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Rede de Concessionários
volta a se reunir na

Encontro marca retomada dos eventos presenciais e projeta 2022
com a Rede ainda mais protagonista do negócio

ANÚNCIO

EDITORIAL

Que 2022 seja de
muitas realizações!
Foi com imensa alegria que iniciamos os preparativos para 2022 da
melhor forma: juntos. Após cerca de 2 anos de distanciamento social,
finalmente voltamos a nos reunir pessoalmente com os colegas da Rede
e da fábrica na Convenção Nacional da Assobens.
Realizado ainda de forma híbrida, com parte dos concessionários online, o encontro funcionou não só como um preparativo para o grande
trabalho que virá, mas também como uma reenergização. Nada como
olhar nos olhos de tantos amigos e trocar experiências juntos.
Para registrar esse evento e os alguns pontos debatidos durante a
Convenção, dedicamos a matéria de capa desta Assobens Magazine.
Aproveite para ler e relembrar nosso alinhamento estratégico para 2022.
Esse último ano foi mais uma vez desafiador. Os problemas de logística e
a crise no suprimento de componentes afetou nosso mercado. Contudo,
presenciamos a retomada à medida que a vacinação avançou e
testemunhamos a lição de inovação e superação da nossa Rede, que
alcançou resultados excepcionais mesmo diante desse cenário.
Agora, começamos 2022 com as energias renovadas, com a expectativa
de que a retomada será ainda mais forte e com a certeza de que estamos
ainda mais preparados para vencer. Vamos assumir nosso papel de
protagonistas do nosso negócio, identificar o que deve ser aprimorado,
onde podemos crescer, propor soluções e fortalecer ainda mais a marca
que representamos junto aos nossos clientes.
Forte abraço.
Joel
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FENABRAVE anuncia nova diretoria
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37ª Convenção Nacional Assobens
marca retomada de encontros presenciais
e debate estratégias para 2022

REDE

Grupo Pirasa divulga resultados do projeto
“Papel Zero”

REDE CLIENTES
Concessionários voltam a se reunir em
encontro com gestores de pós-venda

PRA-REDE

Projeto da fábrica, Rede e Banco analisa perﬁs
proﬁssionais do “concessionário 4.0”

ÔNIBUS

Convenção digital destaca realizações de 2021
e planejamento de ônibus para 2022

PARCEIROS
Consórcio Mercedes-Benz registra
recorde de vendas em uma única
noite com live de ﬁm de ano

SERVIÇOS
E PEÇAS
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Conheça mais ganhadores da campanha
“Acelere de Norte a Sul com o Mercedes Club”

NOVIDADE

Assobens adquire nova sede
em São Paulo (SP)
A Assobens está de casa nova em São Paulo. Após sair da
antiga sede localizada no Pacaembu e operar em um
escritório temporário, a Associação agora tem endereço
fixo no Edifício Mykonos, que fica na Rua Gomes de
Carvalho, 1356, sala 42 – bairro Vila Olímpia.
O local atualmente passa por reformas e, em breve,
receberá a equipe da Assobens, além de membros dos
Conselhos e grupos de trabalho para reuniões. O ambiente
também estará aberto a todos os concessionários que
passarem por São Paulo e necessitarem de um espaço
para trabalhar.
Os telefones para contato permanecem os mesmos:
(11) 3673-3644 e (11) 3866-3644.

FENABRAVE e FENACODIV elegem
nova diretoria executiva
A FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores) e a FENACODIV (Federação Nacional
dos Concessionários e Distribuidores de Veículos)
elegeram uma nova diretoria executiva para o período
2022-2024.
Por unanimidade, José Maurício Andreta
Júnior foi eleito o novo Presidente das
Federações, tendo, como 1º vicepresidente, Samir Dahas Bittar. Andreta
é titular do Grupo que leva seu nome, e
representa 10 marcas, numa rede
formada por 28 Concessionárias, e
outras 4 em construção. Em seus 28
anos de vida associativa, foi presidente
da ABRACAF – Associação Brasileira dos
Concessionários de Automóveis Fiat,
fez parte da diretoria da ABRAC –

Diretoria-Executiva FENABRAVE
Segmento de Autos e Leves: Arcélio Alceu dos Santos
Júnior, Marcelo Cyrino da Silva e Marcelo Nogueira Ferreira.
Segmento de Caminhões e Ônibus: Sérgio Dante Zonta.
Segmento de Tratores: José Divalsir Gondaski.
Segmento de Motocicletas: Carlos Porto.
Diretoria FENACODIV
Diretores: Alarico Assumpção Júnior, Ricardo de Oliveira
Lima e Luis Antônio Sebben.
Conselho Fiscal: Luiz Carlos Bianchini, Armando Boscardin
e Luciano Piana.
Suplentes: Carlos Fernandes da Silva Porto, Gláucio José
Geara e Mauro de Stéfani.

Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet, do
SINCODIV-SP – Sindicato dos Concessionários e
Distribuidores de Veículos no Estado de São Paulo e, desde
1994, faz parte da FENABRAVE, tendo ocupado a vicepresidência durante a gestão de Assumpção Júnior.
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Em formato híbrido, 37ª Convenção Nacional
Assobens debate perspectivas para 2022
Mais do que nunca, Rede de Concessionários deve abraçar o
protagonismo para continuar conquistando resultados positivos
Com o avanço da vacinação por todo o Brasil e a retomada
de diversas atividades, a Rede de Concessionários voltou a
se reunir presencialmente durante a 37ª edição da
Convenção Nacional Assobens. Realizado no dia 10 de
dezembro de 2021 em São Paulo (SP), o encontro ocorreu
de forma híbrida, com cerca de 115 participantes presentes
no local, além de 150 pessoas que acompanharam a
programação por transmissão on-line.
A Convenção foi palco de apresentações da Assobens, da
Mercedes-Benz e de parceiros a respeito das realizações
de 2021 e do planejamento para 2022. A seguir, confira os
destaques do evento.
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Retrospectiva 2021
O ano de 2021 continuou sendo desafiador, com os
reflexos da pandemia de Covid. O segmento sofreu com a
falta de insumos e as consequentes dificuldades de
produção, o que influenciou no volume de veículos
comercializados durante o ano. Em compensação, a Rede
atingiu resultados históricos em vendas de serviços e em
absorção de pós-vendas.

CAPA

Ano de muitos encontros
A Assobens e a Rede de Concessionários foram bastante
atuantes em 2021, dando andamento a projetos variados,
apesar da distância:
+ 610 encontros dentro do programa PRA-Rede
30 reuniões entre a diretoria executiva
62 reuniões de comissões técnicas
38 reuniões distritais
9 reuniões do Conselho Nacional e diretoria
8 reuniões de Comissão de Ética
2 reuniões com Conselho Deliberativo
23 participações em eventos e convenções do segmento

Sabe-se que os níveis de produção ainda serão incertos em
2022, devido à dificuldade de acesso a alguns
suprimentos, mas tanto fábrica quanto Rede iniciam o novo
ano mais preparados. “Devemos continuar trazendo mais
responsabilidade para nós. Isso nos tira da zona de
conforto, mas é esse o significado de ser protagonista.
Vamos construir soluções melhores para o nosso negócio,
agregando valor à cadeia e nos tornando relevantes no
mercado”, ressalta Bruno Volpini, 1º vice-presidente da
Assobens e diretor financeiro e RI da Minasmáquinas.

Soluções conjuntas
“Alcançamos um patamar de elevada interação com a
fábrica, criando soluções e projetos realmente pertinentes
ao negócio. Fortalecemos nosso protagonismo, ou seja,
adotamos a consciência de que precisamos fazer nossa
parte para atender bem o mercado”, diz Joel Alberto
Beckenkamp, presidente da Assobens.

Mesa-redonda: ao longo da Convenção, participantes da Assobens e da
fábrica responderam dúvidas específicas enviadas pelos concessionários

Entre as realizações da Assobens em 2021, destaque para
as novidades na política comercial, em parceria com a
fábrica, e na plataforma da Assobens (dados de BI).
Os Planos de Manutenção da Mercedes-Benz também
receberam atenção da Associação e da Rede, uma vez que
os serviços ganham cada vez mais relevância no mercado.
“Os contratos de manutenção são geradores de receita e
retentores de frota nas concessionárias. Por isso,
precisamos tomar como nosso e melhorar sempre. É mais
eficiente vender um contrato Best Basic de 5 anos do que
um Complete de 2 anos”, exemplifica Joel Beckenkamp.

Perspectivas para 2022

Visão da fábrica - Caminhões
O vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e
Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Robert Leoncini,
apresentou o planejamento da empresa para 2022,
destacando a gama de serviços oferecidos pela marca,
além das soluções digitais.

A diretoria executiva da Assobens também dedicou
parte da Convenção para abordar os desafios do
futuro. No segmento de veículos, a pauta de ESG
(Governança Ambiental, Social e Corporativa) estará
cada vez mais em alta, com debates sobre produtos
mais ecológicos e eficientes.
O mercado de veículos seminovos e os desafios logísticos
da cadeia de transportes também estarão em voga. Em se
tratando da atuação interna, a Assobens adiantou
novidades no website e na extranet, além do e-commerce
da Rede e a ASSOCOM – empresa criada para estabelecer
parcerias coletivas para os concessionários.

De acordo com Leoncini, o Showroom Virtual já recebeu 2,5
milhões de acessos desde o lançamento e trará novidades
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em breve. “Vamos aplicar um conceito de market place,
com a possibilidade de incluir ofertas de parceiros e
oferecer mais soluções para o cliente no mesmo site”,
adianta Leoncini. “O virtual veio para ficar. Não podemos
ser resistentes, devemos usar essas ferramentas a nosso
favor e de maneira inteligente”, complementa.

fretamento – todos apresentaram crescimento. Mas a grande
novidade da marca durante o ano foi a apresentação do
eO500U – o primeiro chassi de ônibus elétrico da marca no país.

A Mercedes-Benz, em parceria com a Rede, voltará a
marcar presença em eventos presenciais e ações regionais
durante 2022, como a FENATRAN. E continuará dando voz
ao cliente nas campanhas da marca.

Confira a estratégia mundial da
Mercedes-Benz Caminhões
A Mercedes-Benz determinou uma estratégia com 6 pilares
para avançar mundialmente no segmento de caminhões,
de olho nos resultados de 2025. Isso permeará as
atividades da empresa também aqui no Brasil daqui para
frente. Confira:
1. Cliente primeiro
2. Melhores soluções de transporte
3. Ágil todos os dias
4. Sustentabilidade é chave
5. Um só time
6. Finanças sempre sólidas

Desenvolvimento de Rede & Treinamento
O avanço das plataformas digitais possibilitou um excelente
resultado no número de treinamentos realizados com a Rede
em 2021. Foram mais de 157 títulos de curso oferecidos em
sistema de EAD (ensino a distância), com mais de 12.480
participações de colaboradores de concessionárias.
Para 2022, a estratégia será híbrida, com treinamentos on-line e
presencialmente, no Centro de Treinamento localizado em
Campinas (SP). O local foi renovado e agora entregará uma
experiência ainda mais completa, eficiente e conectada.
André Wulfhorst, gerente sênior de Desenvolvimento de Rede &
Treinamento, ressaltou ainda as realizações do PRA-Rede,
programa realizado numa parceria entre Rede, fábrica e Banco
Mercedes-Benz. Com 2 anos de atuação, o PRA-Rede hoje reúne
150 participantes, que tocam 7 projetos e 48 iniciativas – tudo
para atingir as práticas ideais do concessionário do futuro.

Silvio Renan, diretor de Peças & Serviços ao Cliente Brasil da MercedesBenz, apresentou os resultados do departamento em 2021 e as novidades
para o novo ano. Destaque para as 139 oficinas dedicadas existentes hoje
pelo Brasil (com forte potencial para extensão) e o novo formato de
pesquisa com clientes, mais ágil e eficiente.

Ônibus
Para o segmento de ônibus, a expectativa é de um mercado
total de cerca de 18.200 unidades em 2022. “Esperamos
uma alta demanda dos segmentos urbano e rodoviário, que
ficaram 2 anos sem renovação”, explica Walter Barbosa,
diretor de Vendas e Marketing de Ônibus da Mercedes-Benz.
Em 2021, o destaque ficou com o varejo, que trouxe
oportunidades nos segmentos de micro-ônibus, escolar e
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Mercedes-Benz Cars & Vans
O ano de 2021 marcou uma mudança estrutural
importantíssima na história da Mercedes-Benz e da Rede
de Concessionários: a separação entre a Mercedes-Benz do
Brasil (Caminhões e Ônibus) e a Mercedes-Benz Cars &
Vans. Agora ambas são empresas independentes, a fim de
desenvolver ações de maneira mais eficiente, direcionada e
com olhar no cliente.
Nesse último ano, o mercado de Vans também passou por
limitações de produção, em decorrência dos desafios
logísticos. Mesmo assim, os concessionários alcançaram
ótimos resultados, oferecendo um atendimento notável e
com um produto de alta qualidade, que continua
colecionando premiações no país.

A partir de 2022, a liderança da Mercedes-Benz do Brasil
será do alemão Achim Puchert. Ele era Head de Vendas
"Daimler Trucks & Buses Overseas" (DTO) e Head de Vendas
Internacionais, Marketing e Serviços ao Cliente da Daimler
Trucks Asia.
Já o cargo de CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans no Brasil
passa a ser ocupado por Carlos Garcia, que havia atuado no
segmento anteriormente e é conhecido pela Rede.

Novo time
A Convenção Nacional Assobens também abriu espaço
para homenagens de despedida e boas-vindas. No final
de 2021, Ari Gomes de Carvalho, então diretor de
Vendas e Marketing Caminhões da fábrica, despediu-se
da empresa. Quem assume essa posição agora é
Jefferson Ferrarez.
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Banco Mercedes-Benz registra segundo melhor ano da história
Em 2021, a demanda por veículos comerciais foi alta e essa
procura refletiu nos resultados do Banco Mercedes-Benz.
Esse foi o segundo melhor ano da história da empresa no
Brasil, considerando novos negócios de caminhões e ônibus.
A participação em financiamentos para ônibus ganhou
destaque. “De cada 100 ônibus financiados em 2021, 65
foram pelo Banco Mercedes-Benz”, diz Marcello Larussa,
diretor comercial do Banco. Já a procura pela modalidade
do FINAME tem aumentado e deve continuar crescendo.

Para 2022, a instituição financeira trabalhará de acordo
com os 3 pilares da empresa:
. Pessoas e relacionamento (colocando o cliente em primeiro lugar
e atuando com um time unido)
. Eficiência
. Crescimento (trazendo produtos inovadores e competitivos)

As plataformas digitais continuarão em alta, por isso o BMB
Digital ganhará novas funcionalidades no novo ano, como
assinatura eletrônica e telas mais amigáveis para smartphones.
“Continuaremos tendo desafios em 2022 e esperamos manter
a colaboração da Rede. Os concessionários experenciam
nosso atendimento de uma maneira fundamental para
compreendermos pontos de melhoria. É o momento de
trabalharmos juntos para oferecer serviços de ainda mais
excelência aos nossos clientes”, afirma a presidente e CEO do
Banco Mercedes-Benz no Brasil, Hilke Janssen.
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Consórcio Mercedes-Benz ultrapassa R$ 1 bilhão em cotas vendidas
O ano de 2021 foi de comemoração para o Consórcio
Mercedes-Benz e os concessionários que vendem o consórcio.
Assim como planejado no começo do ano, a empresa
conseguiu comercializar mais de R$ 1 bilhão em cotas.
“Foi um ano frutífero e de reinvenção. Hoje estamos entre os
dois maiores consórcios de montadora de veículos comerciais
do Brasil e esse resultado é reflexo do trabalho da Rede, que
tem abraçado a modalidade cada vez mais”, ressalta Sebastião
Cirelli, diretor executivo do Consórcio Mercedes-Benz.
Agora as metas para 2022 continuam altas. “Neste
próximo ano, queremos ser líderes e sei que nossa Rede
está engajada e preparada para chegar lá”, diz Claudio
Jesus, diretor comercial do Consórcio Mercedes-Benz.
Para isso, a marca continuará investindo em produtos
inovadores, como o novo Plano Vozes da Estrada Volume 5 e
o Plano Pontual. Além disso, o Consórcio priorizará a sinergia
com as ações comerciais da Rede e da fábrica e manterá
presença constante tanto em clientes quanto nas revendas.

Concessionários Destaque do Ano
Durante a Convenção, o Consórcio Mercedes-Benz
homenageou os concessionários que mais venderam cotas
de consórcio em 2021, considerando 5 regionais:
Centro-Norte: Cardiesel, de Belo Horizonte (MG).

Sudeste: Vitória Diesel de Cariacica (ES).

Nordeste: Mardisa de São Luís (MA).

Sul: Savana de São José dos Pinhais (PR).

Revendas Rodobens: Rodobens de Jaboatão dos Guararapes (PE).
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Marca Mobil™ destaca parceria com a Rede e prevê mercado aquecido em 2022
A marca de lubrificantes Mobil™, parceira de longa data da
Assobens, também esteve presente na Convenção. Para
estreitar ainda mais o relacionamento com os concessionários,
a empresa aproveitou a retomada do evento presencial com a
participação de quatro representantes: João Neiva do
Nascimento (Diretor Comercial Automotivo), Thiago Wagner
Carneiro da Silva (Gerente de Contas), André Sales Sasaki
(Gerente de Contas) e Bruna Souza Santos (Trade Marketing).
Ao recapitular as realizações de 2021, a empresa reforça o
relacionamento firmado com a Rede, para garantir o
suprimento de óleo lubrificante aos clientes em mais um ano
desafiador. O time comercial da marca também ressalta as
campanhas organizadas para comercialização dos produtos da
marca pelos concessionários Mercedes-Benz, a participação da
empresa em encontros distritais para compartilhamento de
informações de mercado e fortalecimento de estratégia, além
do portfólio da Lubrificantes Mobil™, que traz mais
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rentabilidade e valor agregado para toda a Rede.

Mercado e Sorteio
Em apresentação na Convenção, o jornalista Pedro Trucão
abordou as expectativas de mercado para 2022. De acordo
com Trucão, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento)
prevê mais um ano de crescimento no agronegócio, o que
impacta positivamente o mercado de transportes,
especialmente no segmento de extrapesados – e que
também reflete na venda de produtos da marca Mobil™.
O jornalista também agradeceu a parceria dos concessionários,
realizando um sorteio de presentes. Confira os ganhadores:
. Claudio Crego, da Cardiesel, ganhou uma adega.
. Rudi Affonso Bauer, da Blu Star, levou uma caixa de som JBL.
. João Davoli, da Irmãos Davoli, foi o ganhador de uma cafeteira Nespresso.
. Leandro Capristo Malho, da Paraná Diesel, recebeu um smart watch Mi Band.

CAPA

Palestra – Governança nas empresas familiares

Quem acompanhou a 37ª Convenção Nacional da Assobens
assistiu à palestra de Richard Doern. O engenheiro com
especialização em Marketing e Controladoria é especialista
em processos de transformação profissional.
Doern é instrutor dos cursos de Governança Corporativa e
Familiar do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa) e possui 16 anos de experiência como
membro de Conselhos de Administração. Durante o evento,
ele falou sobre a governança em empresas familiares.
Muitas concessionárias da Rede Mercedes-Benz são
empresas familiares e, de acordo com Richard Doern,
preparar o processo de sucessão dessas companhias é
fundamental. Além disso, um sistema eficiente de
governança corporativa deve ser aplicado por todas as
empresas, a fim de otimizar resultados, alinhar interesses e
contribuir para a qualidade da gestão.
“Apenas 30% das empresas familiares atravessam a segunda
geração, especialmente por conta de conflitos familiriares. É um

desafio transmitir, a cada geração, os valores dos fundadores
e manter a harmonia e a gestão do capital”, diz o consultor.
Para driblar essa expectativa e promover a longevidade da
empresa, Richard Doern aposta em planejamento e nas lições
deixadas por empresas de sucesso. O especialista conta que
80% a 90% das empresas no mundo são familiares. Ele
analisa o que as 500 maiores companhias desse setor têm
em comum:
. São empresas líderes na transição de gerações.
. Focadas na próxima geração - e não no próximo trimestre.
. Muito boas em eficiência operacional e inovação.
. Conseguem reter os melhores talentos.
. São capazes de se adaptar às mudanças.
Richard Doern também indica a criação de um Conselho de
Família para tratar do desenvolvimento dos herdeiros, com
um plano para cada indivíduo, e defende que as empresas
devem sempre ser avaliadas em 3 dimensões: família,
empresa e sociedade.
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Saiba mais!
O palestrante indicou dois conteúdos extras para quem
quiser se aprofundar no tema:
- Livro “Empresas familiares (seus
conflitos clássicos e como lidar
com eles)”, de Grant Gordon e
Nigel Nicholson.

- Artigo “O conselho consultivo
como transição para o mundo da
governança corporativa”.
Disponível no QR Code ao lado – é
só apontar a câmera do seu celular.

Convenção em imagens
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Com “Papel Zero”, Grupo Pirasa
reduz uso de papel e reverte valor
economizado em doações
Concessionário adotou digitalização
e arquivamento online de arquivos
Há mais de um ano, o Grupo Pirasa criou o projeto “Papel
Zero”, com o intuito de reduzir a impressão de papel,
colaborando com o meio ambiente. A iniciativa surgiu
enquanto novas formas de trabalho se mostraram
necessárias diante da pandemia de Covid-19.
“Tivemos que nos adaptar ao modelo de home office. Por
isso, passamos a digitalizar muitos documentos que antes
eram guardados fisicamente”, conta Milena Rosada
Bottene, gerente Administrativa da Pirasa Piracicaba e
responsável pelo projeto.
Dessa forma, desde setembro de 2010, todas as unidades
da Pirasa passaram a arquivar digitalmente documentos
variados, como notas fiscais, boletos, relatórios de viagens e
de despesas. Os arquivos passaram a ser arquivados em
uma plataforma de armazenamento na nuvem, promovendo
mais segurança e também facilidade no compartilhamento
entre colaboradores.
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Resultados
Desde o começo do “Papel Zero”, já foram economizadas
35.600 folhas de papel, o equivalente a R$ 1.708.80. O
Grupo Pirasa decidiu, então, usar esse valor para realizar
doações na comunidade. Foram entregues mais de 405
litros de leite para instituições de Campinas, Limeira e
Piracicaba, no estado de São Paulo. Essa quantia permitiu
alimentar cerca de 50 crianças pelo período de um mês. O
projeto continua em andamento e novas doações devem
ocorrer no futuro.

REDE
“

Gestores de pós-venda voltam a se reunir
em encontro presencial em São Paulo
e no Rio de Janeiro
Eventos entre Assobens e Rede abordam demandas
dos concessionários da área
Após 2 anos de realização virtual, os tradicionais encontros
entre gestores de pós-venda da Rede voltaram a ocorrer de
modo presencial. Em 18 de novembro, o primeiro
reencontro reuniu cerca de 30 profissionais do estado de
São Paulo em Araraquara (SP) para tratar sobre temas de
interesse do departamento.
Adilson Ap. Rodrigues, gerente de pós-vendas da
Assobens, comandou o evento, que contou ainda com a
participação do presidente Joel Beckenkamp e de
parceiros da marca Mobil™, que apresentou dados de
mercado sobre lubrificantes.
“Os encontros on-line eram ágeis e de baixo custo, mas
encontrar todos pessoalmente é sempre mais positivo.
Inclusive tivemos uma participação alta, com cerca de 30
pessoas, e fizemos uma homenagem aos colegas que
faleceram por conta da Covid-19”, conta Paulo Roberto
Crispim, o Paíco, gerente de peças da Pirasa Campinas e
Limeira. Amauri Pugini, gerente de pós-venda da Irmãos
Davoli, e Marcelo Granusso, gerente de serviços da Pirasa
Limeira, foram vítimas da doença.

As reuniões entre gestores de pós-venda da Rede são
oportunidade para tratar de temas diversos, como
eventuais problemas com produtos, criação de campanhas
para fortalecer as vendas de itens específicos, além de
compartilhamento de conhecimento entre as revendas.
No dia 21 de dezembro, foi a vez de os concessionários do
Rio de Janeiro organizaram o encontro, que reuniu cerca de
20 pessoas na Rio Diesel. “Depois de tanto tempo, foi muito
bacana rever todos presencialmente, além de ter sido
muito rico em conteúdo e importante para alinhar nosso
trabalho”, comenta Vladimir Miolaro, gerente de peças e
pneus da Rio Diesel. Cada região costuma se encontrar três
vezes ao ano.
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OLHO NO FUTURO

Com PRA-Rede, dealers, fábrica
e Banco desenham estratégia para
formar a equipe do “concessionário 4.0”
Iniciativa contempla ações para recrutamento, capacitação,
retenção e sucessão de proﬁssionais
O PRA-Rede (Programa de Aperfeiçoamento da Rede de
Veículos Comerciais) foi lançado em outubro de 2019 como
uma iniciativa inédita: pela primeira vez, fábrica e Assobens
se uniram em um grande projeto, contando também com o
Banco Mercedes-Benz. O objetivo é identificar o perfil ideal
do concessionário do futuro. Como deve ser a Rede
Mercedes-Benz em 2025? O que devemos instituir agora,
para atender o cliente 4.0?

somente pela responsabilidade, mas também porque são as
pessoas que fazem uma empresa. Os resultados de qualquer
empresa são fruto da atuação das pessoas e, por isso, nosso
grupo acaba se entrelaçando com todas as iniciativas
desenhadas para o futuro”, explica Marco Antonio dos Santos,
líder do G6 e gerente de Desenvolvimento de Rede, Inovação
e Marketing da Assobens.

Estratégia em 4 etapas
São essas respostas que o PRA-Rede busca e, para isso,
conta com 7 grupos de trabalho, todos formados por
participantes da Rede, fábrica e banco. Um desses grupos é o
“G6 – Pessoas capazes”, que tem como missão entender qual
o perfil do colaborador do concessionário 4.0 e oferecer
ferramentas e processos para recrutar e manter essas
pessoas na Rede.
“Com esse projeto, estamos construindo o futuro da Rede de
Concessionários Mercedes-Benz. É um grande desafio, não

22

Para criar um modelo moderno de gestão de pessoas, são
avaliadas 4 etapas de Recursos Humanos: Recrutamento &
Seleção, Capacitação, Retenção e Sucessão. “Queremos que
os profissionais tenham a melhor experiência possível em
toda sua jornada profissional dentro do concessionário 4.0.
Assim, eles atendem o cliente 4.0 com excelência, gerando
valor à marca”, define Adriano Martins, assessor do G6 e
coordenador de Desenvolvimento de Rede e Treinamento da
Mercedes-Benz do Brasil.

OLHO NO FUTURO

TIME DE PESO
O grupo “Pessoas capazes” conta com 14 participantes, sendo Marco Antonio como líder, ao lado de André Wulfhorst,
gerente sênior de Desenvolvimento de Rede e Treinamento da Mercedes-Benz do Brasil. Temos 5 integrantes da Rede
atuantes nesse trabalho:

Clívia da Costa e Silva
Diretora de Recursos Humanos da
Mardisa/Grupo Parvi de Manaus (AM),
São Luís (MA), Teresina (PI),
Nossa Sra. do Socorro (SE),
Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).
Participa dos grupos de discussão de
Recrutamento & Seleção, Retenção
& Sucessão e Perfis.

Gleyciane Amorim Motta
de Oliveira
Gerente de Pessoas do Grupo Águia
Branca - Vitória Diesel e Savana
(unidades no ES e PR)
Atua no subgrupo Recrutamento
& Seleção e Treinamento
e Desenvolvimento

Helena Fátima Kist
Gerente Administrativa/
Coordenadora de
Qualidade do Grupo
Apomedil - Santa Cruz
do Sul (RS)
Atua nos projetos de
Retenção & Sucessão

Mônica Berbel
Marjurie Munsignatti
Gerente de Gestão de
Pessoas das Pirasa de
Campinas, Limeira e
Piracicaba (SP).
Atua nos subgrupos de
Recrutamento e Seleção
& Capacitação.

Gerente de Treinamento
& Desenvolvimento da
Rodobens - São José
do Rio Preto (SP)
Atua nos projetos de
Retenção & Sucessão.

“Estamos cuidando das nossas pessoas, que são o que temos de mais precioso dentro das organizações. O capital
humano é inestimável e por isso agradeço a todos que vêm se dedicando ao tema”, destaca Joel Beckenkamp, presidente

Iniciativas
O PRA-Rede é um projeto de longo prazo, ou seja, os
resultados e atividades serão entregues periodicamente, até
2025. Já é possível exemplificar algumas ações que serão
realizadas em breve dentro do grupo “Pessoas capazes”:

. E-book de boas práticas para a Rede, com referência de gestão
pessoas do concessionário 4.0.
.deSoftwares
RH e treinamento.
. Treinamentodepara
RHs e gestores.
.Plano de capacitação
estruturado, continuado e customizado.

“Com essas entregas, vamos otimizar o tempo das equipes
da Rede. Além de uma melhor gestão, teremos também
mais tempo para que eles possam focar nas metas da
empresa”, afirma Adriano Martins.

Workshop
Uma vez que foram desenhados os primeiros projetos do
grupo, os profissionais de RH da Rede foram convidados a
participar de um workshop com o G6. O encontro on-line
ocorreu em 12 de novembro e contou com mais de 30
colaboradores de concessionários. Os participantes
validaram o planejamento proposto pela equipe,
responderam pesquisas sobre as iniciativas e deram
sugestões. Após o workshop, 7 pessoas da Rede se
voluntariaram para incorporar o G6.
“Mesmo com a necessidade de nos reunir digitalmente, a
equipe se superou e nosso projeto avançou com excelência,
já colhendo ótimos resultados. Estamos ansiosos para o
que virá pela frente e continuamos contando com o suporte
e o feedback de toda a Rede”, conclui Marco Antonio.
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ÔNIBUS

Convenção
digital detalha
planejamento
de mercado
para 2022

Cerca de 300 pessoas da
Rede acompanharam a
transmissão do evento

No dia 19 de novembro, as equipes de ônibus da Rede e
da fábrica se reuniram virtualmente para a Convenção
de Ônibus. Cerca de 300 pessoas acompanharam online os destaques de 2021 e o planejamento da área
para o novo ano.

O aumento da adesão de concessionários para o negócio de
ônibus também foi um dos destaques. “Criamos uma
comissão específica para ônibus, que é um segmento de
extrema relevância para a Rede. Estamos em um processo
de construção conjunta com a fábrica”, diz Joel Beckenkamp,
presidente da Assobens.

Pontos altos de 2021
De olho em 2022
No evento, foram abordados temas de estratégia de
mercado, produtos, serviços, treinamento, além de ações
do Banco Mercedes-Benz. Em relação a soluções da marca,
2021 foi um ano de muita inovação:
Apresentação do eO500U, chassi elétrico, único
do mercado na versão padron.
O 500 superpadron 4x2, com capacidade de até
100 passageiros e custo operacional reduzido.
OF 1621, dedicado ao segmento de fretamento.
O 500 com motorização de 428 cv nos modelos
RSD e RSDD.
Anúncio do novo serviço de conectividade 4.0,
específico para ônibus, a partir de 2022.
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O diretor de Vendas e Marketing de Ônibus, Walter Barbosa,
confirmou que o mercado de ônibus será repleto de
oportunidades em 2022. “Teremos o retorno dos
passageiros de urbano e rodoviário, a antecipação de
compra por conta da chegada do Euro 6, além da
necessidade de renovação dos frotistas. Esse cenário
sugere então uma expectativa de crescimento de 35% no
mercado acima de 8t”, adianta.
O diretor também reforçou as vantagens do segmento de
varejo. “Quem ainda não se preparou para atender varejo, é
bom se preparar. Continuaremos tendo grandes oportunidades
nesse tipo de venda”.

PARCEIROS

Com live especial, Consórcio
Mercedes-Benz conecta mais de 1.000
clientes e bate recorde de vendas em
uma única noite

Os cantores Simoninha e Vanessa Jackson agitaram a transmissão com um repertório caprichado

Cerca de R$ 118 milhões em
cotas foram comercializados
durante a transmissão
O Consórcio Mercedes-Benz encerrou 2021 com força total.
No dia 25 de novembro, a empresa realizou uma live para
clientes, com direito a show, promoções e lançamentos. Mais
de 1.000 clientes acompanharam a ação, além de cerca de
100 concessionários da Rede.
“Mobilizamos a Rede em uma ação que bateu recorde de
vendas em uma única noite. Foram R$ 118 milhões
comercializados em cotas de consórcio”, conta Claudio
Jesus, diretor comercial do Consórcio Mercedes-Benz.
“Sentimos que nossos clientes estavam carentes de uma
ação especial do tipo e os resultados demonstram esse
sucesso”, complementa.

Lançamento
Durante a live, foi divulgado oficialmente o novo Plano Vozes
da Estrada – Volume 5, com as vantagens já conhecidas
pelo público, como planos em até 120 meses, parcelas
reduzidas até a contemplação e possibilidade de parcelar o
lance em até 4 vezes. Confira as características principais:

Vans e leves: créditos de R$ 165 mil a R$ 323 mil e
sorteio de 30 motos elétricas.
Médios e semipesados: créditos de R$ 333 mil a
R$ 487 mil, com entrega de motos elétricas para as
50 primeiras cotas (acima de R$ 400 mil).
Pesados e extrapesados: créditos de R$ 505 mil a R$
993 mil, com uma viagem a Paris para os 50 primeiros
clientes (atualmente, essa quantia já foi esgotada).
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SERVIÇOS E PEÇAS

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

Liga Nacional Bimestral de Veículos Comerciais

1º Lugar

Ayrton Freddy Junior

Valmir dos Santos Silva

Clemente da Silva Castilhos

Gerente Vendas de
Veículos Comerciais
Aoki

Gerente Vendas
de Veículos
Tecar

Gerente Vendas de
Veículos Comerciais
Veículos Mallon

Marília/SP
442 pontos

Aparecida de Gôiana/GO
367 pontos

Rio do Sul/SC
303 pontos

2º Lugar

3º Lugar

Liga Regional de Veículos Comerciais de setembro

VCRB

Valmir dos Santos Silva

Ilo Campos

Gerente Vendas de Veículos
Tecar

Gerente Vendas de Veículos
Unidas Veículos

Aparecida de Goiânia/GO

João Pessoa/PB

193 pontos

BRASÍLIA

VCRP

VCRR

105 pontos

RECIFE

Claudemir Basso

Ayrton Freddy Junior

Gerente Vendas de Veículos
Ingá Veículos

Gerente Vendas de Veículos
Aoki

Maringá/PR

Marília/SP

212 pontos

PORTO ALEGRE

VCRS

208 pontos

SÃO PAULO

Liga Regional de Veículos Comerciais de outubro

VCRB

Rafael Stevenato Pereira

Gabriel Bertoni

Gerente Vendas de Veículos
Rodobens

Gerente Vendas de Veículos
Rodobens

Rondonópolis/MT

João Pessoa/PB

176 pontos

BRASÍLIA

VCRP

PORTO ALEGRE
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VCRR

124 pontos

RECIFE

Roberto Guerra

Ayrton Freddy Junior

Gerente Vendas de Veículos
Sperandio

Gerente Vendas de Veículos
Aoki

Chapecó/SC

Marília/SP

203 pontos

VCRS

SÃO PAULO

234 pontos

SERVIÇOS E PEÇAS

Ação premia equipes da Rede de acordo com performance
em venda de peças e serviços
A campanha “Acelere de Norte a Sul com o Mercedes Club - Corrida Sprint dos Campeões” revelou os ganhadores do
bimestre setembro-outubro. São avaliados os resultados de vendas de peças e serviços no concessionário,
considerando três ligas: vendedores de veículos, vendedor de peças e serviços e liga concessionário.

Liga Nacional Bimestral de Peças e Serviços
Edivaldo da Silva das Neves
Gerente de Peças
& Serviços
Aoki

1º Lugar

Marília/SP
442 pontos

2º Lugar

Lenin Torres de Oliveira

Luiz dos Santos Parra

Gerente de Peças
& Serviços
Tecar

Gerente de Peças
& Serviços
Veículos Mallon

Aparecida de Gôiana/GO
367 pontos

Rio do Sul/SC
303 pontos

3º Lugar

Liga Regional de Peças & Serviços de setembro

VCRB

Lenin Torres de Oliveira

Marcus Souza

Gerente de Peças & Serviços
Tecar

Gerente de Peças & Serviços
Unidas Veículos

Aparecida de Goiânia/GO

João Pessoa/PB

193 pontos

BRASÍLIA

VCRP

VCRR

105 pontos

RECIFE

Jones Babugia

Edivaldo da Silva das Neves

Gerente de Peças & Serviços
Ingá Veículos

Gerente de Peças & Serviços
Aoki

Maringá/PR

Marília/SP

212 pontos

PORTO ALEGRE

VCRS

208 pontos

SÃO PAULO

Liga Regional de Peças & Serviços de outubro

VCRB

Clodoaldo da Silva Pereira

Ubaldo Souza

Gerente de Peças & Serviços
Rodobens

Supervisor de Peças
Rodobens

Rondonópolis/MT

Salvador/BA

176 pontos

BRASÍLIA

VCRP

PORTO ALEGRE

VCRR

124 pontos

RECIFE

Maurício Ortiz

Edivaldo da Silva das Neves

Gerente de Peças & Serviços
Sperandio

Gerente de Peças & Serviços
Aoki

Chapecó/SC

Marília/SP

203 pontos

VCRS

234 pontos

SÃO PAULO
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REDE EM AÇÃO

COMERCIAL DE NIGRIS
recebe homenagem
em São Bernardo
do Campo (SP)
Representando a Comercial de Nigris, as colaboradoras
Larissa Germano e Jessica Santos receberam o Selo de
Solidariedade do Fundo Social de Solidariedade de São
Bernardo do Campo, e 30 de novembro. A honraria deu-se
pelas iniciativas realizadas pelo concessionário em 2021,
como a Ação Cesta Básica realizada em maio, a Campanha
de Inverno em julho, o Dias Das Crianças "A Leitura nos Une"
em outubro e a Ação de Natal Panetone em dezembro.

GUANABARA DIESEL
celebra Dia do Mecânico
No dia 20 de dezembro, comemora-se o Dia do Mecânico e
a Guanabara Diesel aproveitou para comemorar com os
27 mecânicos que atuam na concessionária. Eles
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curtiram um café da manhã especial fornecido para a
equipe de pós-venda e também participaram de sorteios
de brindes.

REDE EM AÇÃO

ALAGOAS DIESEL e ARAPIRACA DIESEL
reúnem equipe para treinamento
sobre TCO
No dia 26 de novembro, as equipes de vendas da Alagoas
e Arapiraca Diesel deram continuidade ao trabalho de
reciclagem de conhecimento que vêm acontecendo nas
revendas. Os profissionais foram separados em duplas e
cada uma selecionou um cliente para realizar o estudo
de TCO (Custo Total de Propriedade). Os resultados
foram apresentados para análise por todo a equipe e
também funcionaram como consultoria para
apresentação aos clientes.

AOKI leva alegria a
crianças com projeto
Estrela de Natal
Em 17 de dezembro, o time da Aoki de Bauru (SP) se uniu
para uma causa grandiosa: levar mais alegria e espírito
natalino para a comunidade local. A equipe doou mais de
300 presentes e doces para crianças. Houve inclusive a
presença do Papai Noel – papel do instrutor de operações e
entregador técnico da concessionária, Hugo Nakanishi.
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