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PRÊMIO INTERAÇÃO MERCEDES – BENZ DO BRASIL
OS MELHORES DE 2014
Nomeação Borrachas Daud para categoria: Excelência Operacional em
Logística
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Na 23 ª edição do Prêmio Interação Mercedes junto ao 5º Prêmio de
Responsabilidade

Ambiental,

a

Borrachas

Daud

foi

prestigiada

na

categoria

Excelência Operacional em Logística.
Hoje a Daud fornece 100% dos tapetes para a planta da Mercedes-Benz em São
Bernardo do Campo e, a partir de 2015, passaram a fornecer também para a unidade de
Juiz de Fora.
“Com seu histórico de desenvolvimento, mostrando comprometimento,
pontualidade, flexibilidade, fácil reação e adaptação, a Borrachas Daud também
se destaca em logística, com um ótimo gerenciamento de estoques e embalagens.
Garante assim uma excelente performance de abastecimento”. Fonte: MercedesBenz do Brasil, 2014

Sobre o Prêmio:
A 23 ª edição do Prêmio Interação Mercedes junto ao 5º Prêmio de
Responsabilidade Ambiental homenageou os fornecedores que mais se destacaram no
ano de 2014 em diversos setores, entre eles: inovação tecnológica e excelência em
custos, qualidade, logística, materiais indiretos e serviços, além de uma categoria
especial.
“Cumprimento os fornecedores vencedores, bem como suas equipes, pela
conquista dessa premiação,

que valoriza o desempenho excelente e o

comprometimento para com os objetivos da nossa Empresa” - diz Erodes
Berbetz, diretor de Compras da Mercedes-Benz do Brasil. “Em um ano
desafiador para o mercado brasileiro de veículos comerciais, como este de 2014,
tivemos de nos superar e inovar, o que foi prontamente entendido e atendido
pelos nossos parceiros”. Fonte: Mercedes-Benz do Brasil, 2014
Segundo o empresário, “Contamos com parceiros que querem fazer parte do
crescimento planejado para os próximos anos. Novos projetos vêm aí e precisamos de
fornecedores que façam parte desse processo, que sejam uma extensão da nossa
Companhia”. Frisando a proximidade cada vez maior do dia a dia da empresa e seus
fornecedores.

Para mais informações sobre o Prêmio e seus vencedores, acesse os links
abaixo:
https://www.mercedes-benz.com.br/institucional/imprensa/releases/corporativo/2014/12/12300 mercedes-benz-anuncia-os-vencedores-do-premio-interacao-2014
https://www.mercedes-benz.com.br/institucional/fornecedores/premio-interacao

