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Em 2013, o mercado de veículos comerciais teve uma
retomada de volumes. Vínhamos do recorde de vendas de
caminhões em 2011, e enfrentamos uma redução em 2012,
devido à chegada do Euro 5. Este é um cenário muito positivo.
Porém, frente às oscilações do mercado, a reação da cadeia
de suprimentos para uma retomada não é tão simples.
Entendemos os desafios que isso nos impõe, na complexidade
da gestão de todos os elos da corrente de fornecedores.
Para testar ainda mais a nossa capacidade de superação, temos que
considerar a volatilidade maior que voltou a afetar a economia do
Brasil. Depois de anos de moeda estável, voltamos às variações do
câmbio e sabemos o quanto isso impacta nas decisões e ações da
nossa empresa, assim como nos fornecedores.
É preciso considerar também que ainda temos muito a entender
sobre os efeitos do Inovar-Auto em toda a cadeia de produção
e de suprimentos. A Mercedes-Benz do Brasil sempre teve um alto
conteúdo local. Mesmo assim, queremos reforçar ainda mais a
parceria com os fornecedores, especialmente no que se refere ao
desenvolvimento de produtos e tecnologias, seja para o atual
portfólio, seja para o que iremos criar no futuro.
É importante atentar também para o fato de que mercado está cada
vez mais exigente, com os clientes solicitando produtos para novas
e diversas aplicações. Na Fenatran, a Mercedes-Benz demonstrou
que está atenta a essa realidade. Apresentou caminhões
vocacionados, como o Atego coletor de lixo, o Atron para bebidas
e o Axor 3131 para a construção civil. E lançou muitas novidades,
como as novas configurações internas de cabinas para o Atego
e o Axor, assim como o câmbio automatizado PowerShift para outros
modelos de Axor e Atego.
A cadeia de suprimentos desempenhou um papel muito importante
para que a Mercedes-Benz pudesse oferecer essas novidades aos
clientes de caminhões. Já no segmento de ônibus, compartilho com
os fornecedores o sucesso dos superarticulados O 500, assim como
do nosso ônibus rural escolar.
Com a competitividade na ordem do dia, precisamos, mais do que
nunca, juntar forças. Nesse sentido, assim como a Mercedes-Benz
tem estimulado uma maior proximidade com os clientes, vem
buscando maior interação e parceria com a cadeia de suprimentos.
Sempre com foco em qualidade, agilidade e flexibilidade frente às
atuais e às novas demandas dos clientes e do mercado.
Cumprimento os fornecedores ganhadores do 22º Prêmio Interação
e do 4º Prêmio de Responsabilidade Ambiental. Com essa iniciativa, a
Mercedes-Benz visa coroar o trabalho e a dedicação de suas equipes.

“

www.chromadigital.com.br

Fotografia
Fernando Favoretto/Wagner Malagrine
Tiragem
800 exemplares
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Palavra do Presidente

Crescimento com
EFICIÊNCIA
Prezados Fornecedores,

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

Com muita satisfação,
anunciamos o investimento
de R$ 1 bilhão em nossos
negócios de caminhões e
ônibus para 2014 e 2015”

ao longo de uma brilhante trajetória de 57 anos no País,
a Mercedes-Benz do Brasil sempre ocupou posição de
vanguarda na indústria automotiva, investindo
permanentemente em suas plantas, na capacidade
de produção e desenvolvimento tecnológico, no
aprimoramento de produtos, em iniciativas sociais
e ambientais, assim como em recursos humanos.
Com muita satisfação, anunciamos o investimento de
R$ 1 bilhão em nossos negócios de caminhões e ônibus
para 2014 e 2015, parte dele com financiamento
do BNDES. Com isso, estamos completando o maior
investimento do setor no Brasil, alcançando R$ 2,5
bilhões em veículos comerciais entre 2010 e 2015.
Para reforçar a crença da Daimler no Brasil, a
Companhia anunciou também a criação de uma nova
fábrica de automóveis Mercedes-Benz no País. Com
investimento inicial de R$ 500 milhões, a futura planta
será construída em Iracemápolis, São Paulo.
Os investimentos em caminhões e ônibus permitirão
que a Mercedes-Benz reforce ainda mais a sua
competitividade num mercado extremamente disputado,
como o do Brasil. Para tanto, nossa marca tem se
consolidado, cada vez mais, como geradora de uma
solução completa para o cliente. Se ele necessita de um
veículo novo para transporte de cargas ou passageiros,
oferecemos o maior e mais completo portfólio do
mercado, como também a mais abrangente gama de
produtos e serviços de pós-venda. À qual, aliás, soma-se
agora a nova geração do FleetBoard, o inovador sistema
de gestão de frota e segurança.
Se o cliente preferir comprar ou vender um caminhão
usado, conta com a possibilidade de negócios da
SelecTrucks, a nossa divisão de seminovos. E mais:
ele sempre pode contar com o suporte do Banco
Mercedes-Benz para financiar o seu veículo. Como se vê,
o cliente Mercedes-Benz encontra tudo o que necessita
dentro da própria marca. Com isso, desejamos que ele
permaneça conosco por muito tempo, fazendo bons
negócios, sempre com muita satisfação.
Somos apaixonados pela inovação. Os profissionais
da Mercedes-Benz trabalham em sinergia para verificar
tendências e traduzir as necessidades dos clientes
em projetos de engenharia e, por fim, em veículos com
excelente relação custo/benefício.
Agradeço a parceria e o comprometimento dos
fornecedores para com os objetivos da Mercedes-Benz.
Tenho a certeza de que estamos preparados para
competir e crescer mesmo em um cenário muito acirrado.
Com apoio de vocês, temos capacidade de produção
suficiente e estamos realizando uma série de medidas
que visam otimizar ainda mais os nossos processos.
O foco da Mercedes-Benz é o crescimento com eficiência,
de forma sustentável. Contamos com os fornecedores
para manter esse compromisso sempre em evidência.

interAção
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Notícias

Capacitação de Fornecedores

para o Inovar-Auto
A Mercedes-Benz do Brasil já contempla os requisitos do
Programa Inovar-Auto. Porém, como o impacto desse novo
regime automotivo brasileiro é muito grande em todo o
segmento automotivo e em toda a cadeia de suprimentos, a
empresa vem realizando uma importante parceria com seus
fornecedores a fim de maximizar resultados frente às
exigências crescentes do programa, especialmente o
aumento do conteúdo local com competitividade e a melhoria
contínua de custos. “Dentro de nossas iniciativas de
desenvolvimento de fornecedores frente ao Inovar-Auto, merece
destaque o projeto COSD (Cost Oriented Supplier Development)”,

Benchmarking
Center
Com abertura e disposição cada vez maior para ouvir o que o
mercado e os seus parceiros têm a dizer, a Mercedes-Benz do
Brasil promoveu, ao longo de 2013, uma série de workshops
com os fornecedores. “Realizamos, em média, um encontro por
mês, utilizando todo o potencial do Benchmarking Center, estrutura
criada há cerca de um ano na fábrica de São Bernardo do Campo,
com área de 900 m2”, diz André Wulfhorst, gerente sênior de
Compras. Cerca de 10% dos fornecedores de produtos para
veículos e agregados participaram de workshops sobre diversos
sistemas, como, por exemplo, arrefecimento, suspensão,
amortecedores, tanques, isolamento acústico, trambulação e
chicotes, entre outros. “Cada vez mais, queremos saber o que a
cadeia de suprimentos tem a nos dizer. O fornecedor traz o
conhecimento e a experiência de quem é o fabricante”,
diz ele. A Mercedes-Benz sempre ouviu seus
fornecedores e, agora, com o Benchmarking
Center, está ainda mais estruturada

diz Ugo Ibusuki, gerente sênior de Compras. “Com esse objetivo,
já desenvolvemos mais de 20 projetos de capacitação de
fornecedores locais. Estamos envolvendo os parceiros que querem
expandir negócios com a Mercedes-Benz do Brasil por meio da
busca de conteúdo local com nível de competitividade compatível
aos padrões globais”. De acordo com o gerente, a capacitação de
fornecedores atua em duas frentes: uma por meio dos projetos do
COSD e outra através de parceria com o IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, para o desenvolvimento de fornecedores médios e
pequenos. Além da melhoria em custos, a capacitação abrange
também aspectos de qualidade, logística e gestão.

para promover essa iniciativa com frequência maior. “E como nos
workshops, eventualmente contamos com colegas de Vendas,
Marketing de Produto, Engenharia, Qualidade e outras áreas,
estimulamos na fábrica uma sensibilidade maior para questões
ligadas a produtos, processos, custos e qualidade”.
O Benchmarking Center é um espaço estruturado que favorece as
análises e comparações dos produtos da marca em relação aos
concorrentes e a itens similares da própria linha e de outras marcas
do grupo. Isso pode envolver tanto um veículo completo, quanto
um conjunto, um agregado, um subsistema ou até uma pequena
peça. O objetivo da Mercedes-Benz é buscar, em parceria com os
fornecedores, novas soluções e ideias inovadoras que tragam
benefícios para ambos. “Algumas implantações sugeridas já foram
executadas. Além disso, muitas propostas foram geradas e criamos
até um banco de ideias”, destaca André. “Estamos olhando para
produto, processo, sistemas e muito mais, focando também a
funcionalidade e não apenas os requisitos da fábrica. Nós temos
as necessidades e os fornecedores podem ter as soluções.
Sem perder as características dos produtos, podemos
simplificar processos, reduzir custos, melhorar a
qualidade e alcançar muito mais resultados
e benefícios para nós e os nossos
parceiros”.

Benchmarking Center,
estrutura criada numa
área de 900 m2
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Yazaki e os ganhos com o COSD
Com foco na redução de cusnecedores. “Isso mostra claramente a predisposição das
tos por meio da simplificação
empresas em chegar a um
técnica e comunização de proresultado positivo, tanto para
dutos, análise dos geradores
de custos e otimização de proganhos nos processos, como na
cessos produtivos, os projetos
redução da complexidade técdo COSD (Cost Oriented Supnica de nossas peças”. Na
avaliação de Claudio, o êxito
plier Development) seguem
gerando ganhos na relação da
desse trabalho deve-se também
à sintonia das áreas multifunMercedes-Benz com seus fornecedores. Um bom exemplo foi Iniciativa propicia aumento de competitividade, trazendo cionais envolvidas, com equipes
obtido junto à Yazaki do Brasil, ganhos para os parceiros
de Integração de Fornecedores,
que, há mais de 10 anos, fornece
Pré-Cálculo, Engenharia, Qualidade e Logística. “Sem a dedicação destas áreas não
chicotes elétricos para chassis, painel e cabina dos caminhões
da marca. “A Yazaki demonstrou um alto grau de envolvimento e
alcançaríamos o resultado extremamente positivo, não só no
âmbito financeiro, como também relacionado à otimização de
comprometimento com os objetivos do COSD, dedicando
profissionais capacitados para as diversas discussões”, afirma
processos, tornando a fabricação das peças ainda mais
Claudio R. Cassiano, gerente da área de Integração de Foreficiente”.

EVENTO MUNDIAL
de Compras no Brasil
O Brasil sediou, entre 4 e 8 de novembro, o Commodity
Board 2013 da unidade de veículos comerciais da Daimler.
Este evento anual reúne os líderes globais de Compras das
plantas do grupo na Alemanha, Estados Unidos, Japão,
Índia, Turquia e Brasil. O objetivo é traçar metas globais de
custos, discutir estratégias, avaliar novos fornecedores e o desenvolvimento dos atuais e criar sinergias.
O Commodity Board 2013 reuniu lideranças de três áreas:
chassi, cabina e mecatrônica. “Pela primeira vez, os três grupos
realizaram seus eventos no Brasil”, diz André Wulfhorst, gerente
sênior de Compras, que, juntamente com sua equipe, coordenou
os trabalhos no Brasil, o que envolveu reuniões e encontros com
parceiros na fábrica de São Bernardo do Campo, além de visitas
às unidades fabris de alguns fornecedores. “A realização desse
evento no Brasil demonstra a importância do nosso País para a
companhia”, avalia André. “Uma oportunidade de mostrar para
o grupo o potencial do nosso parque de fornecedores”. Na
avaliação do gerente, os líderes globais de Compras da Daimler
levaram uma ótima impressão do alto nível tecnológico e da
capacidade de produção dos fornecedores brasileiros. “Eles
puderam visualizar o potencial das empresas do nosso País, que
podem nos entregar um produto com padrão mundial de
qualidade e com potencial para ser mais eficiente ainda em seus
processos e custos”.

O grupo reunido no Espaço Mercedes (SBC)

Maxiforja: reconhecida no Brasil e no exterior
pela qualidade dos produtos

50 anos
da MAXIFORJA
A Maxiforja, uma das principais metalúrgicas gaúchas,
localizada em Canoas e reconhecida no Brasil e no exterior
pela qualidade dos produtos, chegou aos 50 anos. Parceira
da Mercedes-Benz do Brasil desde 1991, a Maxiforja fornece,
atualmente, braços de direção, de ligação e Pitman, assim como
anéis de pressão, eixos de freio (S-Came), flanges e
engrenagens. Estes produtos são utilizados em toda a linha de
caminhões e chassis de ônibus da marca. “A Maxiforja é um
grande parceiro da nossa empresa, assegurando qualidade,
agilidade, capacidade de reação e comprometimento”, avalia
Tomas Hofmeister, gerente sênior de Compras de Peças
Powertrain. “Estão sempre empenhados em ir atrás das
soluções para nossas demandas. Na avaliação de Tomas, a
Maxiforja é uma empresa comprometida com a inovação,
destacando-se também pelas iniciativas de redução de custos,
tanto para melhorias nos seus processos internos, como nos
clientes. A Maxiforja é uma forjaria brasileira diferenciada por
investir em linhas robotizadas em seu fluxo de produção. Com
amplo portfólio de produtos, atende aos segmentos automotivo
e agrícola e tem capacidade produtiva de 30.000 toneladas por
ano. Conta também com laboratórios de testes mecânicos,
metrologia e metalúrgico.
O relacionamento da Maxiforja com a Mercedes-Benz do Brasil
levou ao atendimento de outra empresa do Grupo Daimler, a
Detroit Diesel, nos Estados Unidos, para onde são fornecidos
braços de direção e de ligação.

interAção
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Categoria: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ganhador: ZF Sistemas de Direção Ltda.

Conheça os fornecedores que
se destacaram, ao longo de 2013,
pela excelência em qualidade,
logística, custos, inovação
tecnológica, materiais indiretos
e serviços.

Subsidiária da joint venture entre a ZF Friedrishafen AG e a
Robert Bosch GmbH, especializou-se no desenvolvimento e
produção de sistemas de direção completos. Inaugurada em
1999, produz direções hidráulicas, bombas e reservatórios de
óleo para veículos comerciais e de passeio, além de colunas
de direção, nas unidades de Sorocaba (SP) e Belo Horizonte
(MG). Centro de competência mundial no desenvolvimento de
bombas hidráulicas, produz alguns modelos apenas aqui para
todo o continente americano. A ZF Sistemas de Direção é
responsável pelo abastecimento de 100% da demanda de
componentes locais para caixa de direção, bombas de direção
e reservatórios de óleo à Mercedes-Benz do Brasil.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: Valeo Sistemas Automotivos Ltda.

No Brasil desde 1915, a Chevron possui forte atuação nos
negócios de exploração e produção de petróleo e fabricação
de gás, lubrificantes e aditivos químicos, todos com a marca
Texaco. A divisão de Lubrificantes tem destaque, sendo o
Brasil o segundo mercado mais importante para a companhia,
que é uma das principais empresas de energia do mundo. Nos
últimos anos, a Chevron trabalhou em conjunto com as áreas
de Engenharia e Laboratório da Mercedes-Benz do Brasil para
implementar uma solução de fluído de arrefecimento focada
nas necessidades locais da empresa e que permitiu o aumento
da competitividade dos produtos da marca no mercado
brasileiro.

Empresa de origem francesa fundada em 1923, o Grupo Valeo,
em seu 90º aniversário, ocupa posição como um dos 10
maiores fornecedores independentes do mundo. Presente na
América do Sul desde 1974, com 10 unidades de produção no
Brasil, fornece componentes, módulos e sistemas integrados
automotivos. Atributos como capacidade produtiva,
flexibilidade nas negociações e qualidade reconhecida por
meio das principais certificações, fazem da Valeo, unidade de
Itatiba (SP), um fornecedor com excelente performance de
qualidade em 2013, com destaque para o módulo de
arrefecimento para caminhões e ônibus.
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Categoria: EXCELÊNCIA EM CUSTOS
Ganhador: Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
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Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: IBRATEC - Ind. Bras. de Art. Técnicos Ltda.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
Ganhador: Tuper S.A.

Fundada em 1968 no estado de São Paulo, a IBRATEC mudouse para o polo industrial da Grande Curitiba, no Paraná, em
1986, atuando no mercado de usinagem. A empresa se
especializou em peças técnicas e de segurança, tais como
pinos da manga, anéis roscados com aplicação em ponta de
eixos, guias e varetas de válvulas com aplicação em motores
e componentes para transmissão e caixa de direção. Como
fornecedor da Mercedes-Benz do Brasil desde o início da
década de 1980, a IBRATEC vem demonstrando excelente
performance de atendimento na qualidade, com acompanhamento criterioso do processo fabril e qualidade
assegurada que contribuiu para a empresa conquistar o
Prêmio Interação 2013.

No mercado há 42 anos, a Tuper, de São Bento do Sul (SC),
com filiais em diversos pontos do Brasil, é uma empresa que
atua junto a seus clientes no desenvolvimento de soluções
inovadoras e competitivas nos segmentos de tubos estruturais
e especiais, sistemas construtivos e sistemas de exaustão
para montadoras. Atributos como capacidade de produção e
boa administração fazem da Tuper um dos principais parceiros
no fornecimento de sistemas de exaustão para a MercedesBenz do Brasil. Ela demonstra sua excelência operacional em
logística no fornecimento dos conversores catalíticos Euro 5
para caminhões Atego, produzidos em São Bernardo do
Campo, e para veículos Accelo, fabricados em Juiz de Fora.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
Ganhador: Yazaki do Brasil Ltda.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Algar Tecnologia e Consultoria S.A.

Atualmente, a Yazaki é o maior fornecedor global de chicotes
elétricos para o Grupo Daimler. No Brasil está presente em
Irati e Santo Antônio da Platina (PR) e em Tatuí (SP). Mantém
um centro de consolidação de peças em Sorocaba (SP), onde
se iniciam as atividades de milk run para as plantas da
Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo e Juiz de Fora.
Além do excelente atendimento às necessidades logísticas da
empresa, ressalta-se a importância do trabalho em andamento
para a implantação do fornecimento de chicotes elétricos em
sistema modular para os caminhões Actros em Juiz de Fora.
A Yazaki se destaca ainda no desenvolvimento de atividades
conjuntas em relação à redução de custos em processos
produtivos e à introdução de novos sub-fornecedores,
otimizando a cadeia como um todo.

Com bases operacionais em Uberlândia (MG) e Campinas
(SP), a Algar Tecnologia é focada em soluções de Business
Process Outsorcing (Costumer Service, Contact Center e
Serviços de Terceirização). Responsável pela Central de
Atendimento da Mercedes-Benz do Brasil, destacou-se, em
2013, pelo excelente desempenho em relação ao atingimento
de métricas de Call Center, política de Recursos Humanos
(baixo turnover), plano de carreira bem estruturado e
treinamentos, entre outros pontos.
A Algar Tecnologia participou de diversas premiações e,
juntamente com a Mercedes-Benz, foi reconhecida, nos últimos
sete anos, como melhor atendimento ao consumidor nos
segmentos de veículos comerciais e de automóveis de luxo.

interAção
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Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Viação Cometa S.A.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Jedel Afiação de Ferramentas Ltda.

A Viação Cometa, hoje com 65 anos, iniciou suas atividades
no final da década de 40. Atualmente, faz parte do Grupo JCA,
responsável pelo deslocamento de quase 100 milhões de
pessoas por ano, contando com cerca de 8.000
colaboradores. Tem atuação de destaque no transporte
rodoviário de passageiros, por meio das empresas Auto Viação
1001, Auto Viação Catarinense, Rápido Ribeirão Preto, Viação
Cometa, Expresso do Sul e Rápido Macaense, além da Opção
Turismo e Fretamento e do SIT Macaé. Juntas, elas operam
com mais de 3 mil ônibus nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.
Em 2012, a Viação Cometa se tornou parceira da MercedesBenz na unidade Juiz de Fora, passando a operar
aproximadamente 23 linhas de ônibus, transportando 800
passageiros por dia com alto grau de satisfação dos usuários
nos quesitos conforto, segurança e pontualidade.

A Jedel, localizada em Santo André (SP), é uma empresa
especializada na fabricação de ferramentas especiais em
metal duro inteiriço e na reafiação de ferramentas de hss e
metal duro para usinagem em geral, como: machos, fresas,
brocas, brocas escalonadas e com perfis, alargadores,
brochas, fresa caracol, fresas de interpolar, insertos
intercambiáveis, bits, etc. Maquinário moderno e de alta
tecnologia, equipados com CNC, aliado a profissionais
qualificados, garantem à Jedel a especialização e a
certificação ISO 9001:2008 em consultoria, projeto,
desenvolvimento, fabricação e reafiação de ferramentas de
corte para usinagem. A Jedel é líder de mercado com o escopo
em gerenciamento e terceirização de ferramentas reafiadas e
fornecimento de ferramentas novas para a Mercedes-Benz e
diversas outras empresas.

Categoria: EXCELÊNCIA 2013
Ganhador: Cinpal - Companhia Ind. de Peças para Automóveis

Categoria: EXCELÊNCIA 2013
Ganhador: Maxiforja Componentes Automotivos Ltda.

Com longa história de parceria com a Mercedes-Benz, a
Cinpal, de Taboão da Serra (SP), destaca-se pela agilidade no
desenvolvimento de novos itens, qualidade e logística. No
mercado desde 1950, atua com excelência no fornecimento
de semi-eixos, eixos de freio, carcaças e tampas do
diferencial, engrenagens e suportes, além dos conjuntos de
volantes para os motores, presente desde os veículos leves
até os extrapesados da Mercedes-Benz. Em todas as etapas
do seu processo de produção, a Cinpal conta com uma equipe
de alta perfomance. Hoje, com mais de 2.300 colaboradores,
em instalações de 300.000 m2 de terreno e 85.000 m2 de área
construída, produz forjados e fundidos até 60 kg, que são
fornecidos brutos ou acabados em suas modernas instalações
de usinagem e tratamento térmico.

Com 50 anos de atividades, a empresa Maxiforja, localizada
em Canoas (RS), dispõe de uma área total de 75.000 m2, onde
atende o mercado de peças forjadas nos segmentos
automotivo e agrícola. A Maxiforja é uma empresa comprometida com a inovação dos seus processos. Por meio de
linhas convencionais e robotizadas de forjamento, ela produz
para a Mercedes-Benz diversos itens: braços de direção,
braços de ligação e braços Pitman; anéis de pressão; eixos de
freio, entre outros. Destaca-se em Excelência pela criação de
valor por meio da aplicação de tecnologias de última geração
e pelos investimentos permanentes visando soluções de alto
valor agregado. Tudo isso tendo como base as pessoas para
a chave do seu sucesso.
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Meio Ambiente

4ºResponsabilidade
PRÊMIO

de

AMBIENTAL
Confira os ganhadores da quarta edição do Prêmio
de Responsabilidade Ambiental, reconhecidos pela
Mercedes-Benz do Brasil por boas práticas ecológicas
nos processos industriais. Os trabalhos inscritos foram
submetidos à avaliação de uma comissão julgadora
formada por membros da Mercedes-Benz, equipe
técnica ambiental do BNDES e Universidades.

1º Colocado:

2º Colocado:

3º Colocado:

Ripack Embalagens

Schaeffler Brasil Ltda.

Magneti Marelli Cofap

Com quase duas décadas de atuação no
mercado de embalagens, a Ripack é uma
empresa formada por profissionais
experientes do setor. O relacionamento
com seus clientes, muitos deles, líderes
nos mais diversos segmentos de
atuação, é marcado por padrões de
qualidade e por sua eficiente presença
na cadeia logística dos mesmos.
Contemplada com o 1º lugar no Prêmio
Mercedes-Benz de Responsabilidade
Ambiental 2013, com o projeto
“Concepção produção sustentável”, a
Ripack apresentou as inúmeras ações
sustentáveis adotadas em relação à
concepção de sua unidade produtiva, no
planejamento de processos e produtos,
na utilização de matéria-prima e
insumos, bem como na minimização dos
impactos ambientais e sociais. Com
base no descritivo do projeto, constatase o uso de tecnologias limpas, a
redução no consumo de recursos
naturais e matérias-primas, a
minimização da degradação ambiental e
a promoção da sensibilização e
conscientização ambiental.
Segundo o fornecedor, em sua empresa
há geração “zero” de resíduos. A
matéria-prima utilizada em seu processo
produtivo tem origem no
reflorestamento próprio, recurso 100%
renovável e a reciclagem dos resíduos de
madeiras geradas em outras empresas.
Conforme uma frase do próprio projeto:
“Acreditar no futuro é fazer do presente
uma realidade auto-sustentável” e a
Ripack tem demonstrado que, sem
dúvida, acredita no futuro.

Com 55 anos de Brasil, a Schaeffler, com
sede na Alemanha, é uma das líderes
mundiais em componentes automotivos,
industriais e aeroespaciais. A empresa
desenvolve soluções para o segmento
automotivo e industrial baseadas em
inovação, criatividade e constante foco
no cliente, além de alto desempenho em
todas as áreas em que atua, fornecendo
ao crescente mercado da América do Sul
a proximidade e a alta confiabilidade que
só um grande parceiro pode oferecer.
Em 2º lugar no Prêmio Mercedes-Benz
de Responsabilidade Ambiental 2013,
com o projeto “Reúso do óleo mineral”, a
Schaeffler demonstrou seu processo de
recuperação do óleo mineral, no qual
parte do fluido de corte é retida nos
filtros das centrais juntamente aos
sólidos metálicos removidos no
processo de usinagem, utilizando-se a
diatomita como auxiliar de filtragem.
O óleo é escoado para um reservatório,
onde é bombeado para um tanque de
acúmulo para posterior retorno para as
Centrais de Óleo Mineral.
Este óleo passa por análises físicoquímicas na empresa antes do retorno
para a Central de Óleo Mineral. Assim
fecha-se o ciclo de geração de borra de
retífica, recuperação de óleo mineral e
destinação e reciclagem de borra
briquetada. O óleo recuperado a partir
deste processo posteriormente
reabastece todas as Centrais de Óleo da
planta. No período de março de 2008
(início do funcionamento do briquetador)
a maio de 2013, a Schaeffler já reutilizou
1.375.757,50 litros de óleo mineral.

A Magneti Marelli é uma das principais
empresas de autopeças do mundo e
pioneira da tecnologia flex no mercado
brasileiro.
Eleita em 3º lugar no Prêmio MercedesBenz de Responsabilidade Ambiental
2013, com o projeto “Redução da
energia reativa”, a empresa demonstra
uma gestão eficiente de energia com
consequente economia de recursos,
eliminando a cobrança da energia
reativa na conta de distribuição de
energia elétrica e utilizando
compensação capacitiva automática.
A energia reativa surge no sistema pela
característica normal dos motores a
indução, transformadores e outros
consumidores de energia. Esta energia
reativa não pode ser aproveitada no
sistema, porém ela gera uma carga
extra nas linhas de transmissão e
distribuição.
A Magneti Marelli dimensionou um
banco de capacitores automático que
fez a compensação de acordo com o
volume de energia reativa indutiva
gerada.
Em apenas dois meses de operação do
projeto foram economizados
aproximadamente 15% do total anual
de energia reativa cobrada na unidade.

interAção
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Destaques

S O L U ÇÃO C O M P L E TA P
A Mercedes-Benz se posiciona, cada vez mais, como provedora de uma
solução completa para os transportadores de cargas e de passageiros.
Os clientes da marca sentem a excelência do atendimento logo na
aquisição do seu veículo, quando pode escolher o melhor caminhão,
ônibus e comercial leve para as aplicações urbanas e rodoviárias, bem
como para operações fora de estrada. Além disso, para apoiar os clientes
em todos os momentos, a Mercedes-Benz atua em outras frentes,
oferecendo o mais completo pacote de serviços de pós-venda, o sistema
de gestão de frota FleetBoard e a mais recente novidade, a SelecTrucks,
estrutura de negócios para caminhões seminovos.
Confira nesta matéria, os principais destaques e novidades recentes
da linha de produtos e serviços da Mercedes-Benz, que reafirma
assim sua capacidade de gerar soluções eficientes e rentáveis, com
qualidade e confiabilidade.

Van Sprinter:
referência em conforto e
segurança, com exclusiva
versão para 20 passageiros.

Accelo 1016 com 3º eixo:
primeiro caminhão leve
para 13 ton de PBT e único
com freios ABS de série.

Atego 2430:
primeiro semipesado
com câmbio totalmente
automatizado Mercedes
PowerShift.

Actros 2655:
o primeiro extrapesado
com motor V8 da linha
Mercedes-Benz no País.
Actros 4160 SLT 8x8:
extrapesado gigante para
cargas indivisíveis até 250
toneladas
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Destaques

A PAR A O CLIENTE

Peças remanufaturadas
RENOV:
produto de sucesso do mais
completo pacote pós-venda
do segmento.

Axor 3131:
extrapesado para severas
operações da agroindústria
canavieira e madeireira,
mineração, construção civil
e obras de infraestrutura.

Atron 1719:
novidade nas versões
basculante, plataforma
e transporte de bebidas.

Superarticulado O 500:
alta capacidade de
transporte de passageiros
em corredores exclusivos
e sistema BRT
Híbrido BR:
inovação em parceria com
a Eletra, visando
sustentabilidade ambiental
e mobilidade urbana.
Chassi OF com
suspensão pneumática:
mais conforto a bordo para
passageiros e motoristas.

interAção
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Corporativo

Crença
no

BRASIL
Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

O Brasil voltará a ter uma fábrica de automóveis Mercedes-Benz.
No último dia primeiro de outubro, a Daimler anunciou essa
decisão em dois eventos. Pela manhã, noticiou o fato à
presidente do Brasil, Dilma Rousseff, durante audiência em
Brasília. À tarde, a informação foi dada a Geraldo Alckmin,
governador de São Paulo, estado onde situa-se a cidade de
Iracemápolis, local escolhido para a construção da nova fábrica.

A partir da esq.: Philipp Schiemer, Andreas Renschler, a
presidente Dilma Rousseff e Fernando Pimentel, ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Marco histórico
de PRODUÇÃO
Orgulho e satisfação: colaboradores
comemoram a conquista única no País.
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Andreas Renschler, membro do Board
responsável por Produção e Compras da
Mercedes-Benz Cars e Mercedes-Benz
Vans, e Philipp Schiemer, presidente
da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da
Daimler para América Latina, fizeram
pessoalmente o comunicado a Dilma e a Alckmin.
De acordo com o plano atual, os primeiros veículos sairão da
linha de produção em 2016. Um investimento de cerca de R$
500 milhões foi reservado para o primeiro estágio de produção.
Com essa escolha, a Daimler cresce no Brasil, acrescentando
uma nova unidade à rede de produção global de automóveis
Mercedes-Benz. No futuro, a próxima geração da Classe C e o
GLA serão produzidos para o mercado brasileiro já na planta de
Iracemápolis. De acordo com Andreas Renschler, o Brasil é um
importante mercado futuro. “Com nossa produção local,
aceitamos o desafio e enfrentaremos nossos competidores. A
nova unidade representa de maneira exemplar a expansão de
nossa rede de produção global – assim teremos acesso ainda
maior a nossos clientes”, diz ele. “Com a produção local de
automóveis, a Mercedes-Benz sobressai como a única empresa
que atua em todos os segmentos de mobilidade no Brasil, com
automóveis, caminhões, ônibus e vans”, disse Philipp Schiemer.

A Mercedes-Benz do Brasil conquistou, em junho deste ano,
o marco histórico de 2.000.000 de veículos comerciais
produzidos no País. Este impressionante volume de
produção, acumulado desde a fundação da companhia,
em 1956, abrange cerca de 1.370.000 caminhões e 630.000
ônibus. “Somos o único fabricante de veículos comerciais
do País a alcançar essa notável marca”, destaca o presidente
Philipp Schiemer. “Historicamente, a nossa empresa é a
maior indústria de veículos comerciais na América Latina,
sendo uma verdadeira fabricante de caminhões e ônibus.
Contribuímos decisivamente para a evolução da indústria
automobilística nacional”.
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