
  

PRÊMIO INTERAÇÃO MERCEDES – BENZ DO BRASIL  

OS MELHORES DE 2012 

Nomeação Borrachas Daud para categoria: Excelência Operacional em 

Qualidade 

 

 

Foto: Premiação Mercedes- Benz do Brasil na planta de São José dos Campos. 
Fonte: Portal Daimler, 2014 
https://daimler.portal.covisint.com/pt/web/portal/events6 

 
Na 21 ª edição do Prêmio Interação e 3 ª edição do Prêmio de Resposabilidade 

Ambiental, a  Borracha Daud foi reconhecida pela qualidade de seus produtos, 

conquistando a premiação de Excelência Operacional em Qualidade. Hoje a empresa se 

destaca pelo fornecimento de 100% dos tapetes fornecidos para a fábrica da Mercedes- 

Benz de São Bernardo do Campo e pela participação no Projeto Enlarged Scope. 

 

“Em conjunto com a Engenharia da Mercedes-Benz, [a Daud] 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.”. Fonte: Mercedes-Benz 

do Brasil, 2014 

NOTÍCIAS 



 
Sobre o Prêmio: 

 

A Mercedes- Benz promove a 21ª edição do Prêmio Interação 2012 com o 

objetivo de incentivar e reconhecer o bom trabalho de seus fornecedores. 

 

 “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.”, disse Ricardo Vieira Santos, Chefe de Aquisições MB do Brasil. 

Fonte: Mercedes- Benz do Brasil 

 

A Mercedes- Benz acredita que para atingir um desempenho excelente, os 

fornecedores também estão envolvidos e apresentam um papel importante na cadeia 

produtiva da empresa.  

 

Para mais informações sobre o Prêmio e seus vencedores, acesse os links abaixo: 

https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/institucional/interacao-

67.pdf 

https://www.mercedes-benz.com.br/institucional/fornecedores/premio-interacao 

 


