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Luis Carlos, vendedor da De Nigris: uma 
pessoa sempre presente, não é só um 
vendedor, é um solucionador de problemas

Banco 
Mercedes-Benz
O Banco Mercedes-Benz, filial 
brasileiro da Daimler Financial 
Services, realiza no Brasil as 
operações de financiamento 
e arrendamento de veículos 
comerciais (caminhões, ônibus 
e Sprinter) e automóveis de 
passeio, além de seguros para 
os veículos Mercedes-Benz e 
smart. Instituição com grande 
credibilidade no mercado na-
cional, conta com especialistas 
em financiamento e seguros 
que analisam as necessidades 
e o perfil de cada cliente, ofe-
recendo as soluções mais ade-
quadas e acessíveis.

Fundado em 1996, o BMB 
atende aos Concessionários 
Mercedes-Benz e smart em 
todo o país, destacando-se 
pela agilidade e qualidade no 
atendimento. Possui escritó-
rios regionais em São Paulo, 
Porto Alegre e Recife.

Com a ajuda do BNDES (Banco Na-
cional do Desenvolvimento), a em-
presa visa um crescimento ainda 
maior. “Entramos no setor de ar-
mazenagem há apenas dois anos, 
ainda é um negócio novo e acre-
ditamos muito neste segmento”, 
confia Walter. Em julho, a empresa 
comprou 22 caminhões e duran-
te a Fenatran adquiriu mais nove, 
todos com a De Nigris. Além dis-
so, adquiriu 59 equipamentos de 
alta tecnologia, um investimento  
na ordem de R$ 10 milhões.

O segredo segundo Walter: 
“Sempre ter frete. O caminhão é 
um ativo que tem que rodar, não 
pode ficar parado”, conclui. Com 
uma operação bastante automati-
zada – por meio de acesso remoto, 
com softwares de gestão e de es-
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tocagem, os clientes têm como 
verificar níveis de estoque e 
o processo de documentação 
para o embarque –, a empre-
sa conta com uma equipe de 
15 pessoas para operar a dire-
tamente no armazém.

Entramos 
no setor de 
armazenagem 
há apenas dois 
anos, ainda é um 
negócio novo 
e acreditamos 
muito neste 
segmento”


