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Mulheres
na liderança

Hilke Janssen é a nova presidente e CEO do Banco Mercedes-Benz
e Fernanda Guidotti ocupa a presidência do Conselho Deliberativo da Assobens

ANÚNCIO

EDITORIAL

Temos nos envolvido em debates e procurado prover processos e
ferramentas visando à inovação na gestão da Rede de Concessionárias.
O desenvolvimento tecnológico e seu desdobramento nas relações de
negócios e na forma como passamos a conviver são aliados
fundamentais para que possamos continuar competitivos. Passamos a
ter, como empresa, tanta relevância quanto a experiência que
proporcionamos aos nossos clientes.
O artigo do Fernando Lima e do Alberto Puga Leivas, que você lerá nas
primeiras páginas desta ASM, nos remete a mais essa reflexão sobre que
empresa somos nesse mundo digital e conectado, onde os hábitos de
compra e uso mudam constantemente e nos provocam a jamais
estarmos confortáveis com a posição que ocupamos no mercado, sob o
risco de perdermos nossa relevância e o valor construído ao negócio ao
longo de décadas.
Um dos importantes passos nessa direção é a promoção da inclusão,
como dito nas entrevistas com a nova presidente do Banco MercedesBenz, Hilke Janssen, e com a presidente do Conselho Deliberativo da
Assobens, Fernanda Guidotti. Com a licença de utilizar algumas falas
registradas em suas entrevistas, destaco: “a diversidade não é nada sem
inclusão” e “meu pai acreditou em mim e esse empoderamento foi
importante na minha criação”.
Esses são alguns dos desafios que nos acompanham na necessária nova
gestão das nossas concessionárias: inovação na experiência dos
clientes, inclusão de culturas organizacionais diversas às que
desenvolvemos por gerações e o empoderamento das pessoas para
decisões que precisam ser tomadas.
Não há espaço para o que passou, a não ser o fundamental aprendizado
que ele nos deixa de que devemos continuar em frente, promovendo as
mudanças nas nossas empresas para que sejam ágeis e flexíveis na
promoção de excelentes experiências aos nossos clientes.
Boa leitura, um forte abraço.
Joel
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Digitalização
da experiência
do cliente
no pós-vendas

ARTIGO

Fernando Lima
Especialista em pós-venda

Alberto Puga Leivas
APL Serviços Técnicos

Outro dia fui surpreendido ao precisar visitar um
concessionário que eu não conhecia e, como a
grande maioria dos motoristas, digitei o nome da
revenda no “Waze” e segui as orientações do
aplicativo. Minha surpresa foi chegar a um terreno
vazio e sem nenhuma concessionária por perto. Fui
obrigado a telefonar para conseguir o endereço e as
orientações corretas.
Tenho aqui outro exemplo: entre no Google e digite na
pesquisa “oficina (marca da sua concessionária) na
cidade de (nome da cidade)”. Se sua concessionária
não aparecer nas primeiras 10 posições da pesquisa,
você tem um sério problema de priorização das
palavras-chave que definem sua página para o
buscador do Google. Você duvida? Pois faça a
experiência agora!
Eu me pergunto: com quantos clientes essa mesma
situação já ocorreu? Empresas modernas utilizam a
tecnologia em seu benefício. Atualmente o telefone
celular e seus aplicativos são as principais
ferramentas de pesquisa dos nossos atuais clientes
e ainda encontramos sites mal elaborados,
informações desatualizadas e total desinteresse de
alguns gestores em utilizar essas ferramentas.
Como sempre, os argumentos utilizados pelas
empresas são os mesmos de outros tempos:

• O custo dos investimentos e da tecnologia é cara;
• Ela é perecível, muda frequentemente, não é estável;
• É modismo que não se paga.
Essa é uma visão míope sem fundamento em nosso
dia a dia e dos clientes. Existem ações no mundo
digital que não necessitam de grandes investimentos
(mídias sociais, inclusão em navegadores etc.) e que
ainda não são usadas por todas as empresas ou
quando usadas não são de forma eficiente.
Temos que estar antenados a tudo de novo que
aparece e que pode ser usado para melhorar os
nossos processos de serviço e atendimento. Não
devemos ter medo em tentar mudar, em inovar, pois
nossos novos clientes irão procurar empresas que
facilitem o seu dia a dia e ofereçam novas formas de
atendimento que satisfaçam suas necessidades.
Num mundo de Uber, iFood, Waze, Google, Alexa e Siri, é
retrógrado mandar nosso cliente assinar papelada e
acompanhar seu serviço falando com um funcionário por
meio do telefone, identificar uma peça levando até o
concessionário e esperar dias por um simples orçamento.
Não podemos nos dar o luxo de ficar para trás nessa
corrida, como vários outros negócios que não se
inovaram e que hoje figuram como exemplos e
histórias da falta de visão sobre novas tecnologias.
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REDE

Unidas Veículos e Serviços inaugura nova
concessionária em Parnamirim (RN)
Estrutura é mais ampla e confortável e atende
todos os segmentos de veículos comerciais
O concessionário Unidas está de casa nova no Rio Grande
do Norte. A empresa mudou de endereço na cidade de
Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal, e agora
localiza-se na Avenida Pil Pereira Tim (BR 101), nº 5.000.
A mudança ocorreu em fevereiro de 2021 e o novo ponto é
estratégico, pois recebe maior fluxo de veículos que viajam
entre Parnamirim e a capital do estado.
A região é reconhecida pela presença de indústrias de
diferentes setores, além do mercado de petróleo e gás e da
exportação de crustáceos.
A unidade atende todos os segmentos de veículos
comerciais (caminhões, ônibus e Sprinter) e possui uma
oficina com nove boxes disponíveis para prestação de
serviços. A estrutura conta ainda com uma sala para
motoristas aguardarem atendimento, além de cuidados
ambientais, como um espaço destinado à coleta de
resíduos sólidos (óleo, madeira, papelão etc.).
“Esperamos ter mais visibilidade nessa nova localização e
nosso objetivo é atender o mercado nos padrões de
excelência da Mercedes-Benz, agora com um concessionário
mais amplo, confortável e adequado para receber todos
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os modelos de veículos comerciais”, ressalta Leandro
Nascimento, diretor geral da Unidas.
Além dessa concessionária, a Unidas tem ainda casas em Mossoró
(RN), Patos (PB), Campina Grande (PB) e João Pessoa (PB).

REDE

Ceará Diesel inaugura primeiro
Van Center do Nordeste
Unidade reforça o atendimento especializado
e customizado aos clientes de Sprinter
A região Nordeste recebeu sua primeira loja Van Center no
último mês de fevereiro. A Ceará Diesel inaugurou a nova
unidade em Fortaleza (CE), na Av. Aguanambi, 2.269, bairro
Fátima. Além de ser a primeira loja exclusiva do Nordeste com o
portfólio da linha Sprinter, o concessionário investiu em
inovação e modernizou a instalação nas áreas de vendas e pósvenda para oferecer uma experiência mais digital aos clientes.

personalizado para cada demanda e necessidade, além de
máxima agilidade nos serviços de pós-venda, para
assegurar a produtividade nas atividades de transporte”,
complementa o diretor.

“Esse é um segmento bastante importante em nossa
região e com volume considerável de vans, furgões e no
último ano também de chassis. A Ceará Diesel é líder de
mercado no setor há três anos e acreditamos crescer ainda
mais com a nova estrutura, visto que daremos foco ainda
maior ao atendimento personalizado e ao relacionamento
com clientes”, afirma Marcelo Oliveira, diretor comercial da
Ceará Diesel.
No Van Center, os clientes podem conferir a nova experiência de
atendimento Mercedes-Benz Vans, que coloca o cliente no centro
de todos os processos e busca oferecer a melhor experiência de
vendas e serviços. Tudo em um espaço de mais de 7 mil m²,
com design moderno e diferentes formatos de atendimento.
“Com essa nova estrutura exclusiva e equipe dedicada à
Sprinter, oferecemos aos nossos clientes atendimento
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LANÇAMENTO

“Serviços 4.0”: soluções inéditas
em conectividade e atendimento
Ferramentas promovem mais disponibilidade e rentabilidade para os clientes
Além dos conceitos da Indústria 4.0 implementados nas
linhas de montagem da fábrica, agora Mercedes-Benz e
Rede de Concessionários passam a oferecer os Serviços 4.0,
um pacote inédito de ferramentas e soluções em pós-venda,
com foco em conectividade e rentabilidade para os clientes.
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Fleetboard Powered By Sascar

Lançado oficialmente agora em 14 de abril, os Serviços 4.0
englobam o Fleetboard by Sascar, a Garantia Estendida, o Uptime
Center e os óculos de realidade aumentada, além do pacote de
aplicativos disponíveis para motoristas e transportadores.

O Fleetboard, sistema de telemetria e gerenciamento
inteligente de veículos da Mercedes-Benz, já é conhecido
pelos clientes. Mas agora a novidade é uma parceria com
a Sascar, empresa especializada no monitoramento de
veículos e cargas. O Fleetboard by Sascar passa a
oferecer, além das reconhecidas vantagens de gestão de
frota e de performance, os benefícios do rastreador, para
melhor segurança.

“Além de oferecer o que há de mais tecnológico em produtos e
processos, temos também ferramentas inovadoras que
conectam o veículo à operação do cliente e também à
assistência da nossa Rede de Concessionários”, destaca Joel
Alberto Beckenkamp, presidente da Assobens. “Concessionários
e fábrica estão totalmente preparados para atender motoristas e
transportadores de hoje e do futuro”, complementa.

Já disponível para veículos Sprinter, a solução agora passa
a ser oferecida também para os veículos New Actros e
posteriormente se estenderá pelas demais linhas de
caminhões. O Fleetboard by Sascar oferece uma ampla
gama de benefícios, como monitoramento em tempo real,
central de ocorrências 24/7, monitoramento de sensores
de segurança e atuação remota no veículo.

LANÇAMENTO
São duas modalidades disponíveis:
• Security: pacote básico da Sascar, com tablet para
comunicação com o motorista e acessórios de
cabine inclusos.
• Security SAT: apresenta todos os benefícios do Security
+ antena satelital. Indicado para frotas que percorrem
locais remotos.
O cliente ainda pode adquirir itens opcionais para
aumentar a segurança da carreta, como sensor de
temperatura para cargas refrigeradas, entre outros.

Garantia Estendida
Agora clientes de toda a linha de caminhões
Mercedes-Benz terão a opção de adquirir o serviço de
Garantia Estendida, uma solução da marca em
parceria com o Banco Mercedes-Benz e a Seguradora
Indiana Seguros, com anuência da Assobens.
São duas opções de cobertura disponíveis:
• MB Extend: componentes e peças integrantes dos
conjuntos de motor e câmbio (caixa de mudanças),
sistemas de arrefecimento, transmissão, diferencial e
caixa de transferências.
• MB Extend Plus: todos os itens da cobertura Extend +
sistemas de alimentação, elétrico do motor, elétrico do
veículo, freios, suspensão, direção, ar-condicionado e
computador de bordo.
O serviço, oferecido e atendido pela Rede de Concessionários,
traz mais tranquilidade e segurança aos clientes no período
após a garantia de fábrica, além de manter a presença do
veículo na oficina.

Uptime Center
A chegada do New Actros ao mercado trouxe diversas inovações
ao mercado brasileiro, como o Mercedes-Benz Uptime. O
sistema acompanha o caminhão em tempo real e proporciona
diagnóstico remoto. A Mercedes-Benz é a única fabricante a
oferecer esse serviço de maneira automática, por meio de
algoritmos, que conseguem alertar antes que possíveis
problemas aconteçam no veículo.
Assim, o MB Uptime evita paradas não programadas,
promove um gerenciamento eficiente da operação, além de
prover um suporte em tempo real (confira a matéria de
capa da Assobens Magazine nº 383, que detalhou todas as
características desse serviço. Disponível no site
www.assobens.org.br/revista-assobens).

O MB Uptime realiza uma conexão entre veículo, cliente,
fábrica e concessionário. Para atender toda a demanda dos
New Actros que já rodam pelo Brasil, há agora uma sala de
monitoramento do MB Uptime Center dentro da Central de
Relacionamento ao Cliente da fábrica, em Campinas (SP). Na
rede, há concessionários que montaram suas próprias
centrais de acompanhamento dos veículos equipados com
Fleetboard e Uptime, como a Vitória Diesel de Cariacica (ES)
e a Mardisa São Luís (MA).

Óculos de realidade aumentada
A tecnologia está na rede. Hoje 20 concessionários já
utilizam os óculos de realidade aumentada dentro das
oficinas. O utensílio tem conexão com a internet para
suporte em tempo real do DAC (Dealer Assistance Center),
via áudio e vídeo.
Técnicos da Rede e da fábrica trabalham em conjunto,
utilizando a realidade aumentada como ferramenta, com
os óculos cumprindo esse papel de conexão e agilizando a
resolução dos serviços.

Aplicativos
Há um bom tempo que profissionais de diversos segmentos
resolvem quase tudo utilizando apenas um smartphone.
Por isso, a Mercedes-Benz e a Rede oferecem também
aplicativos que trazem mais facilidade e praticidade para
clientes e motoristas. Confira os apps que foram lançados
também em 14 de abril:
Fleetboard App
Apresenta as informações do sistema Fleetboard de
forma resumida, como performance do motorista ou do
veículo, último trajeto e localização da última posição de
todos os veículos da frota. Disponível para telefones iOS
e Android.
Liga na Estrada (para clientes com Fleetboard)
Mostra indicadores de performance dos motoristas, dicas
de como melhorar o desempenho e ainda traz a
possibilidade de criar e participar de competições. Nessas
competições, o aplicativo apresenta um ranking com
posicionamento de cada motorista em cada rodada. O
vencedor é aquele que seguir as dicas e obter as melhores
notas de estilo de direção. Assim, além de motivar os
motoristas e criar um clima de descontração entre a
equipe, a iniciativa ajuda a reduzir o consumo de
combustível e evitar o desgaste prematuro de alguns
componentes. Disponível para telefones iOS e Android.
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CAPA

É momento
de liderança
feminina
Pela primeira vez,
Banco Mercedes-Benz e
Conselho Deliberativo
da Assobens são
presididos por mulheres

Todo mês de março, a pauta do empoderamento feminino
ganha audiência devido ao Dia Internacional da Mulher
(celebrado no dia 8 do mês). Porém, é importante destacar
que esse tema merece atenção o ano todo, afinal, ainda há
desigualdades que precisam ser enfrentadas.
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De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), no Brasil, 62,6% dos cargos gerenciais são
ocupados por homens e 37,4% pelas mulheres,
considerando dados de 2019. É uma diferença gritante,
ainda mais se analisarmos que as mulheres apresentam
maior índices de instrução do que os homens. A mesma
pesquisa do instituto apontou ainda que as mulheres
dedicam quase o dobro de tempo que os homens aos
cuidados de pessoas ou afazeres domésticos.
Diante dessa realidade, é com muita satisfação que vemos
duas mulheres ocupando pela primeira vez a presidência
de duas instituições. O Banco Mercedes-Benz anunciou
recentemente Hilke Janssen como nova presidente e CEO
da empresa. Já dentro da Assobens, Fernanda Guidotti,
diretora da Pirasa, foi escolhida como presidente do
Conselho Deliberativo para o biênio 2021/2022. A seguir,
vamos conhecer a história dessas mulheres e ouvir o que
elas esperam do mercado.

CAPA
ondas de infecções pela Covid-19. Acredito fortemente que
o Brasil vai se fortalecer com a crise e teremos muitas
oportunidades de negócios. Precisamos garantir a rápida
transformação e digitalização de nosso negócio, sempre
que possível, para que possamos atuar de forma remota e
sem contato presencial sempre que necessário, em
respeito ao distanciamento social.
Historicamente, o segmento financeiro exerce um
importante papel de apoio aos negócios durante a gestão
de uma crise. Os bancos de montadora têm um papel ainda
mais relevante neste momento, tanto no apoio à Rede de
Concessionárias quanto na oferta de produtos que
permitem ao segmento de transporte continuar operando
de forma saudável. A essência do nosso negócio está
refletida em nosso slogan: “fazendo a roda girar”.

Hilke Janssen
Presidente e CEO do Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz agora é liderado pela alemã Hilke
Janssen, que está no Grupo Daimler desde 2003 e iniciou a
carreira no segmento financeiro em 1997. A executiva já
ocupou cargos em diferentes países, sendo que o mais
recente antes da vinda ao Brasil foi como presidente e CEO
do Banco na Coréia do Sul. Confira agora uma entrevista
exclusiva com Hilke Janssen, sobre cenário econômico e
expectativas para essa nova fase no país.
ASM - Após passar por experiências na Alemanha, Malásia, Índia e
Coréia do Sul, o que a fez aceitar o desafio de liderar o Banco
Mercedes-Benz no Brasil?
Os últimos 10 anos trabalhando para a Daimler Mobility na
Ásia me proporcionaram uma experiência rica e me
prepararam bem para esta nova e desafiadora posição na
América Latina, onde - por se tratar de uma região
completamente nova para mim - posso vivenciar
experiências das mais diversas e enriquecer minha
bagagem com uma cultura bem diferente da qual estou
acostumada. O Banco Mercedes-Benz é o local perfeito
para isso devido ao seu amplo portfólio de produtos, e o
Brasil é um mercado interessante e com muito potencial.
Essa é a combinação perfeita para essa nova etapa na
minha carreira. Além disso, as pessoas aqui são
mundialmente conhecidas por serem amigáveis. Estou
ansiosa para viajar pelo Brasil e saber mais sobre as
pessoas e sua cultura.
ASM - Como você enxerga o mercado brasileiro hoje, do ponto de
vista econômico e no segmento financeiro?
Do ponto de vista econômico, a pandemia impõe restrições
a todos os países do globo. O mundo passa por diferentes

ASM - O Banco Mercedes-Benz foi líder em todos os segmentos de
financiamento e seguros em 2020, teve o maior valor em carteira
da história no último ano e ainda foi citado na lista de Great Place
To Work. Como avalia o momento da instituição?
Como em todas as empresas de serviços, nossos
colaboradores são a chave para o sucesso. Pessoas felizes
realizam um ótimo trabalho e fazem os clientes felizes. E
nossos colaboradores provaram o quão fortes e experientes
eles são e o quanto estão fortemente unidos para lidar com
a pandemia, mesmo estando trabalhando remotamente há
mais de um ano. Essa forte união e espírito de equipe se
refletem nos indicadores do GPTW e também no sucesso
dos nossos negócios. E há mais um aspecto fundamental a
ser considerado: a parceria com nossos concessionários.
Sem essa cooperação contínua e forte parceria, esse
sucesso também não teria sido possível.
Outro aspecto que fez a diferença em 2020 foi que em
momentos críticos a equipe do Banco Mercedes-Benz
esteve sempre próxima de nossos clientes, oferecendo
todo o apoio necessário para a continuidade dos negócios,
seja por meio de renegociações de contrato ou de oferta de
produtos mais adequados naquela situação.
ASM - Quais considera os principais acertos da atuação do Banco
no Brasil até o momento?
O Banco Mercedes-Benz é uma empresa de 25 anos com uma
trajetória de muito sucesso. Ao longo destes anos,
estabelecemos muitas mudanças positivas no mercado,
inovando em produtos, serviços e processos, no
relacionamento com nossa rede de concessionários e com
nossos clientes. Também enfrentamos várias crises no
mercado, mas o fator chave do sucesso é sempre tirarmos
lições importantes desses períodos difíceis. Desde 2015, temos
registrado forte crescimento, com rentabilidade, ao mesmo
tempo impulsionando a digitalização de processos-chave.
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CAPA
ASM - Quais os principais desafios que observam pela frente?
As restrições em relação à convivência presencial são
certamente as mais desafiadoras para todos nós, porque
mudam a forma como nos relacionamos com os nossos
colaboradores, com a rede de concessionários e com os
nossos clientes. Enquanto estamos aprendendo e
inovando neste período de crise, devemos estar atentos à
qualidade de vida de nossas equipes, sejam internas ou
externas, e nos manter próximos dos nossos clientes e da
rede de concessionários - embora atualmente essa
proximidade só possa ser virtual.
Além disso, a pandemia está mudando a forma como
prestamos serviços financeiros. Acelerar a digitalização
dos nossos processos e produtos é essencial e, no futuro,
os negócios sem necessidade de contato presencial serão
um fator chave de sucesso, pois aumentam as
oportunidades de interação com nossos clientes que estão
cada vez mais digitais.
ASM - Pode compartilhar as metas da instituição para este ano?
Nosso principal objetivo é manter nossos clientes conosco,
apoiando-os em seus negócios e na superação dessa fase
de instabilidade. Outro objetivo importante é apoiar os
concessionários com soluções e produtos inovadores,
utilizando plataformas digitais. Por meio da plataforma
BMB Digital, as equipes de vendas podem realizar todo o
processo de solicitação e análise de crédito e demais
etapas necessárias para a conclusão da compra e
financiamento do veículo.
O Meu Mercedes, ferramenta de simulação de financiamento
e cotação de seguros, será estendido ao negócio de
caminhões e vans ao longo do próximo mês. Com o Meu
Mercedes, além de obter simulações de financiamento e
seguros, os potenciais clientes poderão também gerir a sua
conta quando se tornarem nossos clientes.
Recentemente, implantamos também a Academia BMB,
que é uma plataforma digital interativa de treinamento para
agilizar o acesso da rede de concessionários a informações
essenciais sobre produtos e soluções de financiamentos e
s e g u ro s , d e fo r m a a g a r a n t i r u m a te n d i m e n to
personalizado de excelência a todos os nossos clientes.
ASM - Como enxerga o papel da Rede de Concessionários com o
banco e o que espera dessa parceria?
A rede de concessionários é vital para o nosso negócio, pois
é o elo que temos com os nossos clientes. Da mesma forma
que a Mercedes-Benz ouve as estradas, ouvimos a rede de
concessionários para melhorar continuamente os nossos
produtos e serviços. Além disso, os times de vendas dos
concessionários são nossos pés nas ruas. Mesmo com
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todas as ferramentas digitais que podemos criar, nada
substitui o velho e bom relacionamento e o contato pessoal
direto com os clientes.
Também estamos fortemente envolvidos em todos os sete
projetos do programa Pra Rede, com o objetivo de construir
a visão Dealer 4.0, em conjunto com a fábrica e
concessionárias de veículos comerciais. Isso inclui o
mapeamento de quais necessidades serão exigidas nos
próximos cinco anos, como estamos agora e o que
precisamos mudar ou fortalecer para alcançar nossa visão
do Dealer 4.0.
ASM - Esta é sua primeira vez no Brasil? Qual sua expectativa para
a vida aqui?
Sim, é minha primeira vez no Brasil e já comecei minhas
aulas de português. Mas, tenho que admitir, ainda tenho
um longo caminho pela frente. Para mim, aprender a língua
sempre foi importante, pois é uma forma de acessar o país,
a cultura e entender como as pessoas expressam seus
sentimentos e pensamentos.
Como vocês já sabem, morei em países bem diferentes e, no
meu ponto de vista, o melhor a ser feito é não ter préjulgamentos ou expectativas específicas. Mas uma coisa está
muito clara para mim depois de apenas algumas semanas
neste país: as pessoas são incríveis. Vibrantes, muito
comunicativas, muito abertas e extremamente amigáveis, o
que, mais uma vez, é o motivo pelo qual não desistirei de
aprender português. Estou ansiosa para poder me encontrar
com nossos parceiros de negócios e concessionários.
ASM - Você veio sozinha ou com a família? Estão animados com a
nova experiência?
Estou aqui com minha família e, embora estejamos agora
em quarentena e não possamos nos estabelecer tão rápido
quanto pensamos que faríamos, estamos muito contentes
com a possibilidade de conhecer mais sobre este país
maravilhoso. Temos vários guias de viagens do Brasil
conosco e mal podemos esperar para conhecer o país
inteiro. Há tanto para ver e tanta diversidade aqui no Brasil,
que parece que vou precisar ficar um pouco mais.
ASM - Você é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente e
CEO do Banco Mercedes-Benz no Brasil. Como se sente ocupando
esse lugar na história da empresa?
Essa é uma questão interessante. Sei que, sendo mulher
em uma posição de CEO, sou para muitos um modelo a ser
seguido, inspirando e encorajando outras mulheres a
investirem em suas carreiras, apesar de todos os desafios
que podem vir com isso. Minha posição também reforça os
valores fundamentais da Daimler de ser uma empresa que
valoriza e incentiva a diversidade.

CAPA
No entanto, a diversidade não é nada sem inclusão. Para mim, às
vezes pensamos muito em estereótipos. Quando se trata de
processos de tomada de decisão, por exemplo, tenho uma
perspectiva diferente por ser mulher ou devido à minha
experiência anterior? Ou à forma como cresci e fui criada? Mesmo
se eu quisesse, eu não seria capaz de dizer. Para mim, o mais
importante é como posso impactar a empresa para que tenha um
sucesso contínuo, e como ter um grande time que considera o
Banco Mercedes-Benz um ótimo lugar para se trabalhar, onde a
diversidade e a inclusão são cultivadas no dia a dia.
ASM - Que mensagem gostaria de deixar para nossos leitores,
concessionários e clientes?
Todos nós estamos passando por tempos difíceis com esta
pandemia. O mais importante é permanecermos com saúde
e cuidarmos de nossas famílias e entes queridos. Com a
experiência dos últimos 25 anos do Banco Mercedes-Benz,
com os 65 anos da montadora, com a marca forte e longa
herança que temos e, o mais importante, com a vasta
experiência da rede de concessionários, vamos administrar e
superar a crise atual juntos. Precisamos continuar
trabalhando na otimização e digitalização dos processos e ser
inovadores nos serviços que prestamos. Acredito fortemente
que nossos valores fundamentais também nos ajudarão a
alcançar nossos objetivos comuns e nos conduzirão a um
sucesso conjunto. Unidos sempre somos mais fortes.

ASM – Primeiramente, como você avalia essa responsabilidade e o
fato de ser a primeira mulher a ocupar essa posição dentro do
Conselho?
É uma honra e um voto de confiança muito grandes. Fiquei
bastante agradecida com a indicação do meu amigo Rui
Chittó para um cargo tão importante. Tive muito apoio dos
meus pares e isso me encorajou. Nesse momento em que
as mulheres vêm ganhando espaço, eu me sinto
representante dessas parceiras.
ASM - Você sempre foi bastante engajada politicamente. Já
participou de conselhos distritais como conselheira e suplente,
de comissões de pós-venda, de desenvolvimento de rede e de
jovens lideranças. Também acompanha o Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de São
Paulo. Por que é importante estar nesse meio?
Eu tive meu pai, Joaquim Mário Pires Ferreira, como exemplo.
Trabalhamos juntos e ele foi presidente da Assobens em um
período. Então aprendi desde cedo que se você tem uma luta
de valor, também precisa de uma rede forte. É importante
participar das decisões e, ao trilhar esse caminho, me tornei
melhor como profissional, além de ficar mais próxima da
fábrica e de colegas, acompanhando a experiências dos outros.
(Joaquim Mário Pires Ferreira foi presidente da Assobens na
gestão 1978-1979. Além disso, foi vice-presidente em 20032004 e vice-presidente administrativo/financeiro em 1987).
ASM - O que você mais aprendeu com seu pai – e também com sua mãe?
Meu pai foi meu grande professor. Ele achava que não havia
diferença entre homens e mulheres e eu acreditei nisso.
Esse empoderamento foi importante na minha criação.
Acabei entrando no mundo das concessionárias e ele me
passou esse bastão de maneira muito tranquila. Ainda
hoje, quando tenho que tomar alguma decisão difícil, penso
nele. Minha mãe, Terezinha, era psicóloga e clinicava. Ela
era uma figura sensacional e me trouxe muita doçura.
ASM - Quais são os principais desafios da Rede para este ano?
A situação econômica está muito instável, a gente começa
a ver inflação e juros subindo. Porém nosso negócio
apresenta resultado positivo, por enquanto. O desafio
agora é conviver com a falta de abastecimento, aspecto que
não está no nosso domínio.

Fernanda Guidotti
Presidente do Conselho Deliberativo da Assobens

Já conhecida pela Rede como diretora do Grupo Pirasa,
Fernanda Guidotti agora ocupa também a posição de presidente
do Conselho Deliberativo da Assobens para o biênio 2021/2022.
Com um histórico de engajamento dentro da Associação,
Fernanda compartilha sua visão com os colegas concessionários.

ASM - Você já venceu quatro prêmios Diamante do StarClass com a
Araguaia (Pirasa de Limeira). Que conduta foi adotada nessas
ocasiões que podem ser espelhadas para a rede?
Nós tomamos o StarClass como um programa para
evoluirmos como empresa. Tiramos proveito desse foco e
gestão contínuos e os prêmios vieram como consequência.
A questão foi não enxergar como um programa da fábrica,
mas sim desenvolvido para atingirmos nossos clientes.
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STARCLASS

Certiﬁcação
StarClass 2020
elege Savana
Ponta Grossa
como Diamante

Evento realizado on-line
também revelou ganhadores
do Prêmio Cliente Satisfeito,
Responsabilidade Socioambiental
e TOP Performance do
Banco Mercedes-Benz

A Certificação StarClass 2020 da Mercedes-Benz
aconteceu de forma on-line este ano, em 18 de março,
reunindo a Rede de Concessionários a fim de reconhecer
as revendas que atingiram os padrões de qualidade e
excelência estabelecidos pelo programa.
Em virtude da pandemia de Covid-19, algumas mudanças
foram realizadas ao longo do processo de avaliação do
StarClass. “Desconsideramos os meses críticos,
postergamos prazos de obras e flexibilizamos a avaliação
de processos. Também aplicamos cuidados com a saúde,
realizando consultorias digitalmente e auditorias
presenciais de forma otimizada”, explica André Wulfhorst,
gerente sênior de Desenvolvimento de Rede & Treinamento.
Mudanças para 2021 em diante
O programa StarClass passará por uma reformulação nos
próximos anos. “Agora o foco será na qualidade da gestão,
não haverá mais o selo StarClass Ouro, mas sim um selo de
qualidade. É um trabalho profundo que começa agora”,
explica André Wulfhorst.
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Prêmio Diamante
O Prêmio Diamante reconhece o concessionário que atingiu o
maior índice de qualificação e excelência dentro do programa
StarClass daquele ano. O concessionário campeão de 2020
foi a Savana de Ponta Grossa (PR). “Essa conquista é reflexo
dos nossos clientes. Jamais conquistaríamos isso sem que
nossos clientes percebessem nosso papel no negócio deles.
O ano de 2020 foi desafiador, então agradeço nossa equipe,
sempre dedicada, competente e envolvida. É um orgulho e
uma alegria muito grandes sermos reconhecidos com o
Diamante”, Eugênio Ramiro, diretor comercial da Savana.

60 anos de história
O evento StarClass também homenageou os concessionários
que comemoraram 60 anos de história: Cardiesel (Belo Horizonte
– MG), Ceará Diesel (Fortaleza – CE), Comveima (Vitória da
Conquista – BA) e Pedro Monteleone (Catanduva – SP).
Palestra
Durante a programação, a Rede acompanhou ainda uma
palestra on-line do consultor organizacional Eduardo
Shinyashiki, que falou sobre o cenário atual do mercado e
como reagir diante dele. “A coisa mais certa que temos é a
mudança. Não é só a pandemia. Às vezes é a peça que não
chega, a licitação que não sai. Porém 10% da sua vida é
determinada pelas interferências, cenários e variáveis que
acontecem, enquanto 90% da sua vida é determinada por
qual vai ser a sua escolha diante disso”, apontou.
Ele ainda provocou uma reflexão. “Onde é que podemos
nos tornar melhores? O que podemos fazer de diferente?
Quais as competências do gestor do futuro? Ter inteligência
emocional se tornou muito importante, que é dominar suas
emoções e colocá-las a serviço do seu resultado, além de
ter a capacidade de influenciar, dominar a cultura digital e
ter pensamento analítico”, complementou.
8º Prêmio Cliente Satisfeito
Em sua 8ª edição, o Prêmio Cliente Satisfeito 2020 reconheceu
os melhores projetos da Rede voltados a aprimorar o
relacionamento com clientes. Os vencedores foram:

STARCLASS
Vitória Diesel Cariacica (ES)
Projeto “Conectados”
O Conectados é um serviço de gerenciamento inteligente e
de geração de relatórios eficientes para veículos comerciais.
O objetivo é aumentar o índice de
retenção dos clientes nas oficinas e
melhorar a experiência dos clientes.
Por meio do Fleetboard, uma equipe
do concessionário monitora
diariamente os caminhões dos
clientes para realizar o agendamento
ativo das manutenções e gerar
relatórios de desempenho do caminhão. Além disso,
elabora relatórios de desempenho do motorista com dicas
de condução.
Minasmáquinas Divinópolis (MG)
Projeto “Blitz da Saúde”
A Blitz da Saúde transformou o tempo ocioso dos clientes
durante a espera em cuidado com a saúde. Foi montado
um posto de atendimento, com oferecimento de aferição
depressão, teste de glicemia e prédiagnóstico, com o objetivo de
identificar possíveis comorbidades que
pudessem agravar uma contaminação
por Covid-19. Os motoristas
receberam uma cartilha com planilha
para anotação dos dados levantados e
acompanhamento de resultados
futuros. Foram realizadas Blitz da Saúde durante todo o ano
de 2020, na unidade matriz, em Contagem, e nas filiais
Divinópolis e Juiz de Fora.
Irmãos Davoli Mogi-Mirim (SP)
Projeto “Sem Parar Peças na Pandemia”
A Irmãos Davoli lançou uma catálogo on-line de peças,
com códigos, fotos e descritivos de cada item.
Essa necessidade já havia sido
identificada anteriormente, mas o
projeto saiu antes do papel por conta
da necessidade de distanciamento
imposta pela pandemia. O objetivo foi
facilitar o acesso aos produtos e
agilizar o procedimento de compras.
Cada peça tem um link direto
para atendimento com um consultor de vendas
pelo WhatsApp.
10º Prêmio de Responsabilidade Socioambiental
Nesta edição, o antes conhecido Prêmio de Responsabilidade
Ambiental ganhou o nome de Prêmio de Responsabilidade
Socioambiental, em virtude de todos os desafios e ações
realizadas na luta contra o Covid-19. Os ganhadores foram:

Savana Curitiba (PR)
Projeto “Juntos somos mais fortes”
A Savana construiu um sistema de captação e armazenamento
de água da chuva para uma entidade da região: a Unidade De
Acolhimento Casa De Passagem
Irmã Severina Seraglio. O objetivo foi
reduzir o consumo de recursos
naturais e adaptar a instituição às
mudanças climáticas que estão
ocasionando falta no abastecimento
de água na região. O projeto incluiu
também a construção de uma horta
completa, pensando no auxílio e alimentação mais
saudável das crianças.
Cardiesel Belo Horizonte (MG)
Projeto “Aqui não tem luz, mas à noite tem muita estrela”
Com o impacto da pandemia em diversas famílias da
região, a Cardiesel decidiu se unir ao projeto “Madrugada
Sem Fome”, que distribui alimentos e
materiais de higiene para moradores
de rua, famílias necessitadas, asilos
e abrigos. O concessionário
disponibilizou uma Sprinter Furgão
que levou os mantimentos doados
para comunidades no Vale do
Jequitinhonha e em Juvenília, além
de também arrecadar alimentos. Com a ação, foram atendidas
412 famílias em situação de vulnerabilidade, que receberam
sete toneladas de mantimentos e kits de higiene.
Vegrande Cascavel (PR)
Projeto “Eureca – Arte no pallet”
O projeto teve como meta conscientizar jovens e crianças
atendidos por unidades de assistência social a respeito de
alternativas sustentáveis. O
trabalho foi feito por meio do
reaproveitamento de pallets, que
foram doados a essas instituições.
Assim, os materiais que antes
eram descartados como resíduos
sólidos hoje são utilizados na
confecção de novos materiais
pedagógicos, utilizados para
desenvolver a criatividade, autonomia, raciocínio lógico e a
linguagem das crianças.
2º Prêmio Top Performance Banco Mercedes-Benz
Pelo segundo ano consecutivo, o Banco Mercedes-Benz
premiou o grupo de concessionário que teve maior volume
em financiamentos e seguros com o banco. Nesta edição,
foram três ganhadores – um de cada regional: Grupo Águia
Branca, Grupo Parvi (bicampeões) e Grupo De Nigris.
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Grupo Risa inicia colheita
de soja com caminhões
Actros no Piauí
Concessionário Mardisa
atende cliente no local
com três mecânicos
inteiramente à disposição
Os caminhões Mercedes-Benz Actros e Novo Actros
demonstram força, robustez e excelente capacidade de
carga nas operações do Grupo RISA, maior empresa do
agronegócio do Norte e Nordeste do Brasil. No pico da
colheita, muitos desses caminhões deverão fazer 100
viagens durante 24 horas, transportando 5.000 toneladas
cada um apenas num dia, entre os pontos de colheita
no campo e os armazéns, com as distâncias variando de
5 a 30 km.
O extrapesado Actros 2651 6x4 é o caminhão escolhido
pela RISA para transportar grãos e outros produtos da
empresa, como fertilizantes, adubos e defensores
agrícolas. Os primeiros 120 Actros 2651 entraram em
operação em 2018, aos quais foram somadas 50 unidades
no final de 2020, além de um Novo Actros 2651. Com isso,
cerca de 80% da frota de caminhões 9 eixos da empresa
são da marca Mercedes-Benz, operando com tritrens e
também rodotrens.
“A Linha Actros foi escolhida para as nossas operações
p o r q u e n o s o fe r e c e f o r ç a , b a i x o c o n s u m o d e
combustível e conforto para os motoristas com a cabina
Leito Teto Alto, além da manutenção, que é fácil”,
ressalta Anderson Gorgen, diretor comercial do Grupo
RISA. “O 2651 transporta 50 toneladas de soja por
viagem com o tritrem, operando tanto na fazenda
quanto na estrada, porque a composição de 9 eixos e 74
toneladas de PBTC, com 26 metros de comprimento,
atende à Lei da Balança”.

Na recente negociação com a RISA, conduzida pelos
concessionários Mardisa de São Luís (MA) e Teresina (PI),
além dos 50 Actros 2651, o cliente também adquiriu mais
13 caminhões da marca: o primeiro Novo Actros da frota da
empresa, três Axor 3131 6x4 para operações fora de
estrada nas fazendas, seis Atego 2426 6x2 e três Atego
1419 para apoio no campo.
José Antônio Gorgen, diretor presidente do Grupo RISA,
ressalta que a empresa tem uma tradição de fidelidade às
parcerias e que isso vem crescendo com a Mercedes-Benz.
“Para toda a nossa frota de caminhões contratamos Planos
de Manutenção da marca com duração de cinco anos. O
ótimo relacionamento com a fábrica e o excelente
atendimento e assistência oferecidos pela Mardisa
reforçam essa parceria”.
Atendimento local
Desde janeiro deste ano, a Mardisa de Piauí atende a RISA
in loco, com três funcionários que atendem os veículos da
empresa diariamente. “São mecânicos treinados para
atender os veículos desse segmento, que atuam dentro de
um galpão do cliente. Em breve, teremos um posto de
atendimento na região, para dar suporte à RISA e aos
outros clientes de agronegócio”, comenta Wanderley Filho,
gerente do concessionário.

O tritrem é uma multicomposição idealizada pela RISA e
desenvolvida em conjunto com a Librelato Implementos
Rodoviários. São três carretas com basculamento lateral
para uso na colheita de soja, milho e sorgo. Os caminhões
também fazem a logística entre as unidades da empresa e
o transporte de adubos e calcário.
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Banco Mercedes-Benz comemora 25 anos
de história com recordes de resultados
e liderança em todos os segmentos
Digitalização dos processos e foco nas necessidades de clientes
são alguns dos atuais pilares da empresa
Neste ano de 2021, o Banco Mercedes-Benz celebra 25
anos de história e de conquistas. Desde 1996 no Brasil, a
instituição opera no segmento de veículos comerciais e de
automóveis e é líder em financiamento em todos os setores
de atuação (caminhões, ônibus, vans e automóveis). Ao
longo dessa trajetória, o Banco vem superando recordes e
centralizando esforços em busca das melhores soluções
para clientes e parceiros. Confira alguns dos principais
marcos conquistados em 2020:

CDC Decrescente, que vieram atender demandas dos
nossos clientes”, comenta Diego Marin, diretor comercial do
Banco Mercedes-Benz. Esse olhar voltado ao consumidor
também ganhou ainda mais força durante a pandemia.
“Valorizamos muito a parceria com nosso público e, por isso,
prorrogamos pagamentos, reduzimos taxas de juros e
atendemos diversas demandas de renegociação, sempre
preocupados em dar suporte aos clientes nesse momento
tão delicado”, complementa o diretor.

• Maior carteira da história, com R$ 12,815 bilhões;
• R$ 4,756 bilhões em novos negócios, mesmo diante
de uma pandemia, tornando-se o segundo melhor
ano do Banco no país (atrás somente de 2019);
• Melhor ano em seguros: recorde em volume de prêmios,
sendo uma das quatro maiores operações de seguros
da Daimler no mundo.
• Ótimos níveis de satisfação entre clientes e concessionários;
• Eleito um dos top 10 Great Place to Work (Melhores
bancos para se trabalhar).

Outro destaque recente da instituição está nos avanços na
digitalização de processos e serviços, com novidades como
o Meu Mercedes (ferramenta para automóveis), Academia
BMB, ampliação das funcionalidades do BMB Digital, entre
outros.

Foco nos clientes e em soluções inovadoras
Tantos resultados positivos como esses são reflexo de uma
atuação centrada nas necessidades de clientes,
concessionários e parceiros. Exemplo disso é a ampla gama
de produtos oferecida pelo Banco. “Nesses 25 anos,
trabalhamos para oferecer as melhores soluções para
todos, desde o proprietário de Sprinter até frotistas de
caminhões e ônibus. Por isso, lançamos também produtos
exclusivos, como o CDC Flexibility para caminhões e vans e o
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Campanha
Em comemoração aos 25 anos, o Banco Mercedes-Benz
lança uma campanha comemorativa com ampla
divulgação em mídias digitais (Facebook, Instagram,
YouTube, Google e LinkedIn), além de comunicação e
eventos para concessionários, clientes, imprensa e
colaboradores. “As peças dão continuidade à essência da
campanha lançada no ano passado, intitulada 'Fazendo a
roda girar'. O novo mote – 'Há 25 anos fazendo a roda girar'
– reforça o papel da empresa como facilitadora na
realização de sonhos e alavancagem de negócios dos
nossos clientes, estando ao lado deles em todos os
momentos”, explica Cristina Rensi, gerente de Marketing e
Produtos do Banco Mercedes-Benz.

PARCEIROS

Rede compartilha conquistas e metas de
trabalho com o Consórcio Mercedes-Benz
Modalidade tem ganhado espaço durante cenário desaﬁador da pandemia
O Consórcio Mercedes-Benz vem ganhando cada vez mais
relevância no mercado - exemplo disso foi o recorde de cotas
comercializadas atingido em 2020. A modalidade traz uma
série de vantagens para os diversos públicos e a Rede de
Concessionários está diretamente envolvida nesse processo.
Por isso, ouvimos alguns colegas sobre os resultados obtidos
por meio do consórcio e os desafios para 2021.

Ademir Odoricio, diretor de varejo automotivo/veículos
comerciais do Grupo Rodobens.
E as perspectivas para este ano são de continuar progredindo.
“Temos como expectativa um ambicioso crescimento de 32%
em relação à produção do ano anterior e o desempenho das
nossas revendas no primeiro trimestre desse ano comprova que
estamos no caminho certo para atingirmos esse resultado”.

Consórcio na pandemia
O consórcio acabou se mostrando uma opção ainda mais
atrativa durante esse cenário de pandemia, especialmente
devido à previsibilidade. “É um produto estratégico em
momentos de instabilidade, pois é uma maneira de garantir
o patrimônio, como uma poupança em forma de
caminhão”, diz Marcelo Tinti, CEO do Grupo Águia Branca Comércio. Exemplo disso é o Plano Pontual, que tem feito
sucesso por oferecer a possibilidade de planejar o mês de
contemplação do veículo. “Além disso, o consórcio traz um
resultado importante para a revenda, ótima receita para a
equipe comercial e atua como um canal de relacionamento
de longo prazo com os clientes”, complementa.

Crescimento e relevância no negócio
No Grupo Rodobens, o consórcio já é uma cultura bastante
enraizada entre os colaboradores, o que se reflete em
resultados expressivos. “Durante o ano de 2020, a
produção de consórcio dentro das concessionárias
Rodobens superou as expectativas e mesmo com a
pandemia esse número foi 5,5% maior do que o registrado
em 2019. Quando falamos de representatividade da
modalidade consórcio como forma de pagamento dos
veículos negociados, conferimos um crescimento de 20%
se comparado ao realizado no ano anterior”, detalha

Apoio comercial
Já Gilson Mansur, diretor-superintendente da Guanabara
Diesel e da Ceará Diesel, teve um histórico de três anos dentro
do Consórcio Mercedes-Benz. Hoje, leva esse conhecimento
para dentro das concessionárias
em que atua. “Quando trabalhamos
com qualquer venda, incluindo
consórcio, as lideranças devem
estimular as equipes comerciais e
os vendedores precisam entender
aquele produto, realmente
comprar a ideia para ter confiança
no momento de oferecer. O apoio
que o Consórcio Mercedes-Benz
dá nesse sentido é muito
importante, sempre colocando um
gerente ou consultor da empresa
dentro da concessionária para
acompanhar a equipe de
vendas”, ressalta. De acordo com
Gilson Mansur, a meta da
empresa é chegar a 20% da representatividade do
Consórcio dentro do negócio, em um trabalho de médio a
longo prazo.
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CAMPANHA

Promoção Juntos na Estrada
com o Mercedes Club entrega
Novo Actros e Accelo a ganhadores,
além de automóvel para seis
gerentes da Rede
Clientes premiados são de Adamantina (SP) e Ibicoara (BA)

O Mercedes Club, programa de fidelidade e recompensas
da Mercedes-Benz, realizou a entrega dos grandes
prêmios da promoção “Juntos na Estrada com o Mercedes
Club” – foram dois caminhões para clientes, além de seis
carros Renault KWID para gerentes da Rede. A campanha,
realizada de 1 de abril a 31 de dezembro de 2020, era
válida para frotistas, autônomos e motoristas de frota de
caminhões ou ônibus.

/////////////////////////
24

Clientes premiados
Márcio Antonio Spósito, proprietário da Marcio A. Spósito
Transportes, de Adamantina (SP), foi o sortudo a ganhar um
Novo Actros 2651 6x4 zero km, equipado com MirrorCam,
tanque cheio, um ano de Plano de Manutenção Best Basic e um
ano de MB Uptime gratuitos.

CAMPANHA
Spósito possui uma frota de 60 caminhões, sendo mais de
80% Mercedes-Benz, que carregam derivados de petróleo
para Presidente Prudente e região. Quem incentivou o
cliente a participar da campanha foi a equipe da Aoki,
concessionária que o atende. Quando recebeu a notícia de
que era o ganhador, Márcio demorou a acreditar. “No
começo achei que era gozação, mas depois fui entendendo
que era verdade. Que presentão eu ganhei! Vale realmente
a pena fazer parte do Mercedes Club”.

Comveima. “Fiz o cadastro no Mercedes Club em 2020.
Sempre comprei peças lá, faço as revisões, inclusive a
compra que me garantiu o bilhete premiado foi por uma
embreagem. Estou feliz demais da conta”, comemora.
Premiados na Rede
A promoção teve três fases de premiação para a Rede - a
primeira entregou celulares Samsung aos melhores colocados
e a segunda ofereceu scooters Honda. Nesta última, foram seis
carros Renault Kwid para os gerentes que mais se destacaram:

Já o autônomo Nilcelio Sufia Pina levou para casa um
caminhão Accelo 1016 zero km, com cabine estendida,
tanque cheio, com um ano de Plano de Manutenção Best
Basic e implementado com baú. O veículo ainda veio
carregado de prêmios: geladeira, fogão, lavadora e
secadora de roupas, lava-louças, churrasqueira, smart TV
LED 55”, micro-ondas, dois notebooks e duas bicicletas.

Aoki Bauru (SP): Danilo Alamino
Mardisa São Luís (MA): Airton Alves de Araújo
Pedro Monteleone Catanduva (SP): Luiz Antonio Bertoloni
Prodoeste Formiga (MG): Raimundo Laurindo Martins
Prodoeste Patos de Minas (MG): Thiago de Souza Ildefonso
Prodoeste Uberaba (MG): Wagner Alves da Silva

Morador de Ibicoara (BA), Nilcélio dirige um Mercedes-Benz
1620, que usa para carregar verduras e frutas em uma rota
interestadual. O incentivo para participar da campanha
também partiu da concessionária que o atende, a

Em todas as fases, as equipes dos concessionários
vencedores também ganharam multipontos, considerando
os destaques entre vendedores de peças, consultor
técnico, consultor externo e mecânico.

PRODOESTE FORMIGA
AOKI BAURU

MARDISA SÃO LUIS

PRODOESTE PATOS DE MINAS

PEDRO MONTELEONE CATANDUVA

PRODOESTE UBERABA
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ÔNIBUS

Mercedes-Benz lança ônibus urbano
Super Padron para até 100 passageiros
Novo O 500 R 1830 é o maior chassi da categoria
4x2 urbano no mercado brasileiro
O portfólio de ônibus da Mercedes-Benz foi ampliado
com a chegada do Super Padron O 500 R 1830, o
maior chassi da categoria 4x2 urbano do mercado
brasileiro, desenvolvido para carrocerias de até 14
metros de comprimento.
“Com esse lançamento, passamos a oferecer às
empresas de ônibus e aos gestores do transporte
coletivo urbano um veículo padron 4x2 de 14 metros que
pode transportar a mesma quantidade de passageiros
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que um modelo 6x2 de 15 metros da concorrência”,
informa Walter Barbosa, diretor de Vendas e
Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
“Para isso, desenvolvemos um chassi O 500 com
19.600 kg de PBT, o maior da categoria, com potência
de 310 cv do motor OM 926 LA e o elevado padrão de
conforto e segurança da consagrada linha O 500 de
motores traseiros, além de caixa automática com
retarder integrado e auxílio de partida em rampa”.

ÔNIBUS
Aplicação
O novo chassi é especialmente indicado para sistemas de
transporte coletivo urbano que utilizam linhas segregadas,
corredores e faixas exclusivas.
A Mercedes-Benz já vinha trabalhando no desenvolvimento de
um chassi de ônibus urbano que se posicionasse entre o O 500
M 4x2 para carrocerias de até 13,2 metros e o articulado O 500
MA 6x2 de 18 metros, a fim de ampliar a mais completa linha
de ônibus do país. “No entanto, a queda no volume de
passageiros do transporte coletivo, causada pela pandemia,
nos levou a antecipar o lançamento do Super Padron”, afirma
Walter Barbosa. “Dessa forma, podemos atender à necessidade
das empresas de ônibus por um modelo que possa operar de
acordo com a demanda atual de passageiros, tanto nos
momentos de pico, quanto de entrepico, visando otimizar seus
custos operacionais, graças à flexibilização do chassi 4x2”.
Mais vantagens
“Ainda com relação aos custos operacionais, outra grande
vantagem do nosso Super Padron 4x2 é o fato dele ter um eixo
a menos em comparação com seus concorrentes 6x2. Isso
significa menor custo de manutenção e de reposição de peças,
ou seja, mais rentabilidade para as empresas de ônibus, com a
mesma capacidade de transporte de passageiros”, destaca
Walter Barbosa. “Outro ponto importante é que o Super Padron
fornece a mesma comodidade, acessibilidade e segurança
que os nossos ônibus articulados. Mesmo que o veículo não
possua articulação ou terceiro eixo traseiro, ele pode operar na
mesma rota sem diminuir o nível de conforto para os usuários”.
A versão de chassi 4x2 tem a vantagem de não precisar de
manutenção do 2º eixo direcional, condição necessária nas
versões 6x2. Além disso, por apresentar somente dois
eixos, há um menor arraste dos pneus traseiros ou
dianteiros (conforme a versão do 6x2), o que também se
traduz em menor custo de manutenção, contribuindo para
a redução do consumo de combustível.
Instalação de carrocerias de até 5 portas
O Super Padron sai de fábrica com piso alto, podendo
receber carrocerias de até 5 portas: 3 à direita com degraus
para acesso pela calçada e 2 à esquerda para acesso pelos
corredores de ônibus centrais. Com isso, atende
plenamente à altura de plataformas de embarque de 920
mm, com conforto e segurança de acessibilidade aos
passageiros, incluindo os cadeirantes.

versão de carroceria de 13,6 metros tem capacidade para até
100 passageiros, além do motorista. A maior lotação é indicada
para linhas com maior frequência de embarque e desembarque.
As propostas de layout são flexíveis para os operadores e as
empresas de ônibus, que podem elaborar diversas combinações
internas para melhor atender o transporte da sua cidade.
Câmbio automático com retarder e suspensão totalmente pneumática
Outro importante diferencial de mercado do Super Padron
Mercedes-Benz em relação à concorrência é o maior
conforto e segurança oferecidos pelo câmbio automático
ZF Ecolife AP1200 de série, com retarder integrado e auxílio
de partida em rampa.
A linha O 500 também se destaca pela suspensão totalmente
pneumática, com 2 bolsões de ar na dianteira e 4 bolsões de ar
na parte traseira. Isso traz comodidade e bem-estar a bordo
para os passageiros e conforto de dirigibilidade para o motorista.
Para promover mais acessibilidade no embarque e
desembarque de passageiros, o Super Padron sai de fábrica
com sistema de ajoelhamento da suspensão. Além disso, a
posição do motor na traseira aumenta a área de balanço
dianteiro do ônibus e produz menos ruído, o que facilita o acesso
e também proporciona maior conforto para os motoristas.
No quesito segurança, o Super Padron se destaca por freios
a disco, EBS e o exclusivo freio-motor auxiliar Top Brake da
Mercedes-Benz, que oferece mais segurança, potência de
frenagem e menor desgaste dos freios.
Conforto, segurança e tecnologia para motoristas
“O Super Padron também traz novos recursos para o
motorista, como o volante multifuncional com teclas. Além
disso, a coluna de direção regulável oferece mais ergonomia
para o condutor do veículo”, afirma Walter Barbosa. “E mais: o
novo recurso Eco Suporte do painel de instrumentos auxilia
para uma condução mais econômica durante a operação.
Isso se dá por meio de quatro pontos de acompanhamento:
meta de consumo de combustível, rotação do motor,
velocidade máxima e pressão do turbo compressor”. O novo
modelo de ônibus possui também o EIS (Engine Idle
Shutdown), sistema de desligamento automático do motor.

Os clientes podem escolher entre três versões de layout. A de
maior comprimento da carroceria, com 14 metros, pode ser
configurada para até 95 passageiros ou 90 passageiros, além
do motorista. As duas opções são indicadas para linhas mais
longas, em que as pessoas ficam mais tempo sentadas. Outra
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NOTAS

Entra em vigor
legislação que obriga
uso de faróis e
lâmpadas originais
de fábrica
Desde 1 de janeiro entrou em vigor a resolução n° 667/17,
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que proíbe
alterar especificações originais do farol e das lâmpadas de
todos os veículos. Ou seja, é necessário obedecer às
orientações do fabricante (não pode colocar uma lâmpada
de cor diferente, por exemplo).
Pela norma, também não é permitido colocar outros elementos
de iluminação, como adesivos ou pinturas, no conjunto ótico. A
resolução ainda estabelece o limite de instalação e
funcionamento de no máximo oito faróis ao mesmo tempo.

FENABRAVE celebra
56 anos de história

Quem já havia feito alterações antes de a regulamentação
começar a valer não terá problemas, mas realizar essa
troca a partir de 2021 será considerado infração grave,
com multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH.
Os proprietários de veículos que quiserem efetuar alguma
modificação na iluminação devem procurar o DETRAN de
sua região para solicitar uma autorização e cumprir as
exigências solicitadas.

/////////////////////////

valor a todos os clientes. Para nós, integrar essa instituição
consolida nosso trabalho de agregação de valor à marca,
pois nos habilita a todo suporte que a FENABRAVE
proporciona, além da troca constante de experiências entre
as associações que a compõem”, ressalta Joel Alberto
Beckenkamp, presidente da Assobens.

A FENABRAVE - Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores, da qual a Assobens é associada,
comemorou 56 anos de fundação no último dia 18 de março.
“É uma pena comemorarmos os nossos 56 anos durante
a pior e mais cruel pandemia já vivida na história mundial
recente, mas esses desafios e as tormentas que temos
superado não limitaram nossa importância; não calaram
a nossa voz; e jamais nos afastaram dos nossos
objetivos. Ao contrário, estamos e precisamos continuar
cada vez mais unidos, demonstrando a nossa unidade e
a n o s s a fo r ç a a t o d a s a s e s fe r a s p o l í t i c a s e
empresariais”, declarou o presidente da FENABRAVE,
Alarico Assumpção Júnior.
“A FENABRAVE vem fortalecendo sua posição na defesa
do setor de distribuição da indústria automotiva no
Brasil, sempre atenta às necessidades de inovação, ao
cenário econômico e a necessidade de agregação de
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Mercedes-Benz
é triplamente
vitoriosa no Prêmio
Top of Mind
do Transporte
A Mercedes-Benz foi vencedora de três categorias da 4ª
edição do Prêmio Top of Mind do Transporte. Conforme
resultado anunciado em evento online, realizado no dia
24 de fevereiro, o levantamento anual do Grupo
TranspoData apontou:
• Linha Atego tricampeã entre caminhões médios;
• Linha Sprinter também tricampeã entre vans;
• MirrorCam do Novo Actros campeão na categoria
Inovação Tecnológica.

O levantamento anual produzido pelo Grupo TranspoData
reconhece as marcas mais lembradas e os produtos
preferidos por quem vive, pensa e decide transporte. A
pesquisa apurou, entre outubro e dezembro de 2020, a
opinião e a preferência de transportadores autônomos,
empresários do transporte, embarcadores, caminhoneiros,
caminhoneiras e profissionais da indústria ligados ao
transporte rodoviário de cargas.

Área de Peças & Serviços ao Cliente da
Mercedes-Benz passa por mudança estrutural
colaboração na coordenação de peças Alliance. Assim,
facilita um contato único com o cliente e otimiza a equipe.
Customer Care: gerida por Julio César Silva, integra a
Central de Relacionamento ao Cliente à mesma estrutura
de Garantia e Assistência Técnica (esta última agora
responde tanto por caminhões quanto ônibus).
Desde 1 de março, a área de Peças & Serviços ao Cliente
Brasil foi reestruturada na Mercedes-Benz. As mudanças
ocorreram a fim de aumentar o foco e a presença no
mercado, além de otimizar o uso de recursos, promover
melhor sinergia e tornar processos mais simples e ágeis.

Inteligência, Experiência do Cliente e Operações: comandada
por Jaqueline Neves, a nova área inclui a gestão da jornada da
Experiência do Cliente, Novos Negócios, Projetos, Operações
de Serviços, Literatura & Diagnoses.

Confira as principais modificações:
Vendas e Marketing de P&S (soluções completas): sob
responsabilidade de Érico Fernandes, a área agora
abrange marketing de peças e serviços, venda de todo
portfólio de peças genuínas e kits, Renov, planos de
manutenção, Fleetboard e demais serviços, além da

Com essa reorganização estrutural, a empresa espera
reforçar o propósito do grupo Daimler “Para todos que
movem o Mundo”. A mudança também é reflexo dos
debates propostos no programa Pra-Rede, que defende
funções unificadas para agregar valor aos clientes e
simplificar as operações dos concessionários.

29

PARCEIROS

Marca de lubriﬁcantes Mobil™ promove encontros
on-line para capacitação de concessionários
Grupo VDL recebeu dicas para argumentação de vendas dos itens da marca
A marca de lubrificantes Mobil™ tem parceria com diversos
concessionários da Rede Mercedes-Benz e anualmente
programa uma série de ações com essas revendas, como
campanhas para clientes e capacitação para colaboradores.
Em virtude da necessidade de distanciamento social, a
empresa tem realizado encontros on-line para manter esse
contato e relacionamento. O mais recente ocorreu em 25
de março, com concessionários do Grupo VDL.
Debate e instrução
Na reunião, com cerca de 30 pessoas envolvidas,
representantes da marca Mobil™ e dos concessionários
inicialmente trocaram informações sobre o cenário
econômico atual. A conversa teve inclusive a participação
do jornalista Pedro Trucão.
Na sequência, André Sasaki, gerente regional de contas dos
lubrificantes Mobil™, apresentou aspectos relevantes para
a venda de óleos lubrificantes, considerando a jornada de
compra do consumidor (em que momento costumam trocar
óleo, como identificam essa necessidade, onde realizam a
compra, etc.), os principais mitos sobre o tema, além de
explicar as diferentes classificações do produto. Por fim, os
participantes puderam fazer comentários e tirar dúvidas.
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“Os óleos lubrificantes Mobil™ são produtos premium e por
isso é importante ressaltar os aspectos que os tornam
referência em qualidade. É impor tante que os
concessionários parceiros entendam as características dos
produtos até mesmo para desmistificar muitos dos
conceitos populares que alguns motoristas acreditam, mas
que não são realidade”, explica André Sasaki.
“O treinamento e a capacitação constante são uma
ferramenta fundamental para as empresas que hoje
querem se manter na liderança. O Grupo VDL sempre se
preocupou em manter toda a
sua equipe, tanto operacional
quanto gerencial, atualizada
e constantemente treinada.
Os treinamentos que a marca
Mobil™ ministra são um
diferencial de empresas
líderes de mercado. Somos
gratos pela parceria de mais
de 30 anos, que, além de
ofertar produtos de alto
rendimento, permite capacitar nossos profissionais no processo
de argumentação de vendas”, comenta Claudio Crego, diretor
comercial do Grupo VDL.

REDE EM AÇÃO

UNIDAS
VEÍCULOS
E SERVIÇOS
registra entregas
emocionantes
Comprar um veículo zero km é o sonho de muita
gente e o momento da entrega pode se tornar
extremamente emocionante. Nas concessionárias
Unidas, recentemente ocorreram dois casos desses,
em que clientes se ajoelharam, agradecendo a
graça alcançada.
Na unidade de Parnamirim (RN), Pablo Maia, da
empresa Pontual Transporte, comprou sua primeira
van Sprinter, no modelo 416. Até então, ele alugava
os veículos para trabalhar no ramo de turismo. A
Sprinter própria e novinha foi conquistada agora,
também com a ajuda do vendedor Rodrigo Holanda,
que atuou incansavelmente até conseguir uma
negociação de crédito para viabilizar a venda.
Já na Unidades de João Pessoa (PB), Emanuel
Nivaldo, proprietário da NGA Comércio de Frutas,
também levou os joelhos ao chão ao receber um
novo Atego 2426. O cliente comprou o caminhão
junto com o pai, com quem trabalha. A emoção
tomou conta por esse ser o primeiro caminhão novo
da família, adquirido em um momento tão delicado
de pandemia. O vendedor Flávio Rober to
acompanhou a entrega.

A Assobens Magazine dedica esse espaço para as
realizações da Rede de Concessionários Mercedes- Benz:
são entregas técnicas, vendas, treinamentos,
encontros com clientes, entre outros. Para participar
e enviar a sua história, encaminhe um e-mail para
assobensmagazine@assobens.com.br
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