
O prédiomais alto da América do Sul

O concessionário
que vende o caminhão
novo é quem vai trazer
o usado para a gente.
Isso vai aumentar
consideravelmente
o poder de
competitividade
das concessionárias”

“

Omais alto prédio daAmérica doSul , com237metros de altura,
e vista eterna para omar, ocupa50milmetros quadrados. Com66
andares, o Infinity Coast ficará noBalneário Camboriú (SC) e deve
inaugurar em2017.O título foi conferido pelo TheSkyscraperCenter,
bancodedadosmundial sobre grandes torres. O edifício usará cinco
mil toneladas de aço daArcelorMittal em sua estrutura.

Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br

JoachimMaier
VicedeVendasdaMercedes

Investir em uma ponta para ga-
nharnaoutra.A intençãodaMer-
cedes-BenzCaminhõescomaSe-
lecTrucks, unidade de negócios
paraveículosusadosqueserá inau-
gurada no próximo dia 11, é justa-
mente impulsionar a venda dos
modelos novos. O conceito pas-
sou a ser desenvolvido pelamarca
na Europa e Estados Unidos nos
anos90econsiste emumaredede
varejo cujo estoque é proveniente
das trocas de veículos. Um fôlego
extraparaamarcaquedisputaa li-
derançadosegmentocomaVolks-
wagen em um ano que deve bater
o recorde histórico de vendas.

Segundo JoachimMaier, vice-
presidente de Vendas e Marke-
ting daMercedes-Benz do Brasil,
os caminhões de todas as marcas
serão anexados gradativamente a
redeSelecTrucks, quepassaa fun-
cionar no próximomês emMauá,
na região metropolitana de São
Paulo, com capacidade para até
200 veículos. Até a metade de
2014, a Mercedes deve abrir ou-
tras quatro unidades em pontos
estratégicos na região Sudeste. A
longo prazo, dez lojas devem fe-
char essa cadeia. “Oconcessioná-
rio que vende o caminhão novo é
quem vai trazer o usado. Ele não

vai precisar investir nessa troca
para vender um zero, já que a Se-
lecTrucksvai adquirir esse veícu-
lo dele. Isso vai aumentar o poder
de competitividade das conces-
sionárias”, explicaMaier.

No trabalho de revenda da re-
de de produtos de segunda mão,
um portfólio de serviços será in-
corporadoaos certificadosdepro-
cedência. Cadaveículo, indepen-
dentemente da marca, receberá
um selo de qualidade (ouro, prata
ou bronze) na relação de critérios
como idade, histórico de roda-
gem e manutenção periódica. “A
procedênciadeumveículonoBra-

sil é algomais relevante do que na
Europa. A preocupação aqui é
maior.Por isso, comotemoshabi-
lidadepara acompanharohistóri-
co dos veículos da marca, conse-
guimos oferecer um laudo técni-
code rodagemeacompanhamen-
to dele. A expertise da Mercedes
será um diferencial. No caso de
outrasmarcas, vamos fazer omá-
ximo para avaliar esse histórico”,
acrescentaFabianSeifarth, geren-
te de Vendas de Veículos Semino-
vos daMercedes-Benz.

As condições de financiamento
disponíveis no Banco Mercedes
tambémserãoestendidasaosclien-
tesdaSelecTrucks,assimcomoum
pacote de garantia de até um ano
para partes estruturais da carroce-
ria comomotor, eixoe câmbio.

Oprogramadevalorizaçãoesaí-
dadeusados surgeemumdosmo-
mentos demaior aquecimento nas
vendas do setorde caminhões. Se-
gundodados daAssociaçãoNacio-
naldosFabricantesdeVeículosAu-
tomotores (Anfavea), as vendas de
caminhões novos noBrasil cresce-
ram em julho 38,8% sobre omes-
momêsde2012e16%sobreovolu-
me registrado em junho. A eleva-
çãonasvendasdospesadosestáas-
sociada à logística de escoamento
dasafradegrãos,quedevechegara
200milhões de toneladas no ciclo
2013/2014, novo recorde diante de
185milhõesde2012/2013.

Divulgação

São Paulo

NÚMEROS

GuenterSchiffmann/Bloomberg

Caminhões daMercedes disputama liderança domercado de novos comaVolkswagen: rede de usadosSelecTruck terá cinco lojas até ametade do próximo ano

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 04/SP/PR/2013
PROCESSO Nº: 2013-0.164.264-5 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL -
TIPO: MENOR PREÇO MENSAL.
A PMSP/SUBPREFEITURA DE PERUS torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
do tipo menor preço global mensal, objetivando a aquisição do objeto contido
na CLÁUSULA I - OBJETO, a qual será processada e julgada em conformidade
com a Lei Municipal nº 13.278/2002 e suas alterações, Decretos Municipais e
suas alterações nºs: 46.662/2005, 49.511/2008, bem como em conformidade
com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei Complementar nº 123/06, e demais normas complementares e disposições
deste instrumento.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos VIA INTERNET, GRATUITAMENTE,
pelo site: www.prefeitura.sp.gov.br, e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/,
ou ainda, mediante a entrega de 01 (um) CD novo para gravação, no setor de
Compras/Licitações desta SP/PR, à Rua Ylídio Figueiredo nº 349 - Bairro Perus -
Capital - São Paulo, das 09h às 16h.
A abertura da sessão pública de pregão será realizada no auditório da Subprefeitura
de Perus, às 10:00h do dia 10/09/2013, quando deverão ser entregues os
documentos referentes ao Credenciamento, os envelopes contendo a Proposta de
Preços e os Documentos de Habilitação das empresas interessadas, diretamente
ao Pregoeiro.
I - DO OBJETO:
1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PMSP/SUBPREFEITURA PERUS DE
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACOS - COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DE PINTURA DE
LIGAÇÃO, POR TONELADAS, POR 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO NA FORMA DA LEI.

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE PERUS

Mercedes cria rede de usados
para alavancar venda de novos

25,06%
ÉaparticipaçãodaMercedes
nomercadodenovosem2013.
Volkswagen lideracom26,3%.

1mil
Éonúmerodeveículosquea
Mercedespretendevenderaté
ofimdoanocomaSelecTrucks.

IMOBILIÁRIO

Companhia inicia a implementaçãodoconceito SelecTrucks, uma redeprópria de caminhões seminovospara
fortalecer saídados0KMs. Estratégia deve fortalecer amarcanabriga pela liderançadomercadodepesados
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 ago. 2013, Empresas, p. 15.




