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EM 2011, 
A CONSOLIDAÇÃO

DE GRANDES 
PROJETOS”.

O ano de 2011 chega ao fim com a marca da superação.
Enfrentamos e vencemos muitos desafios, a começar

pelo recorde do volume de produção. Ao mesmo tempo, pro-
jetos extremamente importantes ganharam corpo, como a
adequação da linha de caminhões e ônibus para a legislação
PROCONVE P-7, a renovação total e simultânea de todo o
portfólio de produtos, a expansão da produção de cami-
nhões para a planta de Juiz de Fora e o processo de naciona-
lização do Actros.
No caso da unidade mineira, não houve uma simples transferên-
cia de operação dos caminhões Accelo e Actros, com a devida
transformação das linhas de montagem. Mais do que isso, intro-
duzimos um novo conceito de produção, com fornecedores pas-
sando a atuar dentro da nossa planta.
O lançamento da nova linha de produtos da Mercedes-Benz e a
introdução de novas tecnologias no País, como o exclusivo
BlueTec 5, nos apresentaram grandes desafios nos últimos três
anos. Para se ter ideia, um único fornecedor teve de modificar
cerca de mil peças para adequação aos novos veículos. Outros
tiveram que inovar diante do uso de novos materiais, em função,
por exemplo, da mudança de características de componentes
plásticos.
Os desafios de 2011 não se limitaram aos novos produtos. O au-
mento da capacidade de produção na planta de São Bernardo do
Campo e a expansão da fabricação de caminhões para Juiz de
Fora trouxeram forte impacto em termos de infraestrutura. Tive-
mos demandas significativas para fornecedores de construção
civil, prestação de serviços, equipamentos para as linhas de mon-
tagem e outros.
Entre as conquistas do ano, inclui-se também a adequação do
nosso sistema de logística e transporte, com a complexidade de
toda a documentação, visando o atendimento a todas as regras
comerciais e fiscais, afinal, os nossos fornecedores passam agora
a entregar seus produtos em dois estados da nação.
Registro, com satisfação, que o Prêmio Mercedes-Benz de Res-
ponsabilidade Ambiental está definitivamente incorporado às
ações de reconhecimento às iniciativas dos nossos fornecedores.
Já o Prêmio Interação chega ao seu vigésimo ano destacando os
melhores fornecedores de acordo com novos critérios de avali-
ação.
Como se vê, trabalhamos bastante em 2011 e superamos diversos
obstáculos. Mas isso não se encerra aqui. Temos muito ainda pela
frente. Juntos, vamos em busca de novas conquistas.”
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“

Um ano intenso
e MARCANTE
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Palavra do Presidente

interAção

Jürgen Ziegler
Presidente da Mercedes-Benz do Brasil 
e CEO América Latina

Estamos mais fortes 
e COMPETITIVOS

Prezados Fornecedores,
estamos vivendo um momento muito especial. Graças a um tra-
balho intenso nos últimos anos – que contou também com a con-
tribuição e o comprometimento de todos vocês, fornecedores –
uma nova era da Mercedes-Benz está surgindo. Uma Empresa ainda
mais forte, mais ágil, mais competitiva. Iniciamos assim, de forma
marcante, uma nova fase na nossa trajetória de 55 anos no Brasil.
Mais uma vez, nossa Companhia se superou, renovando, ao mesmo
tempo e com a qualidade de sempre, todo o portfólio da maior e mais
completa linha de caminhões e ônibus do Brasil.
Se superou também ao trazer para o País avançadas e exclusivas tec-
nologias já utilizadas com sucesso na Europa, como o BlueTec 5. E
por desenvolver e testar amplamente, por mais de três anos, as novas
motorizações para atendimento ao PROCONVE P-7.
Acima de tudo, houve uma superação em iniciativa e ação, confir-
mando a posição de líder em inovação e desenvolvimento tecnológico,
oferecendo ao mercado veículos cada vez mais eficientes, econômi-
cos e ecológicos.
Estamos também ainda mais preparados para atender às demandas
do mercado. Investimos na ampliação da capacidade de produção da
planta de São Bernardo do Campo e na expansão da produção de ca-
minhões para a nossa fábrica de Juiz de Fora.
Por tudo isso, reafirmamos nossa condição de referência de mercado.
Seja pelos modernos, eficientes e rentáveis veículos da marca pelas
estradas e cidades do País. Seja pela Empresa cada vez mais sin-
tonizada com seus clientes e parceiros e com as tendências do setor.
Vocês, prezados fornecedores, têm papel muito importante na con-
solidação dessa nova fase da Mercedes-Benz do Brasil. Nossa parceria
é fundamental para que, juntos, possamos olhar as demandas do mer-
cado e atendê-las com rapidez e com o elevado padrão de qualidade
que caracteriza os produtos da marca.
Muito obrigado por seus esforços e pelo comprometimento com nos-
sos objetivos. Espero compartilhar muito sucesso com todos vocês
em 2012 e nos próximos anos. 
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Notícias

PRÊMIO

No último dia 23 de novembro, a Mercedes-Benz do Brasil
comemorou a montagem da 500.000ª transmissão média
na planta de São Bernardo do Campo.
Este marco histórico significativo é ainda mais expressivo
diante do fato de que a primeira montagem ocorreu em
setembro de 2002. Ou seja, em menos de uma década, a
Empresa atingiu esse notável volume de produção.
Além de equipar a linha de caminhões e de chassis de
ônibus médios, aproximadamente 55% de todo esse volume

foi exportado para países da região do Nafta e da Europa.

O troféu foi recebido por Guilherme Heinz (segundo a 
partir da direita) e Roberto Adamek (terceiro), gerente 
geral de Operações da Voith, durante cerimônia realizada
em outubro, na cidade de Stuttgart, na Alemanha.

No último dia 30 de agosto, a ThyssenKrupp Bilstein Brasil
abriu as portas à Mercedes-Benz do Brasil para uma visita a
sua área de produção, celebrando assim a parceria entre as
empresas.
Na ocasião, houve uma exposição de caminhões Atego e Axor,
bem como do L-312, o “Torpedo”, primeiro modelo produzido pela
marca no Brasil. Também estavam em destaque, produtos
fornecidos atualmente.
Ricardo Santos (diretor de Compras de Material), André Wulfhorst
(gerente sênior de Compras) e Otávio Silva (comprador), foram
acompanhados por Alexandre Bamberg, diretor presidente da
ThyssenKrupp, num tour pela fábrica. No encerramento, houve
pronunciamento das diretorias na “Sessão Megafone”, canal de
comunicação direta com os colaboradores da empresa.

No encontro, a ThyssenKrupp reafirmou seu compromisso
com a qualidade.

Celebração de
parceria

A Mercedes-Benz do Brasil foi
uma das empresas vencedoras
da oitava edição do Prêmio Lide-
rança Ambiental, promovido pelo
Grupo Daimler, em reconhecimento às
boas práticas desenvolvidas por colabo-
radores e por parceiros.
Mais de 70 projetos foram inscritos por represen-
tantes de todo o mundo e apenas seis foram pre-
miados. A Companhia foi eleita vice-campeã na
categoria "Esforços Extraordinários para o Meio Ambi-
ente / Responsabilidade Ambiental Extraordinário", com
o projeto "Berço para Reprodução de Espécies Brasileiras
de Aves", desenvolvido em parceria com a Voith Serviços In-
dustriais do Brasil.
O trabalho teve início em 2005, quando surgiu a ideia de se uti-
lizar biopesticidas, ao invés de pesticidas químicos, no combate
às pragas que afetam a plantas de São Bernardo do Campo.
“O fato dessa iniciativa ter sido reconhecida mundialmente, con-
firma que a Empresa está no caminho certo e valoriza o esforço
de toda a equipe envolvida no projeto”, diz Guilherme Heinz, ge-
rente sênior da área Laboratório & Meio Ambiente da Mercedes-
Benz do Brasil.

Liderança AMBIENTAL
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A Mercedes-Benz do Brasil sediou, de 8 a 10 de novembro,
o primeiro encontro regional de Compras de Materiais Indi-
retos e Serviços de unidades da Daimler das Américas e
África do Sul. Um grupo de 25 gestores participou do
evento, realizado no Espaço Mercedes, na planta de São
Bernardo do Campo.
Klaus Saalmann, diretor de Compras Indiretas para Américas e
África do Sul, esteve presente no encontro, que foi coordenado
por Leandro Cardoso, gerente de Compras de Máquinas e
Equipamentos.
Entre os objetivos dessa iniciativa inclui-se o alinhamento de
métodos, processos e ferramentas, o que garante a padroniza-
ção nas atividades de Compras, bem como o acompanhamento
do desempenho da área e a definição de metas do Balanced
Scorecard.
A escolha da Mercedes-Benz do Brasil para esse primeiro encon-
tro regional deveu-se à relevância das atividades de Compras In-
diretas na organização global de Compras da Daimler, assim
como à importância da unidade brasileira para a Companhia e
ao destaque do Brasil no cenário mundial.
“Esta é a única oportunidade de encontro entre os vários ges-
tores da área para compartilhamento de experiências e trabalho
em conjunto com foco na padronização de processos, sempre
preservando a particularidade de cada unidade”, diz Leandro
Cardoso. “O envolvimento foi bastante grande. Existe muita troca
de experiências, tanto no que se refere às atividades internas da
área de Compras, como em relação ao atendimento ao cliente 
interno”.

Regional
MEETING IPS

A conquista 
da Metalúrgica Riosu-
lense como uma das
ganhadoras do Prêmio

Interação 2011 (veja nesta edição) deve-se ao seu envolvi-
mento com o Projeto COSD – Cost Oriented Supplier Develop-
ment, aplicado pela Daimler AG aos fornecedores desde 1986.
Com mais de 180 cases no mundo, esta metodologia é aplicada
no Brasil desde 2008, onde há cerca de 20 projetos de sucesso.
“Num cenário nacional e internacional cada vez mais competitivo,
com o COSD, temos a oportunidade, em parceria com o fornece-
dor, de fazermos uma análise ampla, buscando alternativas adi-
cionais de resultado”, diz Ugo Ibusuki, gerente sênior da área de
Compras.
Por meio de três módulos de trabalho, essa metodologia visa à re-
dução de custos, atuando na simplificação técnica e comunização
de produtos, análise dos geradores de custos e otimização dos

processos produtivos, contribuindo significativamente para o au-
mento da competitividade da Mercedes-Benz e dos fornecedores.
Há um forte alinhamento do time do COSD com áreas como qua-
lidade, logística, engenharia, laboratório e outras, gerando uma
sinergia que favorece muito as análises e o encaminhamento das
ideias.
“Outro fator bastante interessante do COSD é que os resultados
do projeto – como o ganho com a otimização do processo fabril
de um produto – não ficam restritos aos produtos destinados à
Mercedes-Benz", destaca o gerente.
Essa metodologia pode ser aplicada a qualquer segmento de com-
modity e a definição das empresas escolhidas depende de um
acordo entre a área comercial da Mercedes-Benz e o fornecedor.

COSD
PROJETO

Item de sucesso na oferta de pro-
dutos pós-venda da marca, as
peças remanufaturadas da linha
RENOV asseguram benefícios
econômicos aos clientes e contribuem para a preservação
ambiental.
No processo de produção de remanufaturados, há reaproveitamento
de cerca de 70% do metal utilizado originalmente na sua fabricação,
reduzindo o descarte de materiais. Os demais componentes são des-
tinados para reciclagem de forma adequada, com menor impacto no
meio ambiente.
No primeiro semestre deste ano, a Mercedes-Benz superou o marco
de produção de 50.000 peças remanufaturadas no País, desde o
lançamento do RENOV, em 2004. Os produtos desta linha conquis-
taram ampla aprovação dos clientes pela alternativa vantajosa que
oferecem para a renovação dos veículos.
A linha RENOV está disponível para caminhões, chassis de ônibus e
Sprinter. A oferta conta hoje com diversas versões de motores
mecânicos e eletrônicos, câmbios e diferenciais completos, que são
remanufaturados pela Empresa em sua unidade de Campinas, SP,
além de conjuntos de embreagens, motores de partida e unidades
injetoras, remanufaturados pelos próprios fabricantes.

Linha de produção do RENOV.

Mais um importante evento realizado no Espaço Mercedes.

O sucesso
do Renov
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Especial

Os MELHORES
fornecedores de 2011

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda.

A ThyssenKrupp Metalúrgica, localizada em Campo Limpo, SP, é
uma empresa especializada no desenvolvimento e produção de
forjados usinados para a indústria automobilística. Entre seus
principais produtos incluem-se virabrequins e componentes para
motores diesel. Uma grande parceira da Mercedes-Benz do Brasil,
destacando-se, principalmente, pelo fornecimento de virabre-
quins das famílias de motores BR 300, BR 400, BR 457 e BR 900.
Tendo como missão a excelência no atendimento aos seus
clientes, a ThyssenKrupp é reconhecida pelo alto grau de quali-
dade de seus produtos. Trabalhando em conjunto, garante a en-
trega otimizada e confiável, coordenando a ampla capacidade de
suas linhas de produção, distribuídas em 12 plantas ao redor do
mundo.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: Fras-le S.A.

Fundada em 1954, a Fras-le tem como atividade a produção de
materiais de fricção. Seu negócio “Segurança no Controle de
Movimentos” faz dela a maior da América Latina e uma das
líderes mundiais. Foi o primeiro fabricante de materiais de fricção
do Brasil a obter a certificação ISO 9001, possuindo também a
ISO 14001 e a ISO TS 16949, o que confirma a preocupação com
a qualidade, tecnologia e meio ambiente.
Em seu avançado Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, a Fras-
le conta com laboratórios químico, físico e piloto, que possibilitam
a geração de produtos com alta performance.
Com fábricas no Rio Grande do Sul e também na China e Estados
Unidos, centros de distribuição e escritórios comerciais em vários
países, atua em mais de 80 mercados dos cinco continentes.

Visando sempre o aprimoramento contínuo, 
o Prêmio Interação, em seu 20º ano, traz mudanças
nas categorias de premiação. O desafio é alcançar
critérios de avaliação cada vez mais objetivos. 
Conheça nesta matéria, os fornecedores que
mostraram excelência ao longo do ano em 
qualidade, logística, custos, inovação, materiais 
indiretos e serviços.
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Especial

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
Ganhador: Durametal S/A

Localizada no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo a For-
taleza, CE, a Durametal prova que distância não é problema. Prin-
cipal fornecedora de tambores de freio para os veículos
Mercedes-Benz, cumpre rigorosamente os prazos estipulados e
atende à qualidade exigida.
O fornecedor mantém depósito em São Bernardo do Campo, na
Vila Paulicéia, ao lado da Mercedes-Benz do Brasil, o que facilita
o pronto atendimento, tornando-se flexível a alterações no pro-
grama de produção do sistema Kaizen.
A Durametal participou ativamente do projeto Make or Buy, no
1º semestre de 2010, assumindo a usinagem de todos os tam-
bores de freio. Durante o processo, mostrou possuir uma logística
pró-ativa, não tendo sido registrado nenhum problema no
abastecimento da linha de produção.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
Ganhador: Lopsa Ind. e Com. de Torneados Ltda.

Com atuação na área de usinagem para metalúrgicas e monta-
doras, a Lopsa, fundada em 1966, se mantém jovem e dinâmica,
vencendo desafios e alcançando o crescimento contínuo. 
Nos últimos anos, a aquisição de equipamentos e maquinários
quintuplicou o volume de produção. Isso fortaleceu a empresa e
a capacitou a atender de maneira sustentável o setor de usi-
nagem, além de consolidar o fornecimento para montadoras e
sistemistas.
Investimento em tecnologia, informatização e automação, plane-
jamento de qualidade e alinhamento à globalização foram e con-
tinuam sendo prioridades para o fornecedor. Hoje, os frutos
colhidos pela Lopsa a destacam no setor de usinagem e mon-
tagem de conjuntos, fazendo-a um destaque em logística e
atendimentos sequenciados.

Categoria: ESPECIAL
Ganhador: Tuper Tecnologia e Energia Ltda.

A Tuper atua no desenvolvimento e fabricação de sistemas de e-
xaustão para a indústria automotiva. Criada em 2000, inicial-
mente como joint venture com uma empresa europeia, a unidade
atua no segmento OEM com avançada tecnologia e profissionais
especializados. É integrante da Tuper, que tem quase 40 anos de
experiência na transformação do aço para o mercado automo-
bilístico.
Os projetos são desenvolvidos em parceria com os clientes, que
muitas vezes confiam à Tuper a responsabilidade total pela
solução do sistema de exaustão. Para isso, conta com uma
equipe de especialistas em gerenciamento de projetos, que tam-
bém participam das principais entidades de classe do setor. Isso
permite atender às necessidades de um ambiente cada vez mais
sofisticado e globalizado.

Categoria: INOVAÇÃO
Ganhador: Kromberg & Schubert do Brasil Ltda.

Com duas plantas no Brasil e presença no País desde 2000, a
Kromberg & Schubert fabrica chicotes elétricos convencionais,
chicotes modulares e chicotes modulares sequenciados.
A empresa utiliza os mais avançados softwares no desenvolvi-
mento de produtos. O sistema está interligado numa rede interna
que integra as áreas de engenharia de manufatura, logística e
produção. Assim, todos os documentos, como instruções de tra-
balho, desenhos de mesas de montagem e ordens de fabricação,
são gerados automaticamente.
A estrutura de desenvolvimento e fabricação permite à Kroschu
oferecer aos clientes os chicotes modulares “free option”, o maior
diferencial de seus produtos.
A Kroshu destacou-se pela inovação na modularização de
chicotes e flexibilidade no fornecimento de variantes à Mercedes-
Benz do Brasil.
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Especial

Categoria: EXCELÊNCIA EM CUSTOS
Ganhador: Metalúrgica Riosulense S.A.

Empresa nacional de Rio do Sul, SC, a Metalúrgica Riosulense ini-
ciou atividades em 1946. A partir de 1957, especializou-se na fa-
bricação de guias de válvula para reposição. Hoje, é o maior
fabricante latino-americano de guias e sedes de válvula fundidas
em ligas especiais.
A Riosulense é parceira da Mercedes-Benz há vários anos,
fornecendo itens fundidos e usinados. Ela aceitou prontamente
a participar do Projeto COSD (Cost Oriented Supplier Develop-
ment) e, ao final da primeira experiência, se colocou à disposição
para a segunda. Foram mais de 100 propostas discutidas nos
dois projetos, o que resultou em economia de cerca de 5% no vo-
lume total do fornecedor com a empresa. Pró-ativa na troca de
informações, experiências e try-outs, a Riosulense se dispôs a
participar do terceiro projeto.

Categoria: EXCELÊNCIA COMER. EM MATERIAL INDIRETO E SERVIÇO
Ganhador: Heating & Cooling Tecnologia Térmica Ltda.

Empresa brasileira com sede em São Paulo, capital, certificada
com ISO 9001, a Heating & Cooling Tecnologia Térmica atua há
mais de 35 anos no mercado nacional e internacional nos seg-
mentos de engenharia térmica e instalações.
Uma das principais fornecedoras de serviços de engenharia para
a Mercedes-Benz do Brasil, a Heating & Cooling mostra compro-
metimento com os objetivos técnicos e comerciais, sem abrir
mão da qualidade e segurança.
O relacionamento com a Mercedes-Benz do Brasil supera os 20
anos, com serviços de engenharia térmica, instalações e in-
fraestrutura. Entre as importantes obras realizadas, incluem-se a
ampliação da Central de Água Gelada na área da Experiência,
para atender ao projeto EURO 5 e a nova Central de Água Gelada
do Prédio de abastecimento de utilidades, para atendimento ao
aumento de capacidade.

Categoria: EXCELÊNCIA OPER. EM MATERIAL INDIRETO E SERVIÇO
Ganhador: Atlas Copco Brasil Ltda.

Presente no Brasil desde 1955, há mais de 30 anos, a Atlas
Copco é fornecedora da Mercedes-Benz do Brasil em soluções
para sistemas de fixação, apertadeiras pneumáticas e elétricas,
garantindo a qualidade e a rastreabilidade nas principais monta-
gens dos produtos.
Flexível às exigências de seu cliente, a Atlas Copco, divisão Power
Tools, demonstra ótimo desempenho no desenvolvimento de
novos projetos, destacando-se pela expertise nos equipamentos
especiais. Apresenta constantes inovações em sua vasta gama
de produtos, focando a otimização de processos e atendendo aos
prazos estipulados.
Parceiro global, a Atlas Copco tem a maior participação no Grupo
Daimler em relação ao fornecimento de ferramentas e sistemas
de fixação.

Categoria: EXCELÊNCIA OPER. EM MATERIAL INDIRETO E SERVIÇO
Ganhador: Construcione Engenharia e Construções Ltda.

Com sede própria em Piracicaba, SP, e com presença de mais de
20 anos no mercado, a Construcione Engenharia e Construções
é uma empresa atuante em todo o território nacional. Atende di-
versos clientes dos segmentos industriais, comerciais e institu-
cionais.
Devido à ótima capacidade de engenharia e administração, exe-
cuta obras dentro dos prazos estabelecidos, sem abrir mão da
qualidade e segurança.
Desde 2005, a Construcione é fornecedora homologada da
Mercedes-Benz do Brasil para a construção civil, realizando im-
portantes reformas e obras na planta de São Bernardo do Campo,
entre elas: área de teste final para caminhões, piso da área de
testes de durabilidade e o Espaço Mercedes. Atualmente, é con-
tratada e responsável pela execução da obra de adequação da
fábrica da Mercedes Benz em Juiz de Fora.
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Meio Ambiente

OS GANHADORES DO PRÊMIO

DE Responsabilidade
Ambiental  

Confira nesta página, os ganhadores da segunda
edição do Prêmio de Responsabilidade Ambiental.
Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil 
reconhece os fornecedores que se destacam 
pelas boas práticas ambientais em seus processos
industriais. Dessa forma, reitera seu compromisso
com o desenvolvimento sustentável.
Os mais de 50 trabalhos inscritos foram submetidos
à avaliação de uma comissão julgadora formada por
representantes da Mercedes-Benz e da área de meio
ambiente do BNDES e das Fundações Universitárias
FAAP e FEI, de São Paulo.

1º Colocado: 

HÜBNER FUNDIÇÃO

2º Colocado: 

SCHULZ

3º Colocado: 

DENSO DO BRASIL

O Grupo Hübner iniciou atividades em
1980 e atualmente é um importante
fornecedor da indústria automotiva.
Conta com sete unidades industriais 
no Brasil, nas áreas de briquetagem, 
carvoejamento, siderurgia, fundição, 
usinagem, autopeças e implementos
rodoviários.
Com o projeto vencedor, "Produtos
Limpos e Ar Puro", o Grupo Hübner 
desenvolveu um sistema inovador em
nível mundial, no qual todo carvão 
vegetal utilizado em seus processos pro-
dutivos é obtido a partir da carboniza-
ção da madeira. O sistema de
carbonização Bricarbras permite a 
fabricação ecologicamente correta, sem
emissão de poluentes atmosféricos, do
carvão utilizado na fabricação dos 
componentes de veículos e peças 
Mercedes-Benz.
Como resultado do projeto, deixaram de
ser emitidos 6 mil toneladas de CO2 na
atmosfera durante o ano de 2010. 
Dentre outras vantagens, com o sistema
de carbonização, a produção de carvão
vegetal é conduzida em modelo fabril,
sem emissão de fumaça poluente e sem
impacto ambiental para a comunidade.

Fundada em 1963, a Schulz, de Joinville,
SC, possui uma moderna fundição de
ferro nodular e cinzento, além de uma
usinagem com máquinas de última 
geração produzindo componentes para 
indústrias automotivas.
Os investimentos constantes, assim
como as arrojadas metas da empresa,
lhe permitem não só manter a liderança
no segmento de compressores de ar 
alternativos de pistão e de diafragma,
como também atuar fortemente na linha
de compressores a parafuso, além de
evoluir continuamente no segmento de
componentes fundidos e usinados para
o setor automotivo.
A Schulz foi premiada por seu projeto
"Inovação e Sustentabilidade". Por meio
da sinergia com seus fornecedores, 
incorporou em seu processo de
moldagem uma nova matéria prima, 
o PCA (Pó de Carvão Aditivado). 
O resultado foi a redução de 67% no
consumo de areia nova e uma redução
de 62% no descarte de areia de
moldagem. Esta inovação refletiu em
ganhos de qualidade do produto, re-
dução de refugo por defeitos relaciona-
dos à areia de moldagem e ganhos
econômicos em 2010.

Líder mundial em inovação tecnológica,
a Denso fornece sistemas e 
componentes para todas as grandes
montadoras do setor automotivo no
mundo. Em seu portfólio estão
disponíveis produtos como compres-
sores, condensadores, evaporadores, 
intercoolers, radiadores, sistemas de
climatização etc.
A Denso tem se preparado para 
desenvolver e oferecer aos seus clientes
produtos que atendam às exigências 
sociais, ambientais e dos usuários.
Sendo assim, contribui efetivamente 
no desenvolvimento de um automóvel
do futuro.
Elegida em 3º lugar com o projeto
"Fábrica Eco Eficiente", a Denso do
Brasil demonstrou seu compromisso
ambiental efetivo com a implantação 
de sua nova unidade em Santa Barbara
d’Oeste, SP.
Com o objetivo de que esta nova planta
fosse considerada “Eco Eficiente”, foi
aplicado o princípio corporativo 
denominado “Eco Fábrica” quanto ao
projeto e construção de suas insta-
lações, uso racional de energia elétrica
e água e gerenciamento de resíduos.
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Produtos

MODELOS INÉDITOS NA LINHA DE ÔNIBUS
Com o lançamento da linha de ônibus 2012, a Mercedes-Benz
renova e amplia o mais completo portfólio do Brasil, passando a
oferecer 20 modelos de veículos para transporte urbano e
rodoviário. Três deles são inéditos: o chassi OF 1724, nova
solução da marca para o transporte urbano, intermunicipal, fre-
tamento e rodoviário de curtas distâncias, e os chassis O 500
MDA e UDA para ônibus articulados de alta capacidade de trans-
porte de passageiros, como o sistema BRT (Bus Rapid Transit) e
os corredores exclusivos.

NOVA GERAÇÃO DO SPRINTER 
Com a apresentação da nova geração de vans, furgões e chassis
da linha Sprinter, que chegam ao País a partir de abril de 2012, a
Mercedes-Benz passará a oferecer aos seus clientes padrões
ainda mais elevados de tecnologia, segurança, conforto e capaci-
dade de transporte.
Com design moderno, arrojado e cada vez mais atrativo, aliado
ao sofisticado acabamento interno, o novo Sprinter oferece ao
segmento de comerciais leves um elevado nível de conforto e er-
gonomia. Além disso, conta com maior PBT e entreeixos, o que
assegura maior capacidade de transporte.
O novo veículo destaca-se também por seu elevado padrão de
segurança, o que inclui o inovador sistema ESP Adaptativo®, que,
por meio da integração dos conhecidos ABS e ASR aos sistemas
EBV e BAS, garante maior estabilidade e reduz o risco de aci-
dente, mesmo em condições críticas de operação. Adicional-
mente, maiores airbags, estrutura com absorção de impactos e
maiores parabrisas e retrovisores aumentam o nível de segurança
do veículo.

Com a linha 2012, a Mercedes-Benz introduz no País exclu-
sivas e avançadas tecnologias para atendimento à legislação
PROCONVE P-7, que entrará em vigor a partir de janeiro do
próximo ano. Para caminhões e ônibus, a Empresa irá uti-
lizar o BlueTec 5, amplamente testado durante mais de três
anos. Foram mais de 52 mil horas de testes em bancos de
prova e cerca de 10.500.000 quilômetros de testes de dura-
bilidade em veículos, sendo 6.500.000 quilômetros com
caminhões.
O BlueTec 5 comprovou ser uma tecnologia eficaz, confiável,
econômica, amigável ao meio ambiente e com excelente desem-
penho, além de ser utilizada com sucesso na Europa desde 2005,
tendo hoje mais de 300.000 caminhões e mais de 25.000  ônibus
com BlueTec 5 circulando por ruas e estradas em todo o mundo.
Solução da Mercedes-Benz para o Sprinter, o BlueEFFICIENCY
utiliza sistema de recirculação dos gases de escape. Como o
Sprinter utiliza um motor diesel de alta rotação, no qual o trabalho
a plena carga não é constante, esta solução mostrou-se robusta
e eficaz, atendendo ao PROCONVE P-7.
Os novos motores da marca não só reduzem as emissões de polu-
entes, como também oferecem menor consumo de combustível,
mais potência e torque. Além disso, destacam-se pelos maiores
intervalos de troca de óleo.

NOVA IDENTIDADE VISUAL DOS CAMINHÕES
A linha de caminhões 2012 traz um forte impacto visual, graças
ao design inédito e moderno das cabinas, especialmente a grade
frontal e os conjuntos óticos de faróis. Com base no modelo top
de linha Actros, que se diferencia no mercado por seu perfil ar-
rojado, foi criada uma identidade similar para todos os veículos,
reforçando o conceito de família e acentuando a imagem de mo-
dernidade e força dos caminhões da marca.
Às já conhecidas famílias Accelo, Atego, Axor e Actros, juntam-
se agora os caminhões Atron, sucessores de modelos campeões
na preferência dos clientes.

A MERCEDES-BENZ, PELA PRIMEIRA VEZ EM SUA TRAJETÓRIA DE 55 ANOS NO
PAÍS, RENOVA TOTALMENTE, E AO MESMO TEMPO,  TODO O SEU PORTFÓLIO DE
CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES SPRINTER.

Nova linha 2012
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A nova linha Mercedes-Benz para 2012 foi a grande atração da
marca na 18ª Fenatran – Salão Internacional do Transporte.
Maior feira do setor no Brasil e na América Latina, o evento foi
realizado, de 24 a 28 de outubro, no Anhembi, em São Paulo. 
A fim de apresentar as principais novidades de suas famílias de
caminhões, a Mercedes-Benz expôs 12 modelos da linha 2012, além
de um furgão e uma van da nova geração do Sprinter. Além disso,
destacou na Fenatran as avançadas tecnologias BlueTec 5 e Blue-
EFFICIENCY. Uma árvore metálica gigante no centro do estande,
com diversos monitores, demonstrava, de forma criativa e dinâmica,
os diversos aspectos dessas tecnologias e seus benefícios em ter-
mos de desempenho, economia e compatibilidade ambiental.

No estande da Mercedes-Benz, diversas outras atrações estavam
reservadas aos visitantes. Em termos de produtos e serviços de pós-
venda, a Empresa mostrou que está totalmente preparada para
apoiar os clientes no que se refere às novas linhas de produtos e às
novas tecnologias. Isso já envolve estoque de peças dos veículos
da linha 2012, treinamento de frotistas e concessionários e
preparação da Central de Atendimento ao Cliente.
Durante o evento, a Mercedes-Benz apresentou uma grande novi-
dade de sua linha de produtos de pós-venda, a linha de óleos lubri-
ficantes de sua própria marca, que estará disponível para veículos
comerciais no ano que vem.

Eventos

ATRAÇÃO
NAFenatran
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Em outubro, a fábrica da Mercedes-Benz do Brasil em Juiz de
Fora, Minas Gerais, realizou try-outs a fim de verificar o
processo de montagem do primeiro caminhão leve Accelo e
do primeiro extrapesado Actros, modelos que começarão ser
produzidos em série a partir de janeiro de 2012, já com tec-
nologia BlueTec 5 e motores que atendem ao PROCONVE P-7.
“A unidade de Juiz de Fora reúne o que há de mais avançado em
termos de produção de veículos comerciais, equiparando-se às
mais modernas plantas da Daimler no mundo”, diz Ronald Lins-
mayer, COO e vice-presidente de Caminhões e Agregados da
Mercedes-Benz do Brasil. “Fabricaremos nessa unidade cami-
nhões com o elevado padrão global de qualidade dos produtos
da marca, que são reconhecidos por nossos clientes em todo o
mundo”.
O try-out permite a verificação do funcionamento de todo o sis-
tema de produção, envolvendo os diversos processos, máquinas,
equipamentos, ferramentas, pré-montagem de componentes,
montagem de periféricos, montagem final, abastecimento da

linha e outros detalhes, como as exigên-
cias de qualidade, segu-
rança e meio ambiente.
A unidade teve a oportu-
nidade também de re-
alizar mais uma etapa
fundamental de treina-
mento dos seus cola-
boradores para a pro-
dução de cami-
nhões. Mais de 400

funcionários estão há
mais de um ano se
preparando para isso em
São Bernardo do Campo.
Um grupo de 40 colabo-
radores esteve também
em treinamento na mon-
tagem do Actros na Ale-
manha, atuando agora como
multiplicadores no Brasil.

JUST-IN-SEQUENCE
A Mercedes-Benz do Brasil implantou um conceito inédito de mon-
tagem de veículos comerciais na unidade de Juiz de Fora. A novi-
dade é a criação do Parque de Fornecedores, área reservada para
empresas parceiras dentro da própria planta.
Com base nesse modelo, a Companhia cuidará especificamente
da montagem final do produto, ficando parte da pré-montagem e
o abastecimento da linha a cargo de sistemistas. Esses parceiros
poderão fornecer os subconjuntos já prontos ou montá-los no Par-
que de Fornecedores. Isso otimizará a entrega dos diversos com-
ponentes na linha, obedecendo ao sistema just-in-sequence.
As empresas Maxion (fabricante de longarinas), Randon (pré-mon-
tagem de periféricos do motor, paralamas traseiros, radiador e
mangueiras do sistema de arrefecimento, pedaleiras de freio e em-
breagem, coluna de direção e freio de mão) e Seeber (pintura de
peças plásticas e metálicas), já ocupam a maior parte do Parque
de Fornecedores, sendo responsáveis pelos maiores volumes de
componentes dos caminhões a serem montados em Juiz de Fora.

A PLANTA DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL EM JUIZ DE FORA 
JÁ REALIZOU OS TESTES DE FUNCIONAMENTO DE TODO O SEU
SISTEMA DE PRODUÇÃO DE CAMINHÕES.

Pronta para os caminhões
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