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Bosch Rexroth Brasil atinge a marca de produção de 3 milhões de bombas de engrenagens

Investe SP assessora projeto da Mercedes-Benz para construção de fábrica em SP

A Bosch Rexroth comemora a marca de 3 milhões 
de bombas de engrenagens produzidas na planta 
de Pomerode/SC.

O início da produção das bombas na planta ocorreu em 
janeiro de 1997. Desde então, investimentos em equi-
pamentos e instalações de última geração possibilitam 
a Bosch Rexroth Brasil oferecer ao mercado nacional e 
internacional um produto de tecnologia mundial. Atual-
mente são produzidos em Pomerode bombas e motores 
de engrenagens que podem ser aplicados principalmente 
em máquinas e equipamentos mobil, máquinas-ferra-
menta e máquinas industriais em geral.
Esta marca deve-se principalmente as práticas e ferra-
mentas do Sistema Bosch de Produção (BPS), que visa a 
eliminação de desperdícios e a melhoria contínua, sus-
tentado e integrado pelo sistema de garantia de qualida-
de, certificado segundo a norma ISO 9001:2008, e aos 

sistemas de gestão ambiental ISO 14001:2004 e de saúde 
e segurança ocupacional OHSAS 18001:2007. Para come-
morar este momento, a Rexroth reuniu os colaboradores 
envolvidos nesta linha de produtos para a montagem das 
bombas 3.000.000 e 3.000.001. 

A empresa Daimler, proprietária da marca alemã de au-
tomóveis e caminhões Mercedes-Benz, anunciou no dia  
1º outubro, a criação de uma nova fábrica de carros em 
Iracemápolis, localizada a 160 km da capital paulista.  
Segundo a montadora alemã, a fábrica vai produzir a 
próxima geração de veículos Classe C e o recém-lan-
çado GLA, além de outros modelos a serem definidos.  
A planta será instalada em terreno de 2,4 milhões de 
metros quadrados, ocupando uma área construída de 
200 mil metros quadrados. 
O empreendimento receberá investimento inicial de cer-
ca de R$ 500 milhões, gerando mil novos empregos. A 
ideia é iniciar, em 2016, produção de cerca de 20 mil 
veículos por ano. Além disso, novos dois mil postos de 
trabalho deverão ser criados em fase mais avançada. 
Para o governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, o anúncio da nova fábrica em Iracemápolis 
significa uma perspectiva de avanço tecnológico e a 
geração de milhares de empregos diretos e indiretos. 
“A Mercedes-Benz é uma gigante da indústria automobi-
lística internacional, que tem a marca forte da qualidade e 
da inovação. A construção de mais uma fábrica aqui com-
prova que a excelência do capital humano e da infraestru-
tura paulista fazem toda a diferença para quem vem in-
vestir no Brasil, bem como o excelente trabalho de apoio 
da agência Investe São Paulo, que tem justamente a mis-
são de ser uma parceira das empresas que escolhem atuar 
em nosso Estado”, afirma o governador Geraldo Alckmin.
De acordo com o presidente mundial da Mercedes-
-Benz, Andreas Renschler, o objetivo da nova unidade é 
aumentar a rede de produção global. “Vamos nacionali-
zar dois produtos altamente atraentes para o segmento 
de veículos premium brasileiro”, explicou.
O investimento foi disputado por estados como Minas Ge-

rais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Mas, com o apoio da 
Investe São Paulo, a empresa acabou optando pela peque-
na cidade de Iracemápolis, que contará nos próximos anos 
com um grande desenvolvimento econômico e social.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ci-
ência e Tecnologia, Rodrigo Garcia, a nova planta em 
Iracemápolis, além de gerar emprego e renda, contri-
buirá para o desenvolvimento econômico e tecnoló-
gico da região e do Estado. “Essa é a terceira fábrica 
da Mercedes-Benz instalada em São Paulo, que mostra 
que os investimentos do Governo em infraestrutura, 
pesquisa, inovação e qualificação profissional são fa-
tores decisivos de competitividade”, completa.
Entre os serviços prestados estão a localização de área, 
assessoria em infraestrutura, licenças ambientais e 
nas questões tributárias. “Atendemos a empresa des-
de o início do ano. Nossa equipe avaliou 21 cidades, 
tanto em aspectos ambientais quanto de infraestru-
tura, e visitou, junto com membros da empresa, oito 
municípios. Vamos continuar atendendo a Mercedes e 
sendo o ponto focal de contato da empresa com todos 
os órgãos do Governo do Estado, contribuindo para o 
sucesso do empreendimento”, explicou o presidente 
da Investe São Paulo, Luciano Almeida.
Para o presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da 
Daimler para a América Latina, Philip Scheimer, a pro-
ximidade da nova fábrica com as plantas já existentes 
também foi estratégica para a escolha da cidade, permi-
tindo uma melhor integração entre as duas unidades e 
a possibilidade do intercâmbio de funcionários entre 
elas.  “Com a produção local de automóveis, a Merce-
des-Benz sobressai como a única empresa que atua em 
todos os segmentos de mobilidade no Brasil, com au-
tomóveis, caminhões, ônibus e vans”, disse Schiemer.
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Equipe da Bosch Rexroth, unidade de Pomerode/SC, reunida 
para a montagem das bombas 3.000.000 e 3.000.001


