
Revista para os fornecedores da Mercedes-Benz do Brasil Nº 69 | Ano 24 | Dezembro | 2014

“A paixão 
por inventar 
não tem fim”
Carl Benz

pág. 12pág. 10pág. 4

Avanço na
nacionalização

Caminhões
Econfort

O caminhão
do futuro

Sprinter para
empreendedores

pág. 11

Prêmio
Interação

Prêmio de 
Responsabilidade
Ambiental

Interação_69_Layout 1  01/12/14  14:25  Page 1



Editorial

2 Revista para os fornecedores da Mercedes-Benz do Brasil

Momento

interAção
Ano XXIV - nº 69 - dezembro de 2014
Publicação da Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 
Diretoria de Compras
Caixa Postal 202 - CEP 09701-970
São Bernardo do Campo, SP.
Fone: (11) 4173-6520
Diretor de Compras
Erodes Berbetz 
Editora Responsável
Vivian Moscardo Malandrin
Coordenação
Andréia Andrade/Delma Longo/Paulo Bizuti
Redação
Valmir Rodrigues (MTb/SP 15.441)
Editoração e Produção Gráfica
Cleuber Alias
chromadigital.com.br

Fotografia
Fernando Favoretto
Tiragem
700 exemplares

ais do que nunca, superação está na
ordem do dia. Este foi um ano complexo 
e muito difícil para o mercado brasileiro

e, consequentemente, para a Mercedes-Benz e
seus fornecedores. E é justamente num momento
de grandes desafios que precisamos nos superar.
Nesse sentido, queremos os fornecedores mais 
próximos do nosso cotidiano. Contamos com
parceiros que queiram fazer parte do crescimento 
que nossa empresa projeta para os próximos anos.
Essa preparação tem tudo a ver com superação.
Novos projetos da Mercedes-Benz vêm aí e
precisamos de fornecedores que façam parte desse
processo, que sejam uma extensão da nossa empresa.
Juntos, podemos enfrentar com mais força os desafios
do mercado e da economia do País. Entre eles, a
questão da inflação, a alta carga de impostos, o custo
Brasil e seu impacto em transporte e logística. 
Independentemente do cenário econômico, é preciso
manter sempre a busca da melhoria contínua. Temos
feito a nossa parte e esperamos que nossos parceiros
de negócios façam o mesmo. 
A Mercedes-Benz acredita no Brasil e em seus
imensos potenciais. Isso está demonstrado no novo
investimento de R$ 730 milhões anunciados, em
outubro, para as fábricas de São Bernardo do Campo
e de Juiz de Fora. Esse investimento soma-se aos 
R$ 2,5 bilhões já destinados entre 2010 e 2015, 
além de R$ 500 milhões para a construção da fábrica
de automóveis em Iracemápolis. 
Falando ainda de competividade, a Mercedes-Benz
busca, permanentemente, aumentar o conteúdo local
de seus produtos. O caminhão extrapesado Actros,
por exemplo, já poderá ser 100% financiado pelo
Finame a partir de janeiro, devido ao aumento de
conteúdo local. Essa iniciativa passa também pelo
atendimento às diretrizes do Inovar-Auto, o que
permitirá não só atender o mercado interno como
também ampliar o alcance das exportações.
Todavia, é fundamental que nossos fornecedores 
nos acompanhem e façam investimentos em
produtividade, qualidade, inovação e melhorem
constantemente a competitividade das suas
empresas. Quem estiver preparado virá conosco!
Aproveito a oportunidade para cumprimentar os
fornecedores ganhadores do 23º Prêmio Interação 
e do 5º Prêmio de Responsabilidade Ambiental, 
bem como suas equipes. Reconhecemos assim 
os que mais se destacaram pela excelência em
qualidade, logística, custos e inovação, bem como 
pela sustentabilidade ambiental.”

Desafios e
oportunidades 

na ordem do dia
“M

de SUPERAÇÃO

Erodes Berbetz
Diretor de Compras 
Mercedes-Benz do Brasil
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Palavra do Presidente

interAção

Confiança
no BRASIL

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

Mercedes-Benz do Brasil, mesmo diante de um mercado
retraído como o deste ano, segue confiando plenamente
no País. Tanto é que, em outubro, anunciamos um novo

investimento de R$ 730 milhões, entre 2015-2018, em nossas
fábricas de São Bernardo do Campo e Juiz de Fora. A unidade
paulista receberá cerca de R$ 500 milhões para a construção de
novas linhas de produção de caminhões e agregados, bem como
para mudanças na infraestrutura interna. Os demais R$ 230
milhões serão utilizados para duplicar e ampliar as instalações da
linha de montagem bruta e da área de pintura de cabinas da planta
mineira. Com este novo investimento, a Empresa atinge um
montante de R$ 3,2 bilhões aplicados em veículos comerciais em
nove anos, até 2018, o maior programa de investimentos do setor
no País.
Com essas mudanças, futuramente toda a nossa produção de
cabinas de caminhões estará concentrada em Juiz de Fora,
aumentando a sinergia entre as duas plantas. Isso criará espaço
na unidade paulista para fabricarmos, no futuro, todas as linhas
de caminhões. Aliás, a partir de 2016, iremos produzir o caminhão
leve Accelo em São Bernardo, enquanto a produção do extrapesado
Actros continuará em Minas Gerais. Tenho certeza que cada um de
vocês, colegas fornecedores, serão fundamentais para que esse
processo de transição seja bem sucedido. Desde já, agradeço
imensamente pela parceria que temos!
As medidas adotadas pela Mercedes-Benz visam também um
alinhamento com as diretrizes do Inovar-Auto. Para fomentar a
produção de componentes locais, especialmente aqueles com um
maior conteúdo tecnológico, é fundamental o incentivo à pesquisa
e inovação. Para tanto, torna-se necessário desenvolver no Brasil
um forte parque de fornecedores locais. Somente assim será possível
aumentar o conteúdo local, com geração de empregos e com impacto

positivo na balança comercial brasileira.
A indústria já trabalha com o desafio que nos foi
apresentado pelo governo: maior qualidade por meio de
inovação com custos competitivos. É importante frisar
que já notamos que nossos fornecedores estão
se movimentando e tirando da gaveta projetos de
investimentos em novas linhas de produtos.
O Inovar-Auto trouxe um elemento muito importante para
todo o setor automobilístico e para a cadeia de
suprimentos: a previsibilidade. Por isso, ter objetivos
claros, como aqueles que foram estabelecidos por este
programa, é de grande valia para orientar nossos
projetos por um longo período.
Outro tema que se torna extremamente relevante no
contexto do Inovar-Auto é a necessidade de renovação da
frota nacional de veículos comerciais. Este assunto tem
um enorme potencial de impacto positivo para o setor.
Não somente no que se refere à eficiência energética,

como também pelos benefícios gerados para a sociedade e para o
aumento da competitividade das nossas exportações.
Muito obrigado a todos os fornecedores pelo empenho e
comprometimento. Desejamos ainda mais sucesso em nossa
parceria de negócios.

A

MUITO OBRIGADO
A TODOS OS

FORNECEDORES 
PELO EMPENHO E

COMPROMETIMENTO.
DESEJAMOS AINDA MAIS

SUCESSO EM NOSSA
PARCERIA DE NEGÓCIOS.”

“
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s obras de construção da nova fábrica de automóveis Mercedes-Benz em Iracemápolis, SP, continuam a todo
vapor. Entre agosto e novembro, estavam sendo realizadas as atividades de terraplanagem. Os próximos

passos se concentram na obtenção da licença de instalação da unidade e na definição dos fornecedores para o início das obras.
Em paralelo, estão sendo finalizados os processos de localização de peças, para que sejam definidos os fornecedores da fábrica
nova até o início de 2015.
Diversos colaboradores da empresa estão empenhados em tornar realidade esse projeto. São profissionais das áreas Ambiental,
Jurídica, Assuntos Corporativos, Financeiro, Compras, Logística e Planejamento. Este time está dando forma a uma iniciativa
ambiciosa, que vai facilitar o sonho do brasileiro de colocar um Mercedes-Benz na garagem.
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Notícias

A Fras-le está presente hoje em mais de 100 países

processo de nacionalização de peças, uma das
principais medidas derivadas do novo regime

automotivo INOVAR-AUTO, ganhou corpo de forma mais
intensa em 2014. Este programa beneficia as empresas com
maior conteúdo local por meio do desconto de 30% do IPI de
vendas. Como evolução desse processo, a partir de outubro 
de 2014, outra variável entrou em vigência. Trata-se do regime 
de rastreabilidade de autopeças, que exige a abertura do conteúdo
local dos fornecedores da cadeia Tier 1 e 2, o que reforçou ainda
mais a nacionalização de peças de toda a cadeia automotiva.
“O processo de nacionalização de peças amplia a competitividade
da cadeia local de autopeças devido ao aumento do volume 
de vendas e à redução de custos de importação, 

além de diminuir os riscos de exposição a um câmbio flutuante, 
no caso, o dólar”, diz Ugo Ibusuki, gerente sênior de Compras.
“Outra ótima oportunidade consiste no desenvolvimento de novas
tecnologias que até então eram importadas”.
Os próximos passos do processo de nacionalização consistem 
no encadeamento da cadeia de suprimentos visando uma
integração maior, tanto em termos de aquisição de insumos locais,
como na eficiência e produtividade local. Este processo irá integrar
a cadeia de suprimentos e a Mercedes-Benz numa parceria para 
a busca contínua de competitividade.

Avanço no   processo
de  NACIONALIZAÇÃO

O

A

o longo de 60 anos, a Fras-le, empresa do grupo
Randon, consolidou uma história de sucesso.

Considerada uma das cinco maiores fabricantes mundiais de
materiais de fricção, possui fábricas no Brasil, Estados Unidos 
e China. Fornecedora de lonas de freio para a Mercedes-Benz 
do Brasil, a Fras-le tem sua atuação voltada às montadoras e 
ao mercado de reposição, com presença em mais de 100 países. 
Durante seis décadas, a Fras-le se tornou uma marca global. 
A conquista é atribuída à visão da companhia de estar entre 
os maiores players mundiais em materiais de fricção e de oferecer
excelência em produtos e serviços, graças aos continuados e
crescentes investimentos em inovação e tecnologia. 
O portfólio atual da empresa inclui produtos das marcas Fras-le 
e Lonaflex. Dentre eles: pastilhas e lonas para freios, revestimento
de embreagens, produtos industriais e especiais para aplicação
em caminhões, semirreboques, ônibus, automóveis, motocicletas,
tratores, metrôs, trens, elevadores, aviões, máquinas industriais 
e sondas petrolíferas.

FRAS-LE
Os 60 anos da

A

IRACEMÁPOLIS
Obras a todo vapor  em
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Notícias

rimeira subsidiária da Dürr instalada fora da
Alemanha, a Dürr Brasil foi fundada em 1964 

em São Paulo, capital, chegando ao jubileu de 50 anos.
Atualmente, atende ao mercado da América do Sul. Sua gama 
de produtos e serviços abrange etapas importantes da produção
de veículos, como sistemas de instalações de pintura, unidades
de montagem final, sistemas de limpeza, automação e sistema 
de balanceamento para a fabricação de componentes de motor,
transmissão e veículo.
A Dürr Brasil oferece soluções inovadoras que reduzem gastos 
de energia e são ecologicamente corretas, ajudando seus
clientes a alcançar menores custos, maior qualidade e maior
flexibilidade na produção e montagem.
Para a Mercedes-Benz do Brasil, a Dürr é hoje uma fornecedora
de equipamentos para produção, como linhas de montagem,
enchimento de fluídos, testes de final de linha e sistemas 
de pintura.

DÜRR completa jubileu no País 

Unidade paulista da Voith

Dürr: produtos e serviços para etapas importantes 
da produção de veículos

50 anos da VOITH no Brasil

5interAção

Fábrica da Lepe em Guarulhos, na Grande São Paulo

Lepe Indústria e Comércio Ltda., estabelecida hoje
em Guarulhos, na Grande São Paulo, comemora 

65 anos de atividades em 2014. Inicialmente, foi criada para
atender à indústria de artefatos de borracha, baquelites e
plásticos.
Dois anos depois, partiu para a fundição de peças de ferro fundido
nodular, tornando-se pioneira neste ramo.
Em 1968, diversificando sua atuação, a Lepe passou a oferecer
virabrequins usinados para automóveis. Atualmente, oferece peças
técnicas de pequenas e médias séries, atendendo ao mercado
automotivo de linha pesada (caminhões, tratores, ônibus) e
subfornecedores (fabricantes de motores e transmissões).
O atendimento da Lepe à Mercedes-Benz do Brasil inclui coletores
de exaustão para motores da linha média e pesada, garfos de
mudança e desengate para a montagem de câmbios e mancais
para a produção de eixos.

A
LEPE comemora 65 anos

P

o ano de 1964, a Voith abriu sua primeira unidade
própria em São Paulo. Portanto, celebra, em 2014,

seu jubileu de 50 anos no Brasil. Suas maiores unidades
estão localizadas em São Paulo e Manaus, além da presença 
em outras cidades. Junto aos seus grandes centros produtivos,
também realiza, no País, trabalhos de pesquisa e
desenvolvimento de novas tecnologias, que são aplicadas
mundialmente.
A Voith define padrões de referência nos mercados de energia,
petróleo e gás, papel, matérias-primas, além de transporte e
indústria automotiva. Atualmente, fornece para a Mercedes-Benz
do Brasil caixas de câmbio automáticas. Além disso, o grupo
também presta serviços de limpeza, jardinagem, coleta 
de resíduos, manutenção elétrica, hidráulica, mecânica e de 
ar condicionado.

N
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Especial

Categoria: EXCELÊNCIA EM CUSTOS
Ganhador: Tuper S.A.

Sediada em São Bento do Sul, Santa Catarina, e presente no
mercado há mais de 40 anos, a Tuper 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.
Durante o ano de 2014 destacou-se o trabalho realizado pela
Tuper em excelente parceria com a Mercedes-Benz do Brasil
buscando aprimoramento contínuo de seus processos 
e da cadeia de abastecimento, incluindo a atualização de
tecnologias. O objetivo é a racionalização de recursos e a
melhoria de competitividade no fornecimento dos conversores
catalíticos EURO 5 para a Mercedes-Benz do Brasil.

Categoria: EXCELÊNCIA EM CUSTOS
Ganhador: Yazaki do Brasil Ltda.

A Yazaki do Brasil alinha evolução tecnológica e racionalização
de custos desde o início de suas operações no Japão, em 1941.
A empresa se estabeleceu no Brasil em 1997, na cidade de Tatuí
(SP). Posteriormente, somaram-se ao grupo as plantas de Irati
e Santo Antônio da Platina, no Paraná, Matozinhos (MG) 
e Nossa Senhora do Socorro (SE). 
Devido a sua atitude proativa, a Yazaki foi convidada pela
Mercedes-Benz do Brasil a participar das atividades do COSD
(Cost Oriented Supplier Development). Prontamente, aceitou o
convite, apresentando iniciativas de redução de custos
baseadas em otimização de processos, novas tecnologias e
nacionalização de componentes, que já foram efetivadas neste
ano. Esta história de sucesso não para por aí, pois novas etapas
já estão planejadas. Mercedes-Benz e Yazaki,  em compasso
com as exigências de um mercado cada vez mais competitivo.

Categoria: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ganhador: BorgWarner Brasil Ltda.

BorgWarner Turbo Systems é uma divisão da BorgWarner, Inc.
Desde sua fundação, resultante da incorporação dos famosos
fabricantes de turboalimentadores 3K e Schwitzer, desenvolve
sistemas turboalimentadores inovadores para a indústria
automotiva no mundo todo. Oferece soluções para carros de
passeio, veículos comerciais, motores industriais, de locomotivas
e até mesmo motores náuticos.
Com sede em Itatiba, no estado de São Paulo, a BorgWarner
Brasil possui capacidade para produzir anualmente 500 mil
turbos. Conta também com um centro dedicado à pesquisa 
e desenvolvimento.
A BorgWarner possui uma parceria de longa data com 
a Mercedes-Benz, buscando soluções técnicas para otimizar 
a eficiência de combustível, redução de emissões e melhor 
desempenho.

Conheça os fornecedores que 
se destacaram, ao longo de 2014,
pela inovação tecnológica,
excelência em custos, qualidade,
logística, materiais indiretos e
serviços, além do reconhecimento
na categoria especial.

PRÊMIO
INTERAÇÃO

galeria dos 
ganhadores do
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Especial

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
Ganhador: Borrachas Daud Ltda.

A Borrachas Daud atua, há 79 anos, nos setores da construção
civil e automotiva. Tudo começou no bairro da Mooca, em São
Paulo, em 1935, como “Irmãos Daud Cia. Ltda.”, resultando
numa trajetória de muito trabalho e dedicação, sempre com
foco na tradição e qualidade.
Atualmente, a empresa tem sua fábrica em Leme (SP),
fornecendo 100% dos tapetes para a planta da Mercedes-Benz
do Brasil em São Bernardo do Campo. Em 2015, também será
fornecedora para a unidade de Juiz de Fora, a fim de atender à
nacionalização dos tapetes para o caminhão Actros.
Com este histórico de atuação e desenvolvimento, mostrando
comprometimento, pontualidade, flexibilidade, fácil reação e
adaptação, a Borrachas Daud também se destaca em logística
com um bom gerenciamento de estoques e embalagens.
Garante assim uma excelente performance de abastecimento.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
Ganhador: Lepe Indústria e Comércio Ltda.

A Lepe Indústria e Comércio foi fundada em 1949, sendo uma
das pioneiras no ramo de fundição de ferro fundido nodular. Está
localizada em uma área de 24 mil m2 em Guarulhos, próximo ao
Aeroporto de Cumbica, na Região Metropolitana de São Paulo. 
A empresa atende ao mercado automotivo da linha pesada,
como caminhões, tratores e ônibus, e também subfornecedores,
como os fabricantes de motores e transmissões. Está presente
também no mercado externo, atuando em países da Europa,
América Latina e Estados Unidos.
Atualmente, a Lepe fornece à Mercedes-Benz do Brasil peças
para variadas aplicações, como coletores de exaustão para
motores da linha média e pesada, garfos de mudança 
e desengate para a montagem de câmbios e mancais para 
a produção de eixos.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: Denso do Brasil Ltda.

A Denso do Brasil, estabelecida no Japão em 1949 com o
objetivo de intensificar o desenvolvimento de produtos para
sistemas de ar condicionado, chegou ao nosso País em 1980,
quando inaugurou sua planta de Curitiba, capital do Paraná. Em
2011, inaugurou sua mais nova unidade no Brasil, na cidade de
Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. 
Baseada em sua premissa de estar sempre de portas abertas
para as possibilidades, a Denso colocou-se à disposição da
Mercedes-Benz para o desenvolvimento do sistema de ar
condicionado para o caminhão extrapesado Atron 2729,
oferecido ao mercado nas versões betoneira, basculante e
plataforma para operações fora de estrada e da construção civil.
Como resultado, trouxe soluções criativas buscando o equilíbrio
entre prazos, qualidade e desempenho, realizando este trabalho
em tempo recorde.  

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: Hengst Indústria de Filtros Ltda.

Atuando no mercado de filtros há 56 anos, a Hengst é uma
empresa focada no desenvolvimento de filtros de óleo e de
combustível para o setor automotivo.
Desde sua fundação, a empresa acompanha o desenvolvimento
do setor automobilístico aperfeiçoando a qualidade de seus
produtos, conforme as exigências de mercado e de seus
clientes.
Atributos como boa administração, foco nas necessidades
apontadas pelo cliente e confiabilidade no atendimento de seus
compromissos fazem da Hengst um dos principais parceiros no
fornecimento de filtros para a Mercedes-Benz do Brasil,
demonstrando sua excelência em qualidade.
Com unidade industrial em Joinville, Santa Catarina, a Hengst
conta com um escritório em São Paulo, capital.
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Especial

Categoria: ESPECIAL
Ganhador:  SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Criado há 72 anos, o SENAI é uma entidade de formação
profissional mantida pela indústria. É reconhecido pela excelência
de seus trabalhos em todo território nacional e também
internacionalmente. No início, atendia 15 mil alunos por ano. Hoje,
chega a ter uma média anual de 2,3 milhões de matrículas.
Na área internacional, o SENAI firmou 48 parcerias com 29 países,
ajudando-os na capacitação técnica de seus profissionais.
A entidade possui uma rede de escolas com 797 unidades
operacionais, entre fixas e móveis. Entre elas, uma Unidade Interna
na Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo, cujos
trabalhos de parceria tiveram início em 1957, logo após a
inauguração da fábrica. Daquela data até hoje, a Escola
SENAI/Mercedes-Benz já formou mais de 5.500 profissionais, dos
quais mais de 1.000 ainda trabalham na empresa, entre
profissionais qualificados e também executivos.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Grupo Renova

Com 27 anos de experiência em gerenciamento e tratamento de
resíduos industriais, o Grupo Renova, com unidades em São Paulo
e no Rio Grande do Sul, prioriza a excelência em qualidade dos
serviços voltados ao meio ambiente. A empresa conta com uma
equipe especializada e tecnologia de ponta, atuando em modernos
laboratórios e equipamentos, certificados com o que há de mais
recente em qualificações voltadas para a responsabilidade
empresarial e ligadas ao controle ambiental. 
O resultado reflete em diferenciais competitivos às empresas
interessadas em adotar atitudes sustentáveis, transformando seus
resíduos em matérias primas e combustíveis derivados de resíduo
de qualidade, por meio de processos que vão de pesquisas
contínuas para gerar economia a soluções inovadoras com suporte
e atendimento personalizado aos clientes.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Seglo Logística Brasil Ltda.

A Seglo é parte do grupo Schnellecke, empresa com 75 anos de
experiência no desenvolvimento e implementação de soluções
logísticas de ponta para o mercado automotivo, tanto no Brasil,
quanto em outros 14 países. Sediada em Wolfsburg, na Alemanha,
conta com um time de mais de 18.000 colaboradores, com
especialistas em projetos logísticos focados em diferentes áreas
de excelência da cadeia logística automotiva.
No Brasil, onde atua há mais de 15 anos, conta com mais de 1.000
colaboradores, altamente comprometidos com as necessidades
dos clientes, gerando melhoria contínua e fidelizando parcerias de
longo prazo. A Seglo é responsável pela operação de pré-
embalagem de peças de reposição para a área de Pós-Vendas da
Mercedes-Benz, em Campinas (SP), tendo atingido alta eficiência
e inovado em processos, contribuindo assim para o atendimento
de prazos junto aos concessionários da marca.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Atuando no mercado brasileiro há mais de 70 anos, a Ipiranga é
um nome de destaque no cenário nacional do setor, competindo
em igualdade com outras companhias multinacionais.
Vivendo nova fase como parte do Grupo Ultrapar, desde 2008, 
a Ipiranga se tornou uma das maiores empresas de distribuição 
de combustíveis no Brasil. Há dois anos, realiza o abastecimento
de combustíveis nas plantas da Mercedes-Benz do Brasil em Juiz
de Fora (MG) e São Bernardo do Campo (SP), atendendo a todos
os requisitos de qualidade. Além disso, também cumpre com
eficiência a manutenção da estrutura de abastecimento.
A diversificação do portfólio de produtos e serviços da Ipiranga,
bem como o seu alcance em todo o território nacional, também
contribuíram para o sucesso do fornecedor como parceiro da
empresa no projeto do óleo da marca Mercedes-Benz.
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A Truck Bus é uma indústria nacional 
que fornece peças de borracha e 
metal-borracha para o setor automotivo.
Para sustentar seu crescimento de forma
consciente, ela projetou metas agressivas
de responsabilidade ambiental, o que
implicou até na mudança de suas
instalações. Com dificuldades de
encontrar no mercado imobiliário 
as alternativas que atendessem suas
exigências, optou por construir um imóvel
modelo para uso próprio. Surgiu aí o
projeto “Planta Industrial Ecológica”, que
recebeu a premiação da Mercedes-Benz.
O novo site permite que a empresa atenda
suas metas de preservação de recursos 
e de gestão de energia e resíduos. Como
objetivo final está a preservação da
qualidade de vida, saúde e bem estar 
não só dos usuários da planta, como
também da comunidade.
A nova fábrica da Truck Bus assegura
inúmeros ganhos ambientais e conta 
com estrutura para inovações técnicas
ambientais focadas na sustentabilidade.
Para tanto, segue os conceitos de Green
Building, bem como as diretrizes da
norma ISO 14000 e do sistema de
graduação LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) criado pelo
USGBC (United States Green Building
Council).
Mais que desenvolver uma solução para
suas metas, a Truck Bus demonstra ao
mercado industrial e automotivo que uma
empresa pode e deve priorizar e investir
na questão ambiental.

Premiada pela Mercedes-Benz por seu
Projeto de Carbonização, a Vallourec
Tubos do Brasil é composta pelas
Unidades Tubos, Mineração e Florestal,
todas em Minas Gerais. Ela implantou 
o projeto Green House visando à redução 
da emissão de gás carbônico (CO2),
proporcionalmente ligada ao uso racional
de energia.
O projeto tem como meta reduzir em 20%
a utilização de energia e, em
consequência, as emissões de gases 
do efeito estufa até 2020. Além disso, 
a empresa busca formas eficientes para
reduzir o consumo de suas fontes
energéticas, principalmente gás natural 
e energia elétrica.
Com a implantação do projeto, a Vallourec
realizou a construção de novos fornos,
melhorias no desenho dos fornos antigos
e implementou novas atividades no
controle do processo de carbonização,
permitindo assim um maior domínio das
variáveis de carbonização, principalmente
o controle da temperatura,
proporcionando então a redução das
emissões de metano.
O projeto permitiu ainda o
estabelecimento de padrões rigorosos
para uma produção de carvão vegetal 
mais limpa e eficiente. Além disso,
contribui para o desenvolvimento
sustentável ao adotar procedimentos 
que minimizam a poluição do ar e
melhoram as condições de segurança
ambiental no entorno das plantas de
carbonização.

A eliminação do Processo de Fosfatização,
projeto premiado pela Mercedes-Benz, 
foi desenvolvida pela ZF do Brasil a fim 
de inibir ou reduzir a geração e manuseio
dos resíduos e produtos químicos
provenientes do antigo processo,
minimizando assim 
os riscos de impactos ambientais.
Como principal resultado, a empresa
reduziu o consumo de produtos químicos
e mitigou o manuseio de produtos
corrosivos e tóxicos. Também houve 
a diminuição do risco de contaminação 
do solo e da atmosfera por meio da
redução de resíduo químico gerado no
novo processo.
Outro ganho importante foi a
disponibilização de 50% da capacidade 
da Estação de Tratamento de Efluentes
para tratamento de outros resíduos, 
como efluentes das lavadoras e utilização
da água de reuso para outras aplicações
dentro da empresa.
O novo processo não requer aquecimento,
sendo capaz também de reduzir o
consumo de energia elétrica na etapa 
de acabamento protetor de componentes
metálicos. O desenvolvimento da nova
tecnologia não promoveu apenas ganhos
ambientais, mas também foi capaz de
melhorar as condições ergonômicas e 
de saúde ocupacional dos colaboradores.
O projeto da ZF do Brasil também
promoveu a sensibilização e a
conscientização ambiental dos
colaboradores e clientes, com a empresa
ainda mais empenhada com a
sustentabilidade, fornecendo produtos
ecologicamente mais corretos.

Truck Bus Ind. e Com.
de Autopeças Ltda.

Vallourec Tubos do
Brasil S.A.

ZF do Brasil Ltda.

Meio Ambiente

PRÊMIO5ºde

AMBIENTAL
Responsabilidade

onfira os ganhadores da edição 2014, reconhecidos pela Mercedes-Benz do

Brasil por boas práticas ambientais em seus processos industriais e instalações.

Os trabalhos inscritos foram submetidos à avaliação de uma comissão julgadora

formada por membros da Mercedes-Benz, UNICAMP e UFABC.

C
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eafirmando seu compromisso com a evolução
permanente, a Mercedes-Benz trouxe importantes

inovações e novidades para sua linha de caminhões em
2014. O grande destaque foi a chegada ao mercado do
semipesado Atego e dos extrapesados Axor e Actros “Econfort”
(Economia + Conforto + Força/Desempenho), filosofia de
desenvolvimento que resulta em maior valor agregado ao
produto.
Esses caminhões passaram a oferecer mais de 40 novidades
relacionadas ao “Econfort”. Dessa forma, a Mercedes-Benz
atende cada vez mais às demandas do mercado e dos clientes,
assegurando maior eficiência, produtividade e rentabilidade para
suas atividades de transporte, com conforto superior para o
motorista.
As linhas Axor e Actros passaram a oferecer também a opção 
de freio a tambor, solução indicada para caminhões que, numa
mesma operação, circulam tanto em rodovias, como em vias 
não asfaltadas dentro das áreas de produção agrícola, nas quais
a presença de poeira é muito comum. 

Caminhões 
ECONFORT

pós uma fase piloto em concessionários 
de São Paulo, a Mercedes-Benz expandiu 

a comercialização de peças da Alliance Truck Parts.
Esta conceituada marca americana, ligada à Daimler Trucks
North America, já está disponível em vários estados.
O portfólio da Alliance Truck Parts no Brasil inclui defletores 
de ar, tampas antifurto, tampas de estribo, filtros, palhetas 
do limpador de para-brisa e pastilhas de freio. Novos itens 
serão agregados, ampliando a oferta para os clientes, que
contam com atendimento e mão de obra especializada nos
concessionários Mercedes-Benz.
Essa nova marca de peças chega ao mercado brasileiro
oferecendo qualidade com excelente custo/benefício. Assim, 
os clientes de caminhões, ônibus e Sprinter podem escolher
entre peças genuínas Mercedes-Benz, peças remanufaturadas
RENOV e peças da Alliance Truck Parts. 

ALLIANCE
Truck Parts

Mais opções para o cliente
na reposição de peças

TRANSPORTE 
COLETIVO
URBANO

O preferido do ntre os meses de setembro e outubro, 
a Mercedes-Benz realizou a venda de 1.287 

ônibus para renovação de frota em grandes capitais.
Foram 565 chassis para empresas da cidade de São Paulo, 
472 ônibus para Vitória e 250 unidades para Salvador.
Com essas expressivas vendas, a empresa viu reafirmada 
a preferência pela marca nas renovações de frota de grandes
regiões metropolitanas do País, o que também ocorreu
recentemente no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, 
São Luís, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.
Os ônibus da marca asseguram um elevado padrão de
desempenho, conforto e segurança, atendendo a todas 
as demandas do transporte coletivo urbano e também 
de sistemas como o BRT e os corredores exclusivos.

Superarticulado O 500:
mais de 400 unidades
vendidas desde 2012

E

A

R
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s chassis de ônibus rodoviários O 500 RSD 6x2 
e RSDD 8x2 ganharam motor mais potente, 

de 408 cv. Com isso, trazem mais vantagens para operações
regulares de longas distâncias e serviços diferenciados no
turismo de luxo, estando aptos para carroçarias
Double Decker e Low Driver.
Com a novidade, a marca eleva ainda
mais o já excelente padrão de
tecnologia, desempenho, segurança e
conforto da linha O 500 rodoviária.
Entre seus avançados itens incluem-se
o câmbio totalmente automatizado
Mercedes PowerShift com retarder
integrado, sistema ESP de controle da
estabilidade, freio eletrônico EBS, sistema
ABS, controle de tração ASR, sistema de elevação 
e rebaixamento da suspensão da carroçaria 
(KNR) e freios a disco.

Elevado padrão dos
ÔNIBUS RODOVIÁRIOS

Mercedes-Benz ampliou sua linha de comerciais
leves para transporte de passageiros. Chegou ao

mercado a exclusiva van Sprinter 415 CDI 9+1 (9 assentos, mais 
o banco do motorista), aumentando o atual portfólio, que conta
com as versões 15+1, 17+1 e a também exclusiva versão 20+1, 
a maior do segmento.  
A van 9+1 oferece sofisticação e conforto para os passageiros 
e se destaca pelos exclusivos bancos de couro, volante
multifuncional ajustável em altura e profundidade, piso acarpetado
e diversos outros itens de alto padrão. Com isso, assegura um
excelente nível de qualidade para o transporte urbano, escolar 
e executivo e também para operações de turismo e fretamento.
Esse lançamento valoriza ainda 

SPRINTER é parceiro de negócio

O 500 RSDD 8x2: 
para carroçarias 

Double Decker e Low Driver

Van Sprinter 9+1: 
mais conforto 
e sofisticação 
no transporte 
de passageiros

mais a linha Sprinter, a mais completa do segmento, com mais 
de 50 versões disponíveis, entre vans para passageiros e furgões
e chassis para transporte de cargas.
Neste ano, a Sprinter se consolidou como um grande parceiro 
de negócios dos empreendedores. Devido ao seu reduzido custo
operacional e excelente padrão custo/benefício, ela agrega
disponibilidade e uma imagem altamente positiva para quem atua
no comércio e prestação de serviços, bem como no transporte de
cargas, mercadorias e passageiros. Nesse sentido, a Sprinter tem
se destacado pela oferta de soluções inovadoras e customizadas
para uma ampla diversidade de aplicações. Entre elas: salão e loja
de beleza móvel, bares, choperias, lanchonetes, fast food, 
temakeria, pet shops e muito mais.

O

A
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lançamento da versão do chassi OF 1724 com
câmbio automatizado foi a grande atração da

Mercedes-Benz na 10ª FetransRio, a maior feira do setor 
no País, realizada entre 5 e 7 de novembro, no Centro 
de Convenções Riocentro, no Rio de Janeiro.
No estande da marca foram expostos sete produtos: o novo 
OF 1724 com câmbio automatizado; os chassis OF 1721 L 
(motor dianteiro) e OH 1621 L (motor traseiro), ambos com
suspensão pneumática; o microônibus LO 916; o superarticulado 

O 500 MDA na versão BRT; e os chassis
rodoviários O 500 RSD 6x2 e O 500 RSDD

8x2, veículos para longas distâncias 
e carroçarias Double Decker e 
Low Driver.
As soluções tecnológicas 
da Mercedes-Benz também
ganharam evidência no
evento, especialmente os
avanços no desenvolvimento
do motor “Dual Fuel” Diesel
+ GNV (Gás Natural Veicular)

para ônibus. Entre os resultados
já alcançados há uma redução
de 18% nas emissões de CO2,
um dos principais gases 
do efeito estufa, e redução 

de cerca de 30% na emissão 
de material particulado.         

OF 1724,
agora com
opção de
câmbio
automatizado

12 Revista para os fornecedores da Mercedes-Benz do Brasil

Mudança radical na função
do motorista, que passará
a ser também um gestor
de transporte

o mesmo tempo em que teve apresentação mundial
no IAA 2014 – o maior salão de veículos comerciais

do mundo, realizado entre 25 de setembro e 2 de outubro
em Hanover, na Alemanha – o “Mercedes-Benz Future Truck
2025” também já ganhava destaque no Brasil. Ele foi tema
de palestra apresentada por Philipp Schiemer, presidente da
Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina, no Painel
Internacional do Congresso SAE Brasil 2014. Em sua
apresentação, Schiemer demonstrou que o caminhão do futuro 
já é uma realidade e tem a assinatura da Mercedes-Benz.
O "Future Truck 2025" demonstra claramente a viabilidade
técnica do caminhão rodoviário do amanhã. Estudos da empresa
revelam que, em dez anos, os caminhões poderão rodar de forma
autônoma pelas vias expressas. Assim, a eficiência dos
transportes aumentará, o trânsito ficará mais seguro para todos
os usuários da estrada e o consumo de combustível e as
emissões de CO2 serão ainda mais reduzidos.

Estrela na
FetransRio

O caminhão
do FUTURO

O

A
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