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Novo momento para a
Mercedes-Benz Cars & Vans
Carlos Garcia, CEO da empresa, compartilha visões de
mercado e parceria com a Rede de Concessionários

EDITORIAL

Na última virada de ano, nossa Rede de Concessionários acompanhou
uma mudança histórica – o desmembramento entre a Mercedes-Benz
do Brasil e a Mercedes-Benz Cars & Vans. Com a nova estratégia, a
fabricante de veículos passou a ter mais foco nos investimentos e
tomadas de decisão para cada negócio. Na visão dos clientes, nada
mudou, ou seja, quem compra um caminhão, ônibus ou Sprinter sabe
que pode contar com a Rede de Concessionários Mercedes-Benz.
Nossas concessões seguem preparadas para atender todos os clientes,
com a diferença de que agora se relacionam com dois fabricantes
diferentes. Para falar sobre esse novo momento do ponto de vista de
Vans e sobre as projeções do segmento no mercado, entrevistamos o
CEO da MBCV, Carlos Garcia.
Esta Assobens Magazine também traz diferentes histórias de clientes,
como um colecionador apaixonado pela marca e outro que apresentou
um Axor com mais de 1,6 milhão de quilômetros rodados sem
intervenção no motor.
Você também vai ler algumas conquistas de colegas da Rede, como uma
venda expressiva de ônibus na Rodobens de Pernambuco, a entrega de
Arocs pela Vitória Diesel e uma ação de incentivo à capacitação de
motoristas na Idisa.
Confira também detalhes sobre a campanha "Mercedes Club Experience
2022", com prêmios para clientes e concessionários. E fique atento ao
nosso calendário para o segundo semestre: os próximos meses serão
muito agitados no setor de veículos comerciais. Então vamos aproveitar
todas as oportunidades que virão!

Boa leitura e um forte abraço,
Joel
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Associação organiza campanha de vacinação
e reuniões de pós-venda com a Rede, além
de participar de eventos

CAPA
Carlos Garcia fala sobre a nova
empreitada à frente da
Mercedes-Benz Cars & Vans

CLIENTE FIEL
Onofre Diniz, da Terraplan, é cliente
da Tecar Diesel e colecionador de
relíquias da marca

DURABILIDADE
REDE

Cliente Pontual Logística exibe Axor 2535
com mais de 1,6 milhão de km rodados
sem intervenção no motor
Idisa realiza ação para premiar motorista com
melhor média de consumo em transportadora
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Vitória Diesel entrega os primeiros
Arocs do Espírito Santo

PARCEIROS

Plano Pontual conquista clientes e
Rede de Concessionários
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ÔNIBUS
Rodobens de Jaboatão dos
Guararapes (PE) vende 270 ônibus
para operação urbana da Grande Recife
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Campanha Mercedes Club Experience
2022 premia clientes e concessionários

PREMIAÇÃO
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CALENDÁRIO
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Conﬁra calendário de eventos que vão
movimentar o mercado de veículos comerciais
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Encontros Regionais de Ônibus 2022
reúnem Rede de Concessionários
Cerca de 120 profissionais do segmento de ônibus da Rede
Mercedes-Benz participaram dos Encontros Regionais de
Ônibus 2022. Os eventos tiveram como objetivo reunir
concessionários com a fábrica para tratar de temas
relativos ao segmento, como política comercial, atuação de
varejo e com frotistas, estratégia de atuação por categoria,
ações de marketing, eventos etc.
Foram quatro encontros, com aproximadamente 30
participantes em cada, entre diretores e titulares:
12/04 – Curitiba (PR)
04/05 – São Paulo (SP)
12/05 - Rio de Janeiro (RJ)
24/05 - Recife (PE)
O presidente da Assobens, Joel Beckenkamp, também
esteve nos encontros a fim de apoiar os debates e tratativas
sobre o mercado de ônibus.

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

Fórum AutoData Veículos Comerciais
debate perspectivas e futuro
do negócio no Brasil
De 25 a 27 de abril, o mercado de caminhões e ônibus foi o
centro de debates do Fórum AutoData – Veículos
Comerciais. Organizado em plataforma on-line, o encontro
teve como objetivo analisar os rumos do segmento,
considerando a relevância do transporte de cargas e de
passageiros no Brasil, assim como os efeitos gerados por
conta do coronavírus e dos conflitos na Ucrânia.
Diversos profissionais do setor foram convidados a falar
sobre temas pertinentes ao negócio, como perspectivas de

curto prazo na ótica das montadoras; projetos de renovação
da frota circulante de caminhões; potencial do mercado
brasileiro com foco em extrapesados e agronegócio;
planejamento para mercado de ônibus, entre outros.
Joel Beckenkamp, presidente da Assobens, foi um dos
debatedores convidados do painel "Perspectivas do varejo
para o mercado de veículos comerciais no Brasil", ao lado
de dois representantes de associações de concessionários
de outras marcas.
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Associação prestigia estande
da Mercedes-Benz na Agrishow
Maior feira do agronegócio na América Latina, a Agrishow
voltou a ocorrer de forma presencial neste ano, entre os
dias 25 e 29 de abril, em Ribeirão Preto (SP). A MercedesBenz esteve por lá com um estande de 600 m², expondo
soluções para o segmento, como os caminhões Actros,
Axor, Atego e Accelo e os veículos Axor 3131 com direção
autônoma (em parceria com a Grunner).
Os participantes também conferiram as opções da marca
em peças e serviços, além de soluções financeiras com o
Consórcio Mercedes-Benz e o Banco Mercedes-Benz. Para
atender o público do evento, concessionários da região
levaram equipes comerciais: Irmãos Davoli, Grupo Stefani,
Pedro Monteleone, Peres Diesel, Prodoeste e Rodobens.
A Assobens também prestigiou a feira com a participação do
presidente da Associação, Joel Beckenkamp,, reiterando a
grande representatividade do agronegócio para as vendas de
caminhões Mercedes-Benz. De acordo com a marca, as
vendas de extra pesados Actros e Axor respondem
aproximadamente pela metade do volume total de caminhões
vendidos pela Empresa e pela Rede no mercado brasileiro.

Concessionários dos Regionais São Paulo
e Recife debatem demandas de pós-venda
As tradicionais reuniões de pós-venda entre concessionários e
Assobens voltaram a acontecer em mais uma rodada. Nos dias
11 e 12 de maio, representantes dos concessionários do
Regional São Paulo reuniram-se no Hotel Holiday Inn de Ribeirão
Preto (SP). Já em 9 de junho, as concessões do Regional Recife
se encontraram na Mardisa da capital pernambucana.
Foram 32 participantes em São Paulo, que foram separados em
grupos e debateram temas relevantes para o negócio. Alguns
dos assuntos levantados envolveram questões de garantia,
atendimento pelo 0800, metas, bonificações, CXI e StarClass.
Já Recife contou com 25 pessoas, que pela manhã
acompanharam apresentações sobre desempenho, garantia,
disponibilidade de peças, gerenciamento de acidentes, entre
outros temas pertinentes. No período da tarde, o grupo teve
um bate-papo sobre estratégias comerciais.
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Equipe da Associação
passa por campanha
de vacinação
Nessa época do outono, quando as temperaturas baixam, os
casos de doenças respiratórias aumentam consideravelmente.
Por isso, o governo organiza campanhas de vacinação contra o
vírus da gripe/influenza.
E a equipe da Assobens não ficou de fora desse movimento.
A fim de contribuir com a saúde dos colaboradores, a
Associação promoveu uma campanha interna de vacinação.
No dia 18 de maio, uma equipe de saúde especializada se
deslocou até a sede provisória da Assobens para aplicar as
vacinas em todos os profissionais. Eles receberam
imunização quadrivalente, eficaz contra as cepas H1N1,
H3N2 e duas vertentes do tipo B.

CAPA

Em novo momento, Mercedes-Benz
Cars & Vans reforça foco no mercado
de vans premium com a Sprinter
CEO da Companhia, Carlos Garcia fala sobre projeções
de mercado por segmento, cenário da produção
e parceria com a Rede de Concessionários
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No final de 2021, foi encerrado o processo de separação
entre Mercedes-Benz Cars & Vans e Mercedes-Benz do
Brasil. Carlos Garcia é o CEO da MBCV e concedeu uma
entrevista para a Assobens Magazine a respeito do novo
momento da empresa, o relacionamento com a Rede de
Concessionários e expectativas de mercado.

2020 e, em abril deste ano, inauguramos nosso novo
escritório no Centro Empresarial do Aço, em São Paulo. Essa
renomeação reforça nosso foco estratégico no segmento de
automóveis de luxo e vans premium para o mercado
brasileiro, seguindo a estratégia global.

Garcia está na marca desde 1988 e passou por diversas
áreas, como vendas, planejamento e marketing de veículos
comerciais, no Brasil e também no exterior. Ele inclusive já
era conhecido por boa parte da Rede após ter ocupado a
posição de Managing Director de Marketing e Vendas para
Vans entre 2014 e 2016. O cargo mais recente de Carlos
Garcia foi chefiando as vendas de vans no Oriente Médio.

ASM - Como foi para você, pessoalmente, assumir esse
novo desafio?
Liderar uma das mais importantes companhias do mundo aqui
no Brasil é mais do que um desafio, é a realização de um
sonho. Minha história com a marca é de longa data. Meu pai
trabalhou na Mercedes-Benz durante 20 anos e, naturalmente,
cresci alimentando o desejo de trabalhar aqui.

ASSOBENS MAGAZINE (ASM) - A criação da Mercedes-Benz
Cars & Vans determinou um novo passo relevante para a
marca. O que essa novidade traz de positivo na prática?
Essa mudança representa uma nova era para nós. Agora
somos Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, uma empresa da
Mercedes-Benz Group AG, que é o resultado da separação
global da Daimler Truck. A empresa surgiu em janeiro de

Minha primeira oportunidade surgiu na área de Recursos
Humanos e, desde então, passei por diversos setores e
países que só aumentaram os meus conhecimentos e a
minha paixão pela marca. Agora, estou encarando com muita
motivação esse novo desafio que está sendo muito
significativo para mim e espero seguir colaborando com bons
resultados para a empresa e, claro, com o desenvolvimento
dos nossos colaboradores. Afinal, tudo é sobre pessoas!

CAPA
ASM - Você já tem ampla experiência na marca, inclusive
com a Sprinter aqui no Brasil. Como seu histórico com a
Rede de Concessionários colabora nessa nova fase?
Estou há 33 anos na companhia e, com certeza, as
experiências que tive nas diversas áreas que atuei até aqui
colaboram muito para todas as atividades que realizo hoje.
Sou apaixonado por tudo o que nossa marca representa:
história, tecnologia, qualidade, segurança e luxo. Minha
experiência com a rede só reforça ainda mais todos esses
pontos, pois é por meio desse trabalho que conseguimos
viabilizar tudo o que planejamos. A rede exerce o papel
fundamental do contato direto com o cliente, portanto, é
crucial que estejamos sempre alinhados para que
possamos transmitir a estratégia da empresa em todos os
pontos de contato com o público.

///////////////////
ASM - De que maneira essa separação entre as empresas
está sendo trabalhada na Rede de Concessionários, uma
vez que eles continuam comercializando tanto Sprinter
quanto caminhões e ônibus?
Essa separação entre as empresas não afeta a rede de
concessionários, visto que a rede de veículos comerciais
segue atendendo todas as linhas de negócios, incluindo a
de Vans. Nossa rede com mais de 180 concessionários em
todo país segue preparada para atender todas as demandas
de Vans e, além disso, contamos com oito Van Centers que
são pontos totalmente dedicados à Linha Sprinter.

//////////////////
ASM - Vivemos dificuldades de produção ainda em
decorrência dos efeitos da pandemia e conflitos
externos. Como está esse cenário para Vans? Qual a
perspectiva nesse sentido para 2022 e 2023?
Avaliando o segmento em geral, esperamos um crescimento
de 10% a 15% e continuaremos com nossas ações focadas
nos empreendedores e nas demandas de cada cliente.
Continuamos preocupados com o fornecimento de
componentes e a questão das linhas de crédito no mercado.
No entanto, estamos confiantes de que 2022 e 2023 serão
anos melhores do que os dois últimos.

///////////////
ASM - Pensando na linha Sprinter, de que maneira você
enxerga as oportunidades em cada segmento –
passageiros, chassi e furgão? No que a Rede deve focar em
cada um desses setores?
No segmento de vans de passageiros, considerando a
melhora da pandemia, podemos focar no transporte escolar,
turismo, traslados e fretamento. Enquanto para furgões e
chassis as demandas devem se manter em distribuição
urbana e transporte de carga e produtos, além da prestação
de serviços e negócios sobre rodas para empreendedores.
Após o início da pandemia, novas oportunidades surgiram no
mercado com o fortalecimento do e-commerce, por exemplo,
portanto devemos continuar atentos às diferentes demandas
que surgem constantemente.

////////////////
ASM - Desde sua experiência anterior, como analisa a
evolução da Sprinter no Brasil? De que maneira você
avalia o negócio nesta nova oportunidade e a
representatividade da marca no mercado nacional?
A Sprinter chegou no Brasil em 1997, sucessora da MB 180
que era importada da Espanha, para atender o segmento de
vans de passageiros, furgões e chassis para transporte de
carga, distribuição urbana e prestação de serviços. Em
quase 25 anos de forte presença no mercado brasileiro, a
Sprinter se consagrou no país como o veículo mais desejado
da categoria. Com o portfólio mais completo do segmento
de Large Vans (3,5 a 5 toneladas), a Linha Sprinter oferece
87 configurações à disposição dos clientes para que eles
tenham sempre o veículo ideal para cada demanda. Essa
atenção às necessidades dos clientes, sem dúvidas,
colaborou significativamente para a confiança do público
nos produtos da marca e continuará sendo nosso ponto de
partida para oferecer as melhores soluções do mercado.

ASM - Quais os objetivos da empresa para curto e médio
prazo? E como os concessionários podem colaborar no
atingimento dessas metas?
A rede de concessionários tem um papel fundamental para
atingirmos as nossas metas. Como empresa, nossos
principais objetivos são fortalecer a nossa presença no
segmento de luxo para automóveis e no segmento premium
para vans, com tecnologia, segurança e todos os atributos
que fazem a nossa marca ser reconhecida pelo mercado e
desejada pelo público. E é por meio do atendimento ao
cliente e dos nossos parceiros da rede que estão na linha
de frente que é possível trabalharmos todos esses pontos.
No que diz respeito à gestão dos negócios, vamos seguir as
diretrizes de todas as empresas do grupo do mundo,
sempre mantendo nosso perfil brasileiro, sem deixar de
entregar aquilo que os clientes e fãs esperam.
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CAPA
ASM - A Mercedes-Benz Cars & Vans aplica a agenda ESG
dentro de sua estratégia, correto? Por favor, explique a
importância desse tema para a Companhia e dê alguns
exemplos dessas práticas.
Seguindo o nosso comprometimento com a responsabilidade
social e nossas estratégias de ESG, realizamos uma parceria
com a Fabet (Fundação Adolpho Bósio de Educação no
Transporte), com o intuito de apoiar o programa de formação
de condutoras mulheres para entregas urbanas com o furgão.
Além disso, em maio realizamos o primeiro CDB Green
divulgado no setor automotivo por meio de uma aplicação
com o banco BV no valor de R$ 10 milhões, a fim de
financiar projetos de energia solar em todo o Brasil. Com
essa operação, o BV, um dos maiores bancos do país,
emitiu um Certificado de Depósito Bancário do setor
automotivo relacionado à sustentabilidade, o CDB Green.
ASM - Após quase seis meses como CEO da MBCV, qual
recado gostaria de deixar aos nossos concessionários
que atuam com a Sprinter?
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os
parceiros da nossa rede de concessionários pelo empenho
e dedicação diariamente. Sem esse comprometimento,
não seria possível alcançar nenhum objetivo. Tudo que
construímos com a Sprinter ao longo dos 25 anos no
mercado brasileiro é fruto de esforço e trabalho de cada um
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de vocês. Devemos manter o entusiasmo e a perseverança
para atingir as nossas metas, sempre com o olhar no futuro
da marca e em tudo que construímos juntos até aqui.
Vamos em frente!

CLIENTE FIEL

Onofre Diniz, da Terraplan, compartilha
relíquias e amor pela Mercedes-Benz
Além dos veículos antigos, cliente comprou
este ano 10 Atego 2426, com a Tecar Diesel
Onofre Ferreira Diniz, nascido em Abadiânia Velha (GO),
tem sangue de boleia na veia. Ele entrou nesse universo ao
observar o pai, que foi caminhoneiro e motorista de ônibus.
Logo aos 12 anos de idade, Onofre aprendeu a pilotar os
brutos – e nunca mais parou. Os veículos Mercedes-Benz
sempre estiveram na trajetória dele, que hoje, aos 71 anos,
é empresário, fazendeiro e colecionador das relíquias que
dirigiu ao longo dos anos.

Uma vida de trabalho – da distribuição
de frutas à terraplanagem
As primeiras experiências de Onofre como caminhoneiro
foram transportando frutas e verduras até Brasília (DF),
ainda bem jovem. Nessa época, dirigia um L-312, ano 1957
(conhecido como "Torpedo", foi o primeiro veículo produzido
pela Mercedes-Benz no Brasil) e posteriormente um
LP-321, ano 1964.
Uma das curiosidades dessa época foi a vez que, voltando
de uma entrega, Onofre se deparou com uma colheita de
safra de arroz na região de Gurupi (TO). "Eu estava com meu
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caminhão e teve tanto serviço que fiquei 30 dias por lá, sem
conseguir contatar a família para avisar. Me esforcei muito,
mas valeu a pena, cheguei a parar na estrada três vezes
para contar o dinheiro que arrecadei".
Já em 1977, Onofre passou a dirigir caminhões MercedesBenz Truck transportando cargas diversas, como móveis e
eletrodomésticos, para a tradicional loja de departamento
Armazém Paraíba, no trecho de São Paulo para Maranhão e
Pará. No retorno, carregava madeira e coco de babaçu.
"Nessa época, não existia tanto caminhão disponível na
região, então eu tinha muito serviço. Sempre trabalhei
demais e sabia o que queria. Meu desejo era crescer e ter
segurança e conforto financeiro. Nasci para isso", comenta.
Na década de 80, Onofre adquiriu mais caminhões
Mercedes-Benz e contratou motoristas, expandindo seus
negócios. Tempos depois, o caminhoneiro foi prestar serviço
para a Andrade Gutierrez, em operação de terraplanagem.
"Peguei gosto pelo segmento e fui comprando máquinas e
equipamentos", lembra. A Terraplan Escavações Ltda,
empresa de Onofre, foi criada em 2000 na cidade de
Anápolis (GO) e está em operação desde então.

CLIENTE FIEL

Frota atualizada com Atego 2426
Hoje a Terraplan possui cerca de 60 caminhões na frota, sendo
90% da marca Mercedes-Benz, de diferentes idades e
modelos (LP321, 1113, 1313, 1513, 1517, 1518, 1114,
1218, 1620, 1934, 1319, 1419, 1719, 2324, 2426). A compra
mais recente foi de 10 unidades do Atego 2426, adquiridas
este ano com a concessionária Tecar Diesel, de Anápolis (GO).

Esse é apenas um dos veículos colecionados pelo cliente.
Ele possui, inclusive, uma bicicleta de quando era menino. A
memória é algo importante demais para o empresário, por
isso também que ele restaurou a antiga casa da família,
onde nasceu, que na construção original era de pau a pique.

Geisiel Sardinha, consultor de vendas da Tecar, foi o
responsável pela comercialização. "O cliente é um grande
defensor da marca e tem muita influência na região. A
história dele é inspiradora e, para nós, é uma honra poder
continuar oferecendo os produtos e serviços da MercedesBenz a um empresário tão apaixonado pela estrela", afirma.

Colecionador de relíquias
A paixão pela Mercedes-Benz começou desde que Onofre
dirigiu o primeiro caminhão da marca. "O caminhão
espirrava (referência à descarga de ar) e isso era um
charme. Nunca mais larguei", recorda.
E não largou mesmo – Onofre gosta de guardar suas relíquias.
O LP 321, por exemplo, está conservado como um símbolo de
sua história. O caminhão é repleto de detalhes e decorações,
como a frase "Gira mundo" no para-choque dianteiro, inspirada
em uma canção de Jerry Adriani. Na borracha lameira traseira,
aparece "Eu voltei", canção de Roberto Carlos.

Caminhão na construção
da carreira e da família
Onofre Diniz é casado com Neuza, que sempre foi sua
parceira. O casal teve três filhos – Aladario, Sinara e Adriano.
"Hoje tenho fazendas, mas sempre serei caminhoneiro. Se
eu tivesse que escolher entre manter a fazenda ou o
caminhão, eu ficaria com o caminhão, porque consegui tudo
com ele. Foi como caminhoneiro e dirigindo Mercedes-Benz
que conquistei tudo e construí minha família. Por isso falo
tão bem da marca", destaca.

Em uma de suas muitas viagens, o cliente registrou uma foto com uma onça
famosa de Itinga (MA). O animal fez sucesso com muitos caminhoneiros na
década de 70 e a foto hoje está emoldurada na sala de Onofre.
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DURABILIDADE

Pontual Logística, de Salvador (BA),
exibe Axor 2535 com mais de 1,6 milhão
de km rodados sem intervenção no motor
Com frota de 65 caminhões, é a primeira vez que cliente alcança esse marco
A empresa Pontual Logística, de Salvador (BA), possui frota
de 65 caminhões – a maioria dos modelos Mercedes-Benz
são Axor. Mas um veículo em especial se destaca: é um Axor
2535, ano 2010, que já acumula mais de 1,6 milhão de km
rodados, sem nunca demandar intervenção no motor.
"É a primeira vez que isso acontece, nunca tinha visto
alcançar um registro desses aqui, com nenhuma marca de
veículo", conta Sandoval Jesus da Silva, proprietário da
Pontual Logística. O Axor em questão opera com carreta silo,
transportando cimento a granel. Ele é conduzido pelo mesmo
motorista, Jailton, desde que foi comprado como zero km.

O caminhão faz a rota de Salvador (BA) a Pacatuba (SE),
cerca de 490 km por trecho. "O motorista é muito
profissional, o que faz bastante diferença. Além disso,
sempre levamos o caminhão para manutenção na
Rodobens. Todas as demandas mais importantes são
realizadas lá", comenta o cliente.
Bruno Lobão, consultor de vendas da Rodobens Salvador,
atende o cliente e aborda a qualidade do veículo como outro
diferencial. "A Mercedes-Benz é conhecida pela longa
durabilidade dos veículos e motores. Realizando as
manutenções preventivas e corretivas corretas, assim como
faz a Pontual Logística, podemos obter uma maior vida útil
dos motores, com eficiência e economia, resultando em uma
maior confiabilidade do veículo", destaca.
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REDE

Como forma de incentivo, Idisa premia
motorista com melhor média na empresa
Bartholo Transportes Rodoviários
Foram avaliados os condutores de seis Actros 2546 durante 2021

Quando a Idisa de Foz do Iguaçu (PR) entregou seis Actros
2546 ao cliente Bartholo Transportes Rodoviários (BTR),
em janeiro de 2021, propôs um desafio aos motoristas. O
diretor da concessionária, Danilo Vendruscolo, prometeu
um prêmio para o condutor que atingisse a melhor média
de consumo, de acordo com os padrões exigidos pela BTR.
Assim, os seis motoristas e o gestor de frota da transportadora
passaram primeiramente por um treinamento operacional,
promovido pela Idisa, a fim de conhecer as especificações
técnicas dos caminhões. Na sequência, o cliente acompanhou
o desempenho dos profissionais de janeiro a dezembro do
último ano.
A BTR realiza transporte de carga seca e fracionada, em
caminhões implementados com baú e sider. Os veículos
rodam por toda a região Sul do Brasil, além de São Paulo e do
Paraguai. Esses foram os primeiros Actros da frota multimarcas
da empresa, que até então possuía Mercedes-Benz somente

do modelo Axor 2035, 2040 e 2544.
"Notamos uma grande evolução entre os veículos, especialmente
na economia, que é o que mais almejamos", comenta Flávio
Henrique Buffon, encarregado de frota da Bartholo Transportes.
De acordo com o cliente, atualmente a média dos Actros está a
melhor entre os demais modelos da marca, com 2,51 km/l.
Após o ano inteiro de acompanhamento, o motorista
campeão foi Sandro Marcos Previatelli. Em abril de 2022,
ele recebeu da Idisa o prêmio – uma geladeira portátil para
trazer ainda mais comodidade e conforto nas viagens.
"Foi muito especial esse momento da premiação, pois é uma
maneira de incentivarmos a atenção à condução, além de ser
uma maneira de avaliarmos o quanto do nosso treinamento
de condução extraeconômica tem sido absorvido pelos
clientes", afirma Paulo Sergio Anastácio, entregador técnico,
instrutor de operação e assessor a frotista da Idisa.
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REDE

Vitória Diesel entrega
os primeiros Arocs do
Espírito Santo
Foram quatro unidades do 8x4
para a empresa Cattegran
Granitos do Brasil
Os primeiros Arocs do estado do Espírito Santo já estão em
operação. A empresa Cattegran Granitos do Brasil, de
Colatina (ES), adquiriu os veículos 8x4 fora-de-estrada por
meio do concessionário Vitória Diesel.
O cliente já possuía outros caminhões da marca, especialmente
Actros e Axor, e a nova compra veio como renovação de frota. A
mineradora conta com uma produção média de 40 mil m³ por
ano – as rochas ornamentais são transformadas em blocos e
comercializadas para a indústria, onde são beneficiadas e
seguem para marmorarias, depósito etc.
Um dos destaques da Cattegran é a garantia de fornecimento
do Branco Siena Original, um dos granitos mais utilizados por
arquitetos e designers de interiores em projetos de decoração.
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"O Arocs foi a solução de mercado que encontramos com a
Mercedes-Benz, reunindo todos os requisitos necessários
para uma entrega eficiente, segura e com uma velocidade
de operação surpreendente", destaca Renan Cattelan
Filho, diretor da Cattegran Granitos do Brasil. "É louvável o
projeto que a marca trouxe para a nossa operação de
mineração, considerando todas as esferas, de granito,
minério de ferro, terraplanagem, enfim, todo o tipo de
movimentação existente no mercado. É um caminhão
preparado para encarar os desafios, que passa confiança e
segurança", complementa.

REDE

Para celebrar essa venda, a Vitória Diesel organizou a
entrega técnica dos quatro Arocs dentro da operação do
cliente, na jazida localizada em Govenador Lindenberg (ES).
Estiveram presentes o diretor comercial da Vitória Diesel,
Alberto Nascimento; o gestor comercial da concessionária,
Jackson Bobbio; além de outros representantes da revenda
e da Mercedes-Benz.
"Estamos vivendo um grande marco para o segmento de
mineração em nosso estado. Com a Cattegran, celebramos
esse marco por meio da entrega do Arocs, o caminhão que
nasceu da força. Ele foi desenvolvido nos mais altos
padrões de sustentabilidade e no alto dos seus 510 cavalos
entrega 2400 MPAGF de força, arrasta 150 toneladas e
transporta 58 toneladas. Agradecemos à Cattegran por nos
desafiar e por se aliançar com a Vitória Diesel", ressalta o
diretor Alberto Nascimento.

Fotos: Marcos Pereira
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PARCEIROS

Plano Pontual
do Consócio
Mercedes-Benz:
queridinho dos
clientes e vantajoso
para a Rede
Desde o lançamento, plano
já acumula mais de R$ 1,3
bilhões em cotas vendidas

O Plano Pontual foi lançado pelo Consórcio Mercedes-Benz
no segundo semestre de 2019 e, desde então, tem se
tornado um sucesso entre clientes e concessionários. Os
números comprovam: já foram mais de R$ 1,3 bilhões
comercializados em cotas, sendo R$ 220 milhões somente
neste ano de 2022.
O produto oferece créditos de R$ 200 mil a R$ 1 milhão, em
planos de 60 meses. O grande destaque fica por conta da
previsibilidade: o cliente pode antecipar a aquisição do bem
a partir do 6º mês. O alto índice de conversão – em torno de
98% - também atesta as vantagens do produto.
"O Pontual encaixou muito bem para a Rede, pois os
concessionários, após programarem a chegada do produto
com a fábrica, também alinham a previsibilidade de
contemplação com o cliente. O caminhão é produzido e, no
momento certo, o cliente é informado, dá o lance e se
prepara para a retirada do bem", detalha Claudio Jesus,
diretor comercial do Consórcio Mercedes-Benz. "Além
disso, a revenda já tem previsibilidade do faturamento,
bem como da estrutura necessária para programar as
entregas, fazer as revisões, combinar os prazos com
implementadores etc.", complementa.
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De acordo com Eugenio Ramiro, diretor comercial da Savana, o
Plano Pontual tem sido muito procurado por clientes
interessados em consórcio. "O Pontual tem a grande vantagem
da previsibilidade de entrega. Uma vez comprando, ele sabe
quando vai ser comtemplado. A taxa de administração também
é muito boa e o número de participantes é de 120, bem menor
que grupos convencionais. Outro ponto interessante é que são
contempladas duas cotas por mês", comenta.
Um desses clientes da Savana é Ermes Comparin,
proprietário da Eldorado Export Madeiras Ltda, de Bocaiuva
do Sul (PR). Ele foi um dos primeiros a comprar cota do Plano
Pontual, quando o grupo foi lançado. "Eu achei uma
oportunidade ótima. Você programa a compra como quiser.
Se precisar antes, antecipa as parcelas e retira. Se puder
esperar, o bem sai automaticamente após o fim do plano. É
como uma poupança forçada e tem mostrado taxas
melhores do que outras opções do mercado", afirma.
Comparin hoje possui 9 consórcios ativos e uma frota com
6 Mercedes-Benz (Axor 3131, Axor 3344 e Actros 2651). Os
veículos são utilizados na extração de madeira, transporte
de toras e de resíduos e também do material final até o
porto, para exportação.

PARCEIROS

Marca Mobil™ acompanha
percepções da Rede em reunião
com concessionários de São Paulo
Empresa ofereceu jantar ao ﬁm do evento
para aprofundar debates sobre a parceria

Na reunião distrital de pós-venda realizada pela Assobens em
11 e 12 de maio, com concessionários do estado de São Paulo,
a marca Mobil™ esteve presente, contribuindo com os debates.
Thiago Wagner Carneiro da Silva, gerente de contas da
Moove, e Pedro Henrique Lima Freitas, da área de Vendas
Internas da empresa, uniram-se aos cerca de 40 gestores
da Rede participantes do encontro.
Na oportunidade, os profissionais acompanharam a dinâmica
realizada com os concessionários, a fim de compreender as
demandas do mercado de lubrificantes neste ano. Eles
também aproveitaram o contato para identificar o nível de
satisfação das pessoas em relação à qualidade dos produtos

Mobil e ao atendimento, além de analisar a representatividade
da marca com os clientes finais.
"Parabenizo a Assobens, na figura do gerente Adilson
Rodrigues, pela organização e pelo conteúdo apresentando
na reunião. Foi uma ótima oportunidade para nós, pois
tratamos de negócios com as grandes concessionárias
presentes no evento e ainda pudemos convidar todos para
um jantar de confraternização", comenta Thiago Carneiro.
Na noite do dia 11 de maio, a marca Mobil™ ofereceu um
jantar a todos os concessionários participantes, em uma
ocasião para estreitar ainda mais o relacionamento com a
Rede e com a Assobens.
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Banco Mercedes-Benz
apresenta novo escritório
Em um movimento de maior integração dos processos,
instituição ﬁnanceira agora está localizada dentro
da fábrica de São Bernardo do Campo (SP)
As equipes do Banco Mercedes-Benz estão de casa nova –
antes instalado na capital paulista, agora o escritório da
empresa migrou para dentro da fábrica da Mercedes-Benz
do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP). A mudança teve
como objetivo ampliar a sinergia entre o banco e a fábrica,
melhorando ainda mais o atendimento às necessidades
dos clientes de caminhões e ônibus.
Operando no mesmo ambiente, a expectativa é de trazer
facilidade e agilidade às tomadas de decisão, resolução de
problemas e criação de soluções.
O novo espaço é inovador e foi desenhado para oferecer
conforto aos colaboradores. Destaque para ambientes
como lactário, banheiro inclusivo, espaço de trabalho livre e
outras funcionalidades implementadas para estimular a
criatividade e o trabalho em equipe.
Há 120 estações de trabalho no local e os colaboradores
atuarão de forma híbrida – alguns dias presencialmente e
outros virtualmente. A cerimônia de inauguração ocorreu
em maio, comandada pela CEO e presidente do Banco
Mercedes-Benz, Hilke Janssen.
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Outras presenças marcantes foram de Stephan Unger,
membro do Board of Management da Daimler Truck
Holding AG; Bernd Barth, head da Daimler Truck Financial
Services Europa e América do Sul; Achim Puchert,
presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América
Latina; Kathrin Pfeiffer, vice-presidente de Finanças e
Controlling América Latina da Mercedes-Benz; Roberto
Leoncini, vice-presidente vice-presidente de Vendas e
Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do
Brasil; e Fernando Garcia, vice-presidente de Recursos
Humanos da Mercedes-Benz do Brasil.

ÔNIBUS

Rodobens Veículos Comerciais de
Jaboatão dos Guararapes (PE)
vende 270 ônibus para operação
urbana da Grande Recife
Foram comercializadas unidades do OF 1721 e do O 500 R

As negociações de ônibus urbano voltaram a agitar a região
Nordeste. A Rodobens Veículos Comerciais de Jaboatão
dos Guararapes (PE) comercializou 270 chassis para
operação na capital e nas cidades de Olinda e de Jaboatão.
Do montante total, 170 unidades foram compradas pelo
Grupo Paulo Chaves, de Recife (PE), que é frotista 100%
Mercedes-Benz. Todos os ônibus são do modelo OF 1721,
sendo 85 para a empresa Caxangá e 85 para a Metropolitana.
"Nos últimos 10 anos dos 45 do nosso Grupo, só
trabalhamos com produtos Mercedes-Benz. Nossa frota em
Recife chega a 700 ônibus, sendo 380 da Caxangá e 320
da Metropolitana", informa o diretor executivo da empresa,
Paulo Chaves Junior. "Além disso, temos mais 200 unidades
na Transportes Guanabara, na Grande Natal (RN)".
Para celebrar essa retomada após os impactos da
pandemia, os primeiros ônibus que entraram em operação
ganharam uma decoração especial para as viagens
.

inaugurais e foram recebidos por representantes das
comunidades atendidas e usuários.
O Grupo Paulo Chaves tem predileção total pelo OF 1721.
"Além do bom desempenho, é um veículo que nos traz
excelente resultado em termos de consumo, o que é essencial
devido ao custo do diesel", afirma Paulo Chaves Junior.
As outras 100 unidades do pacote vendido por meio da
Rodobens foram para a Viação Mirim, Transporte Globo,
Borborema Imperial e MobiBrasil. A maioria dos chassis é
OF 1721, mas há também 30 modelos O 500 R.
"Agora a demanda no segmento de urbano está voltando
forte, após mais de 2 anos sem compras. Os empresários
de setor têm a necessidade de renovação de sua frota para
continuar oferecendo um serviço de qualidade para a
comunidade. Esse mercado está aquecido e estamos
correndo para atender a demanda", comenta Ricardo
Viana, regional comercial Nordeste da Rodobens.
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SERVIÇOS E PEÇAS

"Mercedes Club Experience 2022" sorteará
viagens para clientes e concessionários
Campanha ainda contempla sorteio de prêmios instantâneos
para quem adquirir peças e serviços na Rede

O Mercedes Club, primeiro programa de fidelidade e
recompensas do Brasil para clientes de caminhões e
ônibus, lançou em 1º de junho uma nova campanha
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promocional. O "Mercedes Club Experience 2022" sorteará
viagens e milhares de prêmios instantâneos para frotistas e
autônomos cadastrados na plataforma.

SERVIÇOS E PEÇAS

Como funciona
A cada R$ 2.000,00 consumidos em produtos e serviços na
Rede de Concessionários Mercedes-Benz participantes do
Mercedes Club, dentro do período de 01 de junho a 30 de
novembro de 2022, os clientes ganham um número da
sorte.
São válidas as compras de peças, kits e óleos genuínos,
peças remanufaturadas e Alliance. O pagamento em dia de
Planos de Manutenção e do sistema de gestão de frota
Fleetboard também são considerados.

Como participar
É muito fácil participar dessa
promoção – basta ser membro do
Mercedes Club e adquirir peças e
serviços nos concessionários
participantes. Mais informações
sobre cadastro e promoção estão
disponíveis no site. Você pode
acessar pelo Qr Code ao lado.

Premiação
Os números da sorte ficam registrados para o sorteio da
grande premiação de clientes – uma viagem para um resort
na Praia de Cumbuco, no Ceará, com direito a acompanhante
e tudo pago. Em janeiro de 2023, serão sorteados quatro
frotistas e dois motoristas autônomos.
Os números da sorte também dão direito aos clientes
concorrerem a milhares de prêmios instantâneos na roleta
da sorte, disponível dentro da plataforma do Mercedes Club.
Lá, os participantes podem ganhar voucher de compra de
peças nos concessionários participantes da promoção nos
valores de R$ 200,00, R$ 300,00 e R$ 400,00, e voucher
da Mercedes-Benz Collection no valor de R$ 150,00.
"O objetivo dessa campanha é fortalecer o relacionamento
dos clientes com a nossa marca e com a Rede de
Concessionários Mercedes-Benz, reafirmando que quem é
membro do nosso programa de fidelidade tem vantagens
de verdade, vivenciando grandes experiências", destaca
Érico Fernandes, gerente sênior de Vendas e Marketing de
Peças de Reposição ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil.

Campanha para a Rede de Concessionários
Não são apenas os clientes que aproveitam o "Mercedes
Club Experience 2022" – os concessionários também. Os
gerentes e os vendedores de peças e serviços também
concorrem a viagens especiais.
A avaliação será realizada por meio da análise de índices de
Market share de peças, além de taxa de penetração de
Planos de Manutenção e de Fleetboard. Quanto mais a
Rede vender, mais chances tem de ganhar.
A premiação também é imperdível. Os três gerentes mais bem
colocados no ranking nacional viajarão junto com os clientes
para o resort do Ceará, com direito a acompanhante. Já os
melhores colocados na classificação por porte, totalizando 16
gerentes, ganharão uma viagem para outro resort nacional –
e esse destino foi escolhido pela própria Rede, após votação.
Essa viagem ainda incluirá os três melhores vendedores das
concessionárias top 3 do país na campanha.
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PREMIAÇÃO

Rede de Concessionários Mercedes-Benz
é a mais lembrada do Brasil
Essa foi uma das categorias vencidas pela marca
no Prêmio Top of Mind do Transporte, da TranspoData
A marca Mercedes-Benz foi destaque no Prêmio Top of Mind,
levantamento anual produzido pelo Grupo Transpodata que
contempla 26 categorias e reconhece as marcas mais
lembradas e os produtos preferidos por quem vive, pensa e
decide transporte.

Confira todas as categorias em que a Mercedes-Benz saiu
vitoriosa:

"Rede de Concessionários"
Uma das categorias conquistadas foi a de "Rede de
Concessionários", reforçando o impacto da presença maciça
e do atendimento de nossos concessionários em todo o
Brasil – são mais de 300 pontos de atuação, considerando
revendas, postos de serviço, oficinas dedicadas etc.

"Marca do Ano"
"Caminhões Leves", com a linha Accelo
"Semipesados", com a linha Atego

Em sua 5ª edição, o Prêmio Top of Mind do Transporte apurou,
entre dezembro de 2021 e abril de 2022, a preferência de
transportadores autônomos, empresários do transporte,
embarcadores, caminhoneiros, caminhoneiras e profissionais
da indústria ligados ao transporte rodoviário de cargas.
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"Vans", com a linha Sprinter

CALENDÁRIO

Programe-se para o 2º semestre!
Segunda metade de 2022 será repleta de
eventos pertinentes ao setor de transportes

Após dois anos sem eventos presenciais, 2022 retomou
diversos projetos tradicionais para o universo do transporte
de cargas e de pessoas. Neste segundo semestre, haverá
uma série de iniciativas pertinentes ao setor e que valem o
acompanhamento. Fique de olho nessa agenda para não
perder nenhuma novidade:

LAT.BUS & TRANSPÚBLICO 2022 e 35ª edição do
Seminário Nacional NTU
O maior evento de mobilidade urbana da América Latina.
Data: 9 a 11 de agosto.
Local: São Paulo Expo | Exhibition & Convention Center.

30º CONGRESSO & EXPO FENABRAVE
Principal evento da Distribuição Auto
motiva da
América Latina.
Data: 21 e 22 de setembro.
Local: São Paulo Expo | Exhibition
& Convention

IAA TRANSPORTATION
ndo na apresentação
Evento mais relevante do mu
da ind úst ria de
de sol uçõ es pa ra o fut uro
veículos comerciais.
Data: 20 a 25 de setembro.
.
Local: Hanôver, na Alemanha

FENATRAN 2022
Uma das mais importantes
feiras de transporte e
logística do mundo.
Data: 7 a 11 de novembro.
Local: São Paulo Expo | Exhibiti
on & Convention Center.

38ª CONVENÇÃO NACIONAL ASSOBENS
Data: novembro.
Local: aguarde, em breve, mais informações
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REDE EM AÇÃO

MALLON de Rio do Sul (SC) participa
da 26° Expofeira Nacional da Cebola
Maior festa agrícola de Santa Catarina e uma das maiores
do Sul, a 26ª Expofeira Nacional da Cebola aconteceu entre
7 e 10 abril em Ituporanga. O concessionário Mallon de Rio
do Sul (SC) marcou presença no evento, expondo produtos
e serviços como um Novo Actros com MirrorCam, um Novo
Actros 2548, um Atego 3030 e duas Sprinter (chassi e
furgão). A Oficina Volante Dedicada da Mallon também foi
exibida aos participantes.
"Ainda no pós-vendas, apresentamos todas as linhas de
peças vendidas no concessionário - genuína, Renov,
Alliance e lubrificantes. Reunimos diversos clientes e
amigos em um ambiente muito agradável e conseguimos
fechar e prospectar vários negócios, tanto para vendas
quanto para pós-vendas", conta Nathan William Kusterko,
responsável pelo Gerenciamento de Acidentes da Mallon
Rio do Sul e organizador do estan
de.

COMVEIMA celebra sucesso da Expo Jequié
A Comveima de Vitória da Conquista (BA) participou da Expo
Jequié, de 21 a 29 de maio. O evento, promovido pelo Sindicato
Rural de Jequié, é considerado a maior feira de exposição
agropecuária da região. Mais de 80 clientes passaram no
estande da concessionária - esse foi o primeiro evento que a
Comveima ingressou desde o começo da pandemia.
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Em um dos dias da programação, a Comveima organizou
um almoço com 25 clientes potenciais, além de
representantes da fábrica e do Consórcio Mercedes-Benz.
Além de 20 unidades em negociação, outros quatro
veículos foram vendidos, sendo um Actros 2651, um Atego
2426 e dois Accelo 1316.

REDE EM AÇÃO

INGÁ VEÍCULOS promove treinamento
para cliente de Sprinter

No dia 18 de junho, a Ingá Veículos realizou um treinamento
na empresa LogwayBR Logística, em Maringá (PR). Foram
abordadas as características da Sprinter e técnicas de
condução econômica, para aprimorar ainda mais o
desempenho e performance dos veículos na operação.

"A experiência e a dedicação dos instrutores Fabrício Guidelli e
Willian Santos foram fundamentais para o sucesso do nosso
aprendizado. Os conhecimentos adquiridos serão muito
importantes para a evolução e a qualificação dos nossos
colaboradores", destacou William H. Wataya, gerente da Logway.

DE NIGRIS comemora
10 anos do Van Center
Em junho, o Van Center De Nigris completou 10 anos de
atuação. A unidade foi a primeira do Brasil a implantar esse
modelo de negócios, totalmente dedicado ao segmento de
vans. A celebração pelo aniversário ocorreu em 2 de junho
reunindo clientes e parceiros.
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