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Arocs 8x4 e
chassi eO500U:
tecnologia e inovação
Mercedes-Benz apresenta novas estrelas do portfólio de caminhões e ônibus da marca

ANÚNCIO

EDITORIAL

Mercedes-Benz e Rede
abrem caminho no segmento
de mineração e na eletromobilidade
O tema de sustentabilidade está cada vez mais em alta – no Brasil e no
mundo. Políticas para redução de emissões de poluentes e práticas que
contribuam para a preservação de recursos entram na agenda política e
econômica das nações. E, claro, o transporte tem forte peso nisso.
Assim, repetindo um histórico de pioneirismo de seus 65 anos de
história, a Mercedes-Benz apresentou oficialmente o primeiro chassi de
ônibus elétrico da marca: o eO500U. A entrada nessa era da
eletromobilidade estabelece uma nova fase no mercado de transportes
e também demandará um caminho de adequação em termos de
infraestrutura no país.
Mas esse não foi o único lançamento recente. A Rede de Concessionários
Mercedes-Benz agora já comercializa o Arocs 8x4, o novo caminhão offroad indicado para mineração e construção civil pesada. O veículo se
destaca pela alta disponibilidade e excelente TCO – e nossos
concessionários estão totalmente preparados para oferecer o
atendimento e os serviços necessários para garantir o melhor
desempenho do extrapesado nas operações. Esses dois novos veículos
ganham o destaque da matéria de capa desta edição.
Outra novidade que retratamos nesta Assobens Magazine é a
inauguração do posto de serviços da Vitória Diesel em Venda Nova do
Imigrante (ES), mais um ponto de atendimento aos clientes da marca. E
enquanto alguns começam sua história, nós, da Assobens, celebramos
48 anos de fundação.
Venha conferir essas e outras matérias em mais uma edição da nossa
publicação dedicada à Rede.

Boa leitura, um forte abraço.
Joel
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Associação participa de Congresso Autodata
e ganha destaque na Pesquisa Fenabrave
Vitória Diesel abre posto de serviços em
Venda Nova do Imigrante (ES)
Associação comemora 48 anos de história

CAPA
Mercedes-Benz apresenta
novo extrapesado off road Arocs
e chassi de ônibus elétrico

SERVIÇOS
E PEÇAS

Campanha de incentivo da fábrica
divulga mais premiados

PAIXÃO
Três casais escolhem caminhões
Mercedes-Benz para o momento
de celebrar o amor

REDE

Divena conquista Premier Interlog e vende
10 caminhões em dois anos

REDE
Miriam comercializa
primeiro Novo Actros da
Transportadora Pedro Ernesto

AÇÃO SOCIAL
Rodobens promove ação para
incentivar doação de sangue

CAMINHÕES

Série Especial Novo Actros Coração Estradeiro
entrega itens especiais aos clientes

PARCEIROS

Mobil apresenta novo Gerente de Vendas Diretas

PARCEIROS

Banco Mercedes-Benz presenteia clientes
em ação de seguros

REDE EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO

Assobens é eleita melhor Associação no
Ranking Caminhões da Pesquisa Fenabrave
Há 18 anos, a Fenabrave (Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores) realiza a Pesquisa
Fenabrave de Relacionamento com as Marcas. O objetivo é
avaliar a postura dos concessionários na condução do
negócio em parceria com a montadora, considerando as
categorias de Automóveis e comerciais leves, Caminhões e
ônibus, Tratores, Motos e Implementos rodoviários.

relacionamento cada vez mais saudável entre Rede e
fábrica. Continuaremos firmes na proposta de agir
pelos melhores interesses dos nossos associados
através da agregação de valor à marca Mercedes-Benz
n o B r a s i l ” , c o m e n t a J o e l A l b e r to B e c ke n ka mp ,
presidente da Assobens.

Dessa forma, a pesquisa busca medir o grau de satisfação
do concessionário em relação à capacidade de gerar
resultado para seu negócio e cativar e fidelizar o cliente aos
produtos da marca.
Na edição 2021, a Assobens foi eleita a melhor associação
de marca no ranking geral de Caminhões, que engloba
também o segmento de ônibus. “Ficamos contentes por
observar que nosso trabalho está efetivamente trazendo
resultado aos concessionários e promovendo um

Assobens participa do Congresso AutoData
Perspectivas 2022
A Editora Autodata promoveu o “Congresso AutoData
Perspectivas 2022” de 18 a 22 de outubro, para debater as
estratégias e projeções de entidades e empresas do setor
automotivo para o próximo ano.

ônibus. “O mercado agrícola está pujante, com recordes de
safra. Isso traz impactos positivos sobre a procura por
veículos pesados. Em ônibus, esperamos o retorno às
compras para reposição de frotistas do urbano”.

Entre os participantes das apresentações e rodadas de
conversa, esteve a Assobens, representada pelo presidente
Joel Alberto Beckenkamp. Ele falou durante um painel a
respeito das expectativas para a cadeia de produção e
também sobre o impacto dos veículos elétricos. O batepapo foi comandado por Leandro Alves, diretor da Autodata.
O presidente da Assobens mencionou os desafios de
produção que o mercado vem enfrentando desde o começo
da pandemia e como esses gargalos ainda exigem atenção
em 2022. “Quem ditará o ritmo dos negócios é a
produção”, afirmou. Joel destacou ainda o mercado de
agronegócios para caminhões e o segmento urbano para
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REDE

Vitória Diesel inaugura
unidade em Venda Nova do Imigrante (ES)
A Vitória Diesel estendeu sua presença no estado do
Espírito Santo com a inauguração de uma unidade no
município de Venda Nova do Imigrante. Desde agosto,
começaram as operações no novo Posto de Serviço, que
atende ao pós-vendas de caminhões, ônibus e vans, além
de serviços de pneus e recapagem.

Venda Nova do Imigrante tem a agricultura como força
econômica, com destaque para produção de café, tomate,
milho e laranja. A área operacional da concessionária
também compreende a cidade de Santa Maria de Jetibá,
que possui o maior polo avícola do estado e é o segundo
produtor de ovos do Brasil.

A Vitória Diesel pretende aumentar a participação nos
negócios e no market share da área onde está localizada a
nova estrutura.

Como estrutura, a nova Vitória Diesel apresenta quatro amplas
vagas na oficina, que permitem inclusive a entrada de um
bitrem atrelado. Há ainda estoque de peças, para agilizar os
atendimentos. A concessionária também fica anexa ao Posto 2
Irmãos, que possui estrutura para parada de caminhoneiros,
além de ser uma excelente referência de localização na região.

A nova VD fica no km 95 da BR 262, rodovia que interliga os
estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato
Grosso do Sul. A região recebe um grande fluxo de
caminhões passantes e possui forte potencial de
crescimento em vendas de veículos, peças e serviços.

Atualmente, além da nova casa, a Vitória Diesel possui ainda
as unidades de Cariacica, Cachoeiro, Linhares e Colatina.
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ANIVERSÁRIO

Assobens celebra 48 anos de fundação
com olhar para o futuro
Associação reforça relacionamento com a fábrica
em busca do protagonismo da Rede junto aos clientes
Uma marca forte como a Mercedes-Benz é reflexo de todos
que a representam. A Rede de Concessionários é o ponto
de contato da marca com os clientes há 65 anos no Brasil e,
junto com a empresa, enfrentou desafios, apostou em
inovações e prosperou.
A fim de unir esforços em busca do progresso e criar um
canal oficial de relacionamento com a fábrica, foi criada,
em 10 de novembro de 1973, a então ABCMB - Associação
Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz.
Foi nessa data que o Conselho de Representantes Regionais,
em São Bernardo do Campo (SP), elegeu sua primeira Diretoria
Executiva, com Anésio Urbano como primeiro presidente. No
início, as reuniões eram realizadas dentro da fábrica. Até que,
em 1975, a Associação passou a ter um espaço próprio.
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Desde então, já foram 18 profissionais ocupando a
liderança da Assobens. Os líderes da entidade
conquistaram importantes marcos, como a criação do
Fundo Estrela, de um consórcio nacional e das Convenções.
Hoje a Assobens é a entidade que representa a maior
rede de concessionários de caminhões, ônibus e
comerciais leves da América Latina e está presente em
todos os estados do território nacional. Na gestão atual, o
foco está em construir relações cada vez mais
transparentes entre fábrica e Rede, desenvolvendo as
fe r r a m e n t a s n e c e s s á r i a s p a r a a v i a b i l i d a d e , a
rentabilidade e o futuro do negócio. Grande exemplo
disso é o PRA-Rede, programa que, pela primeira vez na
história, uniu a Mercedes-Benz e os concessionários em
um mesmo projeto.

ANIVERSÁRIO

Reﬂexão
Para celebrar esses 48 anos de história, ouvimos as
percepções de alguns dos membros da Associação:
“O papel da Assobens tem sido extremamente importante
ao longo da trajetória das concessionárias. Aproveito para
parabenizar esta valiosa instituição pelo aniversário! O
trabalho associativo garantiu diversas conquistas e direitos
para a Rede ao longo dos anos – destaco também a atitude
de inclusão, quando uma mulher foi convidada a ser
presidente do Conselho Deliberativo”
Fernanda Guidotti, diretora do Grupo Pirasa e presidente do
Conselho Deliberativo da Assobens
“Nos últimos anos, a Assobens vem mudando seu foco de
atuação. No passado, as Associações estavam muito
focadas na defesa dos interesses dos associados perante a
fábrica, em uma postura muitas vezes defensiva, mesmo
que o desempenho da rede deixasse a desejar. Isso em
alguma medida era justificável. Porém, recentemente esse
cenário mudou e deverá ser assim para o futuro. A Assobens
deve ter uma postura propositiva e parceira da fábrica.
Defendendo sim o melhor interesse da rede, mas priorizando
o que é bom para a marca e para aqueles que acreditam e
investem no negócio. Ela tem que atuar como facilitadora no
diálogo entre a rede e a fábrica, planejando e direcionando o
futuro de ambas, seguindo o melhor para nossos clientes,
que é exatamente o elo entre nossos interesses”.
Bruno Volpini, diretor financeiro e RI da Minasmáquinas e 1º
vice-presidente da Assobens
“Estamos na marca Mercedes-Benz há 57 anos, sendo 48
anos como parte da Assobens, com muita satisfação.
Durante todos esses valiosos anos, foram diversos
desafios e conquistas que, com o forte trabalho de seus
membros, concessionários e executivos, nos levaram a ser
uma das mais conceituadas associações do Brasil”
Neto De Nigris, membro do Conselho do Grupo De Nigris e 2º
vice-presidente da Assobens
“É uma honra assumir essa posição em uma Associação tão
prestigiada quanto é a Assobens. Representar a maior Rede
de Concessionários de veículos comerciais do Brasil é uma
grande responsabilidade, mas também uma oportunidade
ímpar de aprendizado, crescimento e união. Continuamos
nos comprometendo a guiar e auxiliar os concessionários
da marca rumo a um futuro de muitas realizações”
Joel Alberto Beckenkamp, presidente da Assobens
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CAPA

Arocs 8x4 e chassi de
ônibus elétrico eO500U:
as novas estrelas do
portfólio Mercedes-Benz

Caminhão extrapesado
fora de estrada já está
em comercialização;
ônibus chegará ao
mercado em 2022

Na reta final deste semestre de 2021 e ainda celebrando os
65 anos de história, a Mercedes-Benz do Brasil realizou dois
importantes lançamentos aos clientes de caminhões e
ônibus. O Arocs 8x4 é o novo membro da família de
caminhões e veio revolucionar as operações fora de estrada
no país. Já em ônibus, a marca entra oficialmente na era da

eletromobilidade com seu primeiro chassi elétrico, o eO500U.
A seguir, vamos destacar as principais características
técnicas de cada um, as vantagens operacionais e de
mercado, além de como a Rede de Concessionários se
prepara para oferecer e atender os novos produtos.

AROCS 8X4: MELHOR TCO E MAIS DISPONIBILIDADE NAS OPERAÇÕES OFF ROAD
Os clientes que operam fora de estrada, especialmente
em mineração, construção civil pesada e em grandes
obras de infraestrutura, agora têm um novo produto de
excelência à disposição. O Arocs 8x4 já está disponível
para comercialização na Rede Mercedes-Benz e
chegou elevando o patamar de força, robustez e
tecnologia da categoria.
Baseado no Arocs que já existe fora do Brasil, o veículo foi
desenvolvido aqui e intensamente testado em operações
de empresas que são referência no setor de mineração.
Clientes reais, acompanhados por concessionários, deram
inputs nessa fase de testes para que o Arocs fosse lançado
a partir da voz das estradas.
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O Arocs irá oferecer aos clientes a maior disponibilidade e a
maior produtividade por tonelada do seu segmento. O
extrapesado apresenta capacidade técnica para até 58
toneladas de PBT e 150 toneladas de CMT, conforme as
condições de operação. É um veículo preparado para receber
básculas de 20 a 24 m³ de capacidade volumétrica de carga.

CAPA
Serviços do Arocs: disponibilidade é ponto alto
A chegada do Arocs revoluciona o portfólio de produtos e
serviços oferecidos pela Rede de Concessionários
Mercedes-Benz.
“O Arocs chega ao mercado com o menor TCO (custo
operacional total) entre seus principais concorrentes e com
potencial enorme de ganhos econômicos para os clientes”,
diz Silvio Renan, diretor de Peças & Serviços ao Cliente da
Mercedes-Benz. “A manutenção preventiva, por exemplo,
demandará menos tempo e menor custo. Para se ter uma
ideia, o tempo de manutenção de um veículo da
concorrência é 2,5 vezes maior. E teremos 49% menos
paradas para manutenção. Serão 22 paradas a menos do
que os caminhões da concorrência”.
Isso tudo, aliado às características técnicas do produto,
tornam o Arocs um veículo extremamente vantajoso para o
cliente e competitivo no mercado.
Por se tratar de um caminhão off road, o Arocs demanda
atenção especial no atendimento de pós-venda. “A Rede de
Concessionários observa que, para um veículo de alta
performance, robustez e eficiência, é importante prezar
pela disponibilidade de operação. Para isso, contamos com
uma elevada disponibilidade de peças e suporte para
manutenção por meio de mecânicos treinados e oficinas
dedicadas”, explica Adilson Rodrigues, gerente de pósvendas da Assobens.
Para garantir o melhor resultado do Arocs, a Rede
trabalhará por meio de oficinas dedicadas, postos de
atendimento próximos às regiões de operação,
mecânicos disponíveis in loco, além de oferecer outros
serviços. Exemplo disso é o Plano de Manutenção
BestBasic, que, no caso do Arocs, traz o diferencial de
contrato em horas.
Destacam-se também o sistema de telemetria Fleetboard e
a consultoria gerencial para medir os principais KPIs
comuns a esse segmento.
Mercado relevante
Além de ser um setor econômico de extrema importância
para o país, a mineração também é bastante relevante
para o negócio da Rede. “Considerando o pós-venda, esse
segmento é estratégico devido ao valor entregado em
termos de serviços. Um veículo de mineração traz pelo
menos 5 vezes mais rendimento de peças e serviços do
que um extrapesado rodoviário – ou até 10 vezes mais do
que um urbano de carga”, detalha Erico Fernandes,
gerente sênior de Vendas e Marketing de Peças & Serviços
ao Cliente da fábrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Trem de força
O Arocs chega ao mercado com o motor Mercedes-Benz OM
460 LA de 13 litros, consagrado no caminhão extrapesado
rodoviário Novo Actros, que oferece uma potência de 510 cv
a 1.800 rpm, com torque de 2.400 Nm a 1.100 rpm.
Em harmonia com o câmbio totalmente automatizado
Mercedes PowerShift G340 de 12 marchas, sem pedal de
embreagem, o OM 460 LA entrega um excelente
desempenho, com a confiabilidade da marca nas
operações severas. Mesmo atuando em condições
extremas, a condução do Arocs é suave, sem abrir mão da
robustez necessária para a operação.
O câmbio automatizado, da última geração PowerShift 3, foi
desenvolvido para o mercado brasileiro fora de estrada e
destaca-se pela troca de marchas mais rápidas e eficientes.
A caixa de câmbio é reforçada, com engrenagens mais
largas, e não possui anéis sincronizadores, o que significa
menos demanda de manutenção.
O conjunto de eixos traseiros Mercedes-Benz HL7 + HD7, com
redução nos cubos, garante a força já reconhecida no
mercado. A robustez está refletida na capacidade técnica de
até 20 toneladas por eixo. O bloqueio de diferencial
transversal e longitudinal é item de série. O freio a tambor e as
cuícas verticais estão mais protegidas dos impactos do solo.
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CAPA
Suspensão
A suspensão dianteira do Arocs é formada por molas
parabólicas de 4 lâminas assimétricas, com capacidade de
carga de 9 toneladas para cada um dos dois eixos dianteiros
direcionais. As molas foram projetadas e testadas
especificamente para condições extremas off-road, com
barras estabilizadoras no primeiro e no segundo eixos.
Já a suspensão traseira do Arocs foi otimizada para garantir a
máxima durabilidade e confiabilidade. Ela conta com molas
parabólicas reforçadas com 100 mm de largura. Oferece melhor
estabilidade, maior rigidez e, portanto, vida útil mais longa.
Pneus OTR e itens de proteção
Ainda com foco em robustez, o Arocs vem equipado com
pneus OTR vocacionados para operações fora de estrada e
com rodas reforçadas exclusivas.
O para-choque e os faróis foram desenvolvidos para evitar
danos e reduzir os custos de reparação. O sistema elétrico
foi preparado para ambientes agressivos, estando
protegido dos impactos naturais de pisos irregulares.
Segurança e confiabilidade
O Arocs vem equipado com freio a tambor nos eixos
dianteiro e traseiro. Essa solução se destaca pela alta
segurança de direção graças a ótimos valores de
desaceleração em todas as condições operacionais. A
frenagem é precisa, com progressividade controlável
devido à integração com o freio eletrônico.
O sistema de freio eletrônico do Arocs conta com ABS e ASR.
Isso traz maior segurança de direção graças à distância de
frenagem otimizada em comparação com os sistemas de
freios convencionais. A função Hill Holder integrada facilita a
movimentação em aclives. A alta confiabilidade do sistema
deve-se ao monitoramento constante do freio de serviço e
seus componentes com sistema de alerta em caso de falha.
O Arocs conta com freio de estacionamento eletrônico e
função Hold. Além disso, atendendo a pedidos dos clientes,
conta com retarder a óleo. Essa solução é outro diferencial
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de mercado da Mercedes-Benz. Em combinação com os
demais sistemas de freio, o retarder Voith R115 HV oferece
cerca de 900 cv de potência de frenagem a 2.300 rpm,
destacando-se por mais segurança e menos manutenção.
Tanques
Os tanques de combustível de 400 litros e de ARLA de 25
litros do Arocs são fabricados em material plástico de alta
resistência. Suportam pequenos impactos sem sofrer
ruptura e sem deformações residuais. Também a pedido
dos clientes, os tanques de combustível e de ARLA estão
instalados do mesmo lado do caminhão, facilitando as
operações nas condições severas da mineração.
Cabina
O Arocs se destaca pelo design arrojado, com grade dianteira
que é única no portfólio da marca. Pelo fato de ser alto, na
versão brasileira foi incluído um degrau extra para a cabina.
A cabina do Arocs recebe cinco camadas de pintura para maior
proteção contra corrosão e impactos. Entre as características
externas incluem-se: espelho frontal e de rampa, para-choque
tripartido, tomada de ar tipo ciclone com alta taxa de préseparação de poeira, escapamento horizontal, saída dos gases
de escape pela lateral e talas de fixação da báscula no chassi.
Há também itens específicos para operações off-road,
como para-sol externo, espelho de aproximação, janela na
parede traseira, para-choque com cantos em aço e
protetores de faróis, entre outros.
Quadro do chassi robusto e mais elevado
O quadro do chassi do Arocs é robusto e mais elevado,
assegurando uma maior distância em relação ao solo. Com
design modular, se destaca pela facilidade na implementação
de carroçarias e instalação de equipamentos.
Com ângulos de ataque e saída maiores (25 graus), o Arocs se
caracteriza pela alta capacidade para trafegar em terrenos
acidentados. Os para-choques frontal e traseiro mais
elevados em relação ao solo (250 mm) asseguram menor
vulnerabilidade dos componentes a impactos.

CAPA

200 veículos vendidos no
pré-lançamento
Em um evento de pré-lançamento,
já foram vendidas 200 unidades
de Arocs, que serão entregues
ainda este ano.
Aponte a câmera do seu telefone e assista a um vídeo sobre o novo Arocs

ÔNIBUS ELÉTRICO – MERCEDES-BENZ NA ERA DA ELETROMOBILIDADE
O primeiro chassi de ônibus elétrico da Mercedes-Benz do
Brasil foi apresentado: o eO500U é um veículo urbano 100%
desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira com foco
na realidade da mobilidade e do transporte de passageiros.
O produto está previsto para chegar oficialmente ao
mercado em 2022 e faz parte de um grande investimento
da marca no país. Isso especialmente em um momento em
que está proeminente a pauta de ESG - sigla em inglês que
representa ações de Meio Ambiente (Environmental),
Sociais (Social) e de Governança Corporativa (Governance).
Foram R$ 100 milhões destinados ao projeto do eO500U.
Características técnicas
O eO500U foi desenvolvido para a realidade brasileira,
tendo sido amplamente testado na Alemanha, onde contou
com a expertise da Daimler em ônibus elétricos.
O chassi é um modelo Padron 4x2 da consagrada linha O
500. Com piso baixo, poderá receber carroçarias de até
13,2 metros de comprimento. Terá autonomia de até 250
km, a maior entre ônibus elétricos no Brasil, além da maior
capacidade de transporte de passageiros deste segmento.
Com motor elétrico integrado ao eixo traseiro, o eO500U
virá equipado com freio eletrônico EBS e sistema de
regeneração de energia. O trem-de-força trará para o
motorista uma experiência nova de condução, ainda mais
suave, confortável, além de totalmente silenciosa.
O sistema de recarga das baterias é do tipo plug-in, no
mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler em seus
ônibus elétricos, levando três horas de duração para a
recarga completa.
O painel de instrumentos é totalmente novo para se
adequar às novas necessidades de controle e traz
informações específicas do motor elétrico, das baterias e
dos demais sistemas eletrônicos.
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CAPA
Consultoria especializada na chegada dos ônibus elétricos
A chegada do ônibus elétrico marcará uma mudança tanto
nos produtos quanto nos serviços oferecidos pela marca e
pela Rede para os clientes de ônibus.

também preparem sua infraestrutura para a operação dos
veículos elétricos. Por isso, a adesão dos ônibus elétricos
deve ocorrer no país de forma gradual, com início pelas
principais capitais.

“Mais do que lançar um novo produto no Brasil, o chassi de
ônibus elétrico representa um novo passo da Companhia
na direção de um ecossistema que inclui também serviços
exclusivos e dedicados aos veículos elétricos”, ressalta
Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Nessa
entrada na era da eletromobilidade, daremos todo o
suporte necessário para que os clientes trabalhem com
total segurança em sua operação e em seus negócios”.

Atuação da Rede
Em algumas cidades, concessionários já observam a
demanda por esse tipo de produto. “Nossa expectativa é
muito positiva, pois vemos um forte apelo nacional e
internacional por equipamentos com energia limpa. Por estar
aqui no Amazonas, esse viés é ainda maior. A prefeitura e o
governo têm uma parceria para investir em equipamentos do
tipo e já fizeram consulta. Claro que será uma possibilidade
primeiro em grandes capitais, mas nosso produto está
chegando no momento certo e estamos com muita vontade
de fazer acontecer”, comenta Anderson Guedes, gerente de
vendas de ônibus da Mardisa de Manaus (AM).

A gama de serviços incluirá uma consultoria especializada
às empresas de ônibus e aos gestores do transporte coletivo
urbano no que se refere ao funcionamento do veículo, à
infraestrutura de abastecimento de energia e de recarga
das baterias e à gestão de frota com ônibus elétricos.
Também é importante lembrar que, para que os benefícios
tecnológicos aplicados à mobilidade urbana sejam
agregados ao desenvolvimento social e econômico das
cidades, é imprescindível que o Brasil e a América Latina
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A fim de oferecer o melhor atendimento comercial e de pósvenda para o novo produto, a Rede de Concessionários
Mercedes-Benz passará por um pacote de treinamento
especial. Com isso, os clientes terão à disposição a mão de
obra mais qualificada para o serviço, precisão no
fornecimento de peças de reposição e a confiabilidade que
já é reconhecida na marca.

SERVIÇOS E PEÇAS

Conheça mais ganhadores da campanha
“Acelere de Norte a Sul com o Mercedes Club”
Conheça os campeões nacionais do bimestre julho-agosto

Liga Nacional Bimestral
de Veículos Comerciais

Liga Regional
de Veículos Comerciais
Robson Jesus O. Ferreira
Gerente de Vendas
Veículos Comerciais - Rodobens
Campo Grande/MS
192 pontos

VCRB

1° Lugar

BRASÍLIA

Gabriel Andrade Bertoni
Gerente de Vendas Veículos
Comerciais - Rodobens
Salvador/BA
192 pontos

Fábio Roberto Ribeiro
Gerente de Vendas Veículos Comerciais - De Nigris
Sorocaba/SP
443 pontos

VCRR
RECIFE

Amilton F. Bayer Quinsan

Marlon Weiand

Gerente de Vendas Veículos
Comerciais - De Nigris
São José dos Campos/SP
400 pontos

Gerente de Vendas
Veículos Comerciais - Apomedil
Santa Cruz do Sul/RS
206 pontos

VCRP

2° Lugar

3° Lugar
16

PORTO ALEGRE

Gabriel Andrade Bertoni

Fábio Roberto Ribeiro

Gerente de Vendas Veículos
Comerciais - Rodobens
Salvador/BA
392 pontos

Gerente de Vendas
Veículos Comerciais - De Nigris
Sorocaba/SP
216 pontos

VCRS
SÃO PAULO

SERVIÇOS E PEÇAS

Ação premia equipes da Rede de acordo comperformance
em venda de peças e serviços
Válida até o final de dezembro, a campanha possui três ligas de avaliação: liga vendedores de veículos, liga vendedor
de peças e serviços e liga concessionário, com premiações quinzenais, mensais ou bimestrais, de acordo com a
categoria. Haverá também uma premiação dos concessionários supercampeões ao final da campanha.

Liga Nacional Bimestral
de Peças & Serviços

Liga Regional
de Peças & Serviços
Dean Gonçalves
Gerente de Vendas
Peças & Serviços - Rodobens
Campo Grande/MS
192 pontos

VCRB
1° Lugar

BRASÍLIA

Ubaldo Luiz Barreto Souza
Supervisor de Peças - Rodobens
Salvador/BA
192 pontos

Bárbara Gabrielly Dantas da Silva
Gerente de Vendas Peças & Serviços - De Nigris
Sorocaba/SP
443 pontos

VCRR
RECIFE

Marcelo dos Santos

Celso Santos da Luz

Gerente de Peças e Serviços
De Nigris
São José dos Campos/SP
400 pontos

Gerente de Vendas
Peças & Serviços - Apomedil
Santa Cruz do Sul/RS
206 pontos

VCRP

2° Lugar

3° Lugar

PORTO ALEGRE

Ubaldo Luiz Barreto Souza

Bárbara Gabrielly Dantas

Supervisor de Peças - Rodobens
Salvador/BA
392 pontos

Gerente de Vendas
Peças & Serviços - De Nigris
Sorocaba/SP
216 pontos

VCRS
SÃO PAULO
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PAIXÃO

Três casamentos e quatro Actros
O extrapesado da marca foi uma das estrelas da celebração
de três casais apaixonados por estrada
Juntos na saúde, na doença e na boleia. Não tem jeito,
quando a paixão por caminhão é forte, ela se torna
presente nos momentos mais importantes, até mesmo em
um casamento. Este ano, conhecemos três histórias de
casais que decidiram selar a união com uma participação
mais que especial: de um Actros. Todas também têm algo a
mais em comum: a Mardisa São Luís (MA), seja como
cliente ou funcionário. Confira!

Após uma vida construída com base no transporte, não tinha
como ser diferente. O pai de Eduarda, Paulo Otero, foi
caminhoneiro por cerca de 17 anos. “Eu nasci praticamente
dentro de um caminhão e vi meu pai passar de caminhoneiro
para ter uma frota própria, como sempre foi o sonho dele”,
conta a noiva. Paulo é proprietário da GSM Transportes, sediada
em Balsas (MA), com abrangência em cinco estados e 45
caminhões na frota, sendo diversos da marca Mercedes-Benz.

Caminhão como base da família

“Minutos antes do casamento, meu pai foi até o quarto em
que me arrumei para me buscar e então chegamos até o
gramado da cerimônia - eu, ele e minha mãe. Meu pai dirigiu
o veículo enquanto nós três nos emocionávamos muito.
Aquele momento foi um dos mais especiais das nossas
vidas. Passou um filme em nossas cabeças, de como
iniciamos nossa vida em um caminhão sem estrutura,
muitas vezes passando calor na estrada e dormindo mal, e
agora podendo desfrutar de um caminhão de tecnologia
excepcional e confortável. E eu escolhi chegar e entrar com
meu pai e minha mãe porque só faria sentido de verdade
com eles junto comigo”, lembra Eduarda.

Eduarda Otero e Ygor Vargas se casaram no dia 14 de agosto
em Contagem (MG), em uma cerimônia emocionante. A
noiva chegou ao local do evento a bordo de um New Actros
2651, pilotado pelo pai e na companhia da mãe.

Eduarda Otero é gerente financeiro da GSM Transportes e o
marido, Ygor, não é da área, mas trabalha com comércio de
alimentos e sempre teve caminhoneiros como clientes.
“Entrar com o caminhão foi como trazer a marca da nossa
história e das nossas vitórias”, conclui.
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PAIXÃO

Caminhão no trabalho e no amor

Da estrada à igreja

Marcos Aurélio Rodrigues praticamente respira
caminhão. Ele é gerente de negócios da Mardisa São
Luís (MA) há mais de três anos e tem verdadeira
paixão pela marca. Em 17 de julho deste ano, ele
selou a união com a esposa Laís, e essa celebração
foi ainda mais especial com a presença de um New
Actros 2651.

Neste casamento, não houve apenas um caminhão – foram
dois! Em 3 de julho deste ano, os noivos Hetiany Borges e
Francisco Rosa Junior chegaram ao casamento em grande
estilo. Ela foi levada pelo pai em um New Actros 2651,
enquanto o noivo dirigiu o próprio Actros 2651.

Marcos chegou ao local da cerimônia dentro do
veículo, surpreendendo todos os convidados. Quem
dirigiu o veículo foi um dos padrinhos de casamento,
Paulo Otero (sim, o mesmo que levou a filha na história
anterior). Eles se conheceram inicialmente como
vendedor/cliente, mas a relação evoluiu para uma
forte amizade.
“Ele quis me levar de caminhão e preparou tudo. Minha
esposa era a única que sabia, então foi um choque
tanto para os convidados quanto para as pessoas nos
arredores, que não estão acostumadas a ver um
veículo desse porte circulando por aquelas ruas”,
conta Marcos.
Pelo sorriso dele, a gente pode sentir que foi um dia
inesquecível.

Ambos são proprietários da Rosa e Borges Transportes e da F.
Rosa Transportes, de Parauapebas (PA). Possuem quatro
caminhões (sendo três Mercedes-Benz) e transportam carvão
mineral para a Vale, no Pará. Antes o casal não dirigia os
veículos e tinha motoristas contratados. Mas após as férias de
um deles, Hetiany assumiu o volante e nunca mais largou.
“Não abro mão, é muito bom! Dirigir na estrada dá uma
sensação de liberdade e eu nasci para ser livre”, conta a noiva.
A paixão pela boleia está no sangue dos dois. O pai de
Hetiany também dirigia caminhão e sempre teve veículos
Mercedes-Benz. Não foi diferente com Francisco – o pai
dele é caminhoneiro até hoje. Não tinha como esse casal
estar mais em sintonia e eles já estão juntos há sete anos.
A chegada ao casamento com os caminhões foi uma
surpresa para todos. “O padre e a cerimonialista nunca
tinham visto uma noiva carreteira. Todo mundo amou e
virou história na cidade”, lembra a noiva.
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REDE

Divena conquista novo cliente e vende
10 caminhões em dois anos
Premier Interlog já investiu nos modelos Accelo, Atego e New Actros
Até 2019, a Premier Interlog, transportadora de produtos
alimentícios de Barueri (SP), possuía frota totalmente
composta por veículos da concorrência. Após sucessivas
visitas e apresentações do consultor de vendas Rafael
Dutra, da Divena, a empresa decidiu apostar nos veículos
da marca. Desde então, já foram 10 caminhões
comercializados.

Os caminhões realizam distribuição pelo interior de São
Paulo e também rodam até outra base da Premier, em
Maceió (AL). “O Accelo apresenta bom conforto para o
motorista, com espaço interno. O entre-eixos é ótimo
porque trabalhamos com carga pesada e ele passa bem na
balança”, explica Elton de Oliveira Beleza, gerente de
manutenção de frota da empresa.

A primeira compra aconteceu na Fenatran de 2019, com
um Atego 2430 e um Atego 1719. Após o bom desempenho
dos veículos, o cliente comprou dois Accelo 1016 com
câmbio automatizado. Em 2021, foram seis New Actros:
quatro 2045, que estão rodando há cerca de dois meses, e
dois 2651, entregues entre setembro e outubro.

“Os Atego também têm conforto e economia excelentes. Já
os New Actros estão rodando há pouco tempo, mas já
observamos a alta tecnologia embarcada e estão
desempenhando muito bem na operação”, complementa.

“Mostrei comparativos, levei em eventos na fábrica e criei
um bom relacionamento com o gestor de frota. Após as
vendas, buscamos oferecer um ótimo atendimento e
também temos a vantagem de a concessionária estar a
apenas 5km da transportadora”, comenta Rafael Dutra.
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Todos os veículos foram adquiridos com Plano de Manutenção
Complete. “O preço é vantajoso, acessível, é sempre melhor
realizar as manutenções em concessionárias da marca e há
revendas em todo o Brasil. Isso fará bastante diferença no
momento da revenda”, destaca Elton. O cliente também
ressaltou o atendimento de pós-venda da Divena, com previsões
de parada e rapidez no suporte sempre que necessário.

REDE

Transportadora
Pedro Ernesto compra
primeiro Novo Actros
da frota com a Miriam
Cliente possui 100% de veículos
Mercedes-Benz e tem relacionamento
com a marca há mais de 50 anos
A frota da Transportadora Pedro Ernesto ganhou recentemente
um novo membro de peso: o Novo Actros 2651, top de linha,
equipado com MirrorCam. O veículo, comprado na
concessionária Miriam, uniu-se aos outros 80 caminhões
Mercedes-Benz da empresa.
Especializada em transporte de containers e carga seca, a
Pedro Ernesto possui uma ampla variedade de caminhões da
marca, como 1718, modelos Atron, Axor e Actros. A aquisição
veio em um momento oportuno de negócio. “Precisávamos
de um bitrem e optamos por experimentar o Novo Actros, que
já se mostrou um carro excelente”, comenta Rafael do
Nascimento Ferreira, gerente operacional da transportadora.
Os veículos rodam principalmente pelo Sudeste, com passagens
também pelo Sul. “O caminhão Mercedes-Benz é um carro
resistente, com custo-benefício excelente e que dificilmente
demanda manutenção. Além disso, é fácil encontrar peças

quando necessário. Não vemos necessidade em mudar o que
está funcionando tão bem por tanto tempo”, explica o cliente.

Parceria antiga
A história da Transportadora Pedro Ernesto com a MercedesBenz e a Rede é antiga. Quando foi fundada pelo proprietário
Augusto Ferreira e o pai, Abílio Ferreira, em 1968, os veículos
já eram da estrela.
Porém mesmo antes disso, Abílio já rodava com MercedesBenz quando trabalhou no segmento de material de
construção. “Para nós, é um orgulho atender e acompanhar
uma empresa com tanta história. Esperamos que essa
parceria continue passando de geração por geração e
colaborando para cada vez mais sucesso”, finaliza Matheus
Marinho, gerente de vendas da Miriam.
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AÇÃO SOCIAL

Rodobens organiza campanha de doação
de sangue e atende 9 municípios
de Rondônia
Concessionário também realizou entrega de cestas básicas
O coronavírus trouxe diversos reflexos para o sistema de
saúde. Um deles foi a queda na doação de sangue. No
município de Vilhena (RO) e arredores, essas doações
sofreram redução de 30%. Ao mesmo tempo, a demanda
por transfusões de sangue aumentou. Em 2019, o estoque
mínimo necessário na região era de 350 bolsas por mês.
Após a pandemia, esse número subiu para 1.050 ao mês.

Resultados
Ao final do mês da campanha, foram 477 doações de
sangue e bonés entregues, além de 96 cestas básicas
enviadas à Pastoral das Crianças de Vilhena.
Os colaboradores da Rodobens se envolveram em todo o
projeto, doando sangue, divulgando a campanha e
organizando a concessionária nos dias de ação.
“A campanha foi um sucesso! Com a quantidade coletada,
além de atender o município de Vilhena, foram enviadas
bolsas de sangue para mais oito municípios”, conta Paula
Francinete Mourão, Coordenadora de Qualidade da
concessionária de Vilhena.
“Pretendemos realizar a campanha novamente não só na
região de Rondônia, mas também em outras localidades
em que a Rodobens está localizada, pois, além de ser um
ato de amor, é um compromisso com a vida”, complementa
Cristiane Barbante, Coordenadora Nacional de Qualidade
da área de Veículos Comerciais da Rodobens.
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Ciente desse cenário, a Rodobens de Vilhena criou uma
campanha de incentivo: o projeto “Km de amor que correm
nas veias”, em parceria com o Hemocentro da cidade. De 1
de setembro a 1 de outubro, quem doou sangue no
Hemocentro ganhou um boné Mercedes-Benz. Além disso,
a Rodobens se comprometeu a doar uma cesta básica a
cada 5 doações de sangue.

CAMINHÕES

Série Especial apresenta 65 unidades
do Novo Actros “Coração Estradeiro”
Veículos recebem itens adicionais e podem ser personalizados
com sobrenome do cliente
Como parte das comemorações dos 65 anos da Mercedes-Benz
no Brasil, foi lançada a Série Especial do Novo Actros “Coração
Estradeiro”. São 65 unidades do caminhão extrapesado Novo
Actros, top de linha da marca, com itens adicionais sugeridos
pelos próprios caminhoneiros a partir de pesquisa realizada com
profissionais do volante de vários pontos do país.
A edição exclusiva e limitada do Novo Actros é equipada
com os seguintes itens adicionais:

Venda exclusiva pelo Showroom Virtual
Star Online
Todas as unidades dessa Série Especial do Novo Actros estão
sendo vendidas exclusivamente pelo Showroom Virtual Star
Online da Mercedes-Benz (http://showroommercedesbenz.com.br/coracao-estradeiro). Ao iniciar contato pelo
portal, o comprador é direcionado ao concessionário mais
próximo e de interesse, que dá sequência ao atendimento.

• Cor cinza Galcon fosca
• Adesivação personalizada “Coração Estradeiro”
• Grade dianteira da cabine black piano com frisos cromados
• Defletor de teto
• Defletores laterais
• Geladeira de 25 litros
• Rodas de alumínio
• Pistola de ar em alumínio para limpeza interna da cabina
• MirrorCam opcional
• Side Skirt (saias laterais) Alliance
• TV Alliance

Outro detalhe dessa Série Especial é que os clientes podem
dar seu sobrenome aos caminhões, personalizando o veículo.
Ao fazer essa escolha, o cliente terá o sobrenome gravado na
parte frontal do veículo, logo abaixo do nome do modelo, por
exemplo: Actros Pereira, Actros Santos ou Actros Sampaio.

25

PARCEIROS

Mobil™ apresenta novo Gerente
de Vendas Diretas
João Neiva N. Júnior compartilha planejamento e objetivos da
parceria com a Assobens
A marca de lubrificantes Mobil™ conta com um novo líder
comercial. Desde agosto deste ano, João Neiva N. Júnior
assumiu o cargo de Gerente de Vendas Diretas Brasil.
Engenheiro mecânico e pós-graduado em Marketing e
Negócios, o novo gestor tem 23 anos de experiência na

Conversamos com o gerente a respeito dos próximos
passos da empresa:
ASM - Qual sua expectativa na nova função e quais os planos
para o futuro próximo?
João: Dar continuidade à transformação do negócio de
montadoras da Moove, por meio da inovação, trabalho
em equipe, engajamento dos clientes e com aplicação
dos lubrificantes Mobil™ de referência mundial. Nesse
contexto, destaco a forte parceria com a Assobens e a
rede Mercedes-Benz, cujo ambiente de confiança nos
negócios seguirá forte para extrair todo potencial
possível desta união e que irá trazer ainda mais
benefícios para os associados Mercedes-Benz.
ASM - O que podemos esperar em relação à parceria com a
Assobens e a Rede de Concessionários MB?
João: Projetos ambiciosos para os próximos meses já
estão sendo conduzidos em conjunto com a Rede e
liderados pela Associação, no qual destacamos o apoio
da Moove no desenvolvimento de um novo modelo de
atendimento para os clientes que trocam o lubrificante
do caminhão nas concessionárias e não querem perder
o tempo precioso do transporte com processos longos.
Os novos projetos e o engajamento da Moove,
Assobens e Rede Mercedes-Benz irão pavimentar a
caminhada para construção de um ambiente
extremamente favorável para os clientes, seja aquele
que procura a rede ou os frotistas. Ambos terão
experiencias diferenciadas que certamente ampliarão
a retenção e o crescimento dos negócios.
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indústria de lubrificantes, tendo ocupado diferentes
posições na Texaco e Chevron, no Brasil e na América Latina.
João Neiva passou a ocupar a posição antes comandada por
Cristiam Reus, que agora está focado no desenvolvimento
de novos canais de vendas para a Moove.

PARCEIROS

Banco Mercedes-Benz presenteia com
seguro de acidente pessoal clientes
que fecharem ﬁnanciamento
com seguro de casco
Campanha é válida de outubro a dezembro de 2021
Em comemoração aos 25 anos de história no Brasil, o
Banco Mercedes-Benz oferece uma campanha imperdível
aos clientes. De outubro a dezembro de 2021, todos os
clientes que efetivarem um contrato de financiamento com
seguro de casco integrado ganharão uma apólice de seguro
de acidentes pessoais com validade de 1 ano.

Quem pode ganhar
Podem participar todos os clientes, pessoas física ou jurídica,
que fecharem contrato de financiamento com seguro de casco
integrado ou financiamento com seguro de casco integrado +
seguro prestamista, respeitadas as exclusões contratuais. A
ação é válida na aquisição de caminhões, vans e automóveis
Mercedes-Benz.Cada segurado será contemplado com a
premiação uma única vez, independentemente do número de
contratos que possuir.

Os benefícios do seguro de acidente pessoal
O seguro de acidente pessoal que o cliente ganhará por 1
ano nessa campanha dá direito a:
• Cobertura de R$ 5 mil por morte acidental
• Cobertura de R$ 5 mil por invalidez permanente ou
parcial por acidente
• Serviço de assistência funeral de R$ 4 mil
“Essa é mais uma opor tunidade de oferecermos
tranquilidade e proteção financeira aos nossos clientes.
A campanha é também um excelente instrumento para os
times de venda da Rede fortalecerem a cultura de
seguros e reforçarem o relacionamento com os clientes”,
destaca Cristina Rensi, head da Mercedes-Benz
Corretora de Seguros.

Seguros Mercedes-Benz
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REDE EM AÇÃO

Aniversário especial
na ARAPIRACA DIESEL
Davi, um menino de Arapiraca (AL), é apaixonado por
caminhões. Por conta desse amor, a mãe de Davi decidiu
fazer a festa de 6 anos dele com o tema “Mercedes-Benz”.
Para tornar o dia ainda mais especial, ela entrou em
contato com a Arapiraca Diesel para realizar o sonho de
Davi de conhecer de perto um caminhão.
O aniversariante foi acompanhado por um colaborador do
concessionário, que mostrou os veículos em detalhes e
ainda o levou para uma volta. Davi também ganhou um kit
Mercedes-Benz com brindes da marca e um bolo de
aniversário, com direito a cantar parabéns junto com toda a
equipe da Arapiraca Diesel.

MARDISA Sergipe exibe New Actros
em pontos turísticos da capital
Durante o último final de semana de setembro,
moradores e visitantes de Aracaju (SE) puderam ver de
perto o New Actros. A ação, realizada pela Mardisa, levou
um modelo 2653 para exposição em dois pontos
turísticos da cidade: Arcos da Orla de Atalaia e Museu da
Gente Sergipana.

30

“Além do motorista, enviamos nosso instrutor de operação
para demonstrar as características do caminhão e tirar
dúvidas das pessoas. Também distribuímos material
técnico sobre o Novo Actros e alguns bonés da MercedesBenz. O caminhão chamou bastante atenção!”, comenta
Alberto Lima, gerente de vendas do concessionário.

REDE EM AÇÃO

Dia das Crianças mais
doce com a INGÁ
A Ingá Veículos de Cascavel (Vegrande) contou com a
colaboração de clientes, funcionários e fornecedores para
uma campanha de Dia das Crianças. Para alegrar os
pequenos da região, foram arrecadados doces para doação
a cinco instituições da cidade. No total, foram entregues
750 kits de guloseimas.

RODOBENS, IRMÃOS DAVOLI e DIVENA
abraçam a campanha Outubro Rosa
A campanha Outubro Rosa, para prevenção do câncer de
mama, ganhou apoio de diversos concessionários da
Rede Mercedes-Benz.

Cuiabá - MT

Imperatriz - MA

Na Rodobens, todos os concessionários do grupo
receberam iluminação de fachada em tons de roda durante
todo o mês. A ideia veio de uma colaboradora.

Rio Verde - GO

Santarém - PA

Na Irmãos Davoli, a enfermeira obstetra Roseane de
Moraes Aquila foi chamada para dar uma palestra sobre o
tema. No dia 26 de outubro, ela deu orientações às
colaboradoras da concessão.

Também teve palestra nas unidades do Grupo Divena. Em
parceria com a empresa “Saber é Saúde”, o objetivo foi
informar as colaboradoras sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce.
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