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Rumo à Indústria 4.0
Transformação digital
Novos veículos e tecnologias

Produção Mercedes-Benz, 
conectada com o futuro.
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Revista para os fornecedores da Mercedes-Benz do Brasil

epois de quatro anos de uma sensível queda na
produção de veículos comerciais no País, finalmente, os

volumes voltaram a crescer. Espero que todos nós tenhamos
saído mais fortes diante de tantos desafios, mais eficientes e
mais preparados. Até porque, além da retomada da economia
e do aumento nas vendas, novas tecnologias continuam a
chegar ao Brasil, com forte conteúdo eletrônico, elétrico e de
conectividade.
Mesmo nesses últimos anos desafiadores, a Mercedes-Benz

continuou acreditando no Brasil. Por isso, investiu, desde 2014, R$
500 milhões na novíssima linha de montagem de caminhões de São
Bernardo do Campo, que já nasce alicerçada em conceitos da
Indústria 4.0. Ao mesmo tempo, seguimos buscando novas maneiras
de sermos mais eficientes, produtivos e competitivos, com
otimização de custos e sem abrir mão da qualidade.
Com a nova linha de montagem de caminhões, a

Mercedes-Benz revoluciona a indústria de veículos comerciais no
Brasil, afinal, essa é a primeira do segmento a ganhar tecnologias e
processos da chamada quarta revolução industrial. Além disso, essa
fábrica de caminhões se torna uma das mais modernas de
caminhões do Grupo Daimler em todo mundo!
Com processos inovadores de produção e logística, a nova linha

concentra montagem e armazéns de peças num único prédio. Uma
das grandes novidades que impactam os fornecedores é que de 53
armazéns houve uma redução para 6 hubs logísticos integrados à
produção. Assim, muitas peças seguem agora diretamente para os
pontos de abastecimento na linha de montagem final, assegurando
muito mais eficiência e agilidade para os nossos processos e também
para os de vocês, nossos parceiros.
Com o novo conceito de produção de caminhões, a

Mercedes-Benz externou para fornecedores algumas atividades que
antes eram realizadas internamente na própria fábrica, como a
usinagem de peças e algumas pré-montagens de componentes. Isso
já gerou novos negócios para vários parceiros e a empresa segue
focada em seu core business, que é fabricar veículos. 
Os próximos passos rumo à Indústria 4.0 envolvem a

modernização das linhas de chassis de ônibus e de motores, câmbios
e eixos. A Empresa já programou novo investimento de R$ 2,4 bilhões
até 2022 para as plantas de São Bernardo do Campo e Juiz de Fora,
além do desenvolvimento de novos veículos comerciais. Ou seja,
teremos mais negócios para vocês, fornecedores.
E tão importante quanto essas oportunidades, essa revolução irá

nos levar a um novo patamar na indústria brasileira. Com mais
qualidade, eficiência e produtividade, ganhando agilidade, versa-
tilidade e competitividade para atender as atuais e as futuras
demandas dos clientes da nossa marca.
Cumprimento os ganhadores do 26º Prêmio Interação e do 8º

Prêmio de Responsabilidade Ambiental. Meus parabéns e o meu
muito obrigado por estarem vivendo o futuro junto com a
Mercedes-Benz do Brasil!

D
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Philipp Schiemer
Presidente da Mercedes-Benz do Brasil
& CEO América Latina

Vamos   
crescer JUNTOS

Prêmio Interação é um momento muito oportuno para
recebermos, todos juntos, os nossos fornecedores em

nossa casa e alinharmos expectativas para um ano que se inicia.
E nada melhor do que o segmento de veículos comerciais para
termos um bom retrato do comportamento da economia.
Deixamos finalmente um período de queda nas vendas, como
efeito da crise econômica, e finalmente voltamos a um rumo de
crescimento no ano passado.
Eu penso, porém, que é preciso ter os pés no chão. A recuperação

ainda é gradual. Por isso, é muito importante que o governo continue
controlando os índices econômicos, como inflação e taxas de juros.
Além disso, é preciso criar mais opções de financiamentos para que o
mercado siga aquecido. E também para que as empresas possam
trabalhar com planejamento de curto, médio e longo prazo.
A Mercedes-Benz está preparada para a retomada e os novos

negócios. Iniciamos 2018 com uma linha de caminhões totalmente
renovada. São mais de 30 novos recursos de tecnologia, conforto,
segurança, desempenho e economia. Nossa linha de ônibus urbanos
e rodoviários também mantém nossos bons resultados, afinal
contamos com o portfólio de produtos e serviços mais completo do
mercado. E não é diferente para o segmento da Sprinter que, depois
de 10 anos, voltamos a liderá-lo no ano passado. E para automóveis
premium, mercado em que batemos recorde de vendas em 2017, com
mais de 2,5 mil unidades emplacadas a mais que o segundo colocado.
Depois de muito empenho de nosso time, estamos vivendo um

momento histórico e muito especial na Mercedes-Benz do Brasil. Todos
nós ficamos muito felizes quando conseguimos realizar um sonho. É
dessa forma que estamos nos sentindo atualmente, saindo de um
sonho e vivendo o futuro tão esperado por nossa empresa: a
modernização da fábrica de São Bernardo do Campo! 
Ela começou, numa primeira fase, com a recente entrega da nova

linha de montagem de caminhões, que já nasceu com tecnologias da
Indústria 4.0. Esta é uma linha muito mais flexível, com todas as
máquinas conectadas, totalmente plugada com as outras áreas da
fábrica e até com Juiz de Fora e, no futuro, com o Grupo Daimler.
Desde o início deste ano, essa linha de montagem já é 15% mais

eficiente. Assim, estamos produzindo caminhões em 15% menos
tempo. Mas, muita coisa ainda irá acontecer até 2020. Até lá, traremos
mais novidades da Indústria 4.0.
Mas a modernização não passa apenas pelas tecnologias da

Indústria 4.0. Já foi iniciada também uma verdadeira revolução
logística, o que nos dará 20% de eficiência até o final de 2019 na
movimentação de peças e que certamente melhorará processos
também para vocês, nossos parceiros.
Ou seja, eu também reforço que, mesmo no maior período de

desafios no País, investimos R$ 500 milhões para essa fábrica e mais
R$ 230 milhões para Juiz de Fora, entre 2015 e 2018. E já garantimos
mais 2,4 bilhões de reais, de 2018 a 2022, para continuar a
modernização de nossas plantas e o desenvolvimento de novos
produtos. Vamos crescer juntos! Isso é muito bom para os nossos
negócios e para o Brasil!

O
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Mercedes-Benz do Brasil inaugurou em
março, em sua fábrica de São Bernardo do

Campo, uma linha completamente nova de montagem de
caminhões, dando um passo gigantesco e histórico rumo 
à implantação da Indústria 4.0 no País.
Com colaborador e tecnologia totalmente integrados, além de
processos inovadores de produção e logística, a nova linha
concentra a montagem de caminhões e os armazéns de peças num
único prédio. A tecnologia digital e a conectividade asseguram altos
padrões de eficiência, qualidade e produtividade.
“Assim como sempre aconteceu em sua trajetória de mais de 60
anos no País, nossa Empresa é a primeira do segmento de veículos
comerciais a inaugurar uma linha de montagem de caminhões
inovadora, que já nasce dentro do conceito de Indústria 4.0, com
tecnologias baseadas em pilares como hiperconectividade, Big
Data, armazenamento na nuvem e analytics. Ou seja, aqui, já
estamos vivendo o futuro”, ressalta Philipp Schiemer, presidente da
Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.

Investimento de R$ 500 milhões

Com equipamentos, ferramentas, processos e tecnologias de última
geração, a nova linha de montagem faz parte de um investimento
de R$ 500 milhões aplicados desde 2014. Foram três anos de
construção de um prédio totalmente novo que abriga a montagem
de caminhões, desde os leves aos pesados, e a logística de peças,
num sistema moderno, integrado e inteligente de produção.
“Em 2014, anunciamos o investimento de R$ 500 milhões e agora
chegou a hora de entregarmos essa fábrica totalmente pronta para
os nossos colaboradores e os nossos clientes. Isso será expandido
a todos os nossos processos produtivos, como as linhas de
agregados (motores, câmbios e eixos) e a fabricação de chassis de
ônibus em São Bernardo do Campo, como também à planta de Juiz

de Fora, onde produzimos cabinas e
caminhões Actros”, informa Philipp Schiemer.
“Tudo isso já está programado dentro do in-
vestimento de R$ 2,4 bilhões que anunciamos
recentemente para os próximos cinco anos, até 2022”.
Além de revolucionar a indústria de veículos comerciais no País,
a nova linha de montagem é inovadora também para o Grupo
Daimler. “Com essa iniciativa, está nascendo aqui no Brasil uma
das fábricas de caminhões mais modernas do Grupo Daimler”, diz
Philipp Schiemer. “Isso é motivo de orgulho, satisfação e alegria
para todos nós”.
Outro aspecto muito importante é que os próprios colaboradores
tiveram participação decisiva na concepção do ambiente de
trabalho da nova linha, que oferece melhor ergonomia e segurança,
trazendo reflexos muito positivos em produtividade. Além disso,
com os novos processos e tecnologias, há um salto significativo na
qualidade de vida dos colaboradores no dia a dia de suas atividades.

A

NOTÍCIAS

INDÚSTRIA
Mercedes-Benz  
rumo à  INDÚSTRIA
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NOTÍCIAS

Mercedes-Benz do Brasil alcançou, no final de outubro
passado, o marco histórico de produção de 3 milhões

de motores para caminhões e ônibus. Esse número refere-se
ao volume acumulado desde 1956, quando foi pioneira na
fabricação do primeiro propulsor a diesel nacional.
O motor que simboliza esse marco é o pesado OM 457 LA. Ele foi
fabricado na planta de São Bernardo do Campo, mesmo local onde
foi produzida a primeira unidade, que equipava o clássico caminhão 
L-312, o “Torpedo”.
“Nenhum outro fabricante de veículos comerciais chegou a esse
volume de produção no País. É com muito orgulho, satisfação e
emoção que compartilho esse momento histórico com toda a nossa
equipe de colaboradores e com os fornecedores”, diz Philipp Schiemer,
presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.

Os motores da marca são cada vez mais reconhecidos no mercado
pela avançada tecnologia, robustez, durabilidade e compatibilidade
ambiental. Isso é fruto do rigoroso processo de excelência e qualidade
nas linhas de produção e da competência e determinação das equipes
em entregar um produto que atende às expectativas dos clientes.

Sistemas de compras  
alinhados  COM O FUTURO

A

mundo está passando por uma transformação digital. A
maneira como interagimos com as mídias e com as

pessoas está mudando radicalmente. Todos nós vemos o efeito
que isso tem em nossas vidas cotidianas, tanto em casa como
no trabalho. Nesse contexto, a Daimler está empenhada em ser
uma Companhia que aproveite ao máximo o potencial oferecido
pela tecnologia da informação digital. Ela está orientando e
motivando seus colaboradores, suas atividades e toda a cultura de

trabalho para as novas possibilidades, o que torna a
Empresa mais ágil e mais eficaz. Na área de
Compras, essa nova forma de agir e pensar está
cada vez mais presente no dia a dia do comprador e

nas suas relações com seus parceiros internos e externos.
“A velocidade das mudanças traz a necessidade de estarmos cada vez
mais conectados com os nossos parceiros, o que tem exigido um forte
investimento da Empresa no desenvolvimento de novos sistemas e
ferramentas que alavanquem as ações do comprador na busca de
melhores resultados”, diz Ricardo Segala, gerente de Estratégia de
Compras da Mercedes-Benz do Brasil. “Para atingir o patamar que o
futuro da digitalização oferece, os próprios projetos de desenvolvimento
desses sistemas precisaram ser ajustados com a aplicação de
metodologias ágeis, cujas implementações ocorrem em etapas de
produto”.
De acordo com Ricardo Segala, “cada vez mais a comunicação entre
comprador e fornecedor se dará em plataformas online, nas quais o
negócio será realizado de maneira segura e transparente para todos e
na velocidade e agilidade que o mercado exige”.

O
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3.000.000 
de  MOTORES

Celebração do marco histórico
na própria linha de produção

DECLARAÇÃO DE ORIGEM
A MBBras, juntamente com a empresa Sandler & Travis
do Brasil (STTAS), tem trabalhado em conjunto para a
obtenção dos Certificados de Origem das peças que
compõem nossos veículos.
O Certificado de Origem permite a obtenção de benefícios
tarifários nos países com os quais o Brasil mantém
acordos comerciais, tornando-se portanto imprescindível
para a comprovação e a manutenção da competitividade
dos produtos brasileiros no mercado internacional. 
Sua colaboração é importante para nós! 
Mercedes-Benz do Brasil

STTAS: mercedesbenzorigin@sttas.com  

Você 
SABIA? 
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om longa parceria com a Mercedes-Benz, a Cinpal, 
de Taboão da Serra (SP), produz forjados e fundidos, 

que são fornecidos brutos ou acabados em suas modernas
instalações de usinagem e tratamento térmico. Recentemente,
investiu em nova instalação com 10.000 m² e uma prensa 
de 12,5T para atender à demanda de peças forjadas que
requerem a mais alta qualidade, como o fornecimento 
de vigas de eixo para a Mercedes-Benz. Com uma equipe 
de alta performance atuando com sucesso e empenho em
diversos projetos, destaca-se pela agilidade no
desenvolvimento de novos itens, qualidade e logística, 
nas mais diversas aplicações de semi-eixos, eixo de freios,
carcaças e tampas do diferencial, engrenagens e suportes,
além dos conjuntos de volantes para os motores.

undada em 1998, em Vacaria (RS), a Resfri Ar atua 
no setor de climatizadores de ar e acessórios para

melhorar a vida do caminhoneiro na estrada. Demonstra 
total comprometimento pela busca contínua da inovação 
em sistemas de umidificação de ar, calibradores de ar
(Rodoar), geladeiras externas e portáteis e acessórios em geral.
Líder do segmento, a Resfri Ar atua em estreita parceria no
desenvolvimento de produtos e soluções técnicas para a área
de Engenharia da Mercedes-Benz, atendendo com qualidade 
e rapidez na produção e entrega de protótipos.
Investimento em equipamentos de ponta, com amplo
laboratório de testes e um forte e atuante time de engenheiros
e pesquisadores, são diferenciais da Resfri Ar, o que a torna
benchmarking em qualidade, confiabilidade e segurança.

Metalac, fundada em 1953, atualmente é uma
subsidiaria do grupo Precision Castparts Corp. 

Com sede em Sorocaba (SP), atua no mercado de fixadores 
de alta resistência para aplicação crítica, tais como 
parafuso de biela, de roda e de mancal, entre outros.
A empresa mantém uma estreita parceria com a área 
de Engenharia da Mercedes-Benz, participando de
desenvolvimentos e de soluções técnicas, atendendo com
qualidade, rapidez e eficiência na entrega das amostras.
A Metalac possui uma estrutura laboratorial e uma equipe 
de pesquisadores e engenheiros de primeira categoria,
tornando-a referência de qualidade na fabricação 
de fixadores no Brasil.

Categoria

EXCELÊNCIA EM QUALIDADE

Ganhador

Metalac SPS Indústria 
e Comércio Ltda.

Categoria

EXCELÊNCIA EM QUALIDADE

Ganhador
Cinpal – Cia. Industrial de Peças 

para Automóveis

Categoria

EXCELÊNCIA EM QUALIDADE

Ganhador
Resfri Ar Climatizadores 
e Equipamentos Ltda.

GALERIA DOS GANHADORES

Conheça os fornecedores 

que se destacaram, em 2017, 

pela excelência em qualidade, 

logística e custos, bem como 

em excelência operacional 

e excelência comercial, além 

de duas categorias especiais.

A

C

F
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Haldex foi fundada em 1887 na Suécia com 
a produção de relógios. Em 1916, visando a

diversificação da linha de produtos, desenvolveu 
e obteve a patente para fabricação de ajustadores 
de freios, primeiramente para trens.
Ampliando sua atuação global, iniciou operações no Brasil 
em 1992 com o fornecimento de ajustadores mecânicos para 
o mercado de reposição. Em 2000, adquiriu a planta da FBF 
no Rio de Janeiro. A partir de 2003, iniciou o fornecimento 
de ajustadores automáticos. Hoje, a Haldex do Brasil 
está localizada em São José dos Campos (SP). A pontualidade 
está no DNA desta empresa desde sua criação e tem sido 
um fator essencial no atendimento às necessidades 
da Mercedes-Benz, assegurando agilidade e flexibilidade 
para atendimento aos clientes da marca.

mpresa com mais de 40 anos no mercado, 
a Metalkraft está localizada no município de Quatro

Barras (PR). A empresa conta com uma equipe 
de mais de 500 funcionários em uma instalação 
de 90.000 m2 de terreno e 13.000 m2 de área construída. 
Seu foco é a usinagem de peças em ferro fundido, injeção 
e usinagem de peças em alumínio.
A parceria com a Mercedes-Benz tem uma trajetória com 
mais de 20 anos, entregando itens usinados em ferro fundido,
como componentes de freio e suportes. Atende 
às demandas com alta competitividade em custos, além 
de qualidade e pontualidade nas entregas, demonstrando 
ser um verdadeiro parceiro. O excelente relacionamento 
entre as empresas pode gerar novas oportunidades e novos
negócios.

Com mais de um século de história, a Durametal, 
de Maracanaú (CE), atua na fundição e usinagem 

de tambores de freio, discos de freio e cubos de roda. Além 
de fornecer para montadoras no Brasil, exporta para mais 
de 12 países. A parceria com a Mercedes-Benz teve início 
em 1997, primeiramente com o fornecimento de um tambor,
que logo veio a ter o incremento de outros, graças à qualidade
e pontualidade nas entregas, bom relacionamento e
comprometimento, buscando sempre ofertar produtos com
preços competitivos. Após 20 anos fornecendo tambores,
houve a nomeação, em 2017, de um cubo de roda para um
projeto da Mercedes-Benz. Este será o primeiro cubo a ser
entregue pela Durametal, prevendo-se o início de uma nova
história de sucesso, a exemplo do fornecimento dos tambores
de freio.

undada em 1994, a Metalpart, de Diadema, 
na Região Metropolitana de São Paulo, conta com 

um parque fabril moderno e completo, inclusive com áreas 
de ferramentaria e engenharia. A empresa atende montadoras
e sistemistas, atuando exclusivamente no mercado de O&M.
Para a Mercedes-Benz do Brasil, a Metalpart fornece cerca 
de 400 itens, entre conjuntos soldados, travessas e suportes
em geral. Fornecedora há mais de 24 anos, a Metalpart 
é uma grande parceira na flexibilidade da programação 
de peças, conseguindo atender às demandas em casos 
de aumento ou diminuição do programa em curto prazo,
sempre com qualidade e confiabilidade.

resente no Brasil desde 1996, a Dytech Automotive
desenvolve e produz tubulações automotivas para

combustível, freio e ar condicionado. Em 2012, foi adquirida
pela japonesa Sumitomo Riko Group, tornando-se a principal
fabricante de tubulações da América do Sul. Destaca-se pelo
desenvolvimento de novas tecnologias em laboratório próprio
de testes, suporte técnico, alta capacidade de reação em
modificações e reestilizações de produtos, disponibilidade para
absorver variações de demandas tecnológicas de curto prazo,
competitividade e qualidade. A S Riko desenvolveu as
tubulações de ar condicionado dos caminhões Atego e Axor.
Mostra-se sempre proativa na apresentação de ideias para
redução de custos sem o comprometimento da qualidade 
de seus produtos.

undada em 1998, a Próturbo iniciou no ramo automotivo
com o fornecimento de usinagem de componentes de

precisão para turbocompressores, passando depois a diversificar
suas atividades. Na Mercedes-Benz, o início de fornecimento
ocorreu em 2009 com peças de alumínio fundido, mas foi em 2012
que expandiu os negócios com o desenvolvimento de um pacote 
de tubulações de ar quente e frio para motores BR 900 e OM 460.
Sempre desafiada a reduzir custos, a Próturbo buscou a melhoria
contínua de processos produtivos e garantiu melhores eficácia 
e eficiência na fundição de alumínio, tanto em gravidade quanto
em alta pressão. Apresentando excelentes índices de entrega 
e qualidade, destaca-se ainda pela competitividade comercial,
buscando sempre novas alternativas de redução de custos, seja 
em projetos de nacionalização ou otimização de processos.

Categoria

EXCELÊNCIA EM LOGÍSTICA

Ganhador
Durametal Ltda.

Categoria

EXCELÊNCIA EM LOGÍSTICA

Ganhador
Metalpart Indústria 
e Comércio Ltda.

Categoria

EXCELÊNCIA EM LOGÍSTICA

Ganhador
Haldex do Brasil Indústria 

e Comércio Ltda.

Categoria

EXCELÊNCIA EM CUSTOS

Ganhador
Metalkraft S.A. 

Sistemas Automotivos

Categoria

EXCELÊNCIA EM CUSTOS

Ganhador
S Riko Automotive Hose 
Tecalon Brasil S.A.

Categoria

EXCELÊNCIA EM CUSTOS

Ganhador
Próturbo Usinagem 
de Precisão Ltda.

C

F

A E

P

F
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GALERIA DOS GANHADORES

sta empresa de Belo Jardim (PE), iniciou operações em
1957 e tornou-se exemplo de sucesso. É o maior fabricante

de baterias do País, para automóveis, veículos pesados, motos,
náuticas, estacionárias e tracionárias e mercados de reposição.
A Mercedes-Benz faz parte desta história desde 2005, sendo 
a Moura ganhadora do Prêmio Interação em 2005 e 2007. 
Além de ter a maior participação no fornecimento de baterias 
para caminhões e ônibus da marca, a Moura foi nomeada 
para fornecer todas as baterias estacionárias de empilhadeiras,
sendo muito competitiva e com qualidade. Também possui
contrato de manutenção de longo prazo para manutenção 
e substituição de baterias. Desta vez, foi reconhecida pela parceria
dos últimos anos visando a implementação de novas tecnologias,
além da disposição em continuar inovando.

motivação para indicação da Dürr Brasil, sediada em 
São Paulo capital, para o Prêmio Interação na categoria

“Excelência Operacional” foi o esforço permanente do fornecedor
para a melhoria, desenvolvimento e desafios de novos produtos 
e processos. Além disso, a situação financeira saudável e estável 
da Dürr é considerado um fator importante para a parceria
confiável de longo prazo.
Igualmente importante para o reconhecimento do Interação 
é a experiência global da Dürr na execução segura de projetos 
em todo o mundo. Notadamente, no Brasil contribuiu para 
o sucesso da implementação de projetos nas plantas 
da Mercedes-Benz do Brasil com excelência na execução,
cumprimento dos prazos e no resultado operacional.

Engemetal é fornecedora da Mercedes-Benz há mais 
de 15 anos, nas plantas de São Bernardo do Campo (SP) 

e de Iracemápolis (SP). Destaque para a fabricação 
e montagem das estruturas metálicas do Body Shop dos
automóveis Classe C e GLA, além da instalação dos KBKs 
nas linhas de produção.
Recentemente, forneceu um mezanino para armazenagem 
de peças na unidade da Mercedes-Benz em Campinas (SP).
Também venceu a concorrência para fornecimento das 
marquises da nova linha de produção de caminhões de 
São Bernardo do Campo.
A empresa é proativa e flexível para eventuais modificações 
ou correções dos projetos contratados. Além disso, sempre 
é acessível nas negociações visando o melhor custo benefício 
para a Mercedes-Benz.

resente no País desde 2001, a T-Systems do Brasil 
é parceira de negócios na prestação de serviços de

engenharia e, principalmente, na área de TI (Tecnologia da
Informação), sendo o fornecedor com o maior contrato individual.
A empresa foi reconhecida em 2017 pela grande parceria e
flexibilidade nos desafios apresentados pela Mercedes-Benz.
Mesmo não renovando seu maior contrato individual (Mainframe),
atuou pró-ativamente na transição com o novo fornecedor de
maneira a atender todas as datas e a implementação com total
sucesso. Nos demais contratos, colaborou com o projeto Acelera
2018, apresentando propostas e melhorias que geraram economia.
Também foi importante para a implementação de um novo modelo
de contratação de serviços de engenharia, o que gerou redução 
de 29,5% nos preços anteriores.

Categoria

ESPECIAL

Ganhador
Moura Baterias Automotivas 

e Industriais Com. Exp. e Imp. Ltda.

Categoria
MATERIAIS INDIRETOS E SERVIÇOS –

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Ganhador
Dürr Brasil Ltda.

Categoria
MATERIAIS INDIRETOS E SERVIÇOS –

EXCELÊNCIA COMERCIAL
Ganhador

Engemetal Construções e Montagens Ltda.

Categoria
MATERIAIS INDIRETOS E SERVIÇOS – ESPECIAL

Ganhador
T-Systems do Brasil Ltda.

E A

A P
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MEIO AMBIENTE

Sociedade Michelin de
Partic. Ind. Com. Ltda.

Vallourec Soluções
Tubulares do Brasil S.A.

Schulz S.A.

( 7º ano da premiação )

COMVEIMA PIRASA RIO DIESEL

Vitória da Conquista (BA) – “Reviverde”.
Reutilização de pallets de madeira para criar
estruturas para o plantio de hortas e
minijardins doados a instituições públicas
de ensino. Assim, as crianças aprendem,
desde cedo, a importância da
conscientização ambiental.

Limeira (SP) – “Construindo um futuro
sustentável”. Doação a uma creche de
casinhas de brinquedo construídas pelos
próprios colaboradores, que utilizaram
pallets de madeira que seriam descartados.
Além disso, foram realizadas palestras
educativas às crianças.

Nova Iguaçu (RJ) – “Pneus Verdes:
Projeto Cidade Sustentável”. Em
parceria com a Secretaria do Meio
Ambiente, foi disponibilizado um caminhão
para recolher pneus em borracharias,
depósitos e outros locais, visando 
o descarte adequado. Foram recolhidos 
120 mil pneus.

“Programa Ouro Verde Bahia (POVB) ” –
A Reserva Ecológica Michelin é uma área
protegida de 3.096 hectares, que visa 
à produção de matéria-prima renovável,
promovendo assim a proteção do meio
ambiente.
A reserva faz parte do Programa Ouro
Verde Bahia, que inclui trabalhos de
pesquisa econômica, social e agronômica.
O objetivo é estimular a economia regional
e melhorar o padrão de vida dos pequenos
agricultores, por meio do plantio de
melhores variedades da seringueira.
Dentro da Reserva Ecológica já são mais
de 100 mil mudas plantadas, de 215
espécies diferentes, com redução de 85%
da caça na região, 2 mil espécies da fauna
e flora catalogadas e cerca de 60 mil
visitantes por ano. Além disso, são mais
de 90 artigos científicos publicados, 94
pesquisas de biodiversidade concluídas 
e 13 em andamento. Este trabalho traz
ganhos imensuráveis para a região
(https://rem.michelin.com.br/REM/
reserva/).

“Plano de Racionamento de Água” –
Este projeto foi iniciado na unidade
Barreiro em 2015, com o objetivo de
reduzir o consumo de água da planta.
Foram realizadas várias reuniões para
troca de ideias com as áreas, sempre 
com foco na quebra de paradigmas,
visando a adoção de ações técnicas 
e comportamentais.
Após o planejamento, diversas ações
foram adotadas, envolvendo inspeções 
e manutenções de equipamentos, redes 
e acessórios hidráulicos, uso intenso 
de recirculação e reuso de água, consumo
racional e um trabalho de conscientização
dos colaboradores por meio de
treinamentos e campanhas internas, além
de muitas outras iniciativas.
Como resultado, a redução do consumo
de água foi de 25% em 2015 (em relação 
a 2014) e de 26% em 2016 (frente a
2015), apresentando uma redução
acumulada de 44% em dois anos. Este
percentual representou um volume de
cerca de 754.000 m³ por ano, ou seja,
mais de 700 milhões de litros no período,
gerando ainda uma economia financeira
de mais de R$ 2 milhões.

“Aproveitamento Sustentável de Águas
Pluviais no Processo Industrial ” – Este
projeto visa o aproveitamento da água da
chuva para abastecimento de processos
industriais da empresa, localizada no
município de Joinville, em Santa Catarina.
Foram instalados 6 reservatórios de 60 m³
e 8 reservatórios de 100 m³ para
abastecer as torres de resfriamento 
dos fornos e a central de preparo da areia
de fundição.
Com estes reservatórios, houve uma
redução do consumo de água da
concessionária em cerca de 70% e uma
economia de R$ 300 mil por ano. A
quantidade de água economizada, pode,
por exemplo, abastecer cerca de 8 mil
pessoas por dia.
Este projeto auxilia também no controle
de inundações e na preservação dos
mananciais, agregando valores de
sustentabilidade para a empresa.

ichelin, Schulz e Vallourec foram
reconhecidos pela Mercedes-Benz 

do Brasil por boas práticas ambientais 
em seus processos industriais e instalações. 
Os trabalhos inscritos, relativos ao ano de 2017,
foram submetidos à avaliação de uma comissão
julgadora formada por membros da 
Mercedes-Benz e das universidades FEI, 
FRB e UNICID. 

M

9

de VEÍCULOS COMERCIAIS
Concessionários
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10 Revista para os fornecedores da Mercedes-Benz do Brasil

ais uma vez de forma pioneira, a Mercedes-Benz é a
primeira fabricante de veículos comerciais do Brasil

a lançar um programa de fidelidade e recompensas para
clientes. A abrangência é nacional, trazendo vantagens para todos
os participantes, sejam proprietários dos veículos, motoristas e os
demais públicos que estão próximos da marca no dia a dia.
O programa baseia-se num conceito amplamente consolidado 
no mercado, como nas milhagens de companhias aéreas e cartões
de crédito. Assim, a cada R$ 1,00 gasto com peças e serviços, 
o frotista ou o autônomo ganha 1 ponto, podendo utilizar 
a pontuação acumulada para obter descontos ou até mesmo
isenção de pagamento em outras compras de peças e serviços nos
Concessionários Mercedes-Benz no Brasil. Um grande diferencial
desse programa de fidelidade e recompensas é que os pontos
conquistados têm validade de 5 anos, o maior do mercado. Há
também uma outra forma de recompensa, que são as chamadas
“estrelas”, que premiam o relacionamento e a preferência pela
marca.

M

eafirmando sua posição de Empresa
inovadora no mercado brasileiro, a

Mercedes-Benz novamente introduz avan-
çadas tecnologias para os seus chassis de
ônibus. Já estão disponíveis no País o sistema
de desligamento automático do motor (EIS) e o
inédito módulo de recuperação de energia
elétrica (RKM), que asseguram mais rentabilidade
para as empresas de ônibus.
Além da redução do custo operacional, essas
novas tecnologias diminuem o consumo de
combustível e melhoram a eficiência energética,
trazendo ganhos para as empresas de transporte
de passageiros, para a qualidade do ar e a preser-
vação do meio ambiente.
O sistema EIS é item de série para toda a linha
de ônibus urbanos e rodoviários. O módulo RKM

é opcional para os chassis O 500 M e U, 
bem como para articulados e

superarticulados.

Os pontos conquistados têm validade de 5 anos

R

Mercedes-Benz 
se destaca pela 
inovação no 
segmento de 
ônibus

Inédito programa de
Fidelidade e RECOMPENSAS

mais TECNOLOGIA
Ônibus ganham 
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de CAMINHÕES
Nova linha 

ano de 2018 começou com uma linha de caminhões
Mercedes-Benz totalmente renovada nas estradas do

País. São mais de 30 novos recursos de tecnologia, conforto,
segurança, desempenho e economia para as famílias Accelo,
Atego, Axor e Actros. Dessa forma, eles estão totalmente
atualizados e sintonizados com as reais necessidades do
transporte de carga no Brasil, tendo como base o compromisso
“As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve”.
Os caminhões ACCELO (os leves 815 e 1016 e o médio 1316 6x2)
receberam 15 novos recursos. Entre as novidades incluem-se a
nova cabina estendida, novo câmbio totalmente automatizado,
auxílio de partida em rampa, controle de tração, novo banco
pneumático (opcional) para o motorista e tanque adicional de

combustível de 150 litros. Já a linha ATEGO de médios e semi-
pesados ganhou aprimoramentos solicitados por clientes, como o
Pacote Robustez. Além disso, são 13 novos itens, entre eles, novo
climatizador, painel com novas funções, novo piloto automático,
sistema de distribuição da força de frenagem e controle de tração.
O principal lançamento da linha AXOR é o novo túnel do motor
rebaixado. Essa família de extrapesados ganhou 13 novidades,
resultando em um novo caminhão.
As novidades da linha de extrapesados ACTROS ficam por conta
da nova grade frontal na mesma cor do caminhão, novas cores de
cabina, painel de instrumentos com novas funções, atualização da
inteligência do câmbio PowerShift e novo piloto automático.

Linha 2018:“As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve.”

O

Mercedes-Benz tem duplo motivo para come-
morar o sucesso da linha Sprinter no Brasil. Em

2017, quando chegou a 20 anos da presença desta linha
de veículos no País – com cerca de 126.000 unidades vendidas
nestas duas décadas – a Empresa retomou a liderança de
mercado na categoria de Large Vans após 10 anos, com 36,7%
de participação de mercado e 6.327 unidades emplacadas. 
Em 2017, a Mercedes-Benz foi a única marca entre os principais
concorrentes a registrar crescimento no volume de vendas em
relação ao ano anterior, 31% a mais, enquanto o mercado como
um todo teve queda de 5%. E mais: em apenas cinco anos,
aumentou seu market share em mais de 21 pontos percentuais,
saltando de 14,9% em 2012 para 36,7% em 2017.
O êxito da Sprinter no País está ligado ao seu elevado padrão de
tecnologia, qualidade, desempenho, segurança e conforto, bem
como ao excelente custo operacional e custo/benefício. Além
disso, os veículos Sprinter são amplamente reconhecidos pelo
ótimo valor de revenda e maior liquidez, porque têm grande
procura, pois são os mais desejados da categoria.

A

DESTAQUES

em LARGE VANS
Retomada da liderança 

Veículos Sprinter, os mais
desejados da categoria
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Grandes negócios   
para 2018

Siga a  
CLASSE X

Mercedes-Benz começou o ano movimentando de
forma expressiva o mercado. Entre dezembro e janei-

ro, a Empresa negociou mais de 6.200 veículos comerciais,
que serão entregues aos clientes ao longo deste ano.
“Começamos muito bem 2018, ano que está sinalizando a retomada
do crescimento da economia, o que traz reflexos positivos ao
mercado de caminhões, ônibus e comerciais leves”, diz Roberto
Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Isso nos motiva a
continuar perseguindo o mote ‘As Estradas falam. A Mercedes-Benz
ouve’, entregando ao cliente o produto por ele desejado”.
Entre dezembro e janeiro, a Mercedes-Benz realizou negócios

envolvendo 1.073 caminhões para atender segmentos como
agronegócio, logística, transporte de combustíveis e químico,
mineração e madeira.
As licitações do transporte escolar e as renovações nos segmentos
urbano e rodoviário estão puxando as vendas de ônibus. Em dois
meses, a Empresa negociou 3.985 chassis de ônibus para diferentes
empresas e para o programa Caminho da Escola do FNDE. 
A Mercedes-Benz negociou também 1.154 veículos Sprinter, entre
vans de passageiros e furgões, para implementação de ambulâncias,
respondendo ao aumento de demanda do e-commerce, varejo e
licitações na área de atendimento da saúde, além do transporte de
passageiros, com lotação, fretamento, turismo e escolar.

A

Mais de 6.200 veículos 
para entrega ao longo do ano

Classe X ultrapassa 
as fronteiras do mundo
clássico das picapes

om início de vendas no mercado europeu no fim
deste ano e chegada ao Brasil em 2019, a Classe X

é um dos maiores projetos recentes da Mercedes-Benz,
marcando sua entrada no segmento de picapes médias.
Por meio de perfis no Facebook e Instagram será possível
acompanhar todos os detalhes já revelados sobre essa novidade da
marca, assim como seus próximos passos até a chegada no
mercado brasileiro.
A Classe X apresenta não só um design progres-
sista, como também excepcional versatilidade de
utilização: de picape robusta adequada para todos
os terrenos a veículo familiar feito para o estilo de
vida urbano. Ultrapassando as fronteiras do mundo
clássico das picapes, a Classe X realça os pontos
fortes de uma picape média e as características
típicas reconhecidas nos produtos Mercedes-Benz,
como dinâmica de condução, conforto, design,
segurança, conectividade e exclusividade.

C
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