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Inaugurada em 28 de setembro de 1956, a tradicional fábrica 
da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo (SP)
foi o ponto de partida da atuação da Empresa no país. Trata-se da maior planta da Daimler 
fora da Alemanha, para produtos Mercedes-Benz, e a única a produzir, em um mesmo local, 
caminhões, chassis de ônibus, cabinas e agregados, como motores, câmbios e eixos. No 
local são fabricados os caminhões das famílias Accelo, Atego e Axor.
Em São Bernardo do Campo, a Mercedes-Benz do Brasil conta também com um avançado 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Com 20 anos de atividades, é o maior do Brasil e o 
maior da Daimler fora da Alemanha para veículos comerciais Mercedes-Benz.
A unidade brasileira é um dos polos da rede mundial de desenvolvimento da Daimler Trucks, 
maior fabricante mundial de caminhões. É também o centro mundial de competência da 
Daimler para desenvolvimento e produção de chassis de ônibus, sendo ainda pioneira nos 
testes com o uso de combustíveis alternativos, como diesel de cana e biodiesel.
Na fábrica de São Bernardo do Campo, a Empresa abriga ainda o Centro de Formação 
Profissional para aprendizes, uma parceria de mais de 50 anos com o SENAI.

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Caminhões)

MERCEDES-BENZ

PRODUTOS

a) Os caminhões da família Accelo são veículos compactos, ágeis, confortáveis, ideal para a distribuição urbana.
b) Os caminhões da família Atego são utilizados para médias distâncias entre cidades, apresentando excelente 
desempenho aliado com conforto e segurança.
c) Para as longas distâncias, os veículos da família Axor e Actros, apresentam excelente custo operacional 
e máximo conforto para o motorista se sentir em casa.
d) Todos os caminhões possuem serviços de manutenção e telemetria de fábrica.

O associado possui condições comerciais extremamente atrativas em relação ao mercado, de acordo 
com a sua importância e relevância dentro da economia brasileira. Além disso, o relacionamento entre 
as empresas resulta em possibilidade de crescimento contínuo.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

• Martins 
• Peixoto 

• Aliança
• Fokus 

• JC Distribuição
• Grupo Donizete

• Rio do Peixe
• CBA
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