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interAção

Neste segundo semestre, o mercado brasileiro deu sinais de
retomada. Mas o fato mais significativo ocorreu no mês de outubro,
quando o governo lançou as bases do novo regime automotivo
brasileiro. Vemos com bons olhos a chegada do Plano Brasil Maior e,
especialmente, do Inovar-Auto, parte que nos envolve diretamente.
O impacto desse novo modelo industrial será muito grande em todo
o segmento automotivo e em toda a cadeia de suprimentos,
estimulando, principalmente, maior competitividade. Os objetivos 
e desafios do Inovar-Auto demandam novas posturas, atitudes,
iniciativas, criatividade e, acima de tudo, inovação.
Sabemos, desde já, quais são as metas para os próximos cinco
anos, entre elas a maior compra e desenvolvimento locais e a
redução de consumo e de impactos ambientais. Seja qual for a meta
desse plano, o caminho passa pela inovação: em produtos,
produção, processos e ações.
O Inovar-Auto deu o impulso. Porém, ninguém faz nada sozinho. 
É preciso o envolvimento e o comprometimento de toda a cadeia
produtiva, tanto dos fabricantes de veículos, como da base de
fornecedores.
Em 2012, a Mercedes-Benz do Brasil consolidou as operações da
planta de Juiz de Fora. Já no primeiro dia do ano, a unidade deu início
à produção de caminhões Accelo e Actros, juntamente com 
os fornecedores lá instalados, reforçando a confiança da empresa 
no Brasil.
Ampliamos ainda o Parque de Fornecedores, com a entrada da
Grammer no processo de produção dentro da nossa fábrica de
Minas Gerais. Nossa missão agora é dar continuidade aos
investimentos programados para a montagem de cabinas e para 
a área de pintura na planta.
Parabenizo ainda os ganhadores do 21º Prêmio Interação e do 
3º Prêmio de Responsabilidade Ambiental. Reconhecemos assim 
os fornecedores que mais se destacaram ao longo do ano em
qualidade, logística, custos, inovação e sustentabilidade ambiental.
Isso coroa o trabalho e a dedicação de suas equipes.”

O ano de 2012 foi de consolidação. Diversos projetos se
tornaram realidade, como a introdução dos produtos com

novas tecnologias para atendimento ao Proconve P-7 (Euro 5).
Depois dos recordes atípicos de 2011, as indústrias automotivas
e a cadeia de fornecedores tiveram de fazer ajustes, porque 
o volume de produção do primeiro semestre ficou aquém do
esperado. Cada empresa teve de buscar soluções e encontrar
formas criativas para se adequar a um novo ritmo de produção.

Competitividade 
na ORDEM DO DIA

“
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A parceria 
com os fornecedores 
segue tendo um papel
essencial para a 
Mercedes-Benz

Palavra do Presidente

interAção

Jürgen Ziegler
President Mercedes-Benz do Brasil 
& CEO Daimler Latin America

Um ano de  
CONSOLIDAÇÕES

Prezados Fornecedores,

com grande satisfação, verificamos, neste ano, a total
aceitação da tecnologia BlueTec 5 da Mercedes-Benz pelo
mercado. Nosso empenho em informar amplamente os
clientes sobre as vantagens e benefícios dessa avançada
solução foi um sucesso. Somos líderes em vendas de
veículos Euro 5 no País e constatamos novamente 
o sucesso do “Mercedinho”: o Accelo 815 é o caminhão
mais vendido do ano no Brasil.
Além disso, em 2012, trouxemos novas soluções para 
o transporte de passageiros. Destaco o lançamento dos
superarticulados O 500 UDA e MDA, concebidos para
sistemas BRT e corredores de ônibus. 
No segmento de comerciais leves, além de iniciarmos 
as vendas da nova linha Sprinter, inovamos na forma de
relacionamento com os clientes. Criamos os atendimentos
especializados do Van Center e dos Centros
Especializados e estendemos a comercialização para 
a toda a rede.
Neste ano, a Mercedes-Benz do Brasil passou a ser
responsável por todos os negócios do Grupo Daimler 
na América Latina, o que inclui a operação de cinco
unidades industriais: três no Brasil, uma na Argentina 
e uma na Colômbia. Além disso, trabalhamos com seis
marcas nos 45 países dessa região, incluindo produtos
da Mercedes-Benz, Freightliner e Fuso. 
O próximo ano continuará sendo de desafios. No entanto,
os analistas econômicos apostam na retomada do
crescimento econômico do País. Acreditamos que fatores
como a redução dos juros, isenções tributárias, medidas
de incentivo ao consumo, grandes investimentos em
infraestrutura, obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 
e às Olimpíadas de 2016, juntamente com as projeções de
novos recordes na produção agrícola, vão movimentar
positivamente o mercado. Por esses motivos, é de extrema
importância que o governo continue com programas de
incentivo e condições especiais de financiamento, pois se
a economia cresce, o setor de veículos comerciais
acompanha. Por isso, acreditamos que, em 2013, 
o mercado de caminhões e ônibus mostrará um
desenvolvimento mais positivo. 
Nesse contexto, a parceria com os fornecedores segue
tendo um papel essencial para a Mercedes-Benz do
Brasil, especialmente diante do Inovar-Auto, o novo
regime automotivo brasileiro que estabelece diretrizes
claras para os próximos cinco anos para fomentar 
a competitividade. Por isso, contamos sempre com 
a parceria de todos vocês. Em 2012, a flexibilidade que
nossos fornecedores apresentaram, diante do cenário
conturbado que enfrentamos, foi essencial para nós.
Muito obrigado! 
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Notícias

O I-Park (Industrial Park) da planta da Mercedes-Benz 
do Brasil em Juiz de Fora passou a contar com um novo
fornecedor, a Grammer, que se junta à Iochpe Maxion,
Randon e Fastplas, que já atuam ali desde o primeiro dia 
útil de 2012.
A Grammer irá realizar a montagem final dos bancos, sendo
que inicialmente, ocorrerá o fornecimento sequenciado dos
bancos do Accelo. E assim que forem aprovados os testes 
de nacionalização dos bancos do Actros, estes também terão
sua montagem final e sequenciamento em Juiz de Fora.
Atualmente, estão sendo realizados os testes finais e o início
de operação da Grammer está previsto para janeiro próximo.
A Iochpe Maxion é responsável pela montagem e
sequenciamento de todos os quadros de chassis do Accelo 
e, em breve, iniciará a montagem dos quadros do Actros
nacionalizado.
A Randon executa a montagem de 14 subconjuntos, como,
por exemplo, pedaleiras, caixa de bateria e conjunto radiador,

dispondo esses componentes em um sistema kanban 
para o abastecimento direto da linha de montagem.
Já a Fastplas pinta as peças plásticas e metálicas 
importadas do Actros e realiza a montagem do conjunto
frontal do veículo.
“A agilidade e a flexibilidade alcançadas com a proximidade 
e integração dos fornecedores no I-Park da planta de Juiz de
Fora é ímpar na história da Mercedes-Benz do Brasil”, diz
André Wulfhorst, gerente sênior de compras de peças de
caminhões e ônibus. “O I-Park tem capacidade para receber
mais fornecedores e outras possibilidades estão sendo
avaliadas”.
De acordo com o executivo, ao longo deste primeiro ano,
houve ampliações de escopo, ajustando e expandindo 
as operações com os fornecedores. “Nesse sentido, 
o fornecimento de conjuntos com maior valor agregado
também está em avaliação pela empresa”.

Líder destacada nas vendas de ônibus no
Brasil, a Mercedes-Benz também se posiciona
na vanguarda da geração de soluções para
cada nova demanda do mercado, como

aquelas oriundas da Copa do
Mundo de 2014 e das Olimpíadas
de 2016.
Os 91 ônibus articulados do
sistema Transoeste, primeiro
BRT do Rio de Janeiro, são todos

da linha O 500. Já a cidade de São Paulo foi a
primeira a adquirir 50 unidades do novo
superarticulado O 500 UDA, veículo para alta
capacidade de transporte de passageiros em
corredores exclusivos e BRT.
Desenvolvidos pela Mercedes-Benz do Brasil,
veículos como esses chegam ao mercado
contando com forte envolvimento dos
fornecedores. A cadeia de suprimentos foi
acionada e respondeu prontamente ao rápido
desenvolvimento e industrialização de
produtos que atendam ao cronograma desses
megaeventos. Foram solicitados alguns
adiantamentos de prazos de desenvolvimento
de ferramental e de homologação de peças
por fornecedores contratados para esses
projetos. Alguns parceiros se envolveram em
ações especiais, como integração de seus
produtos no encarroçamento, até que a
maturidade da produção estivesse completa.
A rapidez dos fornecedores no atendimento às
solicitações da Mercedes-Benz assegura a
geração de soluções customizadas para o
mercado de ônibus, tanto no que se refere ao
mercado interno, quanto aos diversos países
para onde são exportados os ônibus
fabricados no Brasil, como os BRTs do Chile e
da Colômbia.

Sintonia com
MEGAEVENTOS

Grammer em
Juiz de Fora
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A área Tooling Management, do departamento de Pré-
Planejamento e Custo, criou, em maio deste ano, o Termo de
Aprovação de Ferramental (TAF). O objetivo principal é facilitar e
assegurar que as tratativas relativas ao aceite e pagamento dos
ferramentais estejam garantidas, dentro dos aspectos técnicos e
legais, eliminando riscos fiscais para ambas as partes,
fornecedores e Mercedes-Benz, e reduzindo os prazos para os
pagamentos feitos aos fornecedores.
“O TAF auxilia as duas partes, uma vez que significa que todas as
condições contratuais foram atendidas, ou seja, execução, try-
out e amostra aceita, de acordo com as exigências do desenho
da peça”, diz Paulo Horta, gerente da área Cost Planning Trucks
LA. “Este ponto é muito importante, pois em troca da garantia do
processo seguro, a Mercedes-Benz promove um ganho de tempo
em favor do fornecedor para que ele receba o pagamento em um
tempo menor do que no processo anterior”.

Com o TAF,
bastam as
aprovações do
relatório dimensional 
e da matéria-prima para dar fim ao processo de construção e
consequente pagamento. A aprovação da área de engenharia,
os testes de engenharia, quando necessário, e a montagem no
produto ficam como condicionantes do fornecimento de peças.
“Diversos fornecedores já identificaram os ganhos expressivos
em favor deles e da própria Mercedes-Benz. Acreditamos 
que em um curto espaço de tempo, este benefício atenda a
todos os nossos parceiros e, dessa forma, teremos clareza de
nossos processos e segurança em nossas operações”, destaca
Paulo Horta.

TAF

A Mercedes-Benz do Brasil está comprometida de forma
sustentável e responsável em relação ao ser humano e ao meio
ambiente. Em função disso, essas questões estão sendo
trabalhadas, cada vez mais, em treinamentos ministrados dentro
e fora da empresa. Criado em 2010, o treinamento para
fornecedores automotivos no Brasil sobre condições de trabalho,
ética e responsabilidade ambiental já envolveu 94 parceiros,
estando previsto um total de 134 participantes até o fim de 2012.
“O objetivo dos treinamentos é estimular a excelência, inovação
e desempenho de maneira sustentável”, destaca Ricardo Segala,
gerente de Estratégia de Compras. “A indústria automotiva possui
um alto grau de complexidade. Sendo assim, acreditamos nos

benefícios de uma ação conjunta, pois o sucesso depende do
comprometimento de todos os envolvidos na cadeia de
fornecimento”, comenta.
A fim de apoiar as empresas parceiras a obterem o melhor
entendimento dos processos e das ações necessárias para
alcançar a sustentabilidade, a Mercedes-Benz convidou a
associação global de fabricantes de automóveis (Automotive
Industry Action Group - AIAG) para conduzir o treinamento. 
A importância dos temas não está restrita aos fornecedores da
empresa. Durante o treinamento, são apresentadas algumas
ferramentas que os auxiliam a desenvolver esses tópicos também
com sua base de fornecimento.

Treinamento realizado no Blue Tree Tower, em Santo André.

As vantagens do

SUSTENTABILIDADE
na cadeia de fornecimento
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Especial

Categoria: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ganhador: Schaeffler Brasil Ltda. (Divisão Luk)

Sediada na Alemanha, a Schaeffler desenvolve produtos
automotivos das marcas INA, FAG e Luk. Sua prioridade é aliar
tecnologia, inovação, criatividade e foco no cliente para a
geração de soluções, com parceria e confiabilidade. Em estreita
colaboração com a Mercedes-Benz, a Divisão de Embreagens
Luk, com excelente conhecimento sistêmico e capacidade de
criação de soluções tecnológicas, tem oferecido produtos
inovadores e adequados às exigências de qualidade e custo.
Na Mercedes-Benz, a Luk foi pioneira no fornecimento de
embreagens auto-ajustáveis, desenvolveu embreagem de alto
desempenho para ônibus urbanos e inovou no desenvolvimento
de cilindros de embreagem em plástico, que proporcionaram
redução de custo, simplificação de montagem, melhoria de
qualidade e um grande incremento de durabilidade para o
cliente final.

Categoria: EXCELÊNCIA EM CUSTOS
Ganhador: Polirim do Brasil Indústria de Peças Ltda.

Localizada na cidade de Caxias do Sul, RS, a Polirim do Brasil
especializou-se na fabricação de peças em polímeros de alta
performance.
Inovadora e flexível, a empresa propôs para a Mercedes-Benz
do Brasil a utilização do material DCPD (Dicyclopentadiene) nos
produtos fornecidos por ela, iniciativa que proporcionou
excelência em qualidade e também significativas reduções de
custos.
Com sua expertise neste tipo de material, a Polirim participou
do projeto desde o seu desenvolvimento, indo até a
implantação, de modo a alcançar todos os objetivos propostos.
Continuamente, o fornecedor aponta oportunidades de
substituição de materiais e de ferramentais que podem trazer
reduções de custos.

No dia 11 de dezembro, em evento realizado no Espaço
Mercedes, na fábrica de São Bernardo do Campo, 
a Mercedes-Benz do Brasil anunciou os ganhadores 
da 21ª edição do Prêmio Interação. 
Essa tradicional iniciativa de reconhecimento às boas práticas
visa homenagear os melhores desempenhos, comemorar 
os bons resultados e estimular o aprimoramento contínuo.
Conheça a seguir, os fornecedores que mostraram 
excelência ao longo do ano em qualidade, logística, 
custos, inovação tecnológica, materiais indiretos e serviços.
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Especial

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

Fundada em 1935, no bairro da Mooca, em São Paulo, a
Borrachas Daud atua de forma significativa em dois importantes
setores industriais: construção civil (pisos e acessórios) e
automobilística (tapetes, forrações e mangueiras). A empresa
mantém sede na capital e produção em Leme, SP.
Atualmente, a Borrachas Daud responde por 100% dos tapetes
fornecidos para a fábrica de São Bernardo do Campo. Em
conjunto com a Engenharia da Mercedes-Benz, participa do
Projeto Enlarged Scope, que visa melhorar a acústica na cabina
por meio de um incremento na superfície estética dos tapetes,
através da texturização por ataque químico e da decoração da
camada superior do tapete, que passou a ser colorida e
printada. Toda esta modificação não gerou custo adicional aos
tapetes atuais, alcançando ainda excelentes níveis de
qualidade.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
Ganhador: Takata Brasil S.A.

A Takata Brasil, localizada em Jundiaí, interior de São Paulo, atua
há mais de 70 anos no desenvolvimento e produção de itens
de segurança, atendendo a clientes de cinco continentes. 
Entre os principais produtos da empresa incluem-se volantes,
cintos de segurança e airbags para diversos tipos de veículos.
A Takata é uma grande parceira da Mercedes-Benz do Brasil,
destacando-se principalmente pelo fornecimento de volantes
para todo o portfólio de caminhões e ônibus. 
O fornecedor é reconhecido no mercado pelo alto grau de
qualidade de seus produtos, além da entrega otimizada e
confiável.

Categoria: EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
Ganhador: V&M do Brasil S.A.

A V&M do Brasil – Usina Barreiro é uma unidade da Vallourec &
Mannesmann Tubes. Com sede em Belo Horizonte, MG, é uma
das mais modernas siderúrgicas integradas do mundo,
produzindo tubos de aço sem costura a partir do processo de
produção autossustentável, que credencia seus produtos como
“tubos verdes”.
Líder no Brasil na produção de tubos de aço sem costura, a
V&M abastece o mercado nacional e internacional e passa por
rigorosos sistemas de avaliação que asseguram o alto grau de
qualidade e a uniformidade dos produtos.
Os tubos de aço sem costura garantem maior segurança,
resistência e durabilidade, contribuindo com a Mercedes Benz
do Brasil na fabricação de veículos cada vez mais seguros,
sejam eles das categorias de leves, médios, semipesados,
pesados, extrapesados e ônibus.

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

Fundada em 1959, a ThyssenKrupp Metalúrgica tem como
especialidade o desenvolvimento e a produção de forjados,
como virabrequins, bielas, pistões e componentes de
suspensão e transmissão. Sua missão é desenvolver produtos
para veículos mais econômicos, menos poluentes, mais seguros
e com maior capacidade de carga.
Grande parceiro da Mercedes Benz do Brasil, a empresa se
destaca, principalmente, pelo fornecimento de virabrequins dos
motores BR 300, BR 400, BR 457 e BR 900.
A ThyssenKrupp é reconhecida pelo alto grau de qualidade de
seus produtos, excelência no atendimento e estreita
cooperação para desenvolver componentes, do projeto inicial
à peça acabada, garantindo a entrega otimizada e confiável,
conforme a programação estabelecida.
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Especial

Categoria: ESPECIAL
Ganhador:  Dytech Tecalon Indústria e Comércio de Autopeças S.A.

Presente no Brasil desde 1996, a Dytech é um dos principais
fabricantes de tubulações em poliamida para condução de
fluídos automotivos na América do Sul. Suas plantas na região
estão localizadas em Juatuba, MG, e em Buenos Aires, na
Argentina. A Dytech tem como diferenciais o desenvolvimento
de novas tecnologias com laboratório próprio de testes no Brasil
credenciado pelo INMETRO, alta capacidade de reação em
modificações e reestilizações de produtos e disponibilidade
para absorção de variações de demandas do mercado.
Nos últimos dois anos, a principal matéria-prima da Dytech, a
poliamida, teve o abastecimento dificultado. No entanto,
durante esse período, demonstrou agilidade e competência em
planejamento e busca de alternativas, mantendo regular o
abastecimento de seus produtos, independente das condições
adversas no mercado mundial da matéria-prima básica utilizada.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO E SERVIÇO
Ganhador: Sumont Montagens e Equipamentos Industriais Ltda.

Atuando no mercado há 20 anos, a Sumont  é uma empresa que
desenvolve e presta serviços em todo território nacional nos
segmentos de engenharia, instalações industriais e
manutenção.
Atributos como capacidade de engenharia, boa administração
e flexibilidade nas negociações fazem do fornecedor um dos
principais parceiros de obras e serviços da Mercedes-Benz do
Brasil.
Desde 2001, a Sumont é homologada pela Empresa, realizando
importantes serviços nas plantas de São Bernardo do Campo e
Juiz de Fora (MG), entre eles, as instalações hidráulicas para o
forno de tratamento térmico da área de eixos, a adequação do
Banco de Provas para motores e a execução da terceira etapa
da nova área do Hydropuls.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO E SERVIÇO
Ganhador: Gevisa S.A.

Empresa do grupo General Electric, a Gevisa foi fundada em
1992. Ela é a unidade mundial da GE para a produção de
motores e geradores elétricos de médio e grande porte, assim
como para a fabricação de equipamentos de levantamento e
transporte de cargas.
Parceira da Mercedes-Benz ao longo de 10 anos, ela faz
manutenção em talhas e pontes rolantes, sempre primando pela
excelência de seus produtos e serviços, bem como pela
segurança e saúde de seus funcionários. Isso se comprova pelo
pioneirismo na obtenção do Certificado do Sistema de
Qualidade ISO 9001, em 1992; pela certificação Global Star
(programa internacional da GE que avalia a segurança e saúde
no trabalho) em 2008; e pela certificação HealthAhead
(também da GE, que avalia a preocupação, cuidado e orientação
pela saúde e hábitos de vida dos funcionários), em 2010.

Categoria: EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO E SERVIÇO
Ganhador: Savar Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.

Com sede em Guarulhos, na Grande São Paulo, a Savar
Embalagens, empresa certificada ISO 9001, atua há mais de 20
anos no setor de embalagens de papelão ondulado,
especialmente no mercado de cartonagens.
O bem equipado e moderno parque industrial da empresa tem
permitido que a entrega dos produtos seja sempre feita com
qualidade e pronto atendimento.
Fornecedora da Mercedes-Benz do Brasil há alguns anos, a
Savar se destaca no fornecimento de soluções inovadoras de
embalagem, com atuação principalmente na planta de
Campinas, SP. Os desenvolvimentos junto à Central de
Operações Logísticas da Mercedes-Benz do Brasil contribuíram,
inclusive, para projetos de sustentabilidade, levando a Empresa
a concorrer ao Prêmio ELA (Environmental Leadership Award)
da Daimler, em 2011.
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Meio Ambiente

TERCEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO

DE

Santos Brasil, ZF do Brasil e Acumuladores Moura são os
ganhadores da terceira edição do Prêmio de Responsabilidade
Ambiental, sendo reconhecidos pela Mercedes-Benz do Brasil 
por boas práticas ecológicas em seus processos. 
Os trabalhos inscritos foram submetidos à avaliação de 

uma comissão julgadora formada por representantes 
da Mercedes-Benz e da área de meio ambiente 
do BNDES e das universidades FEI e UNESP, 
de São Paulo. 

Santos Brasil

1º Colocado: 3º Colocado:2º Colocado:

ZF do Brasil Ltda. Acumuladores 
Moura S.A.

Uma das mais importantes prestadoras
de serviços de operação portuária e
logística da América do Sul, a Santos
Brasil é responsável por movimentar
cerca de 25% dos contêineres do País. 
A companhia fornece soluções completas
de logística integrada para clientes dos
mais variados segmentos, buscando o
desenvolvimento sustentável,
promovendo práticas de preservação
ambiental e de educação profissional
para jovens das comunidades onde atua. 
Contemplada em 1º lugar no Prêmio
Mercedes-Benz de Responsabilidade
Ambiental 2012 com o Programa
Motorista Sustentável, a Santos Brasil
desenvolveu um programa para condução
segura e redução de emissões de gases
de efeito estufa (GEE), com objetivo de
reduzir o consumo de combustível dos
veículos de sua frota, riscos de
segurança, emissão de gases, custos de
manutenção, sem comprometer seus
prazos.
Ações que contemplam boas práticas
ambientais e de segurança são
desenvolvidas em conjunto com seus
motoristas, sendo que os melhores
resultados são destacados na Premiação
de Motoristas Sustentáveis.
Como resultado, a Santos Brasil reduziu o
consumo de combustível em sua frota em
10% (comparado a 2011), suas emissões
em 18% Ton CO2, seus custos em
manutenção e multas de trânsito, além de
premiar os 10 motoristas que mais
contribuíram para o programa em 2012.

Em 1958, a ZF fundou em solo brasileiro
sua primeira unidade fabril fora da
Alemanha, em São Caetano do Sul, SP.
Desde então, vem conquistando o mundo
de transmissões para veículos e
componentes de chassis. Consolidada
como referência em qualidade, a ZF
investe constantemente em tecnologias e
projetos que aperfeiçoem seus produtos e
serviços, garantindo a fidelidade de seus
clientes e atendendo às mais exigentes
solicitações do mercado. Em suas
operações industriais, privilegia a
proteção ambiental, da compra das
matérias-primas até o descarte de
resíduos.
Em 2º lugar no Prêmio Mercedes-Benz de
Responsabilidade Ambiental 2012 com o
projeto "PET PAN", a ZF do Brasil
demonstrou seu compromisso ambiental
por meio de uma parceria com a Escola
Estadual Professor Antonio Nascimento,
com objetivo de educar ambientalmente
os estudantes, também moradores das
comunidades carentes vizinhas (Beira Rio,
Naval e Coca) em São Bernardo do Campo.
Essa parceria tem o objetivo de despertar
o interesse da comunidade para questões
ambientais, melhorar o nível de
conscientização dos alunos e o aspecto
visual da comunidade, eliminar o descarte
incorreto de garrafas nas margens dos
rios, ruas, praças e lixões e gerar renda
para a escola com a venda das garrafas.
No primeiro semestre de 2012, todas as
turmas do ensino fundamental e médio já
participaram do programa, sendo
recolhidas e recicladas 22.000 garrafas
PET (1,5 ton de plástico), com a receita
gerada sendo revertida para a escola.

Com mais de 50 anos e uma capacidade
de produção superior a 7 milhões de
baterias por ano, a Moura possui seis
plantas industriais, dois centros técnicos
e logísticos avançados e mais de 70
centros de distribuição comercial no
Brasil, Argentina e Uruguai. 
Em todas as unidades fabris, a empresa
possui uma rigorosa estrutura de
segurança ambiental e política de
preservação do meio ambiente.
Elegida em 3º lugar no Prêmio 
Mercedes-Benz de Responsabilidade
Ambiental 2012 com o programa Tareco e
Mariola, a Baterias Moura, por meio dessa
iniciativa, desenvolve trabalhos de
interesse social, educacional e ambiental,
envolvendo funcionários e comunidade
em atividades voluntárias, com benefícios
para toda a população.
O Programa Tareco e Mariola tem como
principal objetivo desenvolver um grande
programa de sustentabilidade na
comunidade local, através do auxílio na
gestão escolar de 23 escolas e a
implantação da Associação dos
Catadores e Artesãos.
Como resultados, obteve uma melhoria na
satisfação e autoestima dos funcionários
e uma redução de 90% dos resíduos
enviados para aterro da cidade de Belo
Jardim em 10 anos. A renda dos
catadores associados cresceu em mais
de 5 vezes em 10 anos e hoje o programa
mantém financeiramente mais de 50
pessoas, entre catadores e artesãos.

Responsabilidade
AMBIENTAL
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2. Nono título no Rally dos Sertões
Com o Atego 1725 4x4, a equipe Salvini Racing obteve outra
notável conquista este ano, chegando a sua sexta vitória no Rally
dos Sertões. Com isso, ostenta os títulos de 2003, 2006, 2007,
2009, 2011 e 2012, sempre com caminhões Mercedes-Benz. Já a
equipe Petrobras Lubrax acumula três vitórias nos Sertões, em
2002, 2004 e 2008, compondo os nove títulos da marca em 11
anos da competição, o que a consolida como a maior vencedora
da categoria.
Neste ano, a Salvini Racing alcançou também seu oitavo título no
Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, sempre a bordo
de caminhões Mercedes-Benz.

3. Novo microônibus LO 916
A Mercedes-Benz lançou em outubro, na FetransRio, o novo
chassi LO 916 para microônibus, veículo totalmente desenvolvido
para o transporte urbano e rodoviário de passageiros, como
também para transporte escolar, fretamento e turismo. Assim
como toda a atual linha de ônibus, o LO 916 recebeu a exclusiva
tecnologia BlueTec 5.

1. O ÊXITO DO BLUETEC 5 
E OUTRAS NOVIDADES
A chegada ao mercado da linha 2012
de caminhões e ônibus 
Mercedes-Benz foi um sucesso. 
Os clientes aprovaram a tecnologia
BlueTec 5 e reconheceram os
ganhos proporcionados no dia-a-dia
do transporte de cargas e de
passageiros, entre eles estão 
a forte redução de emissões, 
o menor consumo de combustível, 
os maiores intervalos para troca 
de óleo e manutenção, além do
reduzido custo operacional.
A nova linha de caminhões e ônibus
conquistou a confiança dos clientes
também por seu desempenho
superior, alta produtividade,
versatilidade para atender todas
as demandas do mercado e
excelente relação custo-benefício.
Confira nessa matéria alguns dos
destaques de 2012 que demonstram
o êxito da mais nova geração de
produtos Mercedes-Benz, marca
pioneira e líder em desenvolvimento
e geração de soluções para o
transporte.

Destaques

10 Boletim Informativo para os Fornecedores da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
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4. Recorde mensal nas vendas de Accelo e Atego
No último mês de agosto, a Mercedes-Benz alcançou novos
recordes de vendas no Brasil. Foram comercializados, no
atacado, 1.037 unidades da linha Accelo de caminhões leves e
1.077 unidades da família Atego de médios e semipesados.
Esses expressivos volumes significam os melhores resultados
mensais de vendas do Accelo, desde que ele foi lançado, em
2003 e também do Atego, que chegou ao mercado em 2004.

5. Accelo 815, o caminhão mais vendido do Brasil
O Accelo 815 efetivamente conquistou a preferência do mercado.
Ele é modelo de caminhão mais vendido do Brasil em 2012. O
sucesso reafirma a tradição dos “Mercedinhos”, que contam com
mais de 40 anos de reconhecimento dos clientes por atributos
como baixo consumo, reduzido custo operacional, robustez e
versatilidade para o transporte de cargas e para a distribuição de
produtos e mercadorias na cidade e em curtas distâncias.

6. Mais tecnologia para ônibus rodoviários
A Mercedes-Benz elevou ainda mais o já reconhecido padrão
superior de segurança e conforto dos ônibus rodoviários O 500
RS e RSD. Destaque para os novos componentes de avançada
tecnologia, como o câmbio automatizado de 8 marchas GO
240/8 PowerShift, sistemas ESP, EBS, ABS e ASR, freios a disco
e segundo eixo traseiro direcional para o modelo O 500 RSD 6x2.
A introdução de novos equipamentos e sistemas de alta
tecnologia amplia notavelmente o leque de possibilidades para
que os clientes configurem seus ônibus de acordo com suas
demandas, tipos de operação e condições de topografia onde
irão atuar.

7. Primeiras vendas dos superarticulados O 500
A Mercedes-Benz registrou a venda das 50 primeiras unidades
do “superarticulado”, o novo chassi O 500 UDA de piso baixo que
começou a ser produzido no segundo semestre deste ano,
juntamente com o modelo O 500 MDA de piso convencional. Os
veículos foram adquiridos por empresas de transporte coletivo
urbano da cidade de São Paulo: 25 unidades pela VIP, 20 pela
Viação Campo Belo e 5 pela Gatusa.

11interAção

Destaques

LIDERANÇA NAS VENDAS DE VEÍCULOS EURO 5
A Mercedes-Benz vem liderando as vendas de veículos comerciais Euro 5 no Brasil em 2012. 
Foi a marca que teve maior número de emplacamentos de caminhões e ônibus compatíveis 
com a nova legislação ambiental que entrou em vigor em 2012.

  T E R  E ST R E L A !
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A Mercedes-Benz iniciou, em junho deste ano, as vendas no Brasil
da nova geração de vans, furgões e chassis Sprinter, veículo que
já é referência de mercado e que passou a oferecer padrões ainda
mais elevados de qualidade.
Além do arrojado e cada vez mais atrativo design, o novo Sprinter
trouxe uma série de novidades, definindo padrões em tecnologia,
segurança, economia, proteção ambiental e desempenho. É o
caso dos novos motores OM 651 LA, mais potentes, econômicos
e ecológicos, com a avançada tecnologia BlueEFFICIENCY.
O Sprinter também é referência em agilidade, excelência,
rentabilidade e satisfação do cliente. A nova linha proporciona
muito mais vantagens, contribuindo para maior produtividade nas
atividades de transporte de carga ou de passageiros, o que
resulta em maior rentabilidade.
Com a atual geração desses veículos comerciais leves, a
Mercedes-Benz aprimorou ainda mais o já exemplar nível de
segurança, criando um novo padrão no mercado. Um dos
principais diferenciais é a introdução do programa eletrônico de
controle da estabilidade ESP Adaptativo® no sistema de freio, que
consiste na integração dos já conhecidos ASR e ABS ao BAS e
EBV, reduzindo significantemente os riscos de acidentes, mesmo
em situações críticas, além de garantir maior domínio e
estabilidade do veículo.

A nova família Sprinter oferece maior capacidade de
transporte, tanto no que se refere ao número de

passageiros, no caso das vans, quanto ao volume
de carga dos furgões e chassis. Isso se deve ao

aumento das distâncias entreeixos e do
PBT – peso bruto total, agora com

versões de 3,50 / 3,88 / 5
toneladas.

O primeiro Van Center, 
da De Nigris, em São Paulo.

Sprinter SUPERA as expectativas 
Van Center

Em 2012, a Mercedes-Benz trouxe mais uma importante inovação
para o mercado brasileiro de comerciais leves. Foi inaugurado em
São Paulo, o Van Center, loja exclusiva para comercialização de
vans, furgões e chassis da linha Sprinter. Juntamente com as
instalações exclusivas para esse portfólio de produtos, o local
dispõe de uma equipe de vendas totalmente dedicada aos veículos
Sprinter, com gerentes, vendedores e assistentes de vendas.
Essa inauguração representou um novo marco significativo na
preparação da Rede de Concessionários para melhor atendimento
aos clientes do segmento, iniciativa que ganhou ainda mais impulso
com a implantação dos Centros Especializados em diversas regiões
do País. Some-se a isso a expansão da comercialização do Sprinter,
no ano passado, para toda a Rede, que tem cobertura em todo o
território nacional, ampliando assim os canais de venda do produto.
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