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Nova liderança na
Mercedes-Benz do Brasil

Em bate-papo exclusivo, Achim Puchert destaca parceria
com a Rede e espera crescimento em caminhões e ônibus

ANÚNCIO

EDITORIAL

Iniciado o ano de 2022, vamos sendo desafiados a continuar o
enfrentamento das dificuldades que se iniciaram na pandemia. O
aumento dos casos de Covid-19, felizmente com menos casos graves
devido à vacinação em larga escala, e as debilidades na cadeia de
suprimentos continuam convivendo conosco.
Ao mesmo tempo, muitas novidades nos acompanham com a chegada
deste ano, entre elas termos uma nova liderança à frente da MercedesBenz do Brasil. Dedicamos a matéria de capa desta Assobens Magazine
a uma entrevista com o novo presidente da Companhia e CEO América
Latina, Achim Puchert. Ele compartilha sua visão do negócio de veículos
comerciais no Brasil e o que espera neste novo papel de liderança em
nosso país.
Também preparamos uma matéria sobre os expressivos resultados que
observamos na venda de peças e serviços no último ano, reflexo de um
trabalho organizado e estratégico das nossas revendas, mas acima de
tudo, resultado da compreensão pela rede de concessionárias de que é
preciso manter o foco no protagonismo ao atendimento ao cliente.
Nesta edição, ainda dedicamos algumas reportagens a conquistas de
nossos colegas da Rede, como vendas realizadas pela Aoki, Apomedil,
Idisa, Savana e Sodauto. Também destacamos o crescimento da
participação dos concessionários no Consórcio Mercedes-Benz.
Inclusive, muitos embarcarão para Dubai e para o Rio Grande do Norte
como reconhecimento por seus resultados.
Queremos continuar compartilhando as boas práticas da Rede
Mercedes-Benz. Dessa forma, desejo que todos estejam engajados para
fazer de 2022 um ano inspirador!
Boa leitura!
Abraços,
Joel
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MERCADO

1º Fórum ITL de Inovação do Transporte aborda
tendências para o futuro

MERCADO

Mercedes-Benz apresenta crescimento na venda
de peças e Planos de Manutenção

CLIENTE

Fagundes Construção e Mineração transforma
Novo Actros em motorhome

CAPA
Mercedes-Benz do Brasil apresenta
novo presidente, Achim Puchert

REDE

Aoki realiza venda do primeiro ônibus zero
quilômetro da Unitur Turismo

REDE CLIENTES
Sodauto comercializa novo Atego 1730
versão cavalo mecânico para
Grupo Fibramais

REDE

Após 20 anos de afastamento, Apomedil vende
caminhões para a Jung Transportes

PARCEIROS
Com vantagens exclusivas para a Rede,
Consórcio Mercedes-Benz se destaca
entre os consórcios de montadora

PARCEIROS

Mobil e Assobens celebram 15 anos de parceria

PARCEIROS

Banco Mercedes-Benz completa 25 anos de
operação no Brasil com maior marca da história

CLIENTE
REDE EM AÇÃO

Buchelt Transportes coleciona 44 anos de
história com a marca

MERCADO

Assobens acompanha 1º Fórum ITL
de Inovação do Transporte
Encontro reuniu entidades e membros do governo para
abordar novas tecnologias e conectividade nas estradas
No dia 9 de fevereiro, o ITL (Instituto de Transporte e
Logística), ligado à CNT (Confederação Nacional do
Transporte), realizou a primeira edição do FIT – Fórum ITL de
Inovação do Transporte. O tema central do encontro foi
“Novas tecnologias e conectividade nas rodovias brasileiras”.
O evento apresentou quatro painéis de debate:
Modernização das rodovias a serviço do setor de
transporte – Caminhos para o transporte conectado.
Estrutura regulatória para adoção de novas tecnologias
no setor de transporte – Oportunidades e Desafios.
Inovações nas rodovias brasileiras – O sistema de livre
passagem (free flow) e a segurança nas rodovias.
Conectividade nas rodovias e o desenvolvimento
humano e social.
“Acreditamos que o avanço da conectividade nas rodovias
brasileiras representará um marco histórico para o setor e
para a sociedade. Uma rodovia digitalizada vai permitir o
avanço do free flow e tecnologias como leitura de placa,
bluetooth, etc.”, destacou o presidente do Sistema CNT,
Vander Costa.
O encontro contou com a participação de representantes
de diversas entidades do segmento, além de membros do
governo, como o ministro de Ciência, Tecnologia e
Inovações, Marcos Cesar Pontes. “A tecnologia vem para
ajudar o transportador tanto em segurança da operação,
coibindo roubo de cargas e malfeitos (security), quanto em
redução de acidentes e controle de riscos (safety)”.
A chegada do 5G também ganhou destaque entre os
debates – a tecnologia ampliará a infraestrutura e a
conectividade no Brasil.

Você pode acompanhar todo
o Fórum pelo canal da CNT no
Youtube. Aponte a câmera
para o QR Code e aproveite:
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MERCADO
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Com estratégia alinhada entre Rede e fábrica,
Mercedes-Benz aponta crescimento
na venda de serviços e peças
Comercialização de peças genuínas, Alliance Truck Parts, Planos de
Manutenção e sistema Fleetboard apresentaram alta no último ano
Há alguns anos o segmento de serviços e peças têm
ganhado força no mercado. Com a pandemia e a falta de
produtos disponíveis, muitos clientes dedicaram seus
investimentos à manutenção da frota já existente.
Dentro da Rede de Concessionários Mercedes-Benz, a
cultura de serviços também tem se popularizado e o
resultado é perceptível pelos números de 2021.

anos anteriores. A Rede vem desenvolvendo processos
comerciais que melhoraram a cobertura de mercado,
identificando os clientes potenciais, sua localização e
necessidades. Isso faz com que se planeje melhor o estoque.
Basicamente estamos com estoques dimensionados de
acordo com a necessidade do mercado que o
concessionário atua. Com isso, temos mais assertividade
entre oferta e entrega”, explica Adilson A. Rodrigues, gerente
de pós-vendas da Assobens.

Peças
No ano passado, houve um crescimento de 41% na venda de
peças genuínas para caminhões e ônibus, em relação a
2020. Foram mais de 7 milhões de itens comercializados.
“Isso significa mais de 600 mil peças por mês ou 20 mil
peças por dia”, diz Silvio Renan, diretor de Peças e Serviços
ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil.
“Temos segurança para dizer que a demanda de autopeças
como um todo cresceu. Todos os canais de distribuição
apresentaram melhores volumes quando comparados a
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As vendas da Alliance Truck Parts mais do que dobraram em
relação a 2020 - foram cerca de 160 mil itens comercializados
em 2021, um crescimento de 105%. “Há concessionários
atuando com equipes dedicadas à oferta desses itens e
mesmo as equipes que mesclam genuína e Alliance
conseguem ter um leque maior de produtos. Hoje somos
especialistas em entender a necessidade do cliente. Além de
atender as expectativas do cliente que frequenta nossos
concessionários, os produtos Alliance atingem ambém usuários
de outras marcas de caminhões e ônibus, chegando inclusive a
equipar os implementos desses veículos“, detalha Adilson.

MERCADO

Planos de Manutenção e Fleetboard
Em 2021, a Mercedes-Benz chegou a 19 mil veículos ativos
com Planos de Manutenção, obtendo um incremento de
18% em relação ao ano anterior. “Cerca de 46% dos
caminhões Mercedes-Benz comercializados em 2020 foram
adquiridos com nossos Planos de Manutenção. No caso de
extrapesados, esse índice sobe a 64%”, diz Silvio Renan.

Em relação ao Fleetboard, 9.200 caminhões foram ativados
com o sistema de gestão de frota no ano passado. Esse
serviço foi ativado em mais de 60% dos caminhões vendidos
com o módulo de telemetria em 2021.

“O crescimento da penetração em comercialização de
contratos de manutenção foi um trabalho desenvolvido
arduamente entre Rede e fabricante. Essa modalidade
entrega conforto e previsibilidade ao cliente, assim como
promove previsibilidade para formatação de estoque do
concessionário. Com essa linha de tempo de permanência
do cliente definida, incrementamos a venda de serviços e
peças por todo esse tempo de permanência, alavancando as
passagens diárias de veículos em nossas oficinas”, afirma o
gerente de pós-vendas da Assobens.

Estratégia em 2022
Andreta Júnior, presidente da FENABRAVE, ressalta a
necessidade de os concessionários priorizarem o trabalho
da oficina. “Eu nasci dentro de uma revenda da Chevrolet
Caminhões e sempre trabalhei com a perspectiva de atingir
break even point, que é quando o departamento de peças e
serviços lucra o suficiente para cobrir os custos da
concessionária. Estabilidade financeira é muito importante
nesse momento em que vivemos, então equilibrar a
concessionária é fundamental, dando foco à venda de
peças e serviços e ao atendimento ao cliente”, comenta.

Por fim, Adilson Rodrigues passa a recomendação de como a
Rede pode atuar neste ano. “Os concessionários devem
manter a atenção com o desequilíbrio da cadeia de
suprimentos. Pontualmente somos afetados por problemas
na cadeia logística, o que pode causar rupturas no estoque
dos concessionários. A saúde de nossos estoques tem que
estar de acordo com a realidade da frota circulante nacional x
regional, ou seja, colocar as peças certas no momento certo.
Destaco também que a penetração com contratos de
manutenção deva ser o ponto focal de nossa Rede”, conclui.
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CLIENTES

Fagundes Construção e
Mineração transforma três
Novo Actros em motorhome
Modelos utilizados na transformação
foram dois 2533 6x2 e um 2548 6x2,
vendidos pela Savana

Um dos maiores clientes de caminhões Mercedes-Benz Actros
no Brasil, a Fagundes Construção e Mineração escolheu os
extrapesados da marca para utilização como motorhome de
uso particular. A empresa adquiriu, por meio do
concessionário Savana, dois Novo Actros 2533 6x2 com
MirrorCam e um 2548 6x2, todos com suspensão pneumática
e com entre-eixos alongados para receber os implementos.

Assim que o primeiro Novo Actros foi entregue na matriz da
empresa, em março de 2021, Fernando Fagundes fez
questão de ocupar o posto do motorista e realizar um
trecho para experimentação. “Eu já tinha me encantado
com esse inovador caminhão da Mercedes-Benz na
Fenatran de 2019, tanto que comprei as primeiras
unidades lá mesmo no evento e com tudo que tem direito
de sua avançada tecnologia. Mas, ao dirigir, fiquei ainda
mais impressionado. O Novo Actros colocou a marca como
referência em caminhões extrapesados rodoviários no
Brasil, assim como já acontece no segmento off-road”.

Longa parceria com a Savana
Com sede em Portão, na Região Metropolitana de Porto Alegre
(RS), a Fagundes realizou as transformações com a Vegini
Motorhome, referência nacional neste segmento especializado.
“Escolhi o Novo Actros para motorhome porque sou
Mercedeiro e também pela tecnologia e beleza deste
caminhão”, destaca o diretor Fernando Fagundes. “Nós
temos uma forte ligação com os caminhões da marca. Há 36
anos, meu pai iniciou a empresa com um modelo 1313.
Sempre acompanhamos a evolução dos caminhões
Mercedes-Benz, como o Novo Actros, que também compõe
nossa frota de rodoviários, e o Arocs 8x4. Aliás, somos o
primeiro cliente a receber este novo extrapesado para severas
operações off-road da mineração e construção pesada”.
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Apesar de já ter comercializado modelos de
caminhões e chassis de ônibus para
transformação em motorhome, essa foi a
primeira vez que a Savana vendeu um
Actros para esse propósito. “O processo de
implementação levou cerca de um ano e
acompanhamos o implementador diversas
vezes. Por se tratar de uma alteração
considerável no caminhão, foi preciso dar
suporte em algumas modificações, inclusive
na alteração do entre-eixos, parte elétrica,
parametrização etc.”, explica Eugênio
Ramiro, diretor comercial da Savana.

CLIENTES

Motorhome Novo Actros 2553 6x2 em detalhes
Cozinha externa completa com móveis, geladeira, forno, microondas, depurador, cooktop, torneira, máquina de gelo, TV
externa e luzes de LED.
Sala ampla e moderna com integração total com a cabina do
caminhão, sofá automatizado, teto solar, minicozinha interna,
cristaleira, adega quente e fria, lareira, TV, ar-condicionado.
Beliches, com TV, luz de leitura, céu estrelado.
Banheiro com cabine de banho com sauna, hidromassagem e
cromoterapia, vaso sanitário inteligente com sensor de
presença, descarga automática, ducha higiênica, pia com
bancada e espelho inteligente.
Quarto principal com cama ampla, móveis, frigobar, TV e ar-condicionado.
Motorhome Novo Actros 2553 6x2 em detalhes

A parceria entre a Fagundes Construção e Mineração e a
Savana já tem mais de 10 anos. “Foi construindo soluções
para o cliente que nossa relação foi crescendo ao longo desses
anos. Conquistar a confiança deles foi o caminho para que
conseguíssemos evoluir em todos os negócios”, complementa.

Motorhomes para passeios e eventos
Os três motorhomes entregues à Fagundes são diferentes em
suas configurações, sendo um deles com o motorhome
integrado à cabina do caminhão. Um deles é de uso
exclusivamente pessoal e familiar. Outros dois são equipados
com cavaleiras: um para oito cavalos e outro para dois cavalos.
Ambos serão utilizados principalmente para transporte dos
animais para rodeios e outros eventos. Quando não há essa
função, as cavaleiras podem acomodar um automóvel
compacto, motos ou quadriciclos, ampliando as possibilidades
de uso dos motorhomes.
“O Novo Actros tem uma grande vantagem para motorhome,
que é sua cabina grande de teto alto, ou seja, você fica de pé na
boleia”, afirma Ivan Vegini, diretor da empresa implementadora,
da cidade catarinense de Massaranduba. “Além disso, esse
caminhão Mercedes-Benz se destaca pela potência e robustez,
com um alto padrão de qualidade e acabamento que agrega
valor ao nosso motorhome”.

Cavaleira climatizada, composta por 8 baias individuais com
divisórias almofadadas, equipado com porta-celas, câmeras de
monitoramento, armários e dispensa.
Na parte dianteira do motorhome: um apartamento para 5 pessoas,
sendo um triliche, um beliche de solteiro, todos com TV para cada
ocupante, ar-condicionado, armários e banheiro completo.
Cozinha externa completa com móveis, bancadas, geladeira,
forno, micro-ondas, depurador, cooktop, torneira monocomando
e TV externa.
Ganchos para coxos de animais na parte externa.
Motorhome Novo Actros 2548 6x2 em detalhes
Na parte traseira, há uma cavaleira para dois animais,
climatizada, com câmeras de monitoramento.
Cozinha externa completa com móveis, bancadas, geladeira,
forno, micro-ondas, depurador, cooktop, torneira e TV externa.
Sala e minicozinha interna com sofá automatizado, lareira, TV,
ar-condicionado, cooktop, pia, cervejeira, micro-ondas, adega
quente e fria e cristaleira.
Um beliche de solteiro e uma cama de casal, todos com TV e
janela privativos, iluminação de leitura e teto em céu estrelado,
além de ar-condicionado.
Banheiro completo.
Um camarim, com bancadas em pedra luminosa, espelho
inteligente e armários.
Na parte superior à cavaleira, há um ambiente climatizado, com
duas camas de solteiro.
Na parte externa, há ganchos para coxos de animais.
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CAPA

Novo presidente da Mercedes-Benz do Brasil,
Achim Puchert espera aumento da demanda
para caminhões e ônibus e destaca
proﬁssionalismo da Rede
Executivo assumiu o cargo
oﬁcialmente em janeiro de 2022
A Mercedes-Benz do Brasil está com nova liderança. Em
janeiro de 2022, o alemão Achim Puchert passou a ocupar
o cargo de presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO
para América Latina. O executivo de 42 anos possui mais de
20 anos de experiência na Daimler. A atuação mais recente
foi como Head de Vendas "Daimler Trucks & Buses
Overseas" e Head de Vendas Internacionais, Marketing e
Serviços ao Cliente da Daimler Trucks Asia.

Durante a trajetória, Puchert firmou presença na carreira
internacional, com passagens pela Daimler Europa Central
e Oriental, África e Ásia, além da Mercedes-Benz Rússia.

No novo desafio em solo brasileiro, ele substitui Karl
Deppen, que agora faz parte do Conselho de Administração
da Daimler Truck AG, responsável por Caminhões na China.

Achim Puchert passa a representar a Mercedes-Benz do
Brasil em um momento de retomada, com expectativas de
crescimento, chegada dos modelos Euro 6, mas ainda lidando
com alguns desafios logísticos decorrentes da pandemia.

Como uma maneira de se apresentar à Rede de
Concessionários, o presidente cedeu uma entrevista exclusiva
à Assobens Magazine, para abordar visões de mercado e
planejamento para a fábrica, clientes e a Rede. Confira!
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CAPA
ASM – Primeiramente, seja bem-vindo ao Brasil. Todos
nós estamos ansiosos para trabalhar juntos. O Sr. possui
20 anos de experiência na Daimler, mas será sua
primeira passagem profissional pela América do Sul e
Brasil. Qual sua visão e referência em relação à nossa
atuação? E o que sua experiência nos outros países
pode agregar?
Achim Puchert: Quero agradecer pela oportunidade, é um
prazer falar pela primeira vez com os leitores da Revista
Assobens. Já estive algumas vezes no Brasil, esse país
incrível e até tenho família aqui. Admiro a cultura, o espírito
positivo dos brasileiros, as belezas naturais e conheço o
potencial econômico. Mesmo em tão curto período, já me
sinto acolhido e ansioso para trabalhar com os nossos
clientes e concessionários.
Olhando para o Brasil, este país tem e continuará tendo um
grande papel no contexto global. Para o segmento de
caminhões, existem muitas oportunidades pela frente, uma
vez que o mercado está em desenvolvimento. O segmento de
ônibus foi mais impactado pela pandemia. Mas, com o avanço
da vacinação, a expectativa é que o transporte de pessoas
volte ao nível normal.
Ainda é cedo para eu fazer qualquer tipo de avaliação de
desempenho. Mas me sinto confiante de que a nossa Rede de
Concessionárias tem muita experiência e agradeço por
manterem o Brasil em movimento.
Estou há mais de 20 anos na Daimler Truck, trabalhando em
diferentes funções e países. Essa experiência me permite
uma boa compreensão global do negócio, analisando as
diferentes culturas e necessidades de cada mercado, o que
contribui para o meu desenvolvimento pessoal também.
Essas experiências e diferenças, no fim das contas,
representam construir parcerias ganha-ganha. Estou
animado para trazer essa experiência para o Brasil,
atendendo aos nossos clientes juntamente com a nossa rede.

São Bernardo do Campo - SP

Juiz de Fora - MG

Também notamos o alto nível de diversidade em nossas
equipes e gostei muito de ver o foco da nossa equipe em
ouvir os clientes. Se as estradas falam e a Mercedes-Benz
ouve, temos um ingrediente importante para atendê-los
cada vez melhor.

ASM - Desde o auge da pandemia de Covid-19,
sofremos com os problemas logísticos na produção de
veículos, que impactaram diretamente o volume de
vendas. Qual a previsão da empresa nesse sentido para
2022? Como a Mercedes-Benz está atuando para
minimizar essa situação?
As nossas expectativas estão em linha com as da Anfavea,
que é de 140 mil caminhões vendidos no Brasil em 2022 e,
para o mercado de ônibus, esperamos por um mercado
acima do registrado em 2021, chegando a 17 mil ônibus.
Mas é preciso ressaltar que enfrentaremos ainda o desafio
global da falta de semicondutores e outros componentes
para atender plenamente as demandas do mercado.

ASM – Recentemente, o Sr. visitou as operações da
Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e Juiz de
Fora. Quais foram as primeiras impressões?
No início de janeiro, Karin Rådström (CEO da MercedesBenz Trucks) e eu visitamos as fábricas de São Bernardo do
Campo e de Juiz de Fora e ficamos impressionados com o
espírito de engajamento e dedicação dos brasileiros e
brasileiras mercedianos. Vimos como o investimento se
concretizou em fábricas 4.0 modernas, tecnológicas,
seguras e ergonômicas no Brasil.

Conjuntamente com os nossos fornecedores e equipe de
logística, avaliamos diariamente a situação do fornecimento
dessas peças. E, em parceria com a Rede de Concessionários,
estamos fazendo o melhor para atender os nossos clientes,
buscando sempre as melhores soluções para seus negócios.
Temos uma rede ampla por todo o Brasil, atendemos as
demandas dos nossos clientes em todos os estados, ouvimos
suas necessidades e os concessionários têm um papel muito
importante nesse cenário tão desafiador.

11

CAPA
ASM - Em relação à manutenção do negócio e
lucratividade, qual a estratégia da empresa para ganhar
mais viabilidade econômica diante do atual cenário?
Aqui no Brasil, trabalhamos com prioridades estratégicas,
alinhas à Daimler Truck. Entre elas: sempre colocar o cliente
em primeiro lugar, buscar resultados financeiros sólidos,
oferecer as melhores soluções de transporte, trabalhar com
espírito de unidade, ser mais eficiente e menos burocrático,
mantendo a sustentabilidade como ponto chave do
negócio. E isso também significa buscar o ponto ideal entre
vendas, participação de mercado e lucratividade.

ASM - E para o mercado de ônibus?
Com o avanço da vacinação, os usuários voltarão a utilizar
ônibus no dia a dia das cidades e nas viagens pelas
estradas do País. Por conta disso, há uma expectativa de
aumento nas renovações de frotas de urbanos e
rodoviários, que ficaram represadas na pandemia.

Além disso, a Mercedes-Benz do Brasil está expandindo
suas exportações de caminhões e ônibus para a
América Latina e outros mercados que chamamos de
Overseas. Isso garante não apenas um melhor equilíbrio
cambial, mas também o volume de produção eficiente
em nossas fábricas, mesmo em meio às oscilações do
mercado interno.

////////////////////////
ASM - Quais as expectativas da Mercedes-Benz para o
mercado de caminhões?
Nos últimos anos, as vendas de caminhões no Brasil foram
impulsionadas por atividades como agronegócio, ecommerce, construção civil e mineração. Mesmo na
pandemia, essa situação se manteve e esses setores
continuarão como os carros-chefes desse segmento.
No caso do agronegócio e da mineração, as demandas
impactam principalmente na venda de caminhões
extrapesados. Para isso, temos o Novo Actros, o
caminhão mais inteligente, eficiente, conectado e
seguro do Brasil, e agora o Arocs, o gigante off-road 8x4
que eleva o patamar de força, robustez, produtividade e
tecnologia para as severas operações fora de estrada.
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As vendas para o segmento de fretamento, que cresceram
muito nos dois anos da pandemia, devem crescer num
ritmo menor este ano, mas ainda importante para o
mercado como um todo.
É preciso considerar ainda a nova licitação para o Caminho
da Escola. E é importante notar que muitas empresas irão
antecipar as compras de ônibus com motor Euro 5, fato
muito comum no mercado antes da entrada em vigor da
norma de emissões Euro 6 em 2023.

CAPA
ASM - O tema ESG (práticas ambiental, social e de
governança) está mais forte do que nunca nas empresas
de todo o mundo. O que nossa Rede e nossos clientes
podem esperar de ações da fábrica nesse sentido?
Nosso compromisso como a estratégia ESG vai além de
nosso corebusiness de produzir caminhões e ônibus e
desenvolver serviços. A Daimler Truck segue firme no
propósito de mover o mundo, reforçando o compromisso de
contribuir com o desenvolvimento da sociedade em que
está inserida, garantindo qualidade de vida, recursos
naturais e segurança para um futuro mais sustentável.
Entre as ações concretas com foco em ESG na nossa
empresa, vale destacar a Fazenda Urbana e a conquista de
nível Aterro Zero na fábrica de São Bernardo do Campo,
iniciativas que reduzem as emissões de CO² na atmosfera,
contribuindo para a proteção do meio ambiente.

ASM - O que o Sr. espera do mercado brasileiro a longo
prazo? O Brasil continua sendo uma unidade com alto
potencial para a Daimler?
O Brasil é, hoje, o maior mercado de caminhões da marca
Mercedes-Benz no mundo. É também o principal mercado para
chassis de ônibus, considerando todo Grupo Daimler.
Juntamente com os concessionários, visamos o ponto ideal das
vendas, participação de mercado e lucratividade, com
sustentabilidade para nossos negócios. Acima de tudo,
fortaleceremos o compromisso de oferecer soluções completas
para os clientes. Isso envolve caminhões e ônibus de alta
qualidade, além de um portfólio de peças e serviços cada vez
mais eficiente, diversificado e conectado. E, claro, a maior e
mais abrangente rede de concessionários. Onde o cliente
precisar, estaremos ao seu lado em qualquer lugar do país.

/////////////////////////
ASM – Já teve contatos iniciais com a Rede de
Concessionários? Como enxerga o papel dos dealers?
Por enquanto, só tive contato com a diretoria da Assobens, que já
me acolheu e se colocou à disposição para diálogo e
fortalecimento da nossa parceria de mais de 60 anos. Mas estou
ansioso para ampliar esse contato com toda a rede Assobens.
Não há dúvidas de que o papel do concessionário é
extremamente importante para o sucesso da marca no
mercado. Afinal, é a equipe do concessionário que está na
linha de frente com nossos clientes.

E a cereja do bolo do nosso compromisso com o ESG é o
chassi eO500U, primeiro ônibus elétrico fabricado no
país, que chegará ao mercado no segundo semestre
deste ano e que marca a entrada da Mercedes-Benz do
Brasil na era da eletromobilidade.
Os concessionários também merecem todo reconhecimento
pelas suas diversas ações que se enquadram ao conceito
ESG, como o descarte adequado de resíduos, reuso de água,
economia no consumo de energia, água e papel e muitas
outras iniciativas. Espero que o envolvimento e o
engajamento da Rede continuem avançando. Isso traz valor
agregado aos clientes, aos nossos negócios e à nossa marca.

ASM - Qual o seu planejamento em relação às tratativas
com os concessionários?
Como mencionei no início, para mim, é uma relação de
ganha-ganha sustentável, é a chave para o nosso sucesso.
Como ainda estou em processo de entendimento mais amplo
sobre o comportamento dos clientes brasileiros, o mercado e
rede de concessionários brasileiros, acredito que seja cedo
ainda para compartilhar um plano específico. No entanto,
como a Mercedes-Benz compartilha 65 anos de sua história
com a nossa rede, acredito que temos uma base muito sólida
nessa relação, que devemos trabalhar para o seu
desenvolvimento contínuo.

ASM - Com deveremos atuar junto ao mercado nos
próximos 5 anos? Qual a abordagem e estratégia para com
os clientes nos próximos 5 anos para nos mantermos entre
os líderes, com rentabilidade adequada em toda a cadeia?
O mercado está em evolução e a Mercedes-Benz é uma
empresa que cada vez mais oferece e desenvolve soluções
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CAPA
para as atuais demandas e também para as que se
desenham para o futuro.

que acaba de ser reconhecida pelo jornal Estadão como
uma das mais influentes em mobilidade.

Sempre fomos pioneiros e inovadores no Brasil e assim
seguiremos. Por exemplo, somos a primeira indústria 4.0 do
segmento de veículos comerciais. Sempre trouxemos as
tecnologias mais avançadas para nossos caminhões, ônibus
e serviços. Basta citar o Novo Actros, o chassi de ônibus
elétrico urbano, a conectividade e telemetria na gestão da
frota do cliente, como o MB Uptime, e as ferramentas digitais,
como o Showroom Virtual e os aplicativos para atendimento a
clientes e aos motoristas.

Isso tudo reafirma o posicionamento da Mercedes-Benz:
“para todos que movem o mundo”. E com o compromisso nos
pilares do ESG, trabalhamos como foco no meio ambiente, na
responsabilidade social e na governança corporativa.

E estamos sempre atentos ao que acontece do lado de fora
dos portões das nossas fábricas. Não à toa, a Mercedes-Benz
é a empresa que mais interage com startups no país e

ASM - Gostaria de deixar uma mensagem final aos
membros da Rede?
Como estou chegando aqui no Brasil, é mais uma primeira
mensagem do que uma mensagem final. Gostaria de
expressar meus agradecimentos pelo envolvimento da Rede
de Concessionários com a nossa marca, produtos e serviços
e, principalmente com os nossos clientes.
Estou ciente de que vivemos um momento de grandes
desafios para todos nós, mas estou confiante de que, com a
rede forte e profissional, manteremos o mundo em
movimento, atendendo às necessidades dos nossos clientes.
Estou realmente ansioso para trabalhar com os nossos
concessionários. Muito obrigado!
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Aoki de Marília (SP) vende primeiro
ônibus zero km da Unitur Turismo
Cliente adquiriu modelo O500 RSDD 2743 8x2

Empresa do transporte rodoviário coletivo de passageiros,
a Unitur Turismo acaba de receber o primeiro ônibus zero
quilômetro de sua frota. O modelo O500 RSDD 2743 8x2 foi
adquirido na Aoki de Marília (SP).
A Unitur possui uma frota multimarcas de aproximadamente
20 veículos, utilizados em operações de turismo e
fretamento. “Eles já eram nossos clientes do setor de peças
e optaram pelo investimento devido à crescente demanda
do setor. O modelo foi escolhido tendo como base os itens de
segurança, tecnologia e desempenho. A Unitur apostou na
opção mais completa, com todos os itens opcionais inclusos,
oferecendo maior conforto aos passageiros, além de mais
economia e retorno para a empresa”, conta Renan Richard,
consultor de vendas da Aoki, responsável pela negociação.

Realizando o sonho do patriarca
A Unitur Turismo é uma empresa familiar, tocada pelos filhos
Eliezer e Wesley Machado, e pela mãe Lucileide Machado. O
pai, José Roberto, faleceu há cerca de um ano. Foi ele quem
começou no ramo do transporte, em 1986. Após o início em
uma Kombi, José Roberto passou a trabalhar com transporte
escolar, ramo que atuou até 2015. Depois disso, a empresa
se especializou no ramo do turismo.

Eliezer Machado, sócio-proprietário da empresa, afirma que a
confiabilidade da marca foi um dos fatores decisivos.
“Sabemos da experiência e do histórico de grandes
empresas que optam pelo chassi Mercedes-Benz. Estamos
confiantes e com alta expectativa em relação ao
desempenho do veículo”, comenta.
O ônibus foi adquirido a partir de crédito fornecido pelo
Banco Mercedes-Benz. “Nossa experiência com a Aoki está
sendo excelente. Além de oferecem toda a instrução aos
nossos motoristas, foi pelo esforço do Renan na negociação
que conquistamos esse veículo”, destaca Eliezer.
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“Ele sempre quis comprar uma van nova, mas não chegou a
ver esse sonho. No final, conseguimos crédito para adquirir um
ônibus. Estamos apenas dando continuidade a tudo que nos
ensinou. Inclusive colocamos a assinatura dele na carroceria,
como uma homenagem”, completa Eliezer Machado.

REDE

Com alta do setor moveleiro, Sodauto
comercializa 13 caminhões para Grupo
Fibramais nos últimos 2 anos
Aquisição mais recente foi o novo Atego 1730 versão cavalo mecânico
Por conta da pandemia, alguns setores econômicos foram
prejudicados, enquanto outros passaram por expansão.
Exemplo disso é o setor moveleiro – por ficarem mais tempo
em casa, muitas pessoas decidiram investir na renovação
dos ambientes.
O Grupo Fibramais, de Ubá (MG), observou esse
crescimento. Composto por três empresas, Fibramais
Indústria, Zênett Estofados e Madenova Salas de Jantar, o
grupo estendeu sua atuação pelo Brasil. Hoje oferece
matéria-prima, estofado e móveis para estabelecimentos
de revenda em todo o Sudeste, além de Paraná, Goiás,
Distrito Federal e alguns estados do Nordeste, como Bahia,
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Com
isso, decidiu investir em uma frota totalmente própria.
Somente nos últimos dois anos, foram 13 caminhões
comprados com o concessionário Sodauto: um Actros
2548, sete Atego 1726, dois Accelo 1016, um Atego 1719,
um 2430 e um 1730. Além desses modelos, a empresa já
possuía um Accelo 915, totalizando 14 veículos da marca,
de uma frota de 18 unidades.
A aquisição mais recente da Fibramais é o novo Atego 1730,
versão cavalo mecânico, o primeiro da Zona da Mata
Mineira. “Realizamos um estudo técnico e oferecemos

esse modelo devido à maior carga volumétrica. O cliente
implementou com baú de 2 eixos e poderá carregar um volume
bem maior do que num caminhão toco. Nossa expectativa é
que a média de consumo supere a do Axor”, explica Wesley
Rodrigues, gerente de vendas da Sodauto, de Ubá (MG).
“Temos uma relação comercial que se transformou em
amizade. O Wesley e o vendedor Flávio são parceiros que
nos dão muita confiança. Eles transmitem muita seriedade
e conhecimento técnico, por isso investimos no Atego 1730.
Apostamos no veículo e, pelo que vimos nesse começo, há
chance de novas aquisições”, comenta Wanderlei
Aparecido Cardoso, gerente geral do Grupo Fibramais.
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Jung Transportes
volta a investir
em caminhões
Mercedes-Benz
com a Apomedil
Foram cerca de 20 anos afastados
da marca até a aquisição de
dois Axor e um Actros
A empresa Jung Transportes, de Cachoeira do Sul (RS), teve
o início de sua história totalmente vinculado à MercedesBenz. Em 1972, Orlando Carlos Jung começou no ramo do
transporte com cinco veículos da marca: L-1111, L-1513, L2013, L-1418 e L-1620.
Com o passar dos anos, a empresa cresceu e se firmou no
transporte de grãos, demandando a aquisição de
caminhões semipesados e pesados. Nesse momento,
houve um afastamento da Jung em relação à nossa marca.
Contudo, desde que a Mercedes-Benz passou a investir nas
novas gerações dos caminhões Axor e Actros, desenvolvidos
e estudados para atender o mercado com economia, força e
eficiência, uma nova chance de voltar ao cliente surgiu. A
então Gaúcho Diesel, que desde janeiro de 2022 passou

a ser chamada de Apomedil de Santa Cruz do Sul, fez um
forte trabalho de reconquista.
O consultor de vendas Rafael Cavalheiro dedicou-se a
apresentar toda a tecnologia e os resultados dos produtos à
equipe da Jung. “Foram muitas visitas e conversas para
demonstrar que nosso produto atende com excelência a
demanda de operação deles. Até que em 2020, quase 20
anos depois da última compra, vendemos dois Axor 2544”.
Após essa aquisição, a empresa voltou a investir, adquirindo
um Actros 2651 no fim de 2021.
Hoje a Jung Transportes possui frota de 37 caminhões,
sendo três Mercedes-Benz. O fundador da empresa,
Orlando, ainda mantém o L-1620 dos primeiros anos de
trabalho. A transportadora agora conta com a segunda e a
terceira geração da família Jung. Cleber e Emerson, filhos
de Orlando, gerem a empresa. E os netos Christian e
Cristiele também já exercem a paixão pela estrada.
“O Axor é um caminhão 100%, só podemos elogiar. Tem
bom tamanho, é econômico, confortável, a média está
parelha com a de outras marcas, a manutenção é barata e
ele realmente dá conta do trabalho”, comenta Emerson
Jung, que também dirige alguns veículos.
“Acreditamos no potencial de crescimento da nossa parceria
com a Jung. O consultor Rafael faz acompanhamento
semanal com o cliente e esperamos que, assim como no
começo da transportadora, a história do cliente com a
Mercedes-Benz seja cada vez mais próspera”, conclui
Marlon Weiand, diretor de vendas da Apomedil.
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Consórcio Mercedes-Benz se
consolida entre os mais relevantes
consórcios de montadora
Benefícios para equipes comerciais da Rede estão
entre as estratégias para atrair novos clientes e
aumentar a venda de cotas em todo o Brasil
O ano de 2021 foi de total sucesso para o Consórcio
Mercedes-Benz. A meta era chegar a R$ 1 bilhão em cotas
comercializadas e esse número foi inclusive superado.
Agora, para 2022, o objetivo está claro: continuar crescendo
e se consolidar entre os mais relevantes consórcios de
montadora do Brasil.
Para chegar a esse resultado, a marca aposta nas vantagens
oferecidas a todos os interlocutores da modalidade financeira.
“Os clientes contam com benefícios econômicos relevantes,
como menores taxas de administração e entregas
programadas, através do Plano Pontual. Já para a rede,
criamos uma expressiva carteira futura de clientes, além das
vantagens tanto em forma de comissão, que é paga poucos
dias após a venda da cota, quanto em premiações no
Programa Qualy”, resume Cláudio Jesus, diretor comercial do
Consórcio Mercedes-Benz.
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Ano movimentado
O Consórcio Mercedes-Benz planeja um ano de ainda mais
proximidade com clientes e concessionários. A marca estará
presente na FENATRAN e em feiras e eventos estratégicos em
parceria com a Mercedes-Benz. Também renovou o patrocínio
para a Copa Truck, dando ainda maior visibilidade à marca.

PARCEIROS

CLIENTES
Investir no consórcio no momento de planejar a aquisição de um caminhão traz diversas vantagens para os clientes.
Especialmente em um cenário de juros altos e inflação, ele se torna ainda mais atrativo.
Portfólio diferenciado:
- O Consórcio Mercedes-Benz não cobra taxa de adesão nem fundo de reserva;
- Prazo de até 120 meses;
- Exclusivo Plano Pontual, com entrega programada a partir do sexto mês;
- Tem condições diferenciadas de aquisição, com redução de parcela;
- Oferece facilidades ao cliente no momento da contemplação, como o parcelamento ou diluição do lance;

REDE: ENGAJAMENTO É FUNDAMENTAL PARA O CRESCIMENTO
“Valorizamos muito o papel da Rede na comercialização do consórcio. Temos recebido cada vez
mais apoios das equipes comerciais e isso é reflexo dos inúmeros diferenciais que o consórcio
oferece aos vendedores e gerentes de vendas”, destaca Jesus.
- Construção de carteira: com o consórcio, as equipes de vendas aumentam a lista de clientes;
- Comissão: os vendedores são comissionados pelas cotas comercializadas. Assim, a renda
extra é garantida no momento da cota, sem ser necessário aguardar a contemplação do veículo;
- Premiações únicas: quem vende o Consórcio Mercedes-Benz participa do Programa Qualy,
com incentivos exclusivos para a Rede, como premiações e viagens exclusivas.

QUALY 2022 - RUMO A DUBAI E RIO GRANDE DO NORTE
O Qualy é um programa de incentivo e benefícios exclusivo do Consórcio Mercedes-Benz para a Rede de Concessionários.
Pelos resultados de 2021, os classificados como Platinum e Diamante ganharam uma viagem para Dubai, com direito a
acompanhante. Foram 80 premiados, entre vendedores e gerentes, que embarcam neste mês de março. Já os 35
classificados Ouro viajarão em maio para Touros, no Rio Grande do Norte.
Não há limite de premiados! Se você atingir os pontos necessários para classificação, a passagem está garantida! “O Qualy
2022 já começou em janeiro e em breve anunciaremos o destino de 2023”, destaca Jesus.
“Quem não quer ganhar um presentão desses? Trabalhei duro para efetuar as vendas, trazer
novos clientes, manter minha comissão em alta e ainda levei uma viagem para Dubai! Antes, a
equipe aqui da região não prestava tanta atenção no consórcio. Mas quando viram que eu estava
sempre sendo premiada com a minha família, eles mudaram. Este ano minha irmã Karine, que
também trabalha na Rede, foi classificada e estou muito feliz que vamos viver isso juntas. Espero
que no próximo ano todos literalmente embarquem nessa experiência maravilhosa!”
Carla Adaiane, consultora de vendas da Savana – Ponta Grossa (PR).
“Viajar sempre é bom. Viajar com amigos é melhor ainda, mas viajar como premiação não tem
preço! Desde 2017, nossa venda de cotas de consórcio na Mecasul vem superando todas as
expectativas, tanto que neste ano estamos levando 5 consultores a Dubai e um a Touros. Em
2022, com a alta da taxa de juros, o consórcio mais uma vez passa a ser uma excelente opção
de aquisição de caminhões, ainda mais se considerarmos o Plano Pontual, que possibilita o
cliente programar a data de retirada do seu veículo. Nosso desafio para este ano é superar os
números de 2021 e classificar todos da equipe no próximo Qualy”.
Ricardo Flehr, gerente de vendas da Mecasul – Nova Santa Rita (RS)
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Assobens e marca Mobil™ comemoram
15 anos de relacionamento
Empresa mantém vínculo com a Rede por meio de
capacitação, incentivo de vendas e outros benefícios
Este ano, Assobens e marca Mobil™ celebram 15 anos de
parceria. O relacionamento começou com o objetivo de apoiar o
crescimento da Rede de Concessionários, levando tecnologia,
inovação e eficiência por meio dos produtos lubrificantes Mobil™.
“A ideia era unir duas marcas com grande reconhecimento e
força de mercado para proporcionar um melhor atendimento ao
cliente. Possibilitando, assim, que o dealer tenha a oportunidade
de oferecer ao consumidor um produto de extrema qualidade,
por meio de um processo rentável”, explica André Sasaki, key
account manager da Moove (distribuidora autorizada dos
lubrificantes Mobil no Brasil).
Durante todo esse período, a empresa
foca a atuação com a Rede MercedesBenz por meio de capacitação, incentivo
de vendas e compartilhamento de
benefícios, além da rentabilidade atingida
pela comercialização dos produtos. O
relacionamento também é fortalecido a
partir de eventos e encontros regionais,
que aprimoram esse trabalho conjunto
entre as empresas.
Agora essa parceria pretende alcançar novos patamares.
“O plano para o futuro é estender a parceria por meio do
desenvolvimento de projetos em conjunto. Assim, unimos
as forças das nossas marcas e dos nossos times para
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melhorar o nível de atendimento da Rede, garantindo
rentabilidade e protagonismo, fazendo com que a marca
alcance melhores índices de absorção no pós-vendas e
possa ajudar de maneira importante a passarmos pelos
desafios que aparecerem”, destaca Sasaki.
Vale lembrar também que os lubrificantes vêm assumindo
um papel cada vez mais importante dentro da estratégia do
setor de transporte. “Considerando o tema latente de
responsabilidade ambiental e ESG, com o aumento da
tecnologia dos lubrificantes foi possível fazer com que os
veículos de combustão emitissem menos poluentes,
tivessem maiores períodos de troca e durabilidade dos
principais componentes dos caminhões. Além disso, o
lubrificante começou a ganhar papel de destaque dentro do
setor de pós-vendas, pois é a principal motivação do
consumidor para algum tipo de manutenção. Com
estratégia, alcançamos então aumento do fluxo de oficina,
retenção de clientes e atualização de base cadastral para
venda de novos veículos”, complementa o executivo.
“A Assobens sempre busca parceiros que possam ofertar
produtos e serviços de qualidade para a Rede de
Concessionárias e consequentemente aos clientes da Rede.
Nesse âmbito nasceu nossa valorosa parceira com a Mobil™
e sabemos que esse é só o começo de nossa história juntos”,
conclui Joel Beckenkamp, presidente da Assobens.
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Banco Mercedes-Benz completa
25 anos de operação no Brasil
com maior marca da história
Instituição ﬁnanceira atinge recorde em carteira;
Corretora de Seguros também registra maior volume de prêmios
O Banco Mercedes-Benz inicia 2022 em comemoração pelos
resultados do último ano. A instituição atingiu a maior
carteira de sua história em 2021 – ano no qual completou 25
anos de operação no Brasil. Com R$ 14,415 bilhões, a
instituição financeira superou em 12,5% a marca do ano
anterior, de R$ 12,815 bilhões, e estabeleceu um novo
recorde para o indicador. Os números são os primeiros da
gestão da presidente e CEO Hilke Janssen, no cargo desde o
início de 2021.

apesar de esperada retração em comparação ao também
recorde de R$ 5,586 bilhões alcançado em 2019. O
segmento de caminhões foi o destaque, com um expressivo
crescimento de 22,6% (R$ 3,179 bilhões) em 2021,
comparado aos R$ 2,592 bilhões em 2020. O resultado
reflete o bom momento de caminhões, com vendas
crescentes mesmo em frente aos cenários desafiadores do
mercado atual.

Mais recordes
Além do recorde em carteira, o Banco Mercedes-Benz, por
meio da Mercedes-Benz Corretora de Seguros, registrou
recorde também em volume de prêmios de seguros em
2021, com R$ 184 milhões - um crescimento de 9,5% em
relação a 2020 (R$ 168 milhões).

BNDES Finame apresenta
crescimento expressivo

"Nosso segmento exige uma adaptação e sensibilidade
ímpares para adequar nossos serviços e produtos não só às
realidades específicas do cenário brasileiro, mas também às
necessidades particulares de cada um de nossos clientes.
Para corresponder a essas expectativas, trabalhamos
incansavelmente para capacitar nossos colaboradores para
identificar esses pontos de atenção e, baseados neles, traçar
o plano mais satisfatório possível para atender aos nossos
clientes", afirma Hilke Janssen.
Outra conquista do período é o resultado de R$ 4,925 bilhões
em novos negócios, superando em 3,6% o ano anterior e se
tornando o segundo melhor ano na história do Banco no país,

Em 2021, o Banco registrou um aumento significativo de
contratações na modalidade BNDES Finame: de R$ 628
milhões em 2020 para R$ 1,177 bilhão em 2021, um
crescimento de 87%. Ainda que o CDC (Crédito Direto para o
Consumidor) represente a maior parte dos financiamentos, a
opção BNDES Finame TFB para caminhões ou ônibus zeroquilômetro foi uma opção vantajosa para o consumidor.

·R$ 14,415 bilhões na carteira;
·R$ 4,925 bilhões em novos negócios;
·R$ 3,179 bilhões em novos negócios de caminhões;
·R$ 184 milhões em volume de prêmios de seguros na
Mercedes-Benz Corretora de Seguros.
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Família Buchelt:
quase 44 anos de
história com a
Mercedes-Benz
Cliente atendido pela Idisa de Medianeira (PR) é o verdadeiro
apaixonado pela marca e pela proﬁssão de caminhoneiro
Você lembra qual foi o dia exato em que começou no seu
emprego? Para Pedro Buchelt, de 65 anos, essa resposta
está na ponta da língua – foi em 19 de novembro de 1978.
Na época com 22 anos, Pedro trabalhava como ajudante de
depósito num estabelecimento do CEASA, em Medianeira
(PR), e pediu para acompanhar o motorista em uma viagem
a São Paulo, para conhecer a capital paulista.
Nessa mesma viagem, ele teve a oportunidade de dirigir o
caminhão e, então, passou a atuar oficialmente como
caminhoneiro. Ao longo de sua trajetória, Pedro dirigiu
muitos veículos Mercedes-Benz: 1113, 1317, 1513, 1516,
1524, 1929, 1935...
Ele atuou por quatro anos no CEASA, dirigiu por outros 12
anos buscando produtos argentinos em Foz do Iguaçu,
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passou cinco anos em uma cooperativa carregando soja,
farelo, milho e adubo... tudo isso até começar a trabalhar
por conta própria. Em 2002, deu início à Buchelt
Transportes, quando comprou um 1932, ano 1986, e
passou a transportar grãos e algodão.
Os veículos da marca Mercedes-Benz estiveram presentes em
todas essas etapas. E as relíquias de antigamente deram lugar
aos caminhões de última geração. Há sete anos, a empresa se
dedica ao transporte de frigorificados e possui 10 veículos,
sendo nove Mercedes-Benz, modelos Novo Actros e Actros.
“Muita coisa mudou nos caminhões com o avanço da
tecnologia. Confesso que quando peguei o Novo Actros demorei
um tempinho para descobrir onde acendia a luz”, brinca Pedro.
“Mas o que se mantém é a qualidade. Mercedes-Benz é tudo
de bom, o caminhão não dá problema”, complementa.
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Paixão na família
Por muitos anos, Pedro viajou acompanhado da esposa
Catarina. O casal teve dois filhos, Giovani e o caçula
Luciano. O mais novo herdou a paixão pelos caminhões.
Quando ele tinha apenas 6 meses de idade, já viajava com
a família. A partir dos 2 anos, já fazia dupla com o pai,
somente os dois na boleia.
“Eu amava acompanhar porque queria estar próximo do
meu pai. Houve períodos em que ele passava muito tempo
longe, então eu sempre pedia para ir junto. Era uma briga
na hora de ir à escola”, lembra Luciano Buchelt.

Na estrada até os 45 anos de carreira
Apesar de o filho já pedir que pare de pegar estrada, Pedro
tem um planejamento para deixar o volante. “Quero parar
no dia 19 de novembro de 2023, quando completar 45
anos de carreira”, afirma.

O interesse pelos veículos foi aumentando enquanto
Luciano cresceu. Ele trabalhou como corretor de imóveis
por um período e guardou todo o dinheiro que pôde para
investir em novos veículos. Hoje ele atua na área
administrativa da transportadora e explica por que
continuam investindo na marca. “Eu fui criado em cima de
muitos caminhões Mercedes-Benz, então eu os conheço
como a palma da mão. É muito mais fácil diagnosticar
qualquer intercorrência. Além disso, são veículos com
ótima durabilidade. Temos um Actros, ano 2011, com mais
de 1,3 milhão de quilômetros rodados e que ainda não
exigiu nenhuma manutenção pesada”, detalha.

“Esse trabalho representa tudo para mim, então não será uma
despedida completa. Vou continuar acompanhando os veículos
internamente, na transportadora, e de vez em quando posso
matar a saudade fazendo algum descarregamento”, planeja.

Parceria com a Idisa
Desde que passou a comprar os próprios veículos, a família
faz as aquisições com o concessionário Idisa. “Conheço o
Danilo Vendruscolo há anos, temos muita história juntos”,
diz Pedro.
Leandro Piastu, consultor de veículos que atende o cliente há
seis anos, tem orgulho de acompanhar essa trajetória. “O que
eu mais admiro neles é a humildade, que não muda desde o
primeiro caminhão usado que compraram até hoje, quando
possuem nove veículos novos. E eles são aqueles clientes
que defendem a marca, inclusive nos ajudando a vender
mais. Esses são os verdadeiros mercedeiros”, comenta.
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REDE EM AÇÃO

IRMÃOS DAVOLI realiza festa para
celebração dos 75 anos de empresa
No fim do último ano, a Irmãos Davoli recebeu clientes,
parceiros e colegas da fábrica para celebrar o aniversário
de 75 anos da empresa. O tema foi “noite de boteco” e
aconteceu em duas datas diferentes, contemplando as
unidades de Mogi Mirim (com cerca de 180 participantes) e
de Porto Ferreira (com 80 pessoas).

Mogi Mirim

Porto Ferreira

DE NIGRIS recebe visita de
membros da COMJOVEM
A COMJOVEM (Comissão de Jovens Empresários e
Executivos) é uma entidade pertencente à NTC&Logística e
tem como objetivo integrar e capacitar jovens empresários e
executivos, despertando-os para futuras lideranças no setor
de transporte de cargas e logística em âmbito nacional.
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Um grupo de 15 membros da COMJOVEM visitou a sede da De
Nigris São Paulo no dia 18 de fevereiro. Com apoio do time de
gestores da De Nigris, os convidados conheceram em
detalhes a gama de serviços oferecidos pelo Grupo, além da
estrutura local.

REDE EM AÇÃO

VITÓRIA DIESEL
apresenta
Movimento ComVida
kjkk

Saúde e equilíbrio são fundamentais para nossa energia.
Por mais que algumas pessoas usem os termos “esfera
pessoal” e “esfera profissional”, na verdade a maneira que
levamos nossa vida impacta diretamente nosso
rendimento no trabalho e vice-versa.
Pensando nisso, a Vitória Diesel Cariacica (ES) lançou, em
janeiro, o Movimento ComVida. “Sabemos que indivíduos
saudáveis, felizes e resilientes criam equipes conectadas e
produtivas. Mais do que isso, fornecem incentivo para os
membros de sua equipe prestarem atenção à sua saúde de
forma consistente”, comenta Alberto Corrêa, diretor
comercial da Vitória Diesel.
Assim, o ComVida atua com uma equipe disciplinar, para
auxiliar os colaboradores da empresa a melhorarem seus
hábitos, considerando três pontos principais: vida
saudável, desenvolvimento pessoal e finanças pessoais.
Para atingir esse objetivo, os colaboradores terão acesso a
uma plataforma com vídeos, além da realização de exames
e de ginástica laboral. A ideia é atingir pequenas
mudanças a cada dia, para alcançar a verdadeira saúde e o
contentamento das equipes.
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