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• Este novo aumento da capacidade de produção de veículos comerciais no País vai atender o 
crescimento das vendas nos mercados brasileiro e latino-americano.  
• A planta de Juiz de Fora será integrada ao sistema de produção de veículos comerciais da 
Mercedes-Benz a partir de 2011.  
• A unidade de São Bernardo do Campo terá sua capacidade produtiva aumentada para 75 mil 
unidades até 2012.  
• Jürgen Ziegler, presidente da Mercedes-Benz do Brasil: "Essa expansão é a melhor solução para 
aumentar nossa capacidade de produção de veículos comerciais no Brasil". 

 

 

 

 

 

 

          Planta Juiz de Fora        Planta São Bernardo do Campo 

A Mercedes-Benz do Brasil decidiu realizar um novo aumento de sua capacidade de produção de 
veículos comerciais em razão da expectativa de crescimento de vendas nos mercados Latino-
americanos, e especialmente no Brasil em 2010 e nos próximos anos. Para atender a essa necessidade 
de capacidade adicional, a Empresa começará a utilizar as instalações de sua planta, localizada na 
cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a partir de 2011. São Bernardo do Campo, a tradicional fábrica 
de veículos comerciais Mercedes-Benz, continua a ser o centro do sistema de produção da marca no 
Brasil. Novos empregos em ambas as plantas poderão ser gerados com o efetivo crescimento do 
mercado e com o aumento geral da capacidade.  

No início de março, a Empresa anunciou um investimento para aumentar sua capacidade de produção de 
caminhões e ônibus na planta de São Bernardo do Campo para 75 mil unidades por ano, até 2012. 
"Graças a esse expressivo investimento, o limite da capacidade de produção na planta de São Bernardo 
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do Campo será alcançado e precisaremos de uma capacidade adicional para atender às futuras 
demandas", disse Jürgen Ziegler, presidente da Mercedes-Benz do Brasil. 

Diante de um cenário de perspectiva de expansão de seus negócios em médio e longo prazo, a Empresa 
acredita que a demanda de vendas de seus veículos comerciais será ainda maior que sua capacidade de 
produção disponível na unidade São Bernardo do Campo.  

Para capitalizar totalmente esse crescimento no mercado de veículos comerciais e reforçar ainda mais 
sua posição de liderança, a Mercedes-Benz do Brasil irá novamente aumentar o seu nível de produção. 
Portanto, a atual fábrica de automóveis em Juiz de Fora, que hoje produz o cupê CLC, passará a fazer 
parte do sistema global de produção de veículos comerciais da Mercedes-Benz. Esta planta foi 
inaugurada em 1999 e produziu, até hoje, mais de 140.000 automóveis Mercedes-Benz.  

"A decisão de integrar a planta de Juiz de Fora ao sistema de produção de veículos comerciais 
Mercedes-Benz confirma a importância estratégica da planta para os negócios da Empresa. Essa medida 
reafirma uma clara perspectiva de futuro aos colaboradores da planta, profissionais altamente 
capacitados. Essa expansão é a melhor solução para ampliar o nosso sistema de produção de veículos 
comerciais no Brasil", diz Jürgen Ziegler.  

Segundo o executivo, com essa medida, a rede de fornecedores da região também será aumentada. 
"Nós acreditamos que a expansão de nossas operações e o impacto positivo sobre os fornecedores 
também contribuirão para geração de empregos e investimentos na cadeia produtiva", acrescentou. 

 


