em nossas organizações desde o ano passado - e acelerar a
mudança nos parece ser uma das muitas lições que serão permanentes
em nosso negócio.
Devemos trabalhar com atenção às ferramentas digitais, evoluções
tecnológicas e comportamentais, dedicando-se à prestação de
excelentes serviços e estabelecendo parceria de longo prazo com
nossos clientes.
Na matéria de capa desta Assobens Magazine, conversamos com o
presidente da Fenabrave e com alguns colegas da Rede a respeito das
projeções para 2021 e das estratégias que vêm dando bons resultados e
podem servir como inspiração.
Também preparamos material a respeito da importância de ouvir
permanentemente nossos clientes, seja por meio de relacionamentos
intrapessoais ou por manifestações nas pesquisas de satisfação e
experiências, para as quais questões práticas como a atualização do
cadastro e a atenção dos gestores com a elaboração de ciclos de
aprendizagem constante são fundamentais.
Nossa rede continua expandindo e modernizando. Tivemos
inaugurações, vendas expressivas e campanhas de sucesso, com
destaque ao relevante crescimento na venda de planos de manutenção
por grupo econômico que entendeu a venda desse serviço como um
negócio relevante para seus resultados.
Permanecemos, todo time da Assobens e Rede de Concessionários, atuando
para consolidar nossas conquistas e construir novos caminhos que nos levem
à expansão e à consolidação do nosso protagonismo junto aos clientes.
Um forte abraço.
Joel

3

ÍNDICE

Errata
Diferentemente do que foi
publicado na ASM 384, a
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Nacional da Assobens é
Edmir Barros Ribeiro Dias
(Grupo Parvi/Mardisa).
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Assobens tem nova sede
interina em São Paulo (SP)
A Assobens está com sede interina em São Paulo (SP). A
equipe da Associação mudou-se da antiga sede localizada
no Pacaembu e agora está atendendo em um espaço
privativo no coworking Regus.

A Assobens está com sede interina em São Paulo (SP). A
equipe da Associação mudou-se da antiga sede localizada
no Pacaembu e agora está atendendo em um espaço
privativo no coworking Regus.

O ambiente é ponto de encontro dos colaboradores para
realização dos trabalhos da Assobens, sempre respeitando as
atuais normas e orientações de segurança e distanciamento.

O ambiente é ponto de encontro dos colaboradores para
realização dos trabalhos da Assobens, sempre respeitando as
atuais normas e orientações de segurança e distanciamento.

O endereço interino da sede é Alameda Santos, 200, sala
53, São Paulo (SP). Os telefones para contato permanecem
os mesmos: (11) 3673-3644 e (11) 3866-3644.

O endereço interino da sede é Alameda Santos, 200, sala
53, São Paulo (SP). Os telefones para contato permanecem
os mesmos: (11) 3673-3644 e (11) 3866-3644.

Assobens acompanha
tendências de mercado
no NADA Show virtual

Mais uma vez, a Assobens assistiu às palestras do NADA Show,
evento realizado pela NADA (National Automobile Dealers
Association). Este ano, por conta da pandemia, os painéis foram
realizados de maneira virtual, entre os dias 9 e 11 de fevereiro.
Os temas apresentados nas palestras oferecem um panorama
das principais tendências para o mercado de veículos. Por aqui,
destacamos os tópicos centrais debatidos durante o NADA SHOW:
• Digitalização: diversas palestras abordaram marketing
digital e outras ferramentas virtuais, como técnica de
SEO, importância de mensagens de texto e vídeo,
varejo em plataformas digitais e e-commerce.
• Equipes: como atrair e reter os melhores consultores
de tecnologia e serviços, de que forma liderar e
construir equipes de legado.
• Mercado: como é a concessionária do futuro, ferramentas
para impulsionar a lucratividade e estratégias para
melhorar o departamento de usados.
A Assobens realizará um compilado dessas informações e
compartilhará com a Rede de Concessionários, para
conhecimento de todos.
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REDE

Jaguardiesel celebra 50 anos de história
Empresa familiar já está na terceira geração e atende mais de 100 cidades
O concessionário Jaguardiesel, localizado na cidade
de Jaguaribe, no Ceará, chegou ao marco de meio
século de história. A empresa foi criada oficialmente
em 23 de dezembro de 1970, sendo a primeira
concessionária da marca Mercedes-Benz no interior
do Ceará.
A revenda foi fundada na época pelos então sócios Jose
Abner Diógenes Pinheiro, Ene Maria Nogueira Diógenes,
Valmir Diógenes Pinheiro, Oneide Paiva Diógenes,
Francisco Julio Muniz, Francisco Helionidas Diógenes
Pinheiro e Hugo Nogueira Diógenes, resultado de uma
união entre famílias e amigos. Ao longo dos anos, o quadro
societário passou por algumas alterações e hoje a
Jaguardiesel está na terceira geração da família e conta
com Jose Abner Nogueira Diógenes e Sávio Diógenes
Pinheiro como atuais sócios.
A localização é a mesma desde a fundação – Av. 8 de
novembro, 1.729, no bairro Nova Brasília. Atuando com
caminhões, Sprinter e ônibus, a Jaguardiesel atende uma
área operacional composta por 105 cidades, entre os
estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A força
econômica da região está especialmente na indústria,
comércio varejista e transporte de grãos, mas a construção
civil e o ramo de combustíveis também têm despontado
como segmentos em expansão.
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Para celebrar o aniversário, o concessionário organizou uma
semana de atividades, com premiação para clientes e café
da manhã especial. “Atingir e comemorar 50 anos reflete o
bom nível de relacionamento dos sócios, a maturidade nas
alterações e a determinação no enfrentamento a crises. Mas
mostra, principalmente, que temos nossos colaboradores e
clientes como nosso maior patrimônio. É um sentimento de
compromisso e de dever cumprido. Empresas familiares
costumam sofrer em suas sucessões, mas estamos na
terceira geração, com metas, sonhos e disposição de
iniciantes”, comenta José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro,
um dos sócios da Jaguardiesel.

Sávio Diógenes Pinheiro, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
e José Abner Nogueira Diógenes - empresa já está na terceira
geração familiar

REDE

Minasmáquinas inaugura
nova concessionária em
Conselheiro Lafaiete (MG)

Esse é o quinto
ponto de atendimento
da empresa no estado
A Minasmáquinas expandiu a atuação no estado de Minas
Gerais e agora é a concessionária representante da
Mercedes-Benz em Conselheiro Lafaiete. O Grupo possui
também a matriz em Contagem, as unidades de Divinópolis
e Juiz de Fora e o Van Center de Belo Horizonte.
A casa está localizada na Rodovia BR-040, na altura do km
624, com área total de quase 23 mil m². O ponto é estratégico,
uma vez que a cidade é o polo do Quadrilátero Ferrífero de
Minas Gerais, onde se concentram as maiores empresas com
potencial para veículos pesados da área operacional.
De acordo com o diretor comercial do Grupo Minasmáquinas,
Ronaldo de Oliveira, a nova casa vai reforçar o atendimento aos
clientes de mineração, levando a expertise do Grupo nesse
segmento para a nova região: “O Grupo Minasmáquinas adquiriu
muita experiência no setor de mineração ao longo da sua história,
com um forte serviço de pós-venda dedicado a esses clientes. A
nova unidade em Conselheiro Lafaiete leva a força da
Minasmáquinas para essa região que é destaque no Estado de
Minas Gerais em toda a cadeia de mineração, então estamos muito
empolgados com o trabalho que realizaremos nessa nova casa”.
A Minasmáquinas de Conselheiro Lafaiete atende caminhões,
ônibus e Sprinter e tem uma estrutura de oficina com 16
vagas, sendo uma exclusiva para serviços expressos e duas
para atendimento de Sprinter (uma delas com elevador).

Para o diretor financeiro e de relações com investidores da
Minasmáquinas, Bruno Volpini, a expansão para essa
região traz muita sinergia para as outras operações do
Grupo e, claro, para os clientes: “Ter mais um ponto de
atendimento na BR-040, uma das principais rodovias do
estado, eleva a nossa capacidade de prestar um serviço de
qualidade para os nossos clientes, onde quer que eles
estejam, nas principais regiões do estado. Agora, de Belo
Horizonte a Juiz de Fora, passando por Conselheiro Lafaiete
– que fica no meio do caminho entre as duas cidades –, os
clientes da marca podem contar com a Minasmáquinas. E
vem mais novidades por aí para os nossos clientes que
passam pela BR-040”, completa o diretor, já adiantando
uma inauguração que está por vir ainda este ano.
A concessionária conta ainda com sistema de energia 100%
fotovoltaica (solar) e já iniciou um amplo projeto de
investimentos para reestruturação física e de pessoal,
especialmente nos setores de peças e oficina, a fim de trazer
mais modernidade e conforto aos clientes, obter melhores
resultados e garantir a certificação StarClass já em 2021.
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SPRINTER

Convenção Vans 2021 reúne 500 participantes
em encontro online
Evento apresentou projeções e estratégias para o ano
Nos dias 9 e 10 de fevereiro, a Rede de Concessionários
acompanhou a “Convenção Vans 2021”. Realizado
virtualmente por conta da pandemia, o encontro teve como
tema central o conceito “Um passo à frente” e contou com a
audiência de mais de 500 pessoas.

Atuação
O planejamento de atuação da empresa para este ano
envolve ações de varejo, contato constante com clientes,
presença em grandes frotistas, participação em licitações e
atenção também ao mercado de usados.

2021 com positividade
As equipes que trabalham com Sprinter iniciaram o ano com boas
notícias, afinal, a marca cresceu um ponto percentual em market
share durante 2020. “Aperfeiçoamos novos nichos, conquistamos
mais clientes e tivemos um grande sucesso, mostrando que
juntos conseguimos encontrar o melhor caminho”, destacou
Jefferson Ferrarez, CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans.

No quesito produto, haverá novidades em pacotes de itens
para alguns modelos, elaborados de acordo com
necessidades apontadas por clientes e que proporcionarão
ainda mais vantagens.

Projeção
A marca espera um crescimento de 20% no mercado total de
large vans, em relação ao ano passado. Alguns dos segmentos
que devem puxar esses negócios são o e-commerce, que se
consolidou durante 2020; os motorhomes, que apresentaram
uma procura 70% maior ano passado; além da previsão de
retorno do mercado de passageiros, à medida em que a
vacinação ocorrer e as atividades presenciais retomarem.

O foco em serviços, com opções como Service Care e
Vans Connect, também será fundamental para reter
mais clientes e criar relações mais duradouras. Há
ainda metas para aumentar o varejo de peças e
ocupação das oficinas.
Parceiros e Assobens
A Convenção contou também com representantes do
Banco Mercedes-Benz e do Consórcio Mercedes-Benz, que
abordaram as soluções financeiras disponíveis para o
mercado de Sprinter.
A Assobens também marcou presença no encontro online,
com a participação do presidente Joel Alberto Beckenkamp.
“É essencial entendermos que temos produtos, serviços e
equipes premium para a Sprinter e isso também exige que
tenhamos uma gestão premium. Teremos muita
oportunidade de crescimento este ano, especialmente no
pós-venda, e teremos que ser criativos para alcançar os
resultados”, comentou.
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CAPA

Mercado de veículos comerciais
em 2021: como lidar com os
desaﬁos deste ano
Investimento em plataformas digitais, relacionamento com clientes
e prestação de serviços de alto padrão são estratégias para atuação
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O ano de 2021 começou ainda carregando os impactos da
pandemia do Covid-19, que continua presente, mas também
com boas previsões de recuperação do mercado e da
economia. Considerar esse cenário, incorporar os aprendizados
de 2020 e evoluir em novas práticas é fundamental para quem
atua no segmento de veículos comerciais.

de 3,29%, de acordo com o relatório Focus, do Banco
Central (publicado em 1 de março), enquanto a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) prevê uma safra de
grãos de 268,3 milhões de toneladas para 2020/21, 4,4%
superior à de 2019/20. Mais uma vez, o agronegócio terá
forte peso para o transporte de cargas no país.

O mercado ainda sofre com a falta de insumos e de
componentes e com a alta do preço de matérias-primas. Por
outro lado, a estimativa de crescimento do PIB brasileiro é

Para analisar as possibilidades de atuação durante este
ano, ouvimos executivos da área e da Rede de
Concessionários. Confira a seguir.

CAPA

Presidente da Fenabrave destaca
processos digitais, necessidade de
previsibilidade dentro das concessionárias
e de oferecer serviços com extrema qualidade
O presidente da Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave), Alarico Assumpção
Júnior, conversou exclusivamente com a Assobens
Magazine a respeito das lições aprendidas em 2020 e
das previsões de mercado para este ano.
ASM - Ano passado foi desafiador por conta dos impactos da
pandemia. Com isso, novas estratégias de trabalho tiveram que
ser adotadas. Em sua opinião, quais mudanças vieram para ficar?
A venda pela internet ganhou força em 2020 e já é
uma realidade. O canal on-line fez-se necessário por
conta do distanciamento social, permite um contato
enorme e opera de forma cada vez mais crescente.
Infeliz é o concessionário que não enxergar dessa
maneira. É claro que a internet não substitui o contato
presencial, especialmente para as vendas
programadas e consultivas, que demandam sair a
campo, entender a necessidade do cliente, etc. Essa
venda sempre existirá.
Além disso, outra mudança proveniente da pandemia é
que hoje não há acúmulo de pessoal dentro das
concessionárias – até mesmo na oficina não há
aglomeração. Muitas revendas oferecem boxes para
serviços rápidos ou emergenciais, enquanto os serviços
assistenciais são programados. Então a programação
dentro das concessionárias hoje é muito grande.
ASM - Sabemos que a situação econômica ainda está muito instável,
mas qual a projeção para o mercado de veículos comerciais em
2021, especialmente para caminhões, ônibus e comerciais leves?
Caminhões deve apresentar um crescimento de 21,7%,
ônibus de 8,2% e reboque de 19,4%. Acreditamos que
boa fatia disso será de caminhões de 30 toneladas, por
conta do agronegócio e das commodities valorizadas. A
Conab prevê uma safra de mais de 260 milhões de
toneladas de grãos este ano. É um volume estrondoso
em soja e segmento agro.
Contudo, o que joga contra esse cenário são as fábricas
que, após paralisação mundial, agora têm deficiência de
peças e componentes, especialmente eletrônicos, uma
vez que o Brasil tem a tendência de importar esses itens.

O governo federal divulgou uma previsão de crescimento
de 3,3% para o PIB este ano, sendo que o PIB de 2020
caiu -4,5%. Ou seja, essa é uma diferença muito grande
e provavelmente vai faltar produto o ano todo. Porém, já
estamos negociando veículos para o segundo semestre
e as fábricas estão de acordo com essas previsões.
Regionalmente, tivemos outros fatos negativos, como
os criados pelo Governo do Estado de São Paulo, que,
em plena pandemia, aumentou o ICMS – Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços para veículos
novos e usados, o que também impacta caminhões.
ASM - Quais os principais desafios para concessionários em 2021?
Os pilares fundamentais são liquidez (tem que ter caixa)
e previsibilidade. Além disso, precisamos torcer para
que as reformas tributária e administrativa sejam
encaminhadas, pois recebemos uma incidência muito
pesada em nosso setor.
ASM - Onde os dealers podem encontrar oportunidades e devem
concentrar esforços?
Os concessionários devem manter a busca pela fidelidade.
A competitividade é muito acirrada em nosso mercado,
então isso é obrigação para sobreviver. É importante
realizar um trabalho extremamente profissional na
prestação de serviços dos produtos comercializados.
ASM - De que maneira o senhor encara este novo ano? Está
otimista para a recuperação?
Temos que ser otimistas, mas sempre dentro da
realidade. O embate político que vemos no país é um
atraso muito grande, ainda mais quando vemos
consequências como o povo sofrendo e as empresas
baqueadas. As lideranças precisam enxergar a
importância do nosso negócio, afinal, representamos
5,2% do PIB nacional.
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Como trabalhar diante desse cenário
Destacamos alguns dos pontos altos da entrevista com o
presidente da Fenabrave, que têm relação direta com o
trabalho realizado pela Rede de Concessionários, como utilizar
canais digitais, apostar na programação dentro das oficinas e
prestar serviços de alta qualidade em busca da fidelização.
Vamos detalhar cada um desses itens, compartilhando
experiências de colegas da Rede.
Canais digitais
Como bem disse o presidente da Fenabrave, “infeliz é o
concessionário que não enxergar a importância dos canais
on-line”. A utilização das plataformas digitais para
relacionamento, campanhas de marketing e de vendas já
era realidade antes mesmo de a pandemia exigir essa
presença. Essa é uma estratégia que só crescerá – e quem
ainda não embarcou está perdendo tempo e dinheiro.
Contudo, é importante frisar que o trabalho em plataformas
digitais deve ser bem estruturado para que funcione. “Os
canais digitais são importantes em todos os negócios, e
com veículos comerciais isso não é diferente. O
comportamento do consumidor - que já estava mudando foi ainda mais impactado após a pandemia. Com isso, cada
vez mais clientes passaram a buscar informações e
atendimento on-line. Mas é importante destacar que as
ferramentas digitais não convertem sozinhas. É necessário
ter uma equipe estruturada para entender que o cliente
busca comodidade e não simplesmente tecnologia. A
tecnologia é o meio para que o consumidor atinja seu
objetivo final, logo, devemos nos preparar para proporcionar
uma experiência positiva em todos os canais”, ressalta
Marília Ribeiro, Head de Inteligência de Mercado &
Customer Experience do Grupo Águia Branca.

De acordo com Marília, as concessionárias Savana e Vitória
Diesel utilizam WhatsApp e Instagram para comunicação
interna e, para estratégia externa, investem em mídias sociais
(Facebook, Instagram, LinkedIn e Youtube), além de Google
Search e Display. “As mídias sociais são utilizadas com
objetivo de relacionamento e para conversão em venda,
principalmente as campanhas de performance, que sempre
têm foco em geração de lead e negócios. Além disso,
trabalhamos o CRM com jornadas de e-mail marketing, SMS e
WhatsApp para a equipe de vendas se relacionar com os
clientes”, detalha. “A estratégia digital já era bem definida
antes do Covid-19, mas reforçamos principalmente os
investimentos on-line após a pandemia. Como nossas
campanhas são mensais, todos os meses temos vendas de
caminhões, peças e pneus nos canais digitais”, complementa.
Programação dentro das concessionárias
A pandemia do Covid-19 exigiu cuidados específicos dentro das
concessionárias, inclusive nas oficinas. Trabalhar o agendamento
dos serviços foi essencial nesse processo. O Grupo Pirasa já tinha
um histórico de programação interna, que foi reforçado diante da
necessidade de distanciamento social.
“Já trabalhávamos com agendamento e programação da
oficina utilizando as ferramentas da OAP (Oficina de Alta
Performance), porém, durante a pandemia, tivemos que nos
programar ainda mais, pois tínhamos que ficar atentos a evitar
aglomerações sem deixar de atender nossos clientes”, conta
José Reinaldo Mendes, gerente de Serviços do Grupo Pirasa.

Mas muito além de uma questão de segurança, a
programação e os processos em busca de maior eficiência
nos serviços são práticas excelentes para o melhor resultado
dos negócios. “Trabalhamos com processos bem definidos e
de forma organizada, o que otimiza o tempo dos técnicos da
oficina. Além disso, conseguimos identificar o status dos
veículos rapidamente: se está em trabalho, se falta peça, se
está aguardando orçamento ou técnico para executar o
serviço etc. Isso tudo gera melhor produtividade e agilidade
nos atendimentos”, destaca Mendes.
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O Grupo Pirasa utiliza as ferramentas e o conceito da OAP
desde 2017. Primeiramente, a Pirasa de Campinas
(Araguaia) adotou os processos. No ano seguinte, as
lojas de Limeira e Piracicaba também passaram a
aplicar a OAP.
Há muitas alterações simples de processos internos que
impactam positivamente a experiência do cliente.
“Antigamente a programação de serviços ficava somente
nas mãos do chefe da oficina. Por exemplo, quando um
cliente ligava e perguntava sobre o status do veículo, o
consultor tinha que procurar o chefe da oficina para saber
uma previsão. Hoje, o consultor verifica a planilha de
programação e de agendamento diretamente e checa qual
o horário previsto para finalização dos serviços e entrega
do veículo. Essa prática passa mais confiança aos
clientes”, detalha o gerente de serviços.
Trabalho profissional na prestação de serviços
Já não é novidade para ninguém que a área de serviços e
peças têm ocupado uma posição cada vez mais relevante
dentro das concessionárias. Em um ano em que o mercado
enfrenta problemas para obtenção de insumos e na
produção de veículos, dedicar-se a um serviço estratégico e
de excelência é tarefa ainda mais obrigatória.
Augusto Abreu, diretor executivo da Mecasul, e Emerson Chitto,
diretor de operações da Mecasul, conversaram com a
Assobens Magazine sobre a atuação desse departamento:

ASM - De que maneira a Mecasul enxerga a relevância da área de
serviços e peças dentro do negócio hoje?
Entendemos que o mercado de peças e serviços é
extremamente relevante para o nosso negócio. As
características do mercado atual de vendas de veículos
direcionam cada vez mais para uma necessidade de
investir em ações que contribuam para o aumento na
absorção de serviços, a fim de viabilizar o nosso negócio no
longo prazo. Além disso, entendemos que somente a
prestação de serviços, agregando valor ao negócio dos
nossos clientes, pode ser um diferencial competitivo
permanente e saudável. Queremos ser top of mind para os
nossos clientes em relação a produtos e serviços para os
veículos Mercedes-Benz, caminhões, ônibus e vans.
ASM - Como vocês fazem para integrar o trabalho das áreas de
vendas e pós-venda, a fim de promover um atendimento completo e
dedicado ao cliente?
Praticamos várias ações nesse sentido. Em primeiro lugar,
na entrega técnica temos como praxe a apresentação do
cliente aos gestores de peças e serviços para formalizar
uma "passagem de bastão". Também temos como cultura
que os gestores de pós-vendas realizem visitas periódicas
aos clientes para relacionamento e solução de demandas.
Neste momento de pandemia, devido às restrições, muitas
sessões são feitas de maneira remota. Outro ponto que
estamos investindo fortemente é na venda de contrato de
manutenção, que entendemos ser a melhor ferramenta
para retenção de frotas.
ASM - Diante da economia e da situação atual de falta de insumos e
produtos, como a Mecasul está trabalhando para manter os
negócios e as relações com clientes?
Tem sido um exercício extremamente delicado e
desafiador. Temos procurado estar ainda mais próximos
aos nossos clientes, entender as dificuldades e desafios
enfrentados, bem como compreender as expectativas e
projeções dos seus respectivos negócios e verificar como
podemos nos posicionar dentro deste cenário. Não há
fórmula mágica, mas procuramos chegar primeiro para
"beber água limpa" e, assim, ter alguma vantagem
competitiva em termos de planejamento para venda futura.
Em ação e em frente!
Iniciamos 2021 com planejamentos,
previsões de mercado e também com
incertezas. Aliás, o ano de 2020 nos ensinou
que tudo pode mudar em pouquíssimo
tempo. Mas, quando você investe nas
melhores estratégias e trabalha sempre
para ser a primeira escolha do cliente, a
estrada pode se tornar bem mais confortável
de percorrer.
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Gestão
do relacionamento
com clientes:
atualize contatos
e utilize pesquisas
com inteligência
Monitorar e acompanhar
a jornada do consumidor são
etapas essenciais da estratégia
de uma empresa
Para oferecer os melhores produtos e serviços aos clientes,
é fundamental entender as necessidades do seu público e
atualizar-se em relação ao desempenho do seu negócio.
Essa é uma prática que deve ser baseada em dados e
pesquisas e não a partir de mera observação.
Um termo utilizado hoje para abordar o foco ao consumidor
é o “clientecentrismo”. Já ouviu falar? O conceito defende o
cliente como o centro do negócio. Dessa maneira, não se
vislumbra somente a venda de produtos e serviços, mas
sim atender todas as necessidades dele.
Muitas empresas costumam depositar foco no público por
meio da oferta de produtos e serviços, mas se esquecem da
gestão dos clientes, de observar o potencial e o sucesso
deles junto ao negócio. Analisar os pontos de contato que
atritam a percepção do consumidor é o primeiro método
para iniciar uma gestão realmente voltada ao cliente.
Pensando nesse objetivo, manter o cadastro dos clientes
atualizado, ouvir percepções e acompanhar índices de
satisfação parecem práticas comuns e usuais no mercado.
Mas será que você tem aplicado essas ferramentas e
recursos da melhor maneira em seu dia a dia?
Elaboramos um resumo dos principais quesitos que
devem ser considerados para melhor ouvir os clientes.
Confira a seguir:
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CRM
O CRM (Customer Relationship Management Gestão de Relacionamento com o Cliente) envolve
todas as estratégias para análise das interações
com o cliente ao longo da jornada de compra dele.
O objetivo é melhorar o atendimento, aumentar
vendas e fidelizar clientes a partir dos dados obtidos
nessa gestão.
Saia da planilha! Não basta coletar os dados, é
necessário estudá-los. Com o CRM, é fácil identificar
clientes que não voltaram a comprar ou desistiram
de uma compra, por exemplo. O que você pode fazer
para reverter isso?

PESQUISAS
Pesquisas de mercado são tradicionais no mundo
corporativo e continuam cumprindo um papel
importante na elaboração de protocolos e estratégias.

DICA
Você pode conduzir pesquisas para averiguar qual o
perfil do seu cliente, quais os hábitos e preferências
dele, qual a imagem da sua marca na região, entre
diversos outros temas pertinentes ao negócio.
Com os dados obtidos nessas pesquisas, você
consegue criar estratégias mais eficientes e de
acordo com os desejos do seu público.
Sua pesquisa também pode ser direcionada a medir
a satisfação dos clientes. Ele ficou contente com o
produto ou serviço?
Seja transparente: deixe claro ao cliente o modelo de
pesquisa que será aplicado e de que forma ele irá
recebê-la. Demonstre como a opinião dele é
importante para a empresa melhorar cada vez mais
a experiência e a entrega.
Ao obter uma alta taxa de resposta para pesquisas,
sua base de informações será mais eficiente e
promoverá resultados mais concretos.
Mantenha uma periodicidade para as pesquisas.
Questione os clientes após momentos específicos e
importantes, como depois da realização de um
serviço ou de uma reclamação, por exemplo.
Mais uma vez, vá além dos resultados. Uma
pesquisa só vale se as informações forem utilizadas
posteriormente em novos processos e trabalhos.
Informações fornecidas em pesquisas podem ser
utilizadas em diversas estratégias: campanhas de
marketing, treinamentos internos para melhoria da
equipe, suporte a clientes, alterações em processos,
entre outros.
A Rede de Concessionários e a Mercedes-Benz agora
realizam pesquisas com clientes em formatos como
e-mail, SMS e WhatsApp, dando mais tranquilidade e
facilidade para o consumidor expressar sua opinião.

Não espere o cliente reclamar para dar atenção a
ele. Se notar que alguma etapa da jornada de
compra dele está apresentando problemas, já
busque soluções ou compensações e entre em
contato de maneira proativa.

TODOS DA EMPRESA PARTICIPAM
Todos os colaboradores de uma empresa estão
conectados à experiência do cliente. Seja na
recepção, em vendas, serviços ou até mesmo em
depar tamentos administrativos, o foco de
atuação sempre deve ser em oferecer o melhor
atendimento, as melhores experiências e
colaborar para a maior satisfação do cliente.

ATUALIZE OS DADOS COM FREQUÊNCIA
Já imaginou elaborar uma pesquisa aprofundada,
mas ter pouco retorno pois os dados de contato do
cliente estavam desatualizados? Isso parece um
erro básico demais, mas acontece com frequência.
Por isso, sempre mantenha os dados cadastrais
d e s e u s c l i e n te s a t u a l i z a d o s . S e m e s s a s
informações primárias, todo o projeto de gestão
do relacionamento com o cliente perde relevância.
Hoje, com o universo digital em que vivemos, as
empresas têm acesso a muito mais informações
dos clientes (sempre obedecendo à LGPD - Lei
Geral de Proteção de Dados). Quanto mais
informações você tem, melhor é sua comunicação
e sua estratégia. Então, aproveite.

SATISFAÇÃO E CLIENTE DE VOLTA

ANTECIPE-SE!
Não é porque resultados de pesquisas ou
indicadores foram satisfatórios que você pode
cruzar os braços e só observar. Sempre há pontos a
serem aprimorados e procedimentos que podem ser
otimizados. Surpreenda seu cliente positivamente!

Ao ouvir seus clientes e criar ações que melhorem
sua experiência de compra, você promove um
relacionamento mais fidelizado.
A satisfação do seu cliente está diretamente
ligada ao sucesso do seu negócio.
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Com Academia BMB,
Banco Mercedes-Benz
espera alcançar mais de 1.200
proﬁssionais da Rede
Plataforma oferece conteúdo de treinamentos online e gratuito
O Banco Mercedes-Benz acaba de lançar um programa
digital interativo para capacitação da Rede de
Concessionários. Batizada de Academia BMB, a iniciativa
gratuita busca aprimorar a experiência de treinamentos,
atingindo os mais de 1.200 profissionais de força de
vendas da marca.
Desenvolvido em parceria com a matriz alemã, o projeto
conta com conteúdo e funcionalidades adaptadas ao
mercado brasileiro. Promovendo engajamento e
capacitação aos vendedores e gerentes de vendas dos
concessionários, o principal objetivo é agilizar o acesso de
toda a Rede às informações essenciais sobre produtos,
soluções de financiamento e seguros, garantindo um
atendimento customizado de excelência a todos os clientes.
Como funciona
Baseado em nuvem e totalmente responsivo, o sistema
pode ser acessado 24 horas por dia, sete dias por semana,
em qualquer tipo de dispositivo. Na plataforma, além de
novos conteúdos compartilhados periodicamente,
também estão disponíveis vídeos sobre produtos

financeiros do Banco e notícias com atualizações sobre o
mundo Mercedes-Benz.
Entre os treinamentos disponíveis atualmente, há o curso
sobre “vieses inconscientes”, que ajuda a compreender e
combater preconceitos e estereótipos nos negócios, e o
curso “clientes vulneráveis”, que apresenta métodos sobre
como identificar e lidar com esse perfil de clientes. O
catálogo de treinamentos ainda receberá muitas novidades
ao longo de 2021 – um curso que será disponibilizado em
breve abordará “retenção de clientes”, por exemplo.
Investimento no digital
O investimento em soluções digitais tem sido um dos
principais focos do Banco Mercedes-Benz. "Temos
observado a importância da inovação em nossos
processos e como isso nos aproxima de nossos clientes. No
trato com a nossa rede de parceiros não poderia ser
diferente. Com os desafios impostos pela pandemia,
aceleramos a implantação do programa para conferir o
melhor suporte para concessionários e consumidores",
afirma Cristina Rensi, gerente de Marketing & Produtos.
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Marca Mobil™ revela mitos e verdades
sobre o uso de óleos lubriﬁcantes
Série de vídeos sobre o tema está disponível no canal da marca, no Youtube
Quem trabalha na estrada está acostumado a ouvir muitas
dicas sobre o que se pode ou não fazer na manutenção do
óleo lubrificante de seu veículo. Mas será que dá para
confiar em tudo que se escuta por aí? Pensando nisso, na
segurança dos motoristas e na durabilidade dos veículos, a
marca de lubrificantes Mobil™ lançou uma série de vídeos
em seu canal no Youtube (@MobilMoove).

Batizada como “Mitos e Verdades”, a série conta com 10
vídeos curtos, de 30 segundos cada, em que o jornalista
Pedro Trucão e o engenheiro Netto solucionam as principais
dúvidas sobre o tema de maneira fácil e divertida. A
iniciativa fez bastante sucesso com frotistas e autônomos.
A seguir, separamos alguns exemplos de informações que
você encontra nos vídeos:

QUANDO O ÓLEO FICA ESCURO, É HORA DE TROCAR
MITO
Todos os óleos escurecem no serviço. O lubrificante tem como aditivo um dispersante, que faz com que o óleo
escureça. Mas atenção - não é para deixar ficar como uma borra enegrecida.

NÃO É INDICADO MISTURAR O ÓLEO NA HORA DE COMPLETAR
VERDADE
Ao utilizar óleos de viscosidades diferentes, compromete-se as peças do motor e até mesmo o próprio motor.

NÃO TEM PROBLEMA VARIAR O GRAU API SE SEGUIR A VISCOSIDADE RECOMENDADA
MITO
Se você mantiver a viscosidade, mas escolher um grau inferior, pode colocar em risco a própria vida útil do
motor. Tentar economizar nisso não é a medida mais inteligente.

UM ÓLEO MONOVISCOSO TEM O MESMO DESEMPENHO DE UM ÓLEO MULTIVISCOSO
MITO
O óleo monoviscoso é pior, pois ele varia muito a viscosidade de acordo com a mudança da temperatura.
Optar por ele é sinônimo de gastar mais combustível e aumentar o desgaste do motor.

FUMAÇA BRANCA E AZULADA SAINDO DO ESCAPAMENTO É SINAL DE QUEIMA DE LUBRIFICANTE
VERDADE
Essa fumaça indica que o lubrificante está passando pelos anéis de segmento devido ao desgaste desses
anéis ou ainda pode significar que o óleo lubrificante está inadequado.

Confira outros mitos e verdades em www.youtube.com/MobilMoove
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Consórcio
Mercedes-Benz
espera continuar
crescendo em 2021
Plano Pontual é carro-forte para
vendas, com diversos benefícios
para clientes e concessionários
O Consórcio Mercedes-Benz bateu recorde de cotas
comercializadas em 2020, demonstrando, mais uma vez, a
força dessa modalidade nos negócios de veículos
comerciais. Agora, a marca inicia 2021 otimista e com
ótimas perspectivas de evolução.
“A expectativa é de continuar crescendo, pois a cada dia
mais clientes veem o consórcio como a melhor maneira de
planejar a renovação de frota no médio e longo prazo. Como
estamos cada vez mais conectados com a Rede de
Concessionários, temos a perspectiva de aumentar
significativamente o número de clientes novos no
segmento”, aponta Claudio Jesus, superintendente do
Consórcio Mercedes-Benz.

Plano Pontual
Uma das grandes forças do Consórcio Mercedes-Benz no
ano passado foi o Plano Pontual, que tem como principal
diferencial a previsibilidade da disponibilidade do
crédito já a partir do sexto mês, além de taxas bastante
atrativas. Foram oito grupos do Pontual lançados em
2020, com um total de 960 cotas comercializadas.
“Juntamente com o plano de Extrapesados (que conta com
viagem para a Alemanha), o plano Pontual foi um grande
sucesso de vendas e de adesão da Rede. Já caiu no gosto
do cliente Mercedes-Benz. Foram mais de R$ 300 milhões
em créditos aos nossos clientes, que terão a opção de
retirada do bem ainda em 2021”, destaca Jesus.
As condições do Plano Pontual permanecem as mesmas
desde o lançamento do produto e se destacam pelas
vantagens oferecidas a clientes e aos concessionários
que comercializam as cotas. A programação do veículo,
em um cenário econômico como o atual, é um desses
destaques. “São diversos os benefícios do Pontual, como
a possibilidade de retirar o bem já a partir do sexto mês,
isento de taxa de juros, atualizado pelo IPCA, e com
programação por parte do cliente de quando quer retirar
o seu bem”, detalha o superintendente.
Jesus também reforça os atrativos para a Rede.
“Colabora na remuneração da equipe de vendas, alinha a
venda com a programação de entrega do bem para o
curto prazo, tem altíssima conversão na marca e melhora
a margem do veículo vendido”, conclui.

Muito mais vantagens
com o Plano Pontual!
PARA O CLIENTE:
Programação
Retirada a partir do 6º mês
Isento de taxa de juros
PARA A REDE:
Remuneração
Melhor margem
Programação
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Atego 2425
é primeiro caminhão
a ultrapassar
1 milhão de km
sem corretiva
no Grupo Marson
Empresa de mais de 20 anos
de operação tem cerca
de 60 veículos na frota e é atendida
pela Irmãos Davoli
Um Atego 2425, ano 2007, ganhou destaque na frota da
Marson, empresa do segmento de materiais de construção
do Circuito das Águas Paulista, com sede em Serra Negra
(SP). Isso porque o veículo atingiu, em 2020, o marco de 1
milhão de quilômetros rodados, sem intervenção corretiva
no motor.
Em 24 anos desde a fundação da empresa, este foi o
primeiro caminhão da Marson a atingir um resultado
desses. “Hoje temos 60 veículos na frota, mas o Atego
2425 foi o primeiro a apresentar essa quilometragem
sem manutenção corretiva. O motor está totalmente
original, nem a bronzina precisou de troca até hoje”,
detalha Cláudio Montrezol, gerente geral de logística
da Marson.
De acordo com o gerente, a qualidade do produto é um
diferencial. “O Atego é um caminhão muito bom e, além
disso, todos os motoristas que o dirigiram até hoje foram
muito competentes”, afirma.
Além desse modelo, a Marson também possui outros
Mercedes-Benz na frota, como mais um Atego 2425 e
um Atego 2426, um Axor 2036, três Axor 2041, cinco
Accelo 1016, um Accelo 915, um 1420 e dois 1718. “Os
ve í c u l o s d a m a rc a t ê m u m exc e l e n te c u s to d e
manutenção, além de serem confortáveis e de ótima
dirigibilidade, quando comparado a outras marcas”,
diz Cláudio.
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Os caminhões novos da Marson sempre são adquiridos
com Plano de Manutenção. Os mais antigos passam por
manutenção em oficina própria, dentro da empresa, porém
sempre com peças originais adquiridas no concessionário
parceiro, a Irmãos Davoli.
O Grupo Marson é especializado na comercialização de
produtos para construção civil, atendendo tanto no varejo
(com lojas físicas e online) quanto no atacado (focado na
venda de aço e outros materiais). Toda a distribuição dos
produtos é realizada por meio de frota própria.

REDE

Com destaque para economia, robustez e
disponibilidade, Unidas comercializa 8
Atego 3030 para cliente MCR
Veículos transportam matéria-prima e produtos da indústria pet

Na entrega do veículo: Rozinaldo Azevedo (gerente de frota MCR), Emmanoel Barbosa (consultor de vendas Unidas) e Roberto Medeiros (diretor da MCR)

A MCR – Indústria, Comércio, Importação e Exportação de
Produtos de Origem Animal acaba de receber oito novos
Atego 3030 na frota. Localizada em São José de Mipibu
(RN), a empresa atua desde 1963 no mercado de produtos
pet, sendo a maior do segmento em número de
exportações no Brasil.
Para substituir alguns caminhões e também ampliar a
frota, a MCR adquiriu as novas unidades com o
concessionário Unidas, após sete anos desde a última
compra de veículos da marca. “A última venda havia sido de
dois Atron em 2014, mas agora conseguimos voltar ao
cliente por conta da economia proporcionada pelo motor
Mercedes-Benz, pelo conforto da cabine leito e também
pela disponibilidade que oferecemos”, detalha Erikson
Amorim, supervisor de vendas da Unidas de Natal (RN).

“Cotamos diversos veículos, avaliamos as características
técnicas e consideramos a Mercedes-Benz como melhor
opção para nossa operação, devido à qualidade dos
caminhões. Rodamos por quase todo o Brasil, muitas vezes
por estradas que não são boas, e precisamos de caminhões
fortes o suficiente para atender a demanda e não
apresentar problemas. Buscamos economia e robustez e
também temos uma ótima parceria com a Unidas”, comenta
Rozinaldo Azevedo da Silva, gerente de frota da MCR.

Os caminhões estão rodando desde janeiro de 2021 – seis
equipados com carroceria aberta graneleiro, que rodam
pelo Brasil com matéria-prima, e os outros dois são
equipados com baú frigorífico, para transporte da
mercadoria pronta para diversos portos do país.
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Grupo Rodobens
premia 32 colaboradores
no projeto “Melhor para
todos Mercedes-Benz”
Ação distribuiu prêmios e multipontos
para destaques na venda de Plano de
Manutenção e Fleetboard
Chegou ao fim a campanha “Melhor para todos Mercedes-Benz”,
iniciativa criada pelo Grupo Rodobens para incentivar a
comercialização de Planos de Manutenção e Fleetboard. Foram
32 colaboradores ganhadores, entre regionais, executivos de
vendas e consultores, de acordo com os resultados do período
de setembro a dezembro de 2020.
Os efeitos da ação foram expressivos. Os quatro meses da
campanha representaram 59% de todos os serviços
ativados em 2020. Confira quem foram os campeões e os
prêmios que levaram:

Ranking por volume de contratos – consultores
1º Adão Chaves – Rodobens Rondonópolis (68 contratos) – Notebook
2º Jailton Barbosa – Rodobens Jaboatão dos Guararapes (43) – PlayStation 4
3º Raimundo Sérgio – Rodobens Feira de Santana (32) – Fone JBL Live 300 TWS

Ranking por volume - executivos
1º Rafael Stevanatto – Rodobens Rondonópolis (81 contratos) - Geladeira Side by Side
2º Rafaella Louzada - Rodobens Feira de Santana (80) - PlayStation 4

Ranking por volume – regionais
Ricardo Viana – Nordeste (166 contratos) - Geladeira Side by Side
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Ranking por percentual (número de contratos ativados/quantidade
de chassis faturados) - consultores
1º Ricardo Oliveira – Rodobens Rio Verde (171%) – iPhone 11
2º Distefano Velame - Rodobens Salvador (150%) - Fogão Brastemp 5 bocas
3º Hugo Prado – Rodobens Feira de Santana (133%) - Ar-Condicionado Split

Ranking percentual - executivos
1º Fabiano Risso - Rodobens Guarulhos (67,01%) - Geladeira Side by Side
2º Cledson Fabiano - Rodobens Rio Verde/Itajaí (66,67%) - PlayStation 4

Ranking percentual - regionais
Herilton Pereira - Centro-Sul (48%) - Geladeira Side by Side

GANHADORES MULTIPONTOS (1.000 multipontos cada)
Fábio Teodoro
Sanderson Winter
Daniel Teoﬁlo
Rogerio Ramos
Bartolomeu Carlos
Elaine Aparecida
Adriangelo Henrique
Lucas de Carvalho
Enoir Heringer
Lucio Ivoglo

Lucio Ivoglo
Jamil Mendes Camillo
Lelio Nishida
Metusalem Andrade
Ana Paula Santos
Rodrigo Galisteu
Vilmar Portella
Pablo Dias
Eder Lezieri
Nelson Carnaval

O segredo está na oferta
Conversamos com alguns dos ganhadores para entender
como foi o trabalho durante a campanha. Adão Chaves de
Abreu, consultor primeiro colocado na categoria de volume de
contratos, passou a oferecer os serviços a todos os
caminhões fechados. “Cada vez mais, estamos incorporando
a cultura da oferta dos contratos de manutenção. Tivemos
bastante resultado com o plano Best Basic. No caso dos
Novos Actros, que já vêm com esse plano incluso,
trabalhamos para conseguir um upgrade para o pacote
Complete. Também recebemos muito apoio dos consultores
da fábrica para apresentar as vantagens aos clientes”, afirma.

Já Ricardo Oliveira, consultor vencedor da categoria de
percentual, apostou em explorar bem as vantagens de utilizar
os serviços. “Oferecemos Fleetboard e Plano de Manutenção
para todo caminhão negociado. Diversas vezes fazemos
contas para o cliente ver que fica mais barato fechar o plano
do que pagar de tempo em tempo, quando fosse realizar o
serviço. Também temos a vantagem de ser uma região forte
no agronegócio, que não parou na pandemia, e conseguimos
trabalhar bem. Ressalto também o trabalho conjunto de
vendedores, entregador técnico e gerente, que trabalharam
unidos para melhorar os resultados”, detalha.
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Em busca de melhores
resultados para clientes,
Mecasul oferece treinamento
e instrução de operação
Acompanhar as necessidades das
empresas é etapa fundamental
do relacionamento
Quando pensamos em serviços dentro de uma concessionária,
vamos muito além dos trabalhos realizados nos boxes da
oficina. Prestar um bom serviço aos clientes é cuidar e
promover assessoria durante todas as etapas do produto em
uma operação. Exemplos disso são o treinamento e a instrução
de operação, ocasiões em que o concessionário orienta
tecnicamente a empresa em relação ao uso dos veículos.
A instrução de operação pode ser organizada a pedido do
cliente, mas o ideal é que as equipes da revenda observem
antecipadamente essa necessidade. Exemplo disso
aconteceu agora em janeiro na Mecasul.
Na unidade de Entre-Ijuís (RS), o cliente Schirmann - Materiais
e Soluções para Construção recebeu instrução para melhorar
os custos de manutenção, prevenir acidentes e reduzir o
consumo de combustíveis. Já na Mecasul de Nova Santa Rita
(RS), os motoristas da Rara Transportes receberam
treinamento sobre os caminhões recém-adquiridos.
Normalmente participam dessas instruções os motoristas
e gestores de frota das empresas. “Realizamos sempre que
vemos a necessidade de melhorar o desempenho do
veículo e dos motoristas. Fazemos para todos os clientes,
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com o objetivo de contribuir para novos e melhores resultados”,
conta Paulo Bueno, gerente de Vendas da Mecasul Entre-Ijuís.
De acordo com o gestor, nesses encontros abordam-se as
funções básicas do veículo, é realizada uma minientrega
técnica e até um teste de rodagem. “Esse tipo de serviço
fortalece a parceria da Mecasul com o cliente, trazendo
resultados. Por meio da instrução e do treinamento dos
motoristas e gestores, a empresa consegue extrair o
melhor desempenho do equipamento, com economia e
liquidez na operação, gerando resultados e alavancando
novos negócios”, complementa Paulo Bueno.

NOTAS

Mercedes-Benz encerra 2020 como líder de
vendas em veículos comerciais
Mais uma vez, a Mercedes-Benz foi líder de mercado em
todos os segmentos de veículos comerciais – caminhões,
ônibus e Sprinter. Apesar de todas as dificuldades
enfrentadas por conta da pandemia de Covid-19, a atuação
da empresa, da Rede de Concessionários e a confiança de
clientes de todo o país proporcionaram esses resultados.
A marca encerrou 2020 com um market share de 31,6% em
caminhões e um total de 26.769 unidades emplacadas.
No segmento da Sprinter (Large Vans), a participação foi de
36% (9.742 veículos emplacados), com destaque para a
evolução de vendas em furgão (que subiu de 33,3% de
market share em 2019 para 38,9% em 2020) e em vans de
passageiro (crescimento de 48,7% para 54,6%).
Já em ônibus, a empresa alcançou 46,7% de participação,
com 6.461 unidades e destaque especial para os segmentos
urbano, rodoviário e fretamento.

Nas redes sociais da Mercedes-Benz e de muitos colegas
da Rede, é possível assistir ao vídeo especial desenvolvido
em agradecimento pela liderança. A campanha estende um
tapete vermelho aos clientes e agradece pela confiança nos
produtos e serviços da marca.

Mercedes-Benz conquista
13 categorias do Prêmio Lótus
O ano de 2020 foi desafiador, mas o trabalho da MercedesBenz e da Rede de Concessionários possibilitou conquistas
relevantes mesmo diante desse cenário. Exemplo disso foi
a recente conquista de 13 das 29 categorias do Prêmio
Lótus 2021, uma das principais premiações de veículos
comerciais do país. A empresa foi destaque em seis
categorias de caminhões, três de ônibus e quatro de
comerciais leves. O levantamento é organizado pela Editora
Frota, tendo como base os dados de emplacamento do
Renavam de 2020. Confira quais foram os prêmios:

Caminhões
“Marca de Caminhão do Ano”
“Marca de Caminhão Leve”
“Marca de Caminhão Pesado”
“Caminhão Semipesado 4x2” (Atego 1719)
“Caminhão Semipesado 8x2” (Atego 3030) e
“Caminhão Pesado até 400 cv” (Atego 2730 6x4).
Ônibus
“Marca de Chassi de Ônibus do Ano”
“Marca de Chassi Urbano” e
“Marca de Chassi Rodoviário”.
Sprinter
“Marca de Caminhão Semileve do Ano”
“Furgão”
“Minibus” (modelo van) e
“Caminhão Semileve” (Sprinter 416).

29

REDE EM AÇÃO

ALAGOAS DIESEL
vende 6 Sprinter para
OK Locadora de Veículos
Desde o fim de 2020, a Alagoas Diesel comercializou uma
sequência de seis unidades da Sprinter 416 15+1 à
empresa OK Locadora de Veículos, uma das maiores do
segmento em Maceió (AL). Na foto, a consultora de vendas
Michelle Paz entrega as chaves dos veículos ao responsável
pela frota, Sidney Silva, e ao motorista Gibson Gomes.

GAÚCHO DIESEL entrega
Atron Série Especial para Pedro Logística
A Mercedes-Benz do Brasil encerrou a linha Atron com a
Série Especial do modelo 1635 - uma tiragem limitada de
12 unidades, com certificado e itens exclusivos. Um dos
felizardos a comprar esse caminhão foi Igor Dupont,
diretor geral da Pedro Logística, empresa cliente da
Gaúcho Diesel.
“Sou apaixonado por caminhões e desde criança eu
acompanhava meu pai e dizia pra ele que tínhamos que
ter um bicudo na frota e agora, no fim da história desse
modelo, nós tivemos a chance de adquiri-lo. Saber que a
gente tem um dos últimos veículos que fazem parte

30

dessa série especial é motivo de muita felicidade”,
destaca Dupont.
De acordo com o diretor geral, além de fazer parte da série
especial, o Atron é um veículo com custo-benefício significativo.
“Escolhemos esse último modelo bicudo também porque ele
entrega um resultado ótimo, bem ao encontro do que a gente
precisa. Sem falar na marca, que já faz parte da nossa frota.
Hoje 80% dos nossos veículos são Mercedes-Benz”, completa.
Junto com o Atron, o cliente adquiriu também um Novo
Actros 2653.

REDE EM AÇÃO

SODAUTO
vende primeiro
Mercedes-Benz
da Prime Estofados
O concessionário Sodauto, de Ubá (MG), comercializou
o primeiro Mercedes-Benz da frota da empresa Prime
Estofados. “Após um trabalho em que apresentamos
comparativos técnicos e demonstração de resultados,
conseguimos mostrar ao cliente como nosso produto é
a melhor opção do mercado”, conta Wesley Rodrigues,
gerente de vendas da Sodauto.
A Prime Estofados adquiriu um Atego 2426. Na foto,
da esquerda para a direita, estão Rafael Pereira
(instrutor de operação da Sodauto), Bruno J. Cunha
(gerente de suprimentos da Prime) e José Flávio
Gaudereto (consultor de vendas da Sodauto).

UNIDAS também
comercializa primeiros
Mercedes-Benz para
Ômega Baterias
A empresa Ômega Baterias comprou os primeiros
veículos Mercedes-Benz de sua frota com a Unidas
Veículos de Natal (RN). Foram dois Axor 2544 e um
Accelo 1016. O cliente é distribuidor de baterias e
roda por todo o Nordeste. No registro, a consultora de
vendas Thaysa Costa entrega as chaves de um dos
veículos ao proprietário da empresa, Jeovan Pessoa.
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