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2015 VAI SER UMA 
CAIXA DE SURPRESAS!

T
odos os economistas e imprensa vêm 

pregando uma situação catastrófica para 

2015, mas acho que nem tanto a terra e 

nem tanto ao céu. 

Já passamos por situações bem piores, quando 

houve o plano Collor de 1990, quando nosso di-

nheiro foi congelado por 18 meses e conseguimos 

sobreviver!

2014 foi um ano atípico e bem difícil, pois muitos 

feriados caíram no meio das semanas, tivemos 

Copa do Mundo, eleições e para piorar, um final 

de ano com as festas de Natal e Ano Novo, caindo 

na quinta-feira onde ocorreram uma sequência de 

pontes, comprometendo o faturamento de todo 

segmento da distribuição.

Mas o que realmente atrapalha o nosso setor é a complexidade tributária, pois 

cada estado legisla em causa própria e todos os impostos são pagos antecipa-

damente, o que, ao meu ver, é um verdadeiro absurdo.

Contudo, são nas épocas difíceis que surgem as oportunidades e a criatividade. 

Temos que manter os pés no chão e trabalhar bastante, pois Deus ajuda quem 

cedo madruga, caso contrário, a situação vai ficar difícil mesmo!

É claro que certos ajustes terão de ser feitos, com a desaceleração da economia, 

até na China, mas não se esqueçam, depois da tempestade vem a bonança. 

A frota nacional está com aproximadamente 43 milhões de veículos e todos os 

elos da cadeia do nosso aftermarket estarão de braços abertos esperando para 

atendê-los na reposição. 

Quero desejar um 2015, com muita saúde!  
Vamos entrar com o pé direito!

Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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Com 70 anos de atuação no Brasil, a Timken se firmou como uma das 
principais marcas da área de rolamentos do País. Em entrevista à revista 
Mercado Automotivo, Wagner Benson, diretor-geral da companhia no Brasil, 
analisa os fundamentos que contribuíram para o sucesso da empresa e 
comenta os desafios da marca para os próximos anos. Confira a seguir:

Revista Mercado Automotivo – A 
Timken completa em 2014 sete 
décadas de atuação no Brasil. É 
uma data muita significativa, ain-
da mais se levarmos em conside-
ração que boa parte das empre-
sas brasileiras acaba fechando as 
portas após, no máximo, cinco 
anos de atividade. Qual o peso 
deste feito para a Timken e quais 
foram os principais méritos  
da companhia para chegar a  
tal marca?
Wagner Benson – A Timken é uma 
empre sa dinâmica que vem cres
cendo constantemente ao longo 

desses 70 anos, conquistando no
vos mercados e introduzindo no
vas tecnologias e novos produtos. 
Não faltam motivos para come
morar essa data, espe cialmente 
pelos inúmeros sucessos atingi
dos ao longo do caminho para 
atingir essa marca. A Timken do 
Brasil tem construído a sua ima
gem junto ao mercado de repo
sição como uma das marcas mais 
confiáveis na área de rolamentos, 
em especial o rolamento de rolos 
cônicos, que tem sido o símbolo 
de tradição da empresa. A marca 
Timken é uma das principais em 

rolamentos no País, e o seu re
conhecimento vem crescendo ano 
após ano, especialmente no seg
mento de veículos pesados, onde 
a participação da empresa  
é significativa.

A Timken está presente atualmen-
te em 28 países. Quais são os de-
safios de consolidar uma imagem 
global da empresa?
Como líder global implantamos o 
mesmo sistema de qualidade e 
atendimento em todos os países 
onde atuamos. Isso garante o 
mesmo nível de serviço ao cliente 

Trajetória de sucesso
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e desempenho de nossos produ
tos independentemente de onde 
eles tenham sido produzidos.

Diante de mercados tão dife-
rentes, qual é a estratégia da 
empresa: apostar nas diferenças 
regionais ou investir em uma 
posição “mais ampla” para todos 
os países?
A Timken tem uma política global 
que direciona para que todos os 
países em que atuamos sigam o 
mesmo padrão de qualidade e 
atendimento e uma plataforma 
global para lançamento de pro
dutos. No entanto, cada unidade 
tem autonomia para desenvolver 
uma estratégia regional que en
globe características específicas 
do seu mercado alinhada à estra
tégia global da empresa.

Qual é a participação da Timken 
do Brasil na receita do Grupo? É 
possível aumentar essa participa-
ção? De que forma?
A Timken do Brasil tem uma 
participação muito expressiva no 
grupo, está entre os 5 maiores 
mercados em volume de vendas 
e vem crescendo ano a ano seus 
negócios aqui no País. Estamos 
constantemente lan çando pro
dutos, como, por exemplo, o 
mancal de suporte do eixo cardan 
Timken. Como diferencial des
sa linha, te mos a qualidade e a 
garantia que um produto Timken 
oferece, a confiabilidade, já que 
os rolamentos de inserção são 
prélubrificados e vedados de fá
brica com uma barreira adicional 
de graxa entre as tampas proteto
ras e a área vedada do rolamento 
para prolongar o tem po de vida 
em operação e oferecer durabi
lidade. Nosso mancal conta com 
uma estrutura reforçada em aço 

laminado a frio que confere ro
bustez e durabilidade à constru
ção, enquanto o revestimento em 
borracha proporciona apoio na 
ab sorção e isolamento de vibra
ções, prolongando a vida opera
cional em ambientes altamente 
contami nados. Além disso, nossos 
mancais são intercambiáveis com 
todas as principais aplicações em 
cami nhões. Além dos mancais, a 
Timken recentemente adquiriu 
uma empresa chamada Interlube, 
e dentre tantos produtos desta
camos o Sistema de Lubrificação 
Central AC para uso em frotas de 
caminhões e ônibus, que consiste 
em bombas compactas, operadas 
eletricamente com múltiplos pon
tos de lubrifica ção, podendo che
gar a 60 pontos distintos. Essas 
bombas estão dis poníveis em 
três versões, com três tamanhos 
de reservatório, para uso com 
óleo ou graxa. Também possui 
um temporizador com múltiplas 
posições com memória programá
vel e que permite uma lubrifica
ção adequada no tempo sugerido 
pelo fabricante do equipamento. 
Esse sistema é muito utilizado em 
caminhões basculantes, ônibus e 
empilhadeiras. Dentro da mesma 
linha, há o FiltaKleen, um sistema 
automático para filtragem de óleo 
para reuso no próprio veículo 
da frota. Ambos os sistemas são 
eficientes e possibilitam melhoria 
na dispo nibilidade dos veículos 
de frotas, já que requerem para
das menos frequentes e econo
mia na manuten ção. Atualmente, 
estamos em fase de homologação 
e testes desses produtos com 
frotistas no Brasil.

O Brasil é apontado como uma 
liderança praticamente natural 
na América do Sul. Você consi-

dera que a unidade brasileira da 
Timken também se posiciona 
como líder nesse mercado  
tão amplo?
Sim, o mercado brasileiro é muito 
grande e bem diversificado. 
Temos trabalhado para atender 
todos os segmentos dos mer
cados automotivo e industrial 
através do desenvolvimento de 
tecnologias, produtos e serviços 
para esses mercados que atua
mos e queremos expandir nossa 
presença. Tudo isso faz com que o 
Brasil tenha uma liderança natural 
na América do Sul no desenvol
vimento de novos produtos que 
mais tarde serão expandidos para 
as outras partes do continente.

Qual é sua visão sobre o setor de 
reposição brasileiro atualmente? 
Alguns empresários têm relatado 
otimismo devido aos índices de 
venda de veículos novos em anos 
recentes. Outros pregam cautela, 
pois reclamam da falta de incenti-
vos ao setor de reposição. 
Estou otimista, pois a Timken do 
Brasil vem crescendo ano após 
ano nesse segmento embora o 
governo não ofereça incentivos 
diretos à cadeia de reposição 
automotiva. É certo que o cres
cimento na venda de veículos 
novos nos últimos anos criará um 
mercado potencial para reposi
ção, e por isso estamos trabalhan
do para atender esse mercado 
seja através do fabricante ou 
o usuário através do mercado 
de reposição. O grande desafio 
nesse segmento é se manter 
competitivo, estar mais próximo 
do usuário final, entender suas 
necessidades, agregando valor 
através de treinamento, produto 
com qualidade e têlo disponí
vel quando ele precisar. Outro 
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desafio importante é combater 
a falsificação de rolamentos que 
existe nesse mercado, que, mui
tas vezes, por desconhecimento 
do usuário final, vem a utilizar um 
produto falsificado, por ser mais 
barato, e que pode resultar em 
acidentes.

Você responde atualmente pela 
divisão brasileira da Timken, 
certo? Há alguma particularidade 
que diferencia ou destaca o mer-
cado brasileiro em relação aos 
das demais nações para  
a empresa?
O Brasil tem uma indústria e uma 
cadeia automotiva bastante diver
sificada. Aqui no Brasil as pessoas 
em geral fazem a manutenção de 
seus veículos em oficinas ou nas 
autorizadas. Nos Estados Unidos, 
alguns pequenos reparos são 
realizados pelo próprio dono do 
veículo, ou seja, a comunicação 
com esse mercado será diferente 
em cada país, não há como im
plantar o mesmo modelo. Outro 
fator que diferencia o Brasil dos 
EUA é o modelo de distribuição, 
pois existe uma separação maior 
entre distribuidores de veículos 
leves, comerciais e pesados.

Qual o balanço que você faz 
atualmente do Inovar-Auto? Tem 
sido, de fato, significativo para o 
setor automotivo brasileiro? 
O InovarAuto é um programa sig
nificativo para a indústria já que 
busca aumentar o índice de nacio
nalização da cadeia incentivan
do a inovação em tecnologia. A 
Timken sempre está trabalhando 
para trazer novas tecnologias ao 
mercado automotivo, seja através 
de rolamentos voltados para a 
redução do consumo de combus
tível, ou de maior capacidade de 

carga, ocupando menor espaço e 
reduzindo o peso do veículo, ou 
através de produtos relacionados 
a sistemas de lubrificação  para 
que o veículo não necessite parar 
constantemente para manuten
ção dos níveis de óleo. Todos 
os programas que tragam maior 
competitividade para a indústria 
devem ser ampliados para outros 
segmentos da cadeia automotiva. 

Você sente falta de profissionais 
qualificados para altos cargos no 
Brasil? Se sim, o que poderia ser 
feito para reverter esse cenário?
Sim, em algumas áreas existe 
falta de profissionais qualificados, 
especialmente na área técnica, 
e para resolver esse problema o 
governo deve investir em edu
cação e incentivar, através de 
programas específicos, o desen
volvimento das carreiras técnicas, 
para que o País seja um exporta
dor de mão de obra qualificada. 
A Timken possui um programa 
de qualificação de sua força de 
vendas onde nossos engenheiros 
são treinados no exterior por seis 
meses sobre desenvolvimento e 
aplicação de rolamentos para que 
possam atender a necessidade 
de nossos clientes aqui no Brasil, 
desenvolvendo soluções únicas 
que possam adicionar valor para 
o cliente melhorando a eficiência 
do veículo, reduzindo manuten
ções e reduzindo o custo final.

Por ser uma companhia que atua 
em diversos países, a Timken  
traz ao Brasil profissionais de 
outras localidades? 
No momento não temos profissio
nais de outros países em nossa 
operação local, mas já trouxemos 
vários profissionais de outras 
unidades da Timken que vieram 

nos auxiliar em projetos por um 
período. A adaptação desses 
profissionais à nossa cultura foi 
ótima e a receptividade dos 
profissionais brasileiros ajudou 
nesse processo. A transferência 
de conhecimento e experiência é 
sempre positiva para todos.

Há uma discussão entre empre-
sários do setor automotivo a res-
peito do perfil mais adequado ao 
distribuidor brasileiro. Enquanto 
alguns defendem o generalista, 
que expande cada vez mais seus 
estoques, outros apostam na 
segmentação, com distribuidores 
especialistas cada vez mais em 
determinado segmento ou produ-
to. Qual sua opinião em relação a 
essa discussão?
O mercado brasileiro é tão grande 
que acredito que existam oportu
nidades de atuação em ambas as 
frentes, há distribuidores gene
ralistas com um foco de atuação 
nacional, que crescem por meio 
da expansão de suas unidades e 
incorporação de novos portfólios, 
e há distribuidores regionais com 
um forte relacionamento com 
determinado mercado e que tam
bém crescem por meio de expan
são de seu portfólio ou especiali
zação no seu mercado. Não há um 
modelo único a ser seguido, mas 
sinto que cada vez mais o cliente 
está buscando distribuidores que 
entendam do seu negócio e ganha 
o distribuidor que estabelecer 
sua estratégia de atuação, enten
dendo o que o seu cliente está 
buscando e atendendoo através 
da venda de produtos com valor 
agregado diferenciado, seja na 
forma de serviço de atendimento, 
disponibilidade de produto, trei
namento ou na parte técnica. 

Entrevista Redação
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Superação e determinação  
de quase um século

A história de 91 anos da 
Distribuidora Luporini é 
repleta de passagens inte

ressantes. A empresa precisou ser 
reinventada muitas vezes, o filho 
do fundador, Guido Luporini, que 
está dirigindo o negócio desde 
1954, quando seu pai faleceu, não 
teve medo de inovar e apostou nas 
peças importadas, logo quando 
houve a abertura de mercado na 
década de 90, no governo Fernando 
Collor de Mello.

Mas, a Luporini passou por vá
rias fases: umas glamorosas, ou
tras nem tanto. Começou no Rio 
de Janeiro com o pai de Guido, 
Marcello Luporini, italiano da cida
de de Lucca – região da Toscana. 
Ele veio para o Brasil em 1920 e 
começou a trabalhar como repre
sentante comercial para vender 
rolamentos na cidade maravilho

sa. As peças eram importadas e 
chegavam de navio. “A consulta ia 
por carta e a mercadoria demorava 
quatro meses para chegar”, lembra 
Guido. Ele conta que, inicialmente, 
seu pai trabalhou em uma loja de 
nove metros quadrados, situada na 
Rua Evaristo da Veiga, basicamen
te com a comercialização de rola
mentos automotivos e industriais, 
sendo representante local da marca 
italiana RIV (adquirida posterior
mente pela SKF). Em 1925, abriu 
uma filial em São Paulo. Foram 15 
anos de crescimento e ampliação 
do negócio. “Logo após a II Guerra 
Mundial, o grupo foi nomeado re
presentante da Fiat Automóveis, 
da Simca e da Volvo Caminhões”, 
revela Guido.

Nessa época, Guido conta que 
não havia muita concorrência e 
existiam poucos distribuidores. 

Quando começou a trabalhar, em 
1954, Guido abriu lojas em Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife e 
Salvador. Surgiram fabricantes de 
autopeças nacionais, como Metal 
Leve, Cofap e Sabó, entre outras. 
Pouca concorrência no mercado e 
fabricantes com parcerias com as 
montadoras. Era uma fase promis
sora para a distribuição. Além da 
distribuidora, a família Luporini, 
na década de 40, também fundou 
uma fundição para produzir man
cais e pistões. A empresa cresceu 
e chegou a ocupar um prédio de 
30 mil metros quadrados no Rio 
de Janeiro. Guido lembra que uma 
das gravações do extinto programa 
de TV “Operário Padrão” foi feita 
na fundição. Foi na década de 60 
que Guido ficou cuidando da distri
buidora e seus irmãos da fundição, 
que fechou as portas na década de 

Aos 91 anos, a Distribuidora Luporini marca a história do aftermaket 
no Brasil como exemplo de inovação e disposição para mudanças

Especial Majô Gonçalves
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80. Nesse meio tempo, a indústria 
se fundiu com outra, mas acabou 
não dando certo. 

No final da década de 70 e iní
cio dos anos 80, a empresa decli
nou e foi preciso fechar as filiais, 
bem como vender seus ativos. A 
distribuidora passou a operar em 
São Paulo e Rio de Janeiro, apenas. 
Nesse período, os negócios não an
davam nada bem e Guido arrumou 
outro emprego na Fiat Lux, enquan
to sua esposa, Sônia, administrava 
a empresa. Logo voltou a tocar o 
negócio, mas fala que a curta ex
periência que teve no emprego 
de gerente foi muito proveitosa. 
Em 1982, a distribuidora começou 
a representar as marcas Rolmax e 
INA, o que deu um novo rumo aos 
negócios. Um de seus irmãos veio 
trabalhar com ele, mas logo se se
pararam e Guido passou a se dedi
car apenas ao ramo de rolamentos.

Aposta nos importados – Na dé
cada de 90, o empresário vislum
brou um novo mercado: a impor
tação de rolamentos e peças para 
vans Kia e Asia (época em que só 
havia Bestas e Towners). Iniciou as 
importações em 1994, trazendo ro
lamentos da China e autopeças da 
Coreia. As marcas Kia e Asia não 
eram fortes e a Coreia era muito 
fechada. Mesmo assim, Luporini in
vestiu no segmento de peças para 
veículos importados.

À medida que os veículos asiá
ticos começaram a entrar com mais 
força no Brasil, a Luporini foi cres
cendo. Em 2000, foi preciso infor
matizar os processos de gestão, a 
empresa, localizada na Rua Anhaia, 
na capital de São Paulo, se espe
cializou em peças de alto giro para 
veículos Kia, Hyundai, Mitsubishi, 
Toyota e vans em geral. Esse merca
do cresceu. O número de veículos 

importados no Brasil representa, 
hoje, 14% da frota circulante, esti
mada em 40 milhões de veículos, 
entre automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus. E as marcas 
asiáticas têm boa fatia desse nicho 
de mercado. Com isso, foi preciso 
aumentar o portfólio de produtos, 
como pastilhas, filtros, amortecedo
res, entre outras. Guido conta que, 
hoje, já encontra fabricantes para 
peças desses veículos no Brasil 
e que é um mercado com menos 
concorrência, devido à sua comple
xidade. Montou um centro de dis
tribuição no Espírito Santo e, atual
mente, a empresa conta com mais 
120 colaboradores. Possui escritó
rio na China com cinco funcionários, 
todos chineses, responsáveis pela 
prospecção e controle da qualida
de e também pela consolidação da 
mercadoria proveniente das mais 
de 40 fábricas parceiras.
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Além de trabalhar com marcas 
renomadas mundialmente, como 
Nakata, Valeo e Dayco, a empresa 
também possui mais de 150 forne
cedores nacionais, quase todos com 
certificações ISO 9001 e TS 16949. Para 
Guido, com o mercado em constante 
mudança, é preciso criar diferenciais 
que tragam mais rentabilidade ao ne
gócio, que tem margens apertadas e 
uma complexidade tributária difícil 
e burocrática. “Apesar de todas as 
mudanças que o mercado sofreu, o 
relacionamento e o conhecimento 
do mercado ainda falam mais alto na 
hora de uma boa venda”, acrescenta. 
E isso Guido tem de sobra. Trabalha 
ao lado do filho, que também se cha
ma Guido. Tem mais três filhas que 
atuam em outras áreas.

Para Guido, não foi fácil chegar até 
aqui, mas tem orgulho de toda a tra
jetória, que é coroada pelo reconhe
cimento do mercado. A empresa se 
tornou uma das mais completas distri
buidoras e importadoras de autope
ças do Brasil no segmento rolamentos 
e de peças para vans, picapes, utilitá
rios e carros importados. Foi uma das 
pioneiras no ramo de autopeças no 
Brasil e, atualmente, colhe os frutos 
de sua maturidade com o reconheci
mento e o respeito do mercado.

Animado e bem humorado, Guido 
mantém a rotina e vai diariamente ao 
trabalho e faz questão de acompanhar 
tudo o que acontece na empresa. Em 
vídeo institucional em comemoração 
aos 90 anos da Luporini, mostrou o 
seu lado descontraído, interagindo 
com os funcionários (www.luporini.
com.br). 

Foi no estande da Automec 2013 
que Guido recebeu as homenagens e 
cumprimentos de fornecedores pelos 
90 anos da empresa. 

Embalados pela comemoração 
dos 90 anos da empresa e contando 
com a presença de clientes do Brasil 
inteiro na Automec, a empresa criou 
ação intitulada “Expresso Luporini”. 

Os clientes que visitavam o estan
de da Luporini na Automec eram 
convidados e conduzidos todas as 
noites até as instalações da em
presa  para compartilhar de um 
ambiente descontraído e um papo 
informal com a equipe comercial, 
onde saboreavam pizzas.

A Luporini investe constante
mente em ações e estratégias de 
marketing e promove constante
mente o encontro de fornecedores 
e clientes para troca de experiên
cias, conhecimentos e desenvolvi
mento de negócios.

Hoje, seu principal foco está na 
prestação de um serviço de exce
lência: investimento maciço no de
senvolvimento de produtos de alta 
qualidade, lançamentos e disponi
bilidade constante de seu portfó
lio de produtos, entregas rápidas, 
preço justo e, como não podia dei
xar de ser, na evolução pessoal de  
sua equipe. 

AÇÕES SOCIAIS 
A empresa é muito engajada em 
ações sociais e de sustentabilida

de. Realiza almoço coletivo mensal 
oferecido para celebrar os aniversa
riantes do mês, assim como apre
sentação de novos colaboradores 
e divulgação dos indicadores e das 
metas da empresa.

Há 10 anos também proporcio
na a seus colaboradores, entre os 
meses de junho e julho, uma festa 
junina, com comidas típicas. Desde 
2005, no mês de outubro, promo
ve a Festa do Dia das Crianças. Um 
momento muito especial, onde 
pais e mães funcionários levam os 
filhos para passar o dia na empre
sa. As crianças conhecem o local de 
trabalho de seus pais, se divertem 
com brincadeiras, como pulapu
la, piscina de bolinhas, palhaços, 
desenhos infantis, além de muita 
música e alegria. E, no período da 
tarde, sempre fazem um passeio 
lúdico, como visita a museus, jar
dim zoológico, teatro, parques de 
diversões, entre outros lugares. Na 
área de sustentabilidade, a empre
sa apoia projetos voltados para a 
melhoria da qualidade do ar e da 
água, como o projeto Promar. 
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Luporini 91 anos de tradição em distribuição de autopeças

Especial Majô Gonçalves
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O novo TECTOR 150E21 Economy 4 X 2 nasceu 
no CDP – Centro de Desenvolvimento de 
Produtos – da fábrica em Sete Lagoas, MG, e 

demandou quase 1 milhão de quilômetros de testes 
nas mais variadas estradas, serras e vias urbanas, além 
de campos de testes específicos que avaliaram tanto a 
durabilidade quanto a robustez do veículo. 

O resultado foi um veículo multiuso, com PBT (Peso 
Bruto Total) de 15.400 kg e capacidade para receber 
qualquer tipo de implemento.

O propulsor escolhido foi o novo motor FPT N45, 
de quatro cilindros e tecnologia SCR, de 4,5 litros, e 
que gera 206 cavalos de potência máxima (a 2.500 rpm) 
e torque de 720 Nm, na faixa que vai de 1.350 rpm a 
2.100 rpm.

Segundo a fabricante, o segmento de 15 toneladas 
representa uma faixa significativa dos caminhões mé
dios e semipesados no Brasil, cujas vendas estáveis 

giram em torno de 4.000 unidades ao ano, represen
tando 15% do mercado.

A fabricante informa ainda que o novo caminhão 
TECTOR 150E21 Economy oferece a maior potência e 
o maior torque da categoria, o que, aliado a uma sig
nificativa economia de combustível, que chega a ser 
até 15% superior ao líder de vendas do segmento, o 
torna o veículo de escolha ideal tanto para serviços de 
entrega urbana quanto para distâncias curtas e médias 
em rodovia.

O caminhão sai de fábrica com o banco do passagei
ro biposto, escotilha de teto, ABS+EBL, portaestepe, 
volante com regulagem de altura e profundidade e 
ajuste automático das folgas das lonas de freios.

Como opcional, o veículo pode vir equipado com 
arcondicionado.

A Iveco conta ainda com 100 concessionárias cobrin
do todo o território nacional. 

Iveco tem novidade:  
TECTOR ECONOMY
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Depois de vender mais de 3,8 
milhões de unidades em 
2012 e mais de 3,6 milhões 

em 2013, montadoras amargam 
queda de 15,5% de produção e cer
ca de 9% nas vendas entre janeiro e 
novembro deste ano em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Os 
dados são da Anfavea – Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores.

Conseguindo que as vendas de 
dezembro do ano passado, mês em 
que foram comercializadas 353 mil 
unidades, se repitam agora, o setor 
fecharia 2014 com um total de 3,48 
milhões de veículos novos comer
cializados, 7,6% a menos do que no 
ano anterior. 

Se os emplacamentos caíram, 
as linhas de montagem também ti
veram suas produções reduzidas. 
De janeiro a novembro deste ano 
foram produzidos 2,94 milhões de 
veículos, ante os 3,48 milhões no 
mesmo período de 2013.

Os resultados negativos do mer
cado de veículos novos impactou 
diretamente o setor de autopeças. 
Afinal é dele que provém quase 

70% da demanda de componen
tes automotivos, explica Paulo 
Butori, presidente do Sindipeças 
– Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos 
Automotores. Com isso, o setor 
registrou queda de 13% no fatura
mento real acumulado de janeiro 
a setembro, segundo pesquisa 
mensal do Sindipeças realizada 
com 87 empresas associadas que 
representam 30,1% do faturamento 
total da indústria de autopeças no 
Brasil. “Há dois principais motivos 

da queda de faturamento de nosso 
setor: a redução na produção das 
montadoras no mercado local e 
as dificuldades que a Argentina, o 
principal destino de nossas expor
tações, tem enfrentado. Os investi
mentos também caíram, como mos
tra a tabela de nossas previsões, 
que será revista em dezembro”, 
explica Butori.

Essas quedas acentuadas, tanto 
da venda quanto da produção de 
veículos, ofuscam o otimismo vi
vido pelo setor nos últimos anos. 

LICENCIAMENTO E PRODUÇÃO VEÍCULOS NOVOS

Produção “Licenciamento Renavam/Denatran”
Unidades Unidades

Nov 14 264,8 mil Nov 14 294,7 mil

Out 14 293,3 mil Out 14 306,9 mil

Nov 14 / Out 14 -9,7% Nov 14 / Out 14 -4,0%

Nov 13 293,2 mil Nov 13 302,9 mil

Nov 14 / Nov 13 -9,7% Nov 14 / Nov 13 -2,7%

Jan-Nov 14 2,94 milhões Jan-Nov 14 3,13 milhões

Jan-Nov 13 3,48 milhões Jan-Nov 13 3,41 milhões

Jan-Nov 14 / 
Jan-Nov 13

-15,5 %
Jan-Nov 14 / 
Jan-Nov 13

-8,4%

Fonte: Anfavea

PONDERAÇÃO
2014 não deve deixar saudades para as empresas do setor 
automotivo. A previsão para 2015 é de crescimento, mas modesto 
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ket – impacta diretamente na de
manda por novos serviços. E se é o 
aumento da frota conquistado nos 
últimos anos que alimentará a de
manda por reparos e autopeças no 
mercado independente nos próxi
mos anos, com as vendas em baixa, 
pode faltar carro e sobrar oficina no 
futuro. Só para se ter ideia de como 
esse aumento foi importante, basta 
lembrar que em 2004 a frota de ve
ículos no País não passava dos 23 
milhões de unidades. Em 2013 ela 
já tinha alcançado os 40 milhões. 

A boa notícia é que, se o mer
cado de veículos novos foi surpre
endido pela má fase, o de usa
dos e seminovos tem conseguido 
prosperar. Dados da Fenabrave – 
Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores – apon
tam que, entre janeiro e outubro 
deste ano, foram vendidos mais de 
1,2 milhão de veículos. Isso repre
senta um aumento de 6,8% nas ven
das em relação a mesmo período 
de 2013, quando foram comercia
lizadas pouco mais de 1,1 milhão 
de unidades.

Ainda de acordo com a enti
dade, considerando as vendas de 

Em 2012, por exemplo, a Anfavea 
divulgou em seu anuário perspec
tivas bem favoráveis e que, agora, 
parecem não representar a mes
ma realidade: “Entre 2002 e 2011 
o mercado automotivo cresceu 
145%, com média anual superior a 
10%, enquanto a produção, embo
ra em ritmo menor que o das ven
das internas, expandiuse 109% no 
período, média de 8,6% ao ano. As 

carros novos e usados no País, para 
cada veículo novo comercializado, 2,8 
usados são vendidos. Também de 
acordo com a entidade, 51,2% desses 
carros têm até oito anos.

MAIS PREVISÕES 
Com vendas menores em todos os 
segmentos, a reposição ganha maior 
participação dentro da indústria 
produtora de autopeças. Subindo 
de 14,8% em 2013 para 16,3% este 
ano. E, em 2015 ela deve subir um 
pouco mais, para 16,7%. No entanto, 
esclarece Butori, as montadoras con
tinuarão sendo o principal segmento, 
mantendo o mesmo percentual de 
hoje, 67,7%.

2015, aliás, deve mudar muito 
pouco em relação a este ano, acredi
ta o presidente do Sindipeças. Paulo 
Butori afirma que o próximo ano será 
“tão desafiador” quanto este para o 
setor de autopeças: “Vamos cres
cer muito pouco, cerca de 1% sobre 
2014, cuja base já foi baixa”.

Ainda segundo o dirigente, há vá
rios desafios, como educação, em
pregabilidade e dificuldades para 
concorrer no mercado externo, que 
precisam ser superados pela indús

FATURAMENTO INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS

Ano fiscal R$ bilhões

2010 86,4

2011 91,3

2012 81,7

2013* 85,6

2014** 75,4

2015** 75,9
Fonte: Sindipeças

VENDA VEÍCULOS USADOS E SEMINOVOS

Segmento Acumul. 2014 (c) Acumul. 2013 (d)

a) Autos 2.224.521 2.496.732

b) Com. Leves 750.658 743.228

(a + b) 2.975.179 3.239.960

c) Caminhões 123.357 140.213

d) Ônibus 29.301 33.192

(c + d) 152.658 173.405

Subtotal 3.127.837 3.413.365

e) Motos 1.302.194 1.375.101

f ) Imp. Rod. 51.691 62.410

Outros 101.995 96.959

g) Trator e Máq. Agrícolas 60.990 71.672

Total 4.644.707 5.019.507
Fonte: Fenabrave

perspectivas, no que se refere ao 
comportamento do mercado, são 
animadoras e revelam potencial de 
crescimento também nos próximos 
anos, com o Brasil podendo vir a 
consumir 6 milhões de veículos/
ano em futuro de médio e longo 
prazos, desde que mantidas as 
perspectivas de estabilidade e de 
expansão da economia brasileira, 
além de adequadas condições de 
crédito e de acesso do consumidor 
ao mercado”.

Cenário ruim apenas para o 
mercado original? A primeira vis
ta, pode até não parecer. Mas essa 
realidade também interfere no 
mercado de reposição. Dados do 
Sindipeças mostram que neste 
ano houve redução de vendas em 
todos os segmentos de mercado: 
para montadoras, de 16,7%; intras
setoriais, 11,3%; mercado externo, 
3,9%; e reposição, 3,7%. 

Além disso, o crescimento da 
frota – matériaprima do aftermar-
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tria nacional: “Esperamos que o 
novo governo faça o que deve ser 
feito para que o setor de autope
ças volte a atrair investimentos. 
Porque nossas previsões indicam 
novas quedas de faturamento real 
em 2015. A grosso modo, o ano que 
vem será semelhante a 2014, com 
pouco crescimento nos investimen
tos, que nem chegam a se recuperar 
da queda de quase 61% este ano, 
em relação a 2013”.

Elias Mufarej, coordenador 
do GMA (Grupo da Manutenção 
Automotiva) e conselheiro do 
Sindipeças para o mercado de 
reposição, também vê o próximo 
ano com cautela, mas acredita que 
a reposição se mantenha estável, 
apesar das previsões de retração 
nas vendas de veículos novos 
este ano: “A frota circulante con
tinua evoluindo. Levantamento 
do Sindipeças revela que exis
tem 40 milhões de veículos, en
tre automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, um mercado 
que apresenta crescimento médio 
de 5% ao ano. Este cenário deve 
permanecer nos próximos anos. 
Com isso, o aftermarket se mantém 
estável e a indústria prevê cresci
mento neste segmento. Apesar de 
ainda não termos fechado o ano, 
há indícios de que, mesmo em um 
ano atípico com Copa do Mundo 
e eleições, a reposição registrará  
pequeno incremento”.

Francisco de La Tôrre, presi
dente do SincopeçasSP (Sindicato 
do Comércio Varejista de Peças e 

Acessórios para Veículos no Estado 
de São Paulo), também ressalta 
que o crescimento da frota passí
vel de manutenção representa um 
fator importante para o aumento de 
vendas. No entanto, diz que fatores 
macroeconômicos, como inflação, 
contas públicas, câmbio e política 
fiscal principalmente, necessitam 
de ajustes, pois inibirão os negó
cios no próximo ano: “Se não fizer
mos os ajustes macroeconômicos 
desde já, teremos, com certeza, não 
apenas em 2015, mas nos anos se
guintes também, um cenário extre
mamente difícil”.

A complexidade tributária tam
bém é um dos fatores apontados 
por Renato Giannini, presidente 
da Andap (Associação Nacional 
dos Distribuidores de Autopeças) 
e do Sicap (Sindicato do Comércio 
Atacadista de Peças e Acessórios 
para Veículos de São Paulo), que 
contribuíram para as vendas me
nores em 2014. “É um verdadeiro 
absurdo ter cada Estado legis
lando em causa própria e com 
todos os impostos sendo pagos 
antecipadamente”.

Apesar disso, Giannini acredi
ta que 2015 pode ser melhor: “É 
claro que certos ajustes terão que 
ser feitos, pois a economia desa
celerou até na China. Mas não se 
esqueçam, depois da tempestade 
vem a bonança. Nas épocas difíceis 
é que surgem as oportunidades e 
a criatividade; temos que  manter 
os pés no chão e trabalhar bastan
te, pois Deus ajuda a quem cedo 

madruga, caso contrário, a situação 
vai ficar difícil”.

Nas oficinas da cidade de São 
Paulo, diz Antonio Fiola, presidente 
do Sindirepa Nacional (Sindicato da 
Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios) e SindirepaSP, além dos 
fatores econômicos, a interrupção da 
inspeção ambiental veicular contri
buiu para a queda no movimento das 
oficinas.  “[Com a lei] havia o estímulo 
para que o dono do carro fizesse a 
revisão. Tivemos um retrocesso que 
afetou toda a sociedade.”

Além do final das inspeções am
bientais, a Copa do Mundo também 
afetou o movimento nas reparadoras, 
acredita Fiola. Apesar dos problemas, 
ele acredita que 2015 será melhor: 
“2014 não foi um ano próspero como 
os anteriores, mas esperamos a reto
mada em 2015. A venda de veículos 
seminovos, que ficou aquecida, é um 
fator positivo para a reparação. Outro 
ponto favorável é o contínuo cresci
mento da frota circulante de veículos, 
o que gera demanda”, explica.

Enquanto briga para que as ins
peções sejam retomadas, Fiola aler
ta para a importância da propagação 
de programas como o do Carro 100%, 
em prol da manutenção preventiva, 
e ressalta a Lei Alvarenga, que entra 
em vigor já no próximo ano. Segundo 
ele, a lei, que deve controlar a aber
tura e o funcionamento de oficinas, 
é um marco para o setor no Estado 
de São Paulo e obrigada que o es
tabelecimento conte com responsá
vel técnico e siga normas de serviço 
da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Com menos oficinas 
irregulares abertas, sobra mais clien
tes para quem trabalha corretamente.

José Arnaldo Laguna, presiden
te do Conarem (Conselho Nacional 
de Retífica de Motores), também 
espera um 2015 melhor. Neste ano, 
segundo ele, a forte concorrência 
foi um dos principais problemas  
do segmento. 

AUTOPEÇAS: PARTICIPAÇÃO PORCENTUAL DO FATURAMENTO POR SEGMENTO (%)

Segmento 2010 2011 2012 2013* 2014** 2015**

Montadora 70,5 70,8 69,3 70,1 67,7 67,7

Reposição 14,6 14,7 14,7 14,8 16,3 16,7

Exposição 7,5 8,4 8,6 8,3 9,1 8,8

Intrassetorial 7,3 6,1 7,4 6,8 7,0 6,8

Fontes: Sindipeças
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A demanda de cilindros mestres  
de freio no segmento da reposição
Estima-se que serão consumidas 3,0 milhões de unidades em 2015

Todo o processo de frenagem dos veículos se inicia 
com o cilindro mestre que, quando acionado pela 
pressão do pedal do veículo, movimenta um êm

bolo dentro de sua câmara que gera pressão do fluído, 
vindo de um reservatório, no sistema, gerando certa 
pressão hidráulica para os sistemas de freio, fazendo 
com que os pistões dos cavaletes e os cilindros de roda 
sejam acionados, freando o veículo. 

Existem vários tipos de cilindro mestre aplicados 
em veículos da nossa frota: simples (com apenas 1 câ
mara de pressão), duplo (com duas câmaras indepen
dentes – cada uma alimentando duas rodas) e duplo 
com válvula central (mais utilizado em veículos com 
sistema ABS).

O cilindro é parte do conjunto do sistema de freios 
dos veículos, sendo que sua duração varia de acordo 
com causas que determinam a necessidade de subs
tituição de seus componentes internos que são: cava
letes, vedadores de borracha (gaxetas e rolhas), anéis, 
molas, pistões e arruelas. Entre as causas de desgaste 
estão a forma de condução dos proprietários, condi
ções de tráfego, conservação das estradas e pistas de 
rodagem, entre outras.

Normalmente as avaliações sobre a hora da repa
ração devem se iniciar a partir de 30.000 km rodados, 
sendo normalmente recomendadas substituições 
preventivas dos componentes internos a partir de 
50.000 km, especialmente quando se percebe vaza
mento de fluído da câmara do reservatório, corrosão 
ou entupimento. 

A reparação do cilindro mestre em veículos leves, 
antes da necessidade de substituição do conjunto, na 

prática pode ocorrer entre uma e até duas vezes, sendo 
portanto a substituição completa do mesmo ocorrendo 
após 120.000 km e 150.000 km, ou a cada ciclo de 6 ou 8 
anos de circulação. Em veículos comerciais leves esse 
tempo chega a ser 30% menor.

O sistema de cálculo da Audamec Marketing estima 
a demanda de unidades novas de cilindros mestres 
de freio aplicados exclusivamente na frota de veículos 
leves nos seguintes volumes anuais: 

MERCADO DEMANDANTE DE CILINDRO MESTRE DE FREIO

Unidades Novas – Reposição Nacional 

Segmento 2015 2016 2017

Automóveis 2.100.000 2.250.000 2.400.000

Comerciais leves 930.000 1.000.000 1.070.000

Total da demanda 3.030.000 3.250.000 3.470.000

Variação % a.a. + 6,4 + 7,2 + 6,8

A Audamec Marketing realiza pesquisas de mercado 
e estudos de produtos por encomenda de seus clien
tes, avaliando todas as características determinantes 
que explicam a demanda como: comportamento de 
uso, marcas oferecidas no mercado, market-share dos 
principais fabricantes e localização da demanda re
gional podendo oferecer relatórios com volume de 
demanda estimada até por item da lista do cliente.

Para mais informações visite o site www.audamec.
com.br, ou telefone para (11) 26391462. 

Fotolia.com

Tecnologia séRGio duque
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A demanda de autopeças na região 
Metropolitana do Rio de Janeiro 

Com população estimada de 13,2 milhões de habitantes 
a mesorregião metropolitana do Rio de Janeiro se con
figura como a 2ª maior concentração populacional do 

País, com frota circulante de 3,0 milhões de veículos, o que dá 
uma média de 4,4 habitantes por veículo, 
enquanto a média do Brasil são 3 habitantes 
por veículo. É a mais rica e mais densamen
te povoada mesorregião do Estado.

São 29 municípios integrados em 5 
microrregiões que abrangem 10.230,5 
km2, a maioria com PIB concentrado em 
atividades industriais e em serviços, com 
baixa participação de agronegócios. Os 
principais municípios que integram a me
sorregião são: Rio de Janeiro (6,3 milhões 
de habitantes), Duque de Caxias (900 
mil), São Gonçalo (1 milhão), Nova Iguaçu 
(800 mil), Niterói (500 mil), São João do 
Meriti (500 mil), Belfort Roxo (510 mil), 
Petrópolis (300 mil), Itaboraí (240 mil) e  
Magé (245 mil). 

Na mesorregião há uma concentração 
expressiva da indústria de transformação, 
o que a classifica como importante polo in
dustrial sobretudo nas áreas de mecânica, 
metalurgia, atividades portuárias, explora
ção e refino de petróleo, elétrica, química 
e têxtil. Não menos importantes constam as 
atividades de comércio e financeira.

A frota circulante na mesorregião metro
politana do Rio de Janeiro, segundo dados 
ajustados pela Audamec Marketing e base
ados na estatística do Denatran, em 2014 
conta com a seguinte distribuição:

Em 2015 estimase que a mesorregião contribua com um 
PIB de R$ 420 bilhões e demanda de R$ 280 milhões em au
topeças e serviços de reparação mecânica, equivalentes a 
4,99% do consumo nacional, indicando que haverá sensível 
queda de participação da região no total da demanda nacional  
de autopeças.

Para saber mais sobre potencial de demanda em regiões 
brasileiras, consulte o sistema da Audamec Marketing, que dis
ponibiliza para o usuário informações sobre 5.567 municípios 
brasileiros, 535 microrregiões e 137 mesorregiões.

Acesse o endereço www.geomarketingautomotivo.com.br 
ou, se preferir, ligue para (11) 26391462 e peça login e senha 
para navegação demo. 

SEGMENTO DA FROTA QUANTIDADE % BRASIL

Automóveis 2.101.286 7,1473

Comerciais Leves 350.414 4,4998

Caminhões 56.815 2,9677

Ônibus 27.906 5,5507

Motos 384.531 2,7875

Tratores 1.950 0,2751

Implementos Rodov. 8.434 1,7778

TOTAL 2.931.336 5,3706

MESORREGIÃO: METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

Índice Potencial de Demanda de Autopeças 

da Região em Relação Total Brasil

Calculado 2014  Previsto 2015

5,16%  4,99%

GASTOS COM VEÍCULO PRÓPRIO

Classes 
Sociais

Total Geral Gastos com Peças
Gastos com 

Serviços

Classe A1 R$ 568.948.213,37 R$ 8.534.223,20 R$ 4.267.111,60 

Classe A2 R$ 1.592.522.731,84 R$ 31.850.454,64 R$ 15.925.227,32 

Classe B1 R$ 1.650.760.117,00 R$ 49.522.803,51 R$ 24.761.401,76 

Classe B2 R$ 2.266.412.891,38 R$ 62.326.354,51 R$ 31.276.497,90 

Classe C1 R$ 1.145.607.592,61 R$ 28.640.189,82 R$ 14.320.094,91 

Classe C2 R$ 127.512.782,51 R$ 2.869.037,61 R$ 1.440.894,44 

Classe D R$ 148.625.411,17 R$ 2.972.508,22 R$ 1.486.254,11 

Classe E R$ 3.566.194,48 R$ 53.492,92 R$ 26.746,46 

Total Geral R$ 7.503.955.934,36 R$ 186.769.064,43 R$ 93.504.228,50 

Geomarketing séRGio duque
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O emplacamento de veículos  
acumulado até novembro de 2014
Nada de novo no front

A economia no País continua caminhan
do a passos lentos. Há uma indefini
ção generalizada e as expectativas dos 

consumidores refletem exatamente essa situa
ção. Manobras políticas para ajuste de contas 
públicas e outros fatores de insatisfação po
pular, como CPI do Petrolão e a identificação 
de servidores corruptos, sem perspectivas 
de que isso terá um fim, provocam a natural 
estagnação da atividade e das vontades dos 
empresários em investir e dos consumidores 
em comprar.

O governo, em vias de mudar o comando 
da economia, sinaliza que o ano de 2015 será 
mais recessivo ainda do que 2014, com pre
visão de crescimento da economia beirando 
apenas 0,5% em relação a este ano de 2014, 
que deverá ficar ainda menor que este valor.

O Banco Central, na sua última reunião do Copom (Comitê 
de Política Monetária) para este ano, por conta de antecipar 
medidas antiinflacionárias, voltou a aumentar a taxa Selic que 
agora foi fixada em 11,75%, maior taxa desde agosto de 2011.

Com isso tudo, não há estratégia que possa ser usada pelas 
montadoras de veículos que garanta sucesso de vendas, tam
pouco ações empresariais que possam influenciar a intenção 
de compra dos usuários, como disse Luiz Moran, presidente da 
Anfavea: “As vendas caíram este ano de 2014, mas o desejo de 
aquisição de veículos do consumidor não caiu”. Ele explicou 
que, se o consumidor está deixando de comprar, é por razões 
objetivas: falta de crédito, dificuldade de financiamento. Mas o 
desejo (e, mais ainda, a necessidade) de compra permanece.

No acumulado de vendas até novembro, o segmento de 
automóveis, que estava negativo em 11,66%, ficou com menos 
11,41%.  Comerciais leves ainda estão com desempenho positi
vo, era mais 0,50% agora está mais 0,45%. Caminhões e ônibus 
tiveram também mantidos seus índices negativos em média 
de 13% menos que o ano anterior, isto é, não houve ampliação 
dessa queda. Até o segmento de motos respondeu de forma 
positiva, embora ainda muito aquém do que o setor precisa.

No segmento de motos, mesmo com as vendas no início do 
mês pouco acima da média em relação a outros meses, ainda 

há uma defasagem muito grande a ser recuperada, que pode 
ser minimizada neste mês de dezembro no qual, segundo a 
Abraciclo, há uma tendência de evolução dos negócios consi
derandose que os consumidores dispõem de mais recursos 
financeiros em função do recebimento da parcela inicial do 
13º salário. Outro fator positivo é que os consumidores já 
encontram linhas de crédito mais flexíveis, com instituições 
financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco Pan 
oferecendo taxas especiais nos dois últimos meses do ano 
para os financiamentos de veículos para pessoas físicas.

A Anfavea mantém previsões de que o ano de 2014 fecha
rá com queda de 10% na produção de veículos em relação ao 
ano anterior, queda de 6% na venda e 30% nas exportações.

Na primeira semana de dezembro, o ministro da 
Economia, Guido Mantega, em um de seus últimos atos, as
sinou e o governo editou uma medida provisória liberando o 
montante de R$ 30 bilhões via BNDES exclusivos para finan
ciamento de bens de capital, sendo parte desse montante 
para financiar a compra de caminhões, ônibus e tratores.

Pelo menos nestes segmentos esperase sensível recu
peração, já que a demanda para este financiamento está 
prevista ainda para este ano, sendo que a oferta será menor 
para 2015. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Segmento
Acumulado jan-nov

% VAR. 
PREVISÃO 

20142014 2013

Automóveis 2.224.521 2.496.732 -11,41 ▼ 2.420.000

Comerciais Leves 750.658 743.228 0,45 ▲ 810.000

Caminhões 123.357 140.213 -13,26 ▼ 135.000

Ônibus 29.301 33.192 -12,52 ▼ 30.000

Máquinas Agrícolas 60.990 71.672 -15,38 ▼ 65.000

Implementos Rodov. 51.691 62.410 -12,69 ▼ 55.000

Motos 1.302.194 1.375.101 -4,99 ▼ 1.450.000

TOTAL 4.126.543 4.486.426 -8,02 ▼ 4.965.000

Fonte: Licenciamento acumulado Fenabrave. Máquinas agrícolas apenas para referência, uma vez que 
não há emplacamento. Previsão 2014, estudos Audamec  Marketing.
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AUTOMECHANIKA  
BUENOS AIRES 2014 – 8ª edição

A oitava edição da Automechanika Buenos Aires, 
que se realizou de 12 a 15 de novembro, no 
parque de exposições La Rural Prédio Ferial, 

reuniu expositores de 19 países: Alemanha, Argentina, 
Brasil, Bulgária, Chile, China, Coreia, Estados Unidos, 
França, Hong Kong, Índia, Inglaterra, Itália, Lituânia, 
Malásia, Polonia, Taiwan, Turquia e Uruguai.

A inauguração da Feira foi precedida pelo Seminário 
da Associação das Fábricas Argentinas de Componentes 
(Afac) e contou com a participação da ministra da 
Indústria da Nação, Débora Giorgi, o presidente da 
Messe Frankfurt, Fernando Gorbarán, o vicepresidente 
e gerentegeral da Automechanika Mundial, Michael 

Johannes, e do presidente da Associação de Fábricas 
Argentinas de Componentes, Fabio Rozenblum.

A presença de mais de 27.000 visitantes estran
geiros vindos de 28 países demonstrou a pujança e 
a importância da mostra como feira internacional e 
polo geoeconômico de divulgação e lançamento de 
autopeças tanto no mercado sulamericano quanto no 
mercado mundial.

Apesar das dificuldades por que passa a Argentina 
em relação ao contexto econômico atual, reconhecido 
como adverso e complexo, os organizadores da mostra 
conseguiram atrair a presença de 322 empresas expo
sitoras, o que abrilhantou o evento.
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Nesta edição, foi incluído o conceito de “Truck 
Competence”, onde as empresas expositoras pu
seram em destaque uma grande gama de acessó
rios e serviços para veículos pesados, o que foi de 
especial interesse para os visitantes profissionais 
deste setor.

A feira foi também palco de 32 seminários sobre 
a indústria de autopeças local, além de apresen
tação de produtos e serviços e funcionamento de  
novas tecnologias.

O Sindipeças – Sindicato Nacional da Indústria de 
Componentes para Veículos Automotores – esteve pre
sente à mostra com um pavilhão composto por seis em

presas. Elaine Colnago, assessora de Feiras e Eventos 

do Sindicato, lembrando a importância da Argentina 

como mercado comprador número 1 do Brasil, decla

rou estar muito satisfeita com a quantidade de visitas 

que o estande brasileiro recebeu de profissionais de 

diversos países. 

Tanto expositores quanto visitantes confirmaram 

a Automechanika Buenos Aires como o ponto de en

contro, debate e capacitação da indústria automotiva.

A próxima edição da Feira já tem data marcada: de 

09 a 12 de novembro de 2016.

Nos veremos por lá. 
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Sem medo de crescer
Ao completar 25 anos, Centerparts encara o desafio de um novo segmento

Após um quarto de século, a 
Centerparts concluiu que as 
comemorações não pode

riam – e muito menos deveriam – 
se sobrepor aos novos investimen
tos e à capacidade da empresa em 
inserirse em novos segmentos. Em 
2014, a companhia chegou a 25 anos 
de atuação no mercado de reposi
ção brasileiro e decidiu pela incur
são na linha de veículos pesados.

O desafio era – e ainda é – gran
dioso, mas a direção da empresa 
confia justamente na estrutura e 
nas características da Centerparts 
para obter êxito nesta nova jorna
da. Se a marca já é forte na linha 
leve, o objetivo agora é fortalecêla 
também entre os veículos pesados.

“Há praticamente um ano lan
çamos o catálogo de linha pesada. 
Estamos inaugurando, dando os 
primeiros passos nesse segmento. 
Essa nova linha vem agregar à em
presa porque todos os processos já 
utilizados (compra, armazenamen
to, preparo dos pedidos e envio 
aos clientes) serão aproveitados. 
Boa parte dos nossos fabricantes 
e fornecedores de linha leve pos
sui também linha pesada em seu 
portfólio”, avalia Renato Fonseca, 
diretor executivo da Centerparts.

“Tratase de uma semente que 
está nascendo num terreno fértil, 
numa empresa já consolidada. 
Esperamos ter bastante sucesso 
nessa nova empreitada”, comple

ta Fonseca, que destacou tam
bém a disposição da Centerparts 
em investir em um novo mercado. 
“Faz parte do empreendedoris
mo do fundador da empresa, Júlio 
Fonseca, ter uma visão voltada 
a novas ideias, abrir espaço para 
que os colaboradores também opi
nem. É uma gestão bem participa
tiva. Esse é um dos segredos da 
Centerparts: há um comando, mas 
não há uma centralização das deci
sões. Procuramos compartilhar as 
decisões com a equipe. A empresa, 
por mais que tenha 25 anos, é for
mada por profissionais empreen
dedores, que têm o mesmo perfil 
do fundador. É uma mescla entre 
pessoas mais experientes com ou
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tras mais jovens e agressivas, gerando 
esse resultado”, avalia.

A racionalidade da gestão é ex
pressa também nas expectativas da 
Centerparts em relação às oportuni
dades que a linha pesada pode ofere
cer. Fonseca avalia de forma positiva a 
ampliação da frota de veículos pesa
dos que o Brasil vivenciou nas últimas 
décadas. Apesar disso, o executivo 
ressalta as dificuldades e os desafios 
que o segmento oferece para quem 
está ingressando nesse momento.

“O mercado segue crescendo, mas 
impõe desafios que antigamente não 
eram sequer pensados. Posso citar a 
capacitação de mão de obra, a subs
tituição tributária, a complexidade e 
variedade de linhas e modelos em cir
culação, os custos ligados a impostos, 
entre outros”, afirma o diretor.

VISÃO DE MERCADO
Para a Centerparts, o mercado de 
reposição brasileiro deverá se con
solidar nos próximos cinco anos, 
diminuindo o número de empresas 
pequenas. Além disso, a companhia 
vê com bons olhos os investimentos 
no comércio eletrônico. “O mercado 
exigirá a profissionalização das em
presas, tornandoas mais eficientes. 
Serão exigidos investimentos em 
Tecnologia da Informação (TI), em 
logística, em processos. Dessa efici
ência é que sairá o resultado da em
presa, não será mais de oportunida
de de mercado. Porque, assim como 
o mercado cresce, cresce também a 
concorrência e a pressão pelos pre
ços, fazendo com que o resultado 
só apareça para as companhias que 
estiverem com seus processos ‘an
dando redondo’. Para isso, é neces
sário investir em pessoas e em TI”, 
diz Fonseca. 

Por meio das vendas pela inter
net, a empresa tem a possibilidade 
de atingir um público mais amplo e 

de forma mais rápida. Além disso, 
marcar presença no meio eletrôni
co é extremamente eficiente para 
as companhias, já que boa parte 
dos brasileiros (sejam eles pes
soas físicas ou jurídicas) passou a 
considerar a internet nos últimos 
anos como meio determinante para 
escolher um produto ou serviço.

“O crescimento do comércio ele
trônico tende a se manter. No caso 
da Centerparts, é importante ressal
tar, que a atuação no comércio ele
trônico se dará apenas no modelo 
B2B, ou seja, respeitando a cadeia, 
vendendo apenas para varejos de 
autopeças. Será um canal a mais de 
relacionamento que iremos oferecer 
para nossos clientes. Não temos a 
intenção de vender para o consu
midor final”, completou.

Fundada em 1989, a Centerparts 
chega aos seus 25 anos atuando no 
segmento de acabamento, carroce

ria e acessórios em geral para au
tomóveis nacionais e importados a 
partir de uma planta de 12 mil m² 
na Zona Oeste de São Paulo. Além 
de ressaltar a determinação da em
presa em ampliar seus mercados, 
Fonseca destaca a participação dos 
colaboradores e dos parceiros da 
Centerparts na importante marca 
alcançada em 2014.

“Quero salientar a importância 
que têm os nossos colaboradores 
– que incentivamos cada vez mais 
a se aprimorarem em suas carrei
ras –, nossos fornecedores e tam
bém nossos clientes, que confiam 
na Centerparts. Buscamos sempre 
oferecer os melhores serviços e 
honrar os nossos compromissos, 
como sempre foi característica da 
Centerparts. Somos uma empresa 
que valoriza as parcerias e as cul
tivamos, de maneira sólida, desde 
a fundação”, conclui o executivo. 
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Planta da empresa 
está localizada na 
Zona Oeste de São 
Paulo e tem mais  
de 12 mil m²

Aos 25 anos, 
Centerparts decidiu 
investir também na 
linha pesada
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0-9

27 de Setembro Distribuidora de Peças e 
Acessórios Para Auto 
21 3273-9544

3J Distribuidora e Comércio de Autopeças 
Ltda. Me 
11 2781-3609

A

A Pioneira Distribuidora - Seta Distribuidora 
62 3295-8011

A.C. Araújo Distribuidora de Autopeças 
Ltda. 
21 2580-1904

A.P.S. Com. e Montagem de Auto Peças 
Ltda.
19 3634-4859

Abadir Distribuidora Ltda. 
11 3649-6000

Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda. 
11 3959-7000

AGF Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 2914-9449

Agrolub Distribuidora de Lubrificantes e 
Aditivos Ltda. 
77 3639 0307

Alfa Distribuidora de Autopeças Importação 
e Exportação Ltda.
34 3218-7506

Algypeças Distr. e Imp. de Peças 
Automotivas Ltda.
11 4233-3333

All Tech Imp. e Distr. de Lâmpadas Ltda.
41 3033-5775

Alternativa Diesel Distribuidora de  
Peças Ltda. 
16 3969-9269

AMB Center Distribuidora de Peças e 
Acessórios Ltda. 
11 5579-3435

Amjur Comércio e Importação e 
Exportação Ltda. - Carparts
11 4152-3001

Analu Distribuidora de Peças Ltda.
11 5034-1724

Aoki Distribuidora de Autopeças Ltda.
31 2112-3131

Asupel Asunsion Distribuidora de  
Peças Ltda. 
45 3225-1416

Atapeças Distribuidora e Importadora 
de Autopeças Ltda. 
17 4009-4900

ATN Distribuidor de Peças Elétricas Ltda. 
11 2754-2543

Áudio Parts Distribuidora 
19 3213-7461

Auto Americano Distribuidoras  
de Peças S/A 
11 2189-4000

Auto Cidade Produtos  
Automotivos Ltda. 
31 3419-3000

Auto Norte Ltda. 
81 2125-2000

Autopec Distribuidora de Autopeças  
e Acess. Ltda. 
11 4127-7797

B

B.A.P. Automotiva Ltda. (BARROS) 
19 3805-7200

Baratão Distribuidora de Peças 
62 3271-1919

Battistella Distribuidora e Ind. de  
Peças e Equipamentos Ltda. 
41 3675-4700

Belcar Caminhões Distribuidora  
de Autopeças 
62 3239-9600

Berto Dias Distribuidora de Autopeças 
Ltda. 
11 4071-7642

Bezerra & Oliveira Ltda. 
85 4011-9722

Especial  
Distribuidores
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B.G.P. Distribuidora de Autopeças Ltda. 
41 3276-6488

B.H.F. Distr. de Autopeças Ltda. 
85 3253-5000

Bodipasa Bombas Diesel Paulista Ltda.
11 3526-3000

Bomboleo Brasil Com. de Autopeças  
e Serv. Ltda. EPP 
62 3282-8520

Borcam Distribuidora e Comércio de 
Autopeças Ltda. 
11 4330-7813

Brascania Comércio e Distribuidora de 
Peças Diesel Ltda. 
31 3333-3101

By Car Componentes Distribuidor 
31 3057-5757

C

Cabopeças Distribuidora de Cabos  
para Autos 
62 3271-1529

Cabopel Distruidora de Cabos e Peças 
62 3233-2714

Cambuci Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 3275-4674 

Canapus Distribuidora de Autopeças 
81 3081-2000

CAP Distribuidora de Autopeças 
11 5613-2950

Car Central Autopeças e Rolamentos 
Ltda. (ROLES) 
11 2168-6000

Carbwel Autopeças e Serviços Ltda. 
11 2256-9500

Cardia Tupã Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
14 3441-6313

Cared Comercial e Distribuidora Ltda. 
11 3392-1770

Carrolândia Distribuidora de Peças Ltda. 
66 3423-1920

Castrexpress Distr. de Autopeças Ltda. 
21 2301-2301

Cemauto Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2061-6146

Centauros Distrubuidora de Peças Ltda. 
62 3295-4411

Centercar Distribuidora de Peças Ltda. 
85 3257-6278

Centerparts Distribuidora de  
Autopartes Ltda. 
11 3305-2000

C.H.G. Distribuidora de Peças e 
Acessórios Ltda. 
19 3729-6500

Cico Distribuidora de Peças para Veículos 
68 3244-1256

City Peças Rio Preto Distribuidora Ltda. 
17 3512-1160

CJ Distribuidora de Autopeças Ltda. 
49 3223-1818

CJF Comércio e Distribuição de Peças e 
Acessórios Ltda. 
41 3244-5474

CMR 7154 Distrib. de Autopeças Ltda. 
21 3271-3965

Cobra Rolamentos e Autopeças Ltda. 
11 5033-6400

Codibac Comercial e Distribuidora de 
Baterias Ltda. 
19 3276-1011

Codime Comércio e Distribuição de 
Mercadorias Ltda. 
47 3041-1044

Codipeças Leste Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
11 2957-1691

Codisauto Distribuidora de Peças para 
Autos Ltda. 
75 3616-3234

Codival Comercial Distribuidora de 
Vidros para Autos Ltda. 
11 2196-9973

Codive Comercial Distribuidora de 
Veículos Ltda. 
19 3806-2500

Comando Auto Peças Ltda.
61 3212-2020

Comdip Comercial Distribuidora de 
Peças Ltda. 
21 2121-0020

Comercial Automotiva Ltda. (DPK) 
19 3772-8750

Comercial e Distribuidora 5 de  
Agosto Ltda. 
11 3851-9779

Comercial Jahu Borrachas e Autopeças Ltda. 
11 3612-4000

Comercial Presidente Distribuidor  
de Autopeças Ltda. 
11 2967-5000

Comlatas Distribuidora Atacadista  
de Latarias 
81 3426-3199

Compel Distribuidora e Comércio de Auto 
Peças Ltda. 
11 3572-3000

Conceptum Distribuidora de Componentes 
Automotivos Ltda. 
11 2297-0756

Condor Distribuidora de Rolamentos 
62 3233-0353

Cont 1000 Distr. Prod. Automotivos Ltda. 
81 3443-1859

Cooperpeças Distribuidora de Peças para 
Motores 
11 4479-6211

Copeme Distribuidora de Autopeças Ltda. 
51 3477-1211

Coral Distribuidora de Peças 
62 3576-2209 

Corcerama Comércio de Autopeças Ltda. 
11 2969-2269

Correta Distribuidora de Autopeças Ltda. 
54 3027-3965

Cozini Distr. Import. e Export. de  
Autopeças Ltda. 
11 3474-6850

Crow Distribuidora Nacional de Peças Ltda. 
62 3272-6100

Cummins Vendas Serviços de Motores  
e Geradores
11 2106-9800

CW Import. e Distribuidora de Autopeças 
19 3883-4200

D

Dalpar Distribuidora de Peças  
Automotivas Ltda. 
41 3016-5151

Dampeças Ltda. 
81 3471-1709
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Danfab Distribuidora de Acessórios Ltda. 
11 2178-7000

Daynapeck Distribuidora 
41 3327-3604

DB Distribuidora 
48 3045-2828

Decar Autopeças Ltda. 
11 2101-0300

Delcoville Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
47 3436-3700

Deluc Distribuidora de Peças  
e Acessórios Ltda. 
11 4790-2722

DGP Distribuidora Goiana de Peças 
62 3207-3770

DHM Distribuidora de Peças Ltda. 
44 3621-6659

Diaupe Distribuidora de Peças Ltda. 
41 3284-6718

Diferlub Distribuidora 
82 3359-1214

Digoiás Distribuidora de  
Produtos Automotivos 
62 3233-0486

Dilupa Distribuidora Lusitana de  
Peças Ltda. 
11 2905-1818

Dina Distribuidora Nacional  
de Autopeças Ltda. 
51 3343-1999

Dinaupe Distribuidora Nacional  
de Autopeças Ltda. 
11 2341-7754

Dinpar Distribuidora Nacional de 
Parafusos e Peças Ltda. 
11 2949-3068

DIP Distribuidora de Peças Ltda. 
11 3831-0818

Dipagril Distribuidora de Peças  
Agrícolas Ltda. 
45 3252-2212

Dipemoto Distribuidora de Peças para 
Motos Ltda. 
44 3622-3030

Dipesil Distribuidora de Peças Silva Ltda. 
71 3521-1875

Dirpal Distr. Ribeirão Preto de 
Acumuladores Ltda. 
16 3628-7038

Disale Distribuidora 
81 3497-0444

Disape Distribuidora de Autopeças Ltda. 
34 3228-1000

Disauto Distribuidora Automotiva Ltda. 
53 3225-4602

Dismagril Distribuidora SP Máquinas 
14 3471-2184

Dismopel Distribuidora de Molas e Peças 
Ltda. 
85 3282-4600

Disnape Distribuidora de Peças  
para Autos 
75 3221-8788

Disnarol Distribuidora de Peças Ltda. 
62 4009-0909

Disoli Distribuidora de Peças Ltda. 
11 2911-6366

Dispall Distribuidora de Peças 
81 3444-8203

Dispecal Distribuidora de Peças  
e Acessórios Ltda. 
41 3383-2525

Dispesul Distr. de Autopeças  
Sudoeste Ltda. 
45 3286-1233

Dispevale Distribuidora de Peças  
Vale Ltda. 
12 3923-6385

Dispicar Distribuidora de Peças Ltda. 
45 3264-4046

Disrol Distribuidora de Rolamentos Ltda. 
44 3262-8828

Distribuidor Brasiliense Bater Ltda. 
11 3571-7540

Distribuidor Comercial Autopeças 
Bonadio Ltda. 
11 3311-0488

Distribuidor Comercial Palmeira Ltda. 
82 3420-1214

Distribuidor de Autopeças  
Rondobras Ltda. 
69 3216-7903

Distribuidor de Autopeças Serrana Ltda. 
54 3330-1166

Distribuidor Nacional Autopeças Ltda. 
27 2121-1313

Distribuidora Automotiva S/A (SAMA)
11 3155-7010

Distribuidora Beux de Motores e  
Peças Ltda. 
41 3332-1731

Distribuidora de Automóveis Vila  
Paula Ltda. 
11 4225-8500

Distribuidora de Autopeças Dois  
Irmãos Ltda. 
47 3437-2211/3436-0002

Distribuidora de Autopeças Manfrim 
Ltda. ME 
44 8407-1472/8407-1486

Distribuidora de Autopeças Tres  
Joly Ltda. 
11 3885-3332

Distribuidora de Filtro e Óleo Bauru Ltda. 
43 3254-4020

Distribuidora de Peças 27 de  
Setembro Ltda. 
21 3273-6178

Distribuidora de Peças Araguari Ltda. 
34 3241-2343

Distribuidora de Peças Augusto  
Lima Ltda. 
81 3424-7063

Distribuidora de Peças Center  
Ônibus Ltda. 
11 2631-2647

Distribuidora de Peças Imparpec Ltda. 
19 3272-9414

Distribuidora de Peças Jaccoud Ltda. 
22 2726-9379

Distribuidora de Peças Kampeão Ltda. 
61 3403-8900

Distribuidora de Peças para Autos 
Anhembi Ltda. ME 
11 2954-4277

Distribuidora de Peças Paranoá Ltda. 
61 3369-2194

Distribuidora de Peças Poliman Ltda. 
41 3371-3500

Distribuidora de Produtos  
Automotivos GTO Ltda. 
41 3372-7350
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Distribuidora Pinheirão Peças 
Automotivas Ltda. 
11 3726-8074

Distrifil Distribuidora de Filtro e  
Peças Ltda. 
33 3277-5220

Distripeças Comércio de Autopeças Ltda. 
16 3706-0050

Distri-soli Distr. de Peças e  
Acessórios Ltda. 
11 4363-1949

Disvel Distr. de Prod. para Veículos Ltda. 
31 3426-0609

Divepe Distribuidora de Veículos e Peças 
81 3472-7700

Dizole Distribuidora de Peças Elétricas e 
Injeção Eletrônica 
11 2911-6366

DMJ Automotive Distribuidora de Peças 
11 3667-1666

Dom Bosco Distr. de Autopeças Ltda. 
48 3035-6909

DPA Distribuidora de Peças Ltda. 
27 2104-4444

DPaschoal Automotiva Ltda. 
19-35613222

DPL Distribuidora de Peças Ltda. 
45 2103-2200

DPR Distribuidora de Peças Ltda. 
31 2102-2700

DPS Distribuidora de Peças Santos Ltda. 
41 2101-2102

Drimar Distribuidora de Peças 
Automotivas Ltda. 
75 3422-1122

DVM Distribuidora de Autopeças Ltda. 
31 3487-2262

E

Electra Distribuidora de Peças Ltda. 
18 2101-9933

Eletropar Autopeças Ltda.
41 2106-8000

Eletroparts Distr. de Autopeças Ltda. 
85 3238-0729

Embrepar Distribuidora de Peças Ltda. 
41 3371-1000

Emopeças Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2724-5784/2727-3221

Emteco Distribuidora de Peças Agrícolas 
e Industriais Ltda. 
44 3224-6868

Eron Distribuidora de Peças e  
Acessórios Ltda. 
11 2280-0672

Euromarca Distribuidora de Peças Ltda. 
43 3158-4800

Explosão Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2684-9057

F

Fachiauto Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2524-7777

Fachinetti Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2561-0806

FAP Distribuidora Ltda. 
85 3257-1460

Faraó Comércio e Distribuição  
de Peças ME 
19 3281-3364

Fasa Distribuidora de Autopeças Ltda. 
43 3372-7301

Fator Distribuidora de Autopeças 
19 3029-7400

Feijão Distribuidora de Peças Ltda. 
85 3433-5310

Feirense Distribuidora de Peças Ltda. 
75 3221-1509

Fênix Distribuidora de Produtos 
Automotivos 
11 2631-9717

Filler Distr. de Autopeças Ltda. 
11 2137-9966

Filtrotec Distribuidora de Filtros e  
Peças Ltda. 
32 3217-4579

Fiorenze Com. e Distribuição de 
Produtos Diversos Ltda. 
61 3361-8541

Forcecar Autopeças S/A 
41 3023-5003

Forche Distribuidora de Peças Ltda. 
11 2917-5000

Formicar Distribuidora Autopeças Ltda. 
11 95631-0458

Formigão Distribuidora 
11 4667-4077

Forteflex Distribuidora de  
Peças Automotivas 
81 3271-4702

Franco Mello Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
18 3652-9010

Furacão Distribuidora Ltda. 
19 2101-3000

G

G&B Autopeças Alternativas Ltda. 
11 3527-9961

GAP Distribuidora de  
Autopeças Ltda. ME 
21 2445-3360

Garra Latas Distribuidora  
de Peças e Acessórios 
21 2667-2870

Gazzoni Distribuidora de Peças Ltda. 
67 3322-9500

GCR Distribuidora de Filtros Ltda. 
62 3295-1339

GDA Indústria e Distribuidora de 
Fundidos Ltda. 
37 3381-4496

GDAP Distr. de Autop. e Acess. Ltda.
35 3522-4737

Gefpel Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 3959-7000

Genuína Distr. de Autopeças Ltda. ME 
44 3224-6622

Geoparts Distribuidora 
41 3077-6123

Geral Parts Comércio de Peças e 
Abrasivos Ltda.
11 2131-3299

Giancar Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2545-7210

Gianella Distribuidora de Peças 
Automotivas Ltda. 
11 3932-1985
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Ginjo Autopeças Ltda. 
11 3659-3100

GL Dispecal Distribuidora de Peças  Ltda. 
41 3201-2250

Global Distribuidora Ltda. 
11 3314-4605

Globo Distribuidora de Autopeças Ltda. 
34 3433-3356

Gomes Tavares Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
11 3686-3213

Goop Distribuidora Automotiva Ltda.
11 2634-1788

GPEC Distribuidora de Autopeças 
81 3320-6805

Guatil Distribuidora Ltda. 
21 2625-3460

H

Haity Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3942-5165

Haubert Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
51 3037-5005

Heider Peças Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
48 3248-3145

Henrique Hammel Distribuidores de 
Lâmpadas Automotivas Ltda. 
19 3408-3076

Hesauto Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
21 2595-0216

HS Car Haubert Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
51 3588-4128

Huhoco ACP do Brasil Ind. e Com.  
de Fitas Metálicas Ltda. 
19 3484-1400

I

Industrial Metalúrgica Rotamil Ltda. 
54 3224-7500

Internacional Peças Ltda.
31 2125-1000

Irmãos Reis Distribuidora de  
Peças Automotivas 
11 2455-1488

Iskra do Brasil Autoelétrica Ltda. 
19 3837-6060

J

J&J Distribuidora de Autopeças Ltda. 
86 3236-5555

Jao Distribuidora de Peças e  
Acessórios Ltda. 
11 5631-2899

Javali Distribuidora de Eletropeças Ltda. 
67 3345-5100

JC Distribuidora Ltda. 
62 3240-9500

JJ Andrade Distribuidora 
81 3074-4713

JL Distribuidora de Peças para  
Veículos Ltda. 
62 3225-4499

JMC Distribuidora de Peças Ltda. ME 
19 3722-2699

JNB Distribuidora de Peças Ltda. 
41 2106-3232

Jordan Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3315-3560

Josecar Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 3931-1059

JS Distribuidora de Peças Ltda. 
11 3411-1111

JVN Distribuidora de Autopeças 
11 3902-4542

K

Karsul Distribuidora de Autopeças Ltda. 
55 3027-3020

KGM Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3295-7788

Kitkar Distribuidora de Acessórios 
11 2236-1070

KMW Distribuidora de Peças 
Automotivas Ltda. 
11 4451-6466

Koga Koga Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2020-1000

Konigame Distribuidora de Autopeças 
11 2646-4238

Kurokawa Distribuidora de  
Peças Automotivas Ltda. 
11 4992-1673

L

La Ferreira Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 3864-8440

Lenecar Distr. de Peças  
Automotivas Ltda. 
65 3623-0278

Liderança Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
62 3295-8800

Linha Verde Distribuidora de Peças Ltda. 
71 3389-7573

LM Comercial e Distribuidora Ltda. 
37 3261-5000

Logshow Distribuidora Ltda. 
24 2231-3099

Lubraço Comercial Distribuidora Ltda. 
11 3879-2100

Lucarely Peças Automotivas e  
Fixação Ltda. 
62 3250-0600

Lucio’s Distribuidora de Peças  
para Auto Ltda. 
11 2905-6699

Luporini Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2105-5000

Luqui Peças Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 5641-3422

M

Machado e Cia. Distribuidora  
de Autopeças Ltda. 
11 5612-4213

Maciel Distribuidora de Peças Ltda. 
48 3034-8400

Maestri & Maestri Distribuidora de  
Peças Elétricas 
62 3282-1276

Magic Glass Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 5566-4334

Mando Machinery Distribuidora  
de Autopeças Ltda. 
11 3329-8700

Marca Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3271-1222
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Marcopel Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
19 3542-7722

Marcopolo Distribuidora de Peças Ltda. 
11 2954-9499

Maripel Distribuidora de Peças para 
Veículos 
11 5512-0434

Marpeças Distribuidora de Peças Ltda. 
61 3363-2525

Maruman Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 5069-3242

Master Distribuidora de Peças Ltda. 
62 4008-0300

Matrix Distribuidora Ltda. 
19 2102-1600

Maverick Distribuidora de Autopeças e 
Acessórios Ltda. 
11  2641-1060

Maximus Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2369 0711

Mazzini Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 3474-6850

MCM Distribuidora de Autopeças Ltda. 
62 3551-1010

Medauto Mercado Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
11 4199-7122

Mega Parts Distribuidora de Autopeças 
11 5666-6059

Melo Distribuidora de Peças Ltda. 
92 2121-4000

Menotti Distribuidora de Peças 
51 3061-1938

Mercerauto Distr., Imp. e Exp. de 
Autopeças Ltda. 
11 2905-1804

Mercopeças Distribuidora Ltda. 
11 2798-2636

Metalsystem Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2982-8451

MGA Distribuidora de Autopeças Ltda. 
51 3366-6777 

Millano Distribuidora de Autopeças Ltda. 
65 3682-4767

Minas Automotive Ltda. (FURACÃO) 
31 2112-3000

Mirim Distribuidora Automotiva Ltda. 
62 3261-4917

MJ Vieira de Araújo Distribuidora 
11 5599-3545

MJT Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 2202-5405

MM Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 2242-7005

Mobiletron Comércio de Autopeças e 
Ferramentas Ltda. 
12 3903-4224 

Montan Distribuidora de Peças  
para Caminhões 
11 2605-9066

Montana Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
31 3295-5520

Montanna Distribuidora de  
Motopeças Ltda. 
11 3331-1248

Montecarlo Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2905-1368

Morelate Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 3908-0060

Moto For Comércio e Distribuidora 
Automotiva Ltda. 
62 3227-8833

Motor Fort Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
48 3343-5100

MSAM Distribuidora de Peças Ltda. 
11 2481-9898

MSJ Distribuidora de Autopeças Ltda. 
21 3830-0340

MTF Rolamentos 
11 3315-1744

Mundo dos Rolamentos 
31 3201-2626

N

Nelser Distribuidora de Autopeças e 
Serviços Ltda. 
11 4038-1157

Nervesa Distribuidora de Autopeças 
11 4421-4187

Netoflex Distribuidora de Peças e 
Acessórios Ltda. 
71 3244-8683

Neves Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 4526-8259

New Kar Distribuidora de Peças Ltda. 
11 4138-1806

Nosso Estoque Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
85 4011-9720

Nova Distribuidora Veículos Ltda. 
11 5641-2300

Nova Retrosul Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
11 4335-4237

O

Odapel Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 3767-2700

OM Distribuidora de Peças Elétricas Ltda. 
43 3025-5253

Original Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2669-6027

Ouro Preto Distribuidora de Molas e 
Peças Ltda. 
11 2139-5100

P

P&C Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 2247-0844

Pacaembu Autopeças Ltda. 
11 3618-5800

Palomares Distribuidora de Acessórios 
para Auto Ltda. 
11 2352-1972

Palusa Distribuidora de Autopeças 
65 2121-6600

Paralelo Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
21 2610-0770

Paulibras Distribuidora de Parafusos e 
Peças Ltda. 
11 2632-9951

Peças Automotivas Zeene Ltda. 
11 2971-7777

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r

47



Peças e Peças Distribuidora Automotiva 
Ltda. EPP 
19 3245-0568

Pecista Distribuidora e Representações de 
Autopeças Ltda. 
61 3362-2300

Pellegrino Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2171-7905

Pemaza Amazônia S/A
92 3616-4950

Perpeças Distribuidora de Autopeças Ltda. 
65 3661-2122

Persipeças Distribuidora de Peças 
Automotivas Ltda. 
41 3016-5555

Platinum Ltda.
11 3665-4000

Platoshow Distribuidora de  
Peças Automotivas 
11 3522-9883

Plidiesel Distribuidora de Autopeças 
11 2664-0340

Polipeças Com. Imp. e  
Representações Ltda.
62 4006-2500

Porthus Distribuidora de Peças e  
Pneus Ltda. 
11 3331-6399

PPL Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3272-2050

Pracar Distribuidora de Autopeças Ltda. 
54 3228-6408

Presidente Distribuidora 
11 2146-3200

Primo Paschoalete Distribuidora  
de Autopeças Ltda. 
11 6161-8444

Princesa Distribuidora de Autopeças Ltda. 
75 3223-4515

Prokar Distribuidora de Peças Automotivas 
Ltda. 
11 2189-5555

Propeças Distribuidora Automotiva Ltda. 
17 3523-2930

Pruden-Fil Distribuidora de Filtros e 
Lubrificantes Ltda. 
18 3908-3423

Pulbat Distribuidora de Acumuladores 
62 3287-4854

R

RBS Distribuidora de Rolamentos Ltda. 
62 4009-1320

RCN Distribuidora de Autopeças Ltda. 
21 3878-3900

Real Moto Peças Ltda.
34 3239-6600

Rede Ancora Brasil
51 3275-9590

Rede Presidente Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
11 4475-7099

Rediesel Distribuidora de Peças Ltda. 
81 2101-5050

Redil Reparauto Distribuidora  
de Peças Ltda. 
31 3495-2656

Regional Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3235-2500

Rei do Farol Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
41 3042-0686

Rei Part’s Distribuidora de Acessórios 
66 3511-2210

Remma Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3295-3993

Retibens Distribuidora de Peças Ltda. 
14 3281-4206

Retibras Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
61 3363-2472

Retipeça Distribuidora de Peças Ltda. 
41 3296-7480

Retrosul Distribuidora de Autopeças 
11 4335-3193

Revocar Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 3805-2044

RH Parts Distribuidora Ltda. 
47 3531-2300

Rifer Distribuidora de Autopeças 
11 2781-2789

Rimapeças Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 4239-6000

Rio Preto Distribuidora de Peças e 
Acessórios para Auto Ltda. 
17 3227-1075

RMW Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 5563-0282

Rocha Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 2063-3952

Rochester Distribuidora de Autopeças 
S/A 
11 2167-5300

Rodasso Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
48 3433-1512

Rofer Distribuidora 
11 5181-5286

Rolemar Distribuidora 
19 3202-6000

Rolipec Distribuidora de Peças Ltda. 
11 3966-7590

Rolpec Distribuidora de Peças Ltda. 
31 3411-2480

Rolucar Comércio de Autopeças Ltda. 
11 3742-1548

Roma Distr. de Autopeças Ltda. 
19 3835-2539

Rondomax Distribuidora de 
Lubrificantes e Aditivos Ltda. 
66 3426-6444

Rotsen Distribuidora de Componentes 
Automotivos Ltda. 
11 2861-4996

Rufato Imp. e Distribuidora de Peças  
e Acessórios Ltda. 
11 2024-7800

Rumo Norte Concessionária 
Distribuidora de Veículos Ltda. 
11 5091-1500

S

Saint-Gobain do Brasil Prod. Ind. 
11 4225-1787

Scherer S/A 
48 3248-1115

Semapel Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 3085-3271

Serra Dourada Distribuidora de  
Peças Ltda. 
62 3233-7751
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Serraf Distribuidora de Peças para 
Motores Ltda. 
11 3738-4190

Sete Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 3855-2340

SG Faider Distribuidora de Peças  
e Acessórios 
11 5077-4571

Sgarioni Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
51 3044-1275

Silveira Crispin Distribuidora  
de Autopeças 
31 3303-6900

Simétrica Distribuidora de Peças e 
Acessórios Ltda. 
11 5687-6071

SK Automotive S/A 
11 3616-0622

Só Carretas Distribuidora de Peças 
62 3271-1055

Soccol, Barbieri & Cia. Ltda.
54 3520-9500

Social Distribuidora Ltda. 
62 4008-1010

Sodipe Sociedade Distr. de Peças Ltda. 
81 3661-0279

Soelétrica Distribuidora de Peças Ltda. 
62 3095-9900

Sol Distribuidora de Peças Elétricas Ltda. 
41 3277-5126

Soma Distribuidora de Autopeças Ltda. 
54 3444-9000

Somady Distribuidora de Autopeças 
Ltda. 
19 3228-2613

Sotel Distribuidora de Autopeças e 
Acessórios Ltda. 
11 3858-9100

Sueyasu Autopeças Ltda. 
11 3683-1749

Sumec Distribuidora de Autopeças Ltda. 
11 2098-2259

Szilagy Distribuidora de Peças 
Automotivas Ltda. 
11 2356-0423

Unifort Ltda. 
31 2191-5500

Universal Automotive Systems S/A 
11 2248-7777

V

V&B Autopeças Ltda. 
11 3857-6994

Vasconcelos Imports Distribuidora de Peças 
47 3035-2121

VBF Distribuidora Ltda. 
11 2695-3720

VDM Comércio e Representação  
Autopeças Ltda. 
11 2957-0967

VE Distribuidora 
61 3356-3745

Vespor Automotive Distribudor  
de Peças Ltda. 
11 2198-3900

Vila Real Distribuidora de Peças Ltda. EPP 
65 3052-7500

Vitória Distribuidora de Peças 
27 3325-9091

VR Distribuidora de Autopeças Ltda. 
62 3233-3686

W

W4 Distribuidora de Autopeças Ltda. 
81 3661-8350

Walcon Distribuidora de Peças Ltda. 
11 3203-2097

Z

Zamperlini Distribuidora de Autopeças Ltda.
27 2104-8999

Zargo Distribuidora de Peças para  
Autos Ltda. 
62 3291-6611

Zeene Distribuidora de Autopeças 
11 2971-7777

Zemac Distribuidora de Peças  
Automotivas Ltda. 
17 3227-5202

ZRG Comércio de Autopeças Ltda. 
11  2641-2522

T

T Brasil Distribuidora de  
Eletropeças Ltda. 
31 2128-7788

Tapajós Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
49 3224-5500

Taruma Distribuidora de Autopeças Ltda. 
19 3871-9700

Tauros Distribuidora de Autopeças Ltda. 
62 3272-3700

Tigrão & Filho Distr. de Autopeças Ltda. 
19 3238-7469

Titan Partes Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
11 2412-4817

Tocantins Distribuidora de Peças Ltda. 
63 3861-1827

Toli Distribuidora de Autopeças Ltda. 
54 3145-5300

Toninho & Cia. Distribuidora de 
Autopeças Ltda. 
11 2721-7457

Tonini Distribuidora 
11 2827-2500

Tortelli Distribuidora de Autopeças Ltda. 
49 3025-3008

Total Cabos Ltda. EPP 
11 5841-3351

Tradição Distribuidora de  
Autopeças Ltda. 
62 3296-4030

Trikautos Comércio de Autopeças Ltda. 
11 2884-5333

Triunfo Distribuidora de Autopeças Ltda. 
62 3597-4949

Tufão Comércio de Peças Elétricas Ltda. 
14 3281-2213

Turbo K Distribuição 
62 3519-1230

TVH Dinâmica Peças Ltda.
11 3789-5100

U

Ultra Mix Distr. de Peças  
Automotivas Ltda. 
11 3641-3205
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