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“

O

momento difícil pelo qual estamos passando hoje,
no Brasil, tem imposto muitos desafios a todos
nós. Os reflexos são preocupantes para economia e
para o mercado de veículos comerciais. A retomada,
porém, uma hora irá acontecer, porque o País ainda tem
muito potencial. O importante é estarmos unidos para
atravessar esse período turbulento. E principalmente,
estarmos preparados para quando a retomada vier.
A Mercedes-Benz tem feito a lição de casa, mantendo os
investimentos planejados. Foram mais de R$ 600 milhões na
construção da planta de automóveis de Iracemápolis. Além
disso, são R$ 500 milhões na matriz de São Bernardo do
Campo e R$ 230 milhões na unidade de Juiz de Fora,
direcionados à modernização de nossas fábricas, visando maior
eficiência e competitividade.
Com esses fortes investimentos, a Mercedes-Benz está
fazendo sua parte. Esperamos que os nossos fornecedores
também sigam na mesma direção. É essa união de forças
e de ações concretas que nos traz mais competitividade e,
principalmente, nos leva a bons negócios.
Naturalmente, temos também de estar sintonizados com
a realidade do País e de sua economia. Como exemplo,
eu cito a nossa estrutura de custos, que precisa estar adequada
ao volume de produção que temos hoje.
Falando ainda em otimização de custos, com o câmbio em
alta, torna-se cada vez mais necessário ampliar o conteúdo local
de nossos produtos. E sempre há espaço para isso, o que se
traduz em mais oportunidades de negócios.
Em 2016, nossa empresa completa 60 anos de atividades
no Brasil. Assim como inventou o automóvel, há 130 anos, e o
caminhão há 120, a Mercedes-Benz teve papel fundamental
na criação da indústria automobilística nacional. Ela sempre
trouxe inovações para o mercado brasileiro, tanto no que se
refere a veículos, como a processos de produção.
Para nossa satisfação e confiança, temos parceiros que
sempre estiveram ao nosso lado nessas seis décadas. Alguns
entraram depois, outros saíram. Mas o mais importante é
construirmos uma base sólida de fornecedores, que se apoia
num relacionamento de muita parceria, determinação e
comprometimento. Isso nos ajudou a ser uma Empresa com
uma história de sucesso no País.
2016 e os próximos anos serão novamente desafiadores
para todos nós. Como sempre, contamos com a parceria de
vocês para superar os obstáculos, alcançar mais resultados e
novas conquistas.
Cumprimento a todos pelo empenho e comprometimento,
destacando, em especial, os fornecedores reconhecidos com
o 24º Prêmio Interação e o 6º Prêmio de Responsabilidade
Ambiental.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

60 anos
BEM VIVIDOS!
E

stamos vivendo um ano marcante para a história da
Mercedes-Benz do Brasil. Em 2016, completamos 60
anos de intensas atividades. Eu diria, 60 anos bem
vividos. A empresa é, hoje, a maior fabricante de veículos
comerciais da América Latina. Em seis décadas, produzimos
1,45 milhão de caminhões e 670 mil ônibus, além de quase 3
milhões de motores.
A planta de São Bernardo do Campo – onde tudo começou,
com o caminhão “Torpedo” L 312 e com o ônibus LP 312, os
primeiros do Brasil – é a maior da Daimler, fora da Alemanha, para
veículos comerciais Mercedes-Benz. É também a única do Grupo a
produzir, num mesmo local, caminhões, chassis de ônibus e
agregados, como motores, câmbios, eixos e cabinas de caminhões.
Em São Bernardo, contamos com o maior Centro de Desenvolvimento Tecnológico do setor na América Latina, o maior também
da Daimler fora da Alemanha. Já são 24 anos de atividades do CDT,
cuja atuação coloca a empresa como centro mundial de competência
da Daimler para desenvolvimento de chassis de ônibus, além de
polo da rede mundial de desenvolvimento de caminhões.

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

“

A Mercedes-Benz do Brasil é também uma das empresas que
mais investe no País. Foram mais de R$ 2,5 bilhões entre 2010 e
2015, além de mais de R$ 600 milhões na construção da fábrica de
automóveis de Iracemápolis e mais R$ 730 milhões para
modernização das plantas de São Bernardo e Juiz de Fora até 2018.
Ou seja, a Daimler nunca deixou de confiar no Brasil e
de apostar no seu potencial, mesmo diante do difícil
quadro de instabilidade política e econômica que estamos
vivendo.

A MERCEDES-BENZ
DO BRASIL É TAMBÉM UMA
DAS EMPRESAS QUE MAIS
INVESTE NO PAÍS.”

E essas conquistas foram possíveis porque, em toda
nossa trajetória no País – tanto nos momentos de
expansão da economia, quanto nos de retração –
pudemos contar com a valiosa contribuição de vocês,
nossos fornecedores, parceiros de todas as horas, que
sempre demonstraram alinhamento a nossas demandas,
assim como comprometimento, dedicação e excelente
relacionamento.

Com a inauguração da fábrica de Iracemápolis, a MercedesBenz passou a ser a única fabricante a produzir, na América Latina,
caminhões (Accelo, Atego, Axor e Actros), ônibus (linhas O 500, LO,
OF e OH), veículos comerciais leves (Sprinter e Vito) e automóveis
premium (Classe C e GLA). Dessa forma, estamos presentes na vida
de todos os brasileiros, com veículos produzidos aqui mesmo.
Por tudo isso, sinto que são 60 anos de importantes
conquistas, em total sintonia com o cliente. Mas o nosso foco não é
somente comemorar o passado. Estamos também de olho no futuro,
com muito caminho a ser trilhado e com grandes realizações pela
frente. Contamos com vocês ao nosso lado, como sempre estivemos!
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NOTÍCIAS

Inaugurada a fábrica
de IRACEMÁPOLIS
A

Fotos: Malagrine Estúdio

Mercedes-Benz do Brasil deu mais um
passo histórico em sua trajetória no
País. No último dia 23 de março, a Empresa
inaugurou sua nova fábrica de automóveis na
cidade de Iracemápolis, no interior de São
Paulo. Com investimento de mais de R$ 600
milhões, a planta já começou a produzir o sedã
Classe C. No segundo semestre deste ano será
a vez do SUV compacto GLA. Estes são os carroschefe de vendas da marca no mercado brasileiro.
A nova unidade ocupa uma área total de 2,5
milhões de metros quadrados, com 93 mil metros
quadrados de área construída. A capacidade de
produção é de 20.000 automóveis por ano, com
expectativa de geração de 750 empregos diretos
até o fim de 2016.
A cerimônia de inauguração contou com a
presença do ministro do Trabalho e Previdência
Social, Miguel Rossetto; do governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin; e do prefeito de
Iracemápolis, Valmir Gonçalves de Almeida.
Também estiveram presentes representantes do
Grupo Daimler, outras autoridades, fornecedores,
parceiros e jornalistas.

Philipp Schimer (esq.), Markus Schäfer e o governador Geraldo Alckmin (dir.)
e funcionários ao lado do 1º Classe C produzido em Iracemápolis

Competitividade global
FORTALECIDA
“A
abertura da fábrica de Iracemápolis é mais um marco de
progresso do desenvolvimento de nossa rede mundial de
produção de automóveis, que compreende 26 fábricas. Estamos
fortalecendo nossa competitividade global e estaremos ainda mais próximos
de nossos clientes brasileiros e de suas necessidades”, afirma Markus Schäfer,
membro do Board da Mercedes-Benz Automóveis, Produção e Logística. “A
fábrica de Iracemápolis faz parte da estratégia da Mercedes-Benz de tornarse líder mundial de vendas de automóveis premium até 2020”.
A Empresa obteve recorde de vendas no País em 2015. “Acreditamos nas
perspectivas de longo prazo do mercado de automóveis no Brasil”, prossegue
Schäfer. “A unidade de Iracemápolis será referência para as fábricas de porte
médio em termos de layout e tecnologia. Assim, conseguimos uma produção
altamente flexível e de alta qualidade para atender a demanda local”.
Para Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América
Latina, a Empresa está firmemente estabelecida no País desde 1956. “A
abertura de uma nova planta, 60 anos depois da nossa chegada, é mais um
compromisso forte com o Brasil. Em Iracemápolis, os automóveis serão
produzidos por brasileiros com a mesma qualidade daqueles que são
fabricados na Alemanha”, diz o executivo. “A partir de agora, somos o único
fabricante do setor automotivo a produzir, na América Latina, automóveis,
caminhões, ônibus e vans. Dessa forma, a marca está presente em todos os
momentos da vida dos brasileiros com veículos nacionais, seja no transporte
de produtos ou de pessoas”.
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NOTÍCIAS

Os parceiros de IRACEMÁPOLIS
C
om a inauguração de sua nova fábrica de automóveis, a
Mercedes-Benz do Brasil anunciou os
fornecedores da planta. Estes parceiros são responsáveis pelo suprimento de
peças, energia, máquinas, equipamentos,
suporte à operação e logística interna,
que se somam às empresas que atuaram
no gerenciamento do projeto e da obra,
bem como no que se refere à infraestrutura da unidade.
“Nossa Empresa tem longa experiência e
grande conhecimento do setor de
suprimentos no País, com amplo relacionamento com fornecedores locais e
globais”, afirma André Wulfhorst, gerente
sênior de Compras da Mercedes-Benz do
Brasil. “Isso otimizou muito o processo
de definição de fornecedores para a nova
planta de automóveis, afinal, compramos
peças e serviços para caminhões e
ônibus há 60 anos. Além disso,
contamos com o suporte da área de
Compras da Daimler, que nos apoia em
todas as etapas do processo”.

Supplier Park
e ENERGY CENTER
A

fábrica de Iracemápolis conta com
um Supplier Park (área para fornecedores de material produtivo) de
aproximadamente 2.500 metros quadrados
dentro da própria unidade. As empresas
estabelecidas ali atuam no sistema just in
sequence (JiS) para abastecimento da linha de
montagem.
No caso dos fornecedores externos, o sistema
adotado é o Kanban para bancos, montagem de
rodas e pneus, baterias e tintas.
Com base em experiência da equipe de
Engenharia de Fábrica da Daimler AG, a
Mercedes-Benz do Brasil adotou uma solução
híbrida para o fornecimento de energia à
operação da planta de Iracemápolis. Trata-se do
uso misto da energia elétrica da rede pública
com a energia gerada por motores a gás natural
em processo de cogeração. Este modelo de
Energy Center permite que se tenha a operação
da planta com apenas um insumo, gás ou
energia da rede, porém não a plena carga. A
otimização do uso do gás é o ponto chave desta
solução, minimizando os impactos no meio
ambiente.

No Brasil, a alta qualidade da marca
reconhecida em todo o mundo
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ESPECIAL

galeria dos
ganhadores do

Categoria: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ganhador: Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda.

Conheça os fornecedores que se
destacaram, ao longo de 2015, pela
inovação tecnológica, excelência em
custos, qualidade, logística, materiais
indiretos e serviços, além do
reconhecimento na categoria especial.

Há mais de 100 anos atuando no setor automotivo, as divisões do
Grupo Continental desenvolvem componentes e sistemas para
veículos que são seguros, conectados e sustentáveis. A Divisão
Chassis & Safety produz sistemas de freios eletrônicos e
hidráulicos, sensores, sistemas de auxílio ao motorista, controle de
airbag e sistemas eletrônicos de suspensão a ar. A Divisão Interior
tem a gestão da informação como sua própria essência. A Divisão
Powertrain integra inovadores e eficientes sistemas para todos os
itens de trem de força, entre eles gerenciamento do motor,
alimentação de combustível, atuadores e sensores.
O Grupo Continental se destaca pela parceria com a MercedesBenz do Brasil no desenvolvimento de projetos em uma gama de
produtos diversos, com extrema agilidade e alto nível tecnológico,
com destaque recente para a nova linha de painel de instrumentos.

Categoria: EXCELÊNCIA EM CUSTOS
Ganhador: Wabco do Brasil Ind. Com. Freios Ltda.
As raízes da Wabco remontam a mais de 140 anos, com a
invenção do sistema de frenagem pneumática por George
Westinghouse, em 1869. Esta inovação tecnológica aperfeiçoou
enormemente o desempenho das ferrovias nos Estados Unidos.
No início do século 20, a empresa expandiu-se além da
tecnologia ferroviária, com inovações surpreendentes no setor
de veículos comerciais na Europa e na América do Norte.
A estratégia da Wabco é diferenciada e combina com a
liderança em tecnologia, expansão global e excelência na
execução. O foco é sempre fornecer aos clientes produtos,
serviços e soluções que reflitam seus valores e atendam às suas
necessidades, ajudando a responder às demandas globais
crescentes de sistemas de freios.

6

Revista para os fornecedores da Mercedes-Benz do Brasil

Interação_70.qxp_Layout 1 27/04/16 15:46 Página 7

ESPECIAL

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: Eaton Ltda.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: Kongsberg Automotive Ltda.

Empresa global de gerenciamento de energia, no Brasil, a Eaton
oferece soluções hidráulicas, componentes elétricos e sistemas
de distribuição de energia, produtos para motores automotivos
e para filtração industrial, além de sistemas de transmissão para
veículos em geral.
Para a Mercedes-Benz do Brasil, a Eaton tem grande
importância e parceria no fornecimento de transmissões
completas e conjuntos de eixos e engrenagens. Além disso,
está sempre buscando soluções para cada novo projeto ou
aplicação nos produtos Mercedes-Benz.
O comprometimento em atender às necessidades dos seus
clientes, a confiabilidade de seus produtos, a busca pelo melhor
desempenho e os melhores processos produtivos fazem da
Eaton um exemplo de excelência em qualidade.

Fundada em 2000, na cidade de Jundiaí (SP), a Kongsberg
Automotive produz uma vasta gama de produtos para clientes
na América do Sul. Com foco no mercado automotivo, oferece
sistemas de acionamento a cabo, sistemas de acionamento de
embreagens, barras estabilizadoras e acoplamentos, entre
outros.
Divisão da Kongsberg Automotive Holding, sediada na Noruega,
a unidade brasileira da Kongsberg se empenha em proporcionar
aos clientes o melhor atendimento, as soluções mais adequadas
e um excelente nível de qualidade em seus produtos.
Comprometida com a Mercedes-Benz do Brasil, a Kongsberg
cumpriu em 2015 todos os prazos estabelecidos, com a
qualidade e a confiabilidade esperadas, garantindo assim uma
parceria de sucesso.

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

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

Flexibilidade e comprometimento é o que se pode dizer do
atendimento logístico da Yazaki para a linha de caminhões da
Mercedes-Benz.
No decorrer dos últimos anos, a empresa tem se destacado no
fornecimento de chicotes elétricos para os veículos de
produção seriada e, em especial, para a introdução de novos
veículos. Seja na planta de São Bernardo do Campo, com o
Projeto Atego Upgrade ou para o Actros em Juiz de Fora, a
Yazaki tem demonstrado alta performance no cumprimento das
programações e flexibilidade nas alterações de mix de produção
no mercado altamente volátil do momento.

A Tupy, fundada em 1938 na cidade de Joinville (SC), possui
vasta experiência no mercado de fundição, tendo grande parte
de sua produção focada em componentes desenvolvidos sob
encomenda para o setor automotivo. Isso engloba caminhões,
ônibus, máquinas agrícolas e de construção, automóveis,
motores industriais e marítimos, entre outros.
A empresa também produz conexões de ferro maleável,
granalhas de aço e perfis contínuos de ferro, produtos que
atendem a diversos setores da indústria.
Atualmente, a Tupy fornece à Mercedes-Benz do Brasil peças
para as mais variadas aplicações, como blocos e cabeçotes de
motores, carcaças de eixo, cubos de roda e demais itens
desenvolvidos em ferro fundido, mantendo assim uma parceria
de longa data.
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ESPECIAL

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Voith Serviços Industriais do Brasil Ltda.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

A Voith Serviços Industriais do Brasil oferece soluções de
serviço customizadas e integradas para diferentes indústrias em
todo o Brasil.
Eficiência e capacidade de engenharia, administração e
flexibilidade nas negociações fazem da Voith um dos principais
parceiros de serviços da Mercedes-Benz do Brasil.
Desde 2008, a Voith é uma fornecedora homologada da
empresa no segmento de limpeza convencional, limpeza
técnica, gerenciamento de resíduos e manutenção industrial e
predial nas plantas de veículos comerciais de São Bernardo do
Campo (SP) e Juiz de Fora (MG). A partir de 2016, foi
contemplada também para a nova fábrica de automóveis de
Iracemápolis (SP).

A Cosan Lubrificantes iniciou suas operações em 2008, com a
aquisição dos ativos da ExxonMobil no Brasil, mantendo acesso
contínuo às formulações e avançadas tecnologias globais dos
produtos da marca Mobil.
Mediante parcerias com as corporações ExxonMobil e S-Oil, a
Cosan Lubrificantes também é distribuidora autorizada de óleo
básico, principal matéria-prima dos lubrificantes, e atua com os
básicos parafínicos dos Grupos I, II e III no Brasil. Por meio deste
negócio, iniciado em 2011, a empresa consolidou um portfólio
único, tornando-se o maior importador de óleos básicos do País.
A Cosan dispõe de instalações estrategicamente localizadas nos
dois maiores mercados produtores de lubrificantes no Brasil: Rio
de Janeiro e São Paulo.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO/SERVIÇO
Ganhador: Accenture do Brasil Ltda.

Categoria: ESPECIAL
Ganhador: Iochpe-Maxion S.A.

A Accenture é uma companhia global em consultoria de gestão,
tecnologia da informação e outsourcing. Trata-se da maior empresa
de consultoria do mundo, além de ser um player global neste setor.
Atualmente, está presente em 120 países e presta serviços para
96 empresas listadas no ranking “Fortune Global 100” e para mais
de três quartos da lista do “Fortune Global 500”.
O fornecedor atua na Mercedes-Benz do Brasil em diversos tipos
de serviço, como outsourcing nas áreas de Accounting e
Fleetboard, atividades que são executadas no Brasil em Nova Lima,
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e nas Filipinas,
garantindo agilidade, flexibilidade e economia. Também presta
serviços de SAP e DataWarehouse Consulting, atividades que são
executadas atualmente em São Bernardo do Campo (SP).

No ano que a Mercedes-Benz do Brasil comemora 60 anos, a
empresa se orgulha de lembrar que o fornecedor destacado com
o Prêmio Especial do Interação iniciou atividades em 1918 e
incentivou de forma importante a companhia alemã a se instalar
no País. Hoje, a Divisão Maxion Structural Components, com sede
em Cruzeiro (SP), está presente em diversos países.
Por meio de uma gestão focada em resultados, constante atenção
às pessoas e comprometimento por uma sociedade melhor, a
Maxion implantou, em 2014, um projeto social que contribui com
os cidadãos de Cruzeiro no momento adverso em que se
encontram. Merece destaque também a proatividade do
fornecedor no desenvolvimento do projeto de melhorias técnicas
e comerciais, contribuindo, assim, com o aprimoramento dos
produtos Mercedes-Benz.
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MEIO AMBIENTE

Confira os ganhadores de 2015, 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,
FGV, USP e UFABC.

Multi-Car Rio Terminal
de Veículos S.A.

Eaton Ltda.

Algar Tecnologia
e Consultoria S.A.

O Prêmio de Responsabilidade Ambiental
conferido à Multi-Car Rio reconheceu
a iniciativa “Compostagem in loco”. O
objetivo era eliminar os impactos
ambientais com o tratamento externo
de resíduos orgânicos.
O projeto foi embasado no tratamento
chamado de ADB (Alta Digestão
Biológica), que não gera mau cheiro,
chorume e, principalmente, não atrai
vetores, devido à alta temperatura gerada
no processo de decomposição aeróbica.
Diferentemente dos processos de
compostagem convencionais, este modelo
se apresenta como uma solução
ambiental diferenciada.
O sistema ADB é um método inovador
de reintegração de materiais primários
à natureza. Um processo avançado de
aceleração de compostagem, que elimina
em mais de 90% da massa dos resíduos
orgânicos em apenas 24 horas.
Benefícios anuais: eliminação do envio
de 120 toneladas de resíduos orgânicos
para aterro; redução das emissões de
CO2 relacionados ao transporte de
resíduos; redução de custo em 50% com
tratamento de resíduos orgânicos;
utilização do adubo nos jardins da
empresa e doação para projetos sociais.

O Prêmio de Responsabilidade Ambiental
conferido à Eaton reconheceu a iniciativa
“Novo Aquecimento – Serpentina”.
Na empresa, todos os fornos contínuos
utilizam duas máquinas de lavar. A
primeira delas é responsável por retirar
o óleo de usinagem das peças para que
ele não contamine a atmosfera de
tratamento dos fornos contínuos. Já a
segunda é responsável por retirar o óleo
de têmpera, que se aloja nas peças
durante o processo de tratamento
térmico.
Para que seja feita uma limpeza adequada,
o fluido (mistura de água e desengraxante)
precisa trabalhar a uma temperatura
próxima a 70 graus Celsius. No projeto
“Novo sistema de aquecimento para
as lavadoras dos fornos contínuos”, foi
desenvolvido um equipamento capaz
de capturar e canalizar a energia gerada
pelas chamas e utilizá-la para aquecer
o fluido das lavadoras, reduzindo, assim,
a necessidade de resistências elétricas
neste processo.
Com essa iniciativa, houve uma redução
significativa das emissões de CO2 da
unidade, além de disponibilizar energia
para outros usos.

O Projeto “Data Center Verde”, que
envolveu a criação de uma usina de
Geração Distribuída (GD), valeu à Algar a
conquista do Prêmio de Responsabilidade
Ambiental. A grande vantagem deste
sistema é o consumo no próprio local em
que é gerado, evitando assim perdas de
distribuição pela concessionária.
O interesse pela GD tem se renovado.
Além de permitir a criação de uma rede
elétrica mais “verde”, isso leva à redução
de perdas no sistema, diminuição dos
impactos ambientais e aumento da
inserção de fontes de energia renováveis
na matriz energética. Sua utilização tem
aumentado consideravelmente e as redes
de comunicação têm papel fundamental
para o seu sucesso. Uma justificativa para
este projeto é a super utilização da
infraestrutura de energia elétrica. A
demanda de energia é cada vez maior
e a geração distribuída permite aliviar
a utilização pela concessionária tornando
maior a disponibilidade de energia
na rede.
O objetivo desse projeto foi a instalação
de uma unidade de microgeração de
energia solar fotovoltaica conectada
à rede elétrica, com potência
instalada de 299,88 kWp.

Concessionários de VEÍCULOS COMERCIAIS
(5º ano da premiação)
CONVEIMA
Vitória da Conquista (BA) – “Plantando
um Futuro Melhor”. Após parceria com
a Secretaria do Meio Ambiente, promoveu
o incentivo ao plantio de árvores,
reaproveitamento de resíduos e educação
ambiental à comunidade.

DIVESA

INGÁ

Curitiba (PR) – “Pensa e Reinventa”.
A equipe envolvida com o projeto
reaproveitou antigos uniformes dos
colaboradores para confeccionar fantoches,
avental para churrasco, porta manual e
lixeira para carro, que são doados como
brinde aos clientes e à comunidade.

Maringá (PR) – “Tratamento de Esgoto
Sanitário”, envolvendo a instalação de um
sistema de tratamento de efluentes
domésticos, com o objetivo de reduzir a
poluição ambiental e evitar a contaminação
do lençol freático e do solo.
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O

DESTAQUES

Actros,
referência em
SEGURANÇA E
CONFORTO

elevado padrão de segurança é um
dos principais atributos historicamente associados aos veículos
Mercedes-Benz em todo o mundo. Com base
em seu DNA de inovação, a marca é pioneira
e líder em desenvolvimento tecnológico.
Nesse sentido, os caminhões da marca recebem
cada vez mais recursos tecnológicos que
garantem mais segurança nas cidades e nas
estradas.
O extrapesado Actros, por exemplo, se destaca
pela segurança e também pelo conforto ao
motorista. A utilização combinada dos diversos
sistemas inteligentes de frenagem e de
assistência à condução propicia muitos
benefícios e vantagens – e não só em termos de
proteção do motorista, da carga, e do caminhão,
mas também dos demais veículos e usuários da
estrada. Os avançados recursos do Actros
também reduzem os custos operacionais, devido
a uma maior disponibilidade para o transporte,
durabilidade dos sistemas de freios, maior
velocidade média operacional e menor consumo
de combustível.
Fabricado pela Mercedes-Benz do Brasil em sua
planta de Juiz de Fora, MG, o Actros, em sua
versão Megaspace Segurança, oferece itens
exclusivos, como o Assistente Ativo de Frenagem
(Active Brake Assist - ABA), Sistema de
Orientação de Faixa de Rolagem (Lane Guidance
System) e o Controle de Proximidade (Proximity
Control System).

Actros 2651 6x4, o top de linha
da Mercedes-Benz

A consolidação do
SUPERARTICULADO
N
o último mês de março, a Mercedes-Benz
alcançou o marco de 1.000 unidades do
superarticulado O 500 vendidas no Brasil. Lançado
em outubro de 2012, este veículo inovou ao oferecer
um chassi para ônibus articulado de 23 metros de
comprimento e 4 eixos, trazendo mais agilidade no
trânsito e capaz de transportar mais de 200 passageiros,
dependendo da configuração interna.
Disponíveis nas versões O 500 UDA Low Entry (piso
baixo) e O 500 MDA (piso alto), o superarticulado atende
plenamente às características de todos os sistemas de
transporte coletivo urbano do País, seja por corredores,
faixas exclusivas ou BRT (Bus Rapid Transit). O sucesso
do veículo é crescente especialmente em grandes regiões
metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro.
O milésimo veículo foi entregue a uma empresa de São
Paulo, cidade que possui mais de 80% dos
superarticulados vendidos pela Mercedes-Benz no País.
O Rio de Janeiro é outro mercado muito importante. Em
2016, serão 100 unidades do veículo para atender
principalmente o grande volume de pessoas e
importantes eventos que acontecerão na cidade.
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DESTAQUES

Vito assegura versatilidade
NO TRANSPORTE
A
linha de veículos comerciais leves da Mercedes-Benz
– já consagrada no País pela presença da Sprinter no
segmento de large vans (3.500 a 5.000 kg de PBT) – passou a
contar, neste ano, com mais dois integrantes: a van de
passageiros e o furgão de carga da família Vito, veículos com
PBT de 3.050 kg no segmento de vans médias.
Oferecido ao mercado nos modelos Vito Tourer 119 turbo flex (van) e
Vito 111 CDI turbo diesel (furgão), esse comercial leve da marca é o
mais novo parceiro de trabalho dos clientes. Um veículo versátil, com
ampla disponibilidade para operar nas mais diversas aplicações a
qualquer hora e em qualquer lugar. Isso porque pode circular
livremente, com muita agilidade, e também ser dirigido por motoristas
com carteira de habilitação da categoria ‘B’. Dessa forma, assegura

sempre a máxima rentabilidade, com a qualidade já reconhecida dos
produtos Mercedes-Benz.
A van Vito Tourer 119, disponível nas versões Luxo (7+1) e Comfort
(8+1), atende a diversas demandas de transporte de passageiros,
como transfers, executivo, turismo e limusine, além de locações e do
uso particular. No compartimento de passageiros, os seis bancos são
de fácil remoção, o que permite maior flexibilidade em sua utilização,
podendo-se aumentar o espaço disponível para as bagagens.
Já o furgão Vito 111 CDI é especialmente indicado para as empresas
de transporte, transportadores autônomos e empreendedores. Ele
pode ser utilizado para inúmeras atividades e serviços, como cargas
fracionadas, cargas refrigeradas, paletes, unidades móveis, entregas
de e-commerce, eventos, profissionais liberais, entre outros.

Van de passageiros e furgão de carga: um novo parceiro de trabalho dos clientes

O crescimento da ALLIANCE
A
Mercedes-Benz vê consolidada, a cada dia, a crescente aceitação pelo mercado da linha de peças de
reposição e acessórios Alliance Truck Parts, produtos
disponíveis em concessionários da marca. Em pouco mais de
um ano, já são mais de 4.000 clientes, especialmente os
caminhoneiros autônomos, além de atender também os frotistas.
Aproximadamente 40% dos clientes já efetuaram novas compras
destas peças, o que atesta sua aprovação. E neste período, o
volume acumulado de vendas ultrapassa a marca de 15.000
unidades.
Com portfólio já considerável e em franca expansão, os produtos
da linha Alliance são comercializados em todas as regiões do Brasil.
Além disso, a empresa tem focado no aumento de distribuição no
mercado. A tendência é ampliar ainda mais o alcance junto à Rede

de Concessionários, apoiando as equipes de peças e serviços na
argumentação junto aos clientes.
Em pouco mais de um ano de mercado, a linha Alliance já tem seus
itens mais procurados pelos clientes. Defletores para caminhões
Axor e para veículos comerciais leves Sprinter são os mais vendidos
do portfólio de acessórios. Entre as peças de reposição destacamse pastilhas de freios e filtros de ar e combustível.

4.000 clientes já compraram peças da Alliance
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NOTÍCIAS

A conectividade de caminhões
VIA INTERNET
120
anos depois da invenção do caminhão, a
Daimler Trucks revoluciona mais uma vez ao
apresentar veículos autônomos conectados via Internet. Ao
destacar esse avanço no evento de 60 anos da Mercedes-Benz
do Brasil, em maio deste ano, e também na IAA 2016, a maior feira
internacional de veículos comerciais, que será realizada em setembro,
a fabricante líder mundial de caminhões irá demonstrar seu
pionerismo tecnológico no campo da conectividade.
O caminhão totalmente conectado inicia uma mudança radical no
mercado, que tornará o transporte rodoviário de carga ainda mais
eficaz, não somente para os motoristas, transportadoras e fabricantes
de veículos, mas para a sociedade como um todo.
No dia 21 de março, na rodovia A52, nas proximidades de Düsseldorf,
na Alemanha, a Daimler Trucks apresentou um exemplo
impressionante das possibilidades abertas pela conexão digital de
veículos comerciais. Três caminhões de condução autônoma,
conectados por WiFi, circularam em comboio.
Com base no sistema Highway Pilot da Daimler Trucks para
caminhões pesados de condução autônoma, os três veículos se
interligam, formando um comboio totalmente automatizado.

Estreia mundial do
Highway Pilot Connect na Alemanha

Vendas de automóveis
para FORNECEDORES
P

or meio de um desconto corporativo
oferecido pela Mercedes-Benz do Brasil,
os fornecedores de peças e serviços podem
adquirir automóveis da marca em condições
atrativas. Isso permite que eles desfrutem da
qualidade indiscutível destes veículos e da experiência
premium de possuir um automóvel com a estrela de
três pontas. Além disso, contam com economia,
conforto e tranquilidade na hora da manutenção.
O atendimento aos fornecedores interessados é feito
pela equipe da Mercedes-Benz Business Solutions.
Basta entrar em contato com Robson Novaes pelo email “corporativo_automoveis@daimler.com”, ou
pelos telefones (11) 4173-6545 ou (11) 98964-9897.

VANTAGENS PARA OS INTERESSADOS

VEÍCULOS COMERCIAIS

• Possibilidade de aquisições por volume anual ou por
cargo/status exercido na empresa.
• Descontos especiais e progressivos.
• Veículos adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.
• Pacotes especiais de manutenções e revisões.
• Possibilidade de aquisição de garantia estendida.

A Mercedes-Benz também oferece condições especiais para aquisição de
caminhões e de veículos comerciais leves Sprinter e Vito.
• Contato caminhões: Douglas Cartier de Oliveira
(douglas.cartier@daimler.com), (11) 4173-6467 ou (11) 94317-5392.
• Contato Sprinter e Vito: Marcelo Liboni
(marcelo.g.liboni@daimler.com), (11) 4173-9245 ou (11) 99156-3272.
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