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ALTERNADORES E MOTORES DE ARRANQUE

Predomina, nos dias que correm, 
uma grande oferta, com uma 
quantidade elevada de marcas 
brancas e de produtos de baixo 
preço no mercado de motores de 

arranque e alternadores, que, “na maioria 
dos casos, têm uma qualidade duvidosa”, 
explica Bruno Pires Peres, da RecOficial. 
André Martins, da TRW, reforça esta ideia: 
“Trata-se de um mercado muito compe-
titivo, com muitas marcas com diferentes 
posicionamentos e uma forte presença do 
produto reconstruído. O produto barato 
terá sempre o seu espaço no mercado, mas 
não deverá crescer desmesuradamente, 
normalmente é sinónimo de menor qua-
lidade”. Hélder Sardinha, da Bosch, é da 
opinião que este é um mercado onde cada 
vez mais se privilegia o preço em detrimen-
to da qualidade: “basta analisar a quanti-
dade de segundas marcas que proliferam 
atualmente. A aposta em produtos novos 
é também um fator importante, mas que 
não é sustentável a médio prazo, existem 
já marcas que, apesar de não oferecerem 
produtos remanufaturados, recolhem os 
cores nas oficinas, como forma de garan-
tir o seu futuro”. André Xisto, da Krautli, 
lembra a presença de poucos fabricantes 
OE neste mercado, onde tem predomi-

nado a oferta de programas de unidades 
reconstruídas. “Todavia, nos últimos anos 
aumentou muito a oferta de unidades al-
ternativas e marcas brancas com diferen-
tes posicionamentos de preço e qualidade, 
provocando muita confusão no mercado. 
A oferta é muita e nem sempre é fácil para 
o cliente saber se está a comprar uma peça 
nova com qualidade OE ou uma cópia”, e 
acrescenta que esta é ainda uma categoria 
de produto em que o cliente procura satis-
fazer o seu cliente final no menor tempo 
possível, o que implica um elevado inves-
timento de stock para o distribuidor. Nuno 
Fonseca, da MF Pinto, considera que a 
procura por preço, independentemente 
da diminuição da qualidade, será cada vez 
mais a tendência do mercado. Por outro 
lado, Cristiana Costa, Vieira & Freitas, 
indica que, apesar da oferta de artigos de 
qualidade inferior, os clientes procuram 
cada vez mais produtos originais ou de 
qualidade superior. Tiago Domingos, da 
Auto Delta, é da opinião que a crescente 
evolução tecnológica irá, nos próximos 
tempos, criar uma segmentação de mer-
cado, dividindo as marcas que apostam 
na qualidade e know-how, capazes de se 
adaptar, daquelas que apenas se centram 
no fator preço. 

O mercado de motores de arranque e alternadores 
tem atualmente uma oferta tão vasta e diversificada, que 
nem sempre é fácil o cliente conseguir distinguir o que está 
a comprar
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO
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QUESTÕES
1 - Qual a oferta que têm em alternadores 
e motores de arranque (extensão de gama, 
cobertura do parque, etc.)?

2 - A vossa oferta também contempla alter-
nadores e motores de arranque reconstruídos? 
Qual a importância dessa gama?

3 - Quais são as principais características dos 
alternadores e motores de arranque que co-
mercializam?

4 – Quais foram as mais recentes novidades em 
termos de alternadores e motores de arranque? 
Que novidades serão lançadas em breve?

5 - Quais os principais aspetos diferenciadores 
dos vossos alternadores e motores de arranque?

6 - Que outras marcas de alternadores e mo-
tores de arranque comercializam?

CGA
Auto Delta
Tiago Domingos
tdomingos@autodelta.pt
244 830 070
www.autodelta.pt

1 – Com o início da comercialização 
da gama de alternadores e motores de 
arranque da CGA apostámos numa gama 
que, com 60 referências, abrange cerca 
de 95% do parque automóvel nacional. 

2 – Sim, a gama conta também com 
diversas referências de alternadores e mo-

tores de arranque reconstruídos. Importa 
salientar que estes são reconstruídos 
seguindo os mais elevados padrões de 
qualidade, apresentando as mesmas ca-
racterísticas físicas e de desempenho do 
produto novo. 

3 – Em primeiro lugar, a qualidade 
do produto disponibilizado, que segue 
os padrões de qualidade do produto 
original, transmitindo mais confiança, 
tanto a quem monta a peça como ao 
dono da viatura reparada. Por outro 
lado, a relação qualidade/preço é qua-
se imbatível. A capacidade de oferecer 
este tipo de produto a um preço tão 
competitivo é algo que funciona sempre 
como um ponto a favor e, numa gama 
tão disputada e complexa como esta, é 
essencial para o sucesso.

4 – A maior novidade foi mesmo a dis-
ponibilização da gama na Auto Delta. 
Apesar de já disponibilizarmos este tipo 
de artigo, a entrada da CGA foi im-
portante para ter uma gama completa 
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market português. Brevemente, e de 
forma contínua, iremos trabalhar para o 
alargamento da gama, respondendo aos 
novos desafios que este tipo de produto 
enfrenta.

5 – Os principais aspetos diferencia-
dores são a qualidade, preço e rapidez 
de entrega. Qualidade de produto, seja 
novo ou recondicionado, para oferecer 
ao mercado o que de melhor se faz. Preço 
para vencer num setor altamente com-
petitivo. Rapidez de entrega pois, hoje 
em dia, este é um fator que tem igual ou 
maior importância que os dois anteriores 
no que toca à escolha do cliente.

6 – A Auto Delta também comercializa 
a gama de alternadores e motores de 
arranque da Era e Valeo.

febi, Blue Print
bilsteingroup
Filipa Pereira
filipa.pereira@bilsteingroup.com 
219 663 720
www.bilsteingroup.com

1 – Atualmente, o bilstein group comer-
cializa uma vasta gama de alternadores 
e motores de arranque, através das suas 
marcas de produto: febi e Blue Print. 
A marca febi disponibiliza 70 referên-
cias de alternadores e 66 referências de 
motores de arranque, o que exprime 
mais de 12 mil aplicações. No caso da 
marca Blue Print, é possível identificar 
408 referências de alternadores e 310 
referências de motores de arranque, o 
que se traduz em 6857 aplicações. 

2 – No caso dos motores de arranque de 
alternadores da marca febi, apenas traba-
lhamos com peças novas e sem core, não 
existindo a necessidade de devolver peças 
usadas. No caso da Blue Print, existem 
referências novas e reconstruídas, sendo 
que é então dada a possibilidade ao clien-
te de devolver o componente usado para 
que, mais tarde, possa ser reconstruído. 
A gama de componentes reconstruídos é 

extremamente benéfica para o ambien-
te, uma vez que reduz drasticamente o 
impacto ambiental envolvido neste tipo 
de componentes. Tanto os componentes 
novos como os reconstruídos apresen-
tam elevada qualidade e os padrões são 
aplicados com a mesma exigência para 
ambas as gamas. No entanto, as peças 
reconstruídas permitem uma redução 
significativa do impacto ambiental e 
também a possibilidade de poupança 
económica para o cliente. 

3 – À semelhança da restante gama das 
marcas de produtos do bilstein group, 
os motores de arranque e os alternadores 
destacam-se pela sua elevada qualidade, 
tendo sempre em conta os requisitos 
e indicações dos fabricantes de equi-
pamento original. Além disso, tanto 
os alternadores como os motores de 
arranque apresentam características 
distas, que permitem apresentar bene-
fícios ao mercado. Relativamente aos 
motores de arranque, podemos referir 
que a construção robusta e compacta 
protege o motor de arranque das vi-
brações, sujidade e infiltrações de água; 
o interruptor magnético com elevado 
preenchimento em cobre assegura a 
selagem da ponte de contacto; o desem-
penho estável com elevada frequência de 
comutação é possível graças ao cobre de 
elevada qualidade; destaca-se também 
o excelente a arranque a frio e a baixas 
temperaturas; e por fim, o material da 
escova otimizado garante a frequência 
de comutações elevadas e, tal como já 
mencionado, uma vida útil prolongada. 
Em relação aos alternadores, podem 
identificar-se como características distin-
tivas o arrefecimento melhorado, devido 
à incorporação de ventoinhas internas, 
o carregamento otimizado que permite 
um aumento da vida útil da bateria, a 
construção robusta com selagem inte-
grada garante uma elevada eficiência e a 
proteção dos componentes e do gerador, 
e ainda, devido aos rolamentos de esferas 
de elevada qualidade, regista-se uma 
fiabilidade excecional.

4 – As gamas febi e Blue Print encon-
tram-se em constante desenvolvimento, 
com o intuito de introduzir melhorias 
contínuas na gama, para satisfazer as 
necessidades do mercado. Este desen-
volvimento constante traduz-se em lan-
çamentos consecutivos, tanto em gama, 
através da introdução de novos produtos 
e respetiva extensão de aplicação, mas 
também tendo em conta os rigorosos 

controlos de qualidade, de modo a asse-
gurar um desempenho e uma eficiência 
superiores. Assim, as novidades tanto 
podem incluir aumento do número 
de artigos e respetivas aplicações como 
também melhorias e desenvolvimento 
dos existentes. 

5 - A febi e a Blue Print oferecem uma 
vasta gama de alternadores e motores 
de arranque, que se encontram em 
constante desenvolvimento. Os nossos 
alternadores e motores de arranque são 
construídos com os mesmos materiais 
e dimensões dos produtos OE, fazen-
do com o produto apresente qualidade 
equivalente OE. A qualidade é um fator 
relevante em todas as gamas, incluin-
do nesta, onde a qualidade é testada 
na produção e precisão de montagem. 
Oferecemos uma alargada cobertura de 
mercado com mais de 800 referências, 
registando um crescimento contínuo 
da gama. Todos os componentes desta 
gama se encontram em conformidade 
com os padrões de qualidade ISO 9001. 
Adicionalmente, a gama é melhora-
da através da disponibilidade rápida e 
constante através do stock local. No que 
concerne ao serviço, os nossos clientes 
podem contar com uma disponibilidade 
quase imediata e uma entrega atempada. 
Por fim, toda a gama pode ser consultada 
através do catálogo online partsfinder, 
onde os clientes têm acesso a infor-
mações adicionais sobre cada peça. O 
bilstein group não se limita a fornecer 
peças ao mercado, apresentando uma 
preocupação cada vez maior em oferecer 
aos seus clientes informações adicionais.

Messmer
ERA
Elena Borello
ventas@eraspares.it
+39 011 68.91.548
www.eraspares.com 

1 – A gama de máquinas rotativas (al-
ternadores e motores de arranque) é 
comercializada sob a marca Messmer. Os 
produtos Messmer podem ser originais 
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tura do parque europeu e asiático. Os 
produtos equivalentes representam uma 
alternativa válida de compra, garantem 
alto desempenho e passam por rigoroso 
controlo de qualidade pela ERA. A gama 
de motores de arranque e alternadores 
foi bastante expandida nos últimos anos, 
agora com 1400 referências de alternador 
e 900 referências de motor de partida. 
A ERA vende todas as suas máquinas 
sem devolução do core. 

2 – Existem muito poucas referências 
reconstruídas na nossa oferta. Ao lon-
go dos anos, o produto reconstruído 
foi substituído por um novo produto 
(original ou equivalente).

3 – As principais características das 
nossas máquinas são a fiabilidade do 
produto, a disponibilidade do stock, a 
cobertura, o alto nível qualitativo e o 
preço, o que nos permite ser competiti-
vos num mercado cada vez mais global.

4 – No ano passado, após a incorporação 
da marca Nipparts, a gama de motores 
de arranque e alternadores expandiu-se 
bastante para o segmento asiático, agora 
com 400 novas máquinas com aplicação 
asiática (230 alternadores + 175 motor 
de partida) 

6 – A ERA comercializa apenas sua pró-
pria marca Messmer. A mesma marca é 
usada para o desmontar das máquinas. 
Temos também máquinas com a marca 
Nipparts, uma referência para peças de 
reposição do veículo asiático.

Kavo Parts
Solucas
Darja Bronsvoort 
+31 (0)55 53 939 67
darja@kavoparts.com
www.kavoparts.com

1 – A Kavo Parts possui uma ampla 
gama de alternadores e motores de ar-
ranque para veículos asiáticos. Com a 
nossa oferta, cobrimos mais de 90% do 

parque automóvel asiático em Portugal.

2 – A Kavo Parts oferece apenas alter-
nadores e motores de arranque 100% 
novos.

3 – Como todos os nossos produtos, 
os alternadores e motores de arranque 
são fabricados de acordo com as rigoro-
sas especificações do OEM. Utilizando 
componentes de alta qualidade, como 
reguladores OEM, rolamentos e polias 
de embraiagem para alternadores e dri-
vers OEM, armaduras e solenoides para 
motores de arranque. 

4 – Componentes elétricos comunicam 
entre si com mais rapidez e eficiência, 
ajudando a reduzir as emissões.

5 – Equilíbrio perfeito entre qualidade, 
preço e disponibilidade. 

6 – Todos os nossos motores de arranque 
e alternadores são vendidos sob a nossa 
própria marca Kavo Parts.

Mitsubishi / HC-Parts
Vieira & Freitas
Cristiana Costa
geral@vieirafreitas.pt
253 607 320
www.vieirafreitas.pt

1 – A Vieira & Freitas Lda opera no 
mercado do aftermarket, com produ-
tos de equipamento original [OEM] e 
mercado independente [IAM]. O nosso 
stock conta com cerca de 3000 referên-
cias desta categoria de produtos. A nossa 
oferta, cobre o parque automóvel ligeiro 
e grande parte do parque de pesados, 
assim como industrial e agrícola. 

2 – Sim, a nossa gama contempla alter-
nadores e motores de arranque recons-
truídos, mas a maioria sem core. A im-
portância de contemplar na nossa gama, 
produtos reconstruídos, coaduna-se com 
a necessidade de oferecer uma excelente 
alternativa aos produtos originais.  Pois, 
o facto, de ser um produto reconstruído 

com elevadas normas de qualidade, cer-
tificados, com aplicação de elementos de 
reparação de qualidade superior e mão de 
obra creditada, o produto final só poderá 
exibir grandes níveis de qualidade. 

3 – A principal característica dos nossos 
produtos é a qualidade, todos os arti-
gos desta gama de produtos passam por 
testes meticulosos no departamento de 
qualidade, para respeitar todas as normas 
europeias, garantindo aos nossos clientes 
produtos de alta qualidade. Além dos 
produtos originais OE, grande parte dos 
produtos [IAM] também contém compo-
nentes originais, neste sentido procuramos 
sempre garantir o máximo de qualidade 
aos nossos clientes, seja original ou equi-
valente. 

4 – No que diz respeito ao lançamento 
de novidades em alternadores e motores 
de arranque, esta gama não tem sofrido 
grandes evoluções nos últimos anos, ape-
sar do aparecimento dos carros híbridos, 
com dupla função, alternador e motor 
de arranque, a tendência tende para os 
produtos ligados a veículos com sistemas 
“start & stop”.      
          
5 – O mercado dos alternadores e mo-
tores de arranque é similar às restantes 
gamas, extremamente competitivo. Logo, 
existe uma necessidade constante de ter 
em atenção às inovações tecnológicas e 
as tendências do mercado. O elemento 
diferenciador dos nossos alternadores e 
motores de arranque relativamente aos 
restantes players é a disponibilidade de 
produtos, a quantidade de oferta que 
temos para os nossos clientes, a capacidade 
de colocar em em stock as mais recentes 
novidades do mercado. Porque falar de 
qualidade, não faz sentido, é impensável 
não contemplar este elemento no mo-
mento da aquisição do produto. O nosso 
posicionamento no mercado, é a melhor 
relação qualidade/preço. 

6 – A HC Cargo, [Grupo Bosch] é um for-
necedor de grande representatividade nesta 
categoria. Além deste, importamos de 
outros fornecedores Europeus e Japoneses 
de material OEM (Mitsubishi, Bosch, 
Denso, Valeo, entre outros) para colmatar 
necessidades específicas do mercado. A 
nossa gama de produtos é composta por 
várias marcas de qualidade superior, pro-
curamos nos nossos fornecedores a melhor 
relação preço-qualidade, e sendo a Vieira 
& Freitas, um fornecedor de referência 
nesta gama de produtos. 
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Magneti Marelli
Javier Martinez
marketing.es@marelli.com 
+39 02-97227111 
www.magnetimarelli-aftermarket.pt

1 – Atualmente, temos uma oferta 
completa de motores de arranque e al-
ternadores que cobrem a maioria das 
aplicações do atual parque. Temos três 
gamas diferenciadas: motores de arran-
que e alternadores originais, os mesmos 
que são fornecidos aos principais fabri-
cantes de veículos das fábricas do grupo 
Marelli e de fábricas de outras marcas 

que também trabalham com os cons-
trutores; motores de arranque e alter-
nadores reconstruídos: produtos com a 
mesma qualidade e fiabilidade e também 
sustentáveis com o meio ambiente; mo-
tores de arranque e alternadores eQual: 
referências de qualidade equivalente, 
qualidade endossada por uma marca 
especializada como a Marelli, a um preço 
mais competitivo. Ao oferecer essas três 
gamas ao mercado, a Magneti Marelli 
consegue atingir 85% de cobertura do 
parque e responder às necessidades de 
muitos utilizadores. 

2 – A Magneti Marelli presta muita 
atenção à gama reconstruída. É uma 
gama muito comprometida com o meio 
ambiente, pois aproveita os produtos 
já usados e recebe uma segunda vida 
útil, sem comprometer a fiabilidade 
ou a qualidade. Todos os componentes 
são limpos, verificados e processados 
sob rigorosos controlos de qualidade, 
garantindo que o produto final recons-
truído corresponda às especificações dos 

fabricantes de veículos. É uma gama em 
constante evolução, atualmente temos 
aproximadamente 650 referências dividi-
das em 350 alternadores e 300 motores 
de arranque e estão a ser preparados 
importantes desenvolvimentos para o 
final deste ano e o início do próximo.

3 – Duas características principais apa-
recem durante o processo de produção. 
Primeiro, a seleção de componentes de 
alta qualidade para fornecer desempenho 
ideal e vida útil mais longa. O segundo 
é a fiabilidade, cada produto é testado 
para verificar a sua fiabilidade. Todos 
os produtos são testados sob os mais 
altos padrões de qualidade e fiabilidade.

4 – O parque envelheceu muito e o custo 
da peça de reposição original nem sem-
pre responde às suas necessidades. Por 
esse motivo, a Magneti Marelli propõe 
uma alternativa para esse tipo de veícu-
los. Ciente desses requisitos, a Magneti 
Marelli lançou no ano passado 2016 a 
linha eQual, que vem sendo reforçada, 
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ano, foram lançados cerca de 200 novos 
lançamentos apenas na linha Magneti 
Marelli eQual. Esta gama pretende res-
ponder às necessidades dos condutores 
conscientes da qualidade e do custo. A 
linha foi projetada para oferecer uma 
alternativa, a um preço competitivo.

5 - Todo o património histórico e ex-
periência da Magneti Marelli são aspe-
tos fundamentais e diferenciadores em 
relação ao restante dos produtos do 
aftermarket. Além disso, não devemos 
esquecer todo o comprometimento e 
inovação demonstrados ao longo dos 
anos com o mundo automóvel e, prin-
cipalmente, no automobilismo, onde se 
compromete a mostrar suas mais recen-
tes soluções tecnológicas em termos de 
produtos, segurança e sustentabilidade.

6 – Não temos outras marcas.

Bosch
Hélder Valadas Sardinha
https://pt.bosch-automotive.com

1 - A Bosch tem uma ampla oferta de 
motores de arranque e alternadores em 
duas linhas de produto, a de máquinas 
reconstruídas e a de máquinas novas 
qualidade OE. A linha de reconstruídos 
tem uma cobertura de mais de 90% do 
parque circulante europeu com apenas 
1800 referências e oferece soluções para 
todos os segmentos do mercado, ligeiros, 
pesados, maquinaria agrícola e de obra 
publica e indústria. Além de produto 
completo a Bosch oferece ainda um 
amplo programa de peças de reparação 
para motores de arranque e alternadores.

2 - A importância da gama de recons-
truídos da Bosch é enorme, além do seu 
peso no total da faturação do negócio de 
motores de arranque e alternadores, está 
ainda a componente meio ambiental, 
muito importante para a sustentabili-
dade do planeta. Com três fábricas na 
Europa onde remanufactura a sua gama 
de motores de arranque e alternadores 

a Bosch garantes o futuro desta linha 
de produtos a medio longo prazo, uma 
vez que se estima que a indústria da 
remanufaturação triplique nos próxi-
mos 15 anos na Europa. A Bosch é um 
pioneiro na área da remanufaturação 
onde contamos com mais de 50 anos 
de experiência. 

3 - Os elevados standards de qualida-
de, a ampla cobertura de mercado ou 
a oferta para todo o tipo de veículos, 
já para não falar na excelente relação 
qualidade vs. preço.

4 - Motores de arranque para sistemas 
start&stop que permitem poupar até 
8% em combustível quando compa-
rados com sistemas convencionais e 
Alternadores Efficiency Line, o com-
plemento perfeito para os sistemas star-
t&stop que têm um grau de eficiência 
melhorada de até 77%.

5 - A qualidade e know-how (a Bosch 
tem mais de 100 anos de experiência 
no fabrico de máquinas elétricas) são 
claramente os fatores diferenciadores da 
nossa marca, que conta com o mesmo 
standard de qualidade dos produtos 
originais fornecidos aos fabricantes de 
veículos, também na nossa linha de 
remanufaturados.

6 - Apenas Bosch.

Eurorepar 
Gamobar
Jorge Teixeira
antonioj.teixeira@gamobar.pt
226 152 700
http://gamobar.pt

1 – Atualmente, a gama de alternadores 
e motores de arranque conta com 367 
referências, sendo que 179 são alter-
nadores e as restantes 188 motores de 
arranque. Esta gama foi recentemente 
renovada e cobre mais de 70% do par-
que europeu, ou seja, o dobro da gama 
anterior. Para além de contemplar as 
aplicações para veículos de outras mar-

cas, a nova gama abrange hoje em dia 
os veículos PSA equipados com motores 
diesel e a gasolina.

3 - Os alternadores e motores de ar-
ranque Eurorepar têm um excelente 
posicionamente no mercado em ter-
mos de preço/qualidade. A aquisição 
desta gama não pressupõe a entrega da 
velha matéria. Os motores de arranque 
têm uma potência e fiabilidade eleva-
das no arranque, mesmo em condições 
extremas, beneficiam de uma excelente 
estanqueidade, o que impede a entrada 
de pó e líquidos, utilizam rolamentos 
com fricção reduzidos ao mínimo o que 
permite a consequente redução do des-
gaste. Os alternadores dispõem de duas 
tecnologias diferentes: os comandados e 
os não comandados, assegurando assim 
as reais necessidades do mercado. Em 
termos de montagem é muito semelhante 
à da peça de origem, pois cumprem 
100% das especificações originais.

5 - Uma vez que o alternador e o motor 
de arranque são componentes essenciais 
para o arranque e bom funcionamento 
do veículo, a Eurorepar dedica uma 
especial atenção à qualidade destas pe-
ças. Todos os alternadores e motores de 
arranque são testados individualmente, 
passando por mais de 30 pontos de 
controlo. A Eurorepar para garantir a 
fiabilidade desta gama realiza vários 
testes de velocidade, potência e tempe-
ratura. Depois de montadas, 100% das 
peças acabadas são novamente testadas 
nas mesmas condições, antes de serem 
etiquetadas e embaladas. Os componen-
tes reutilizáveis são sujeitos a lavagem 
e a tratamentos específicos, de forma a 
assegurar o seu correto funcionamento 
elétrico e mecânico.

6 - Para além da gama Eurorepar, a 
Gamobar Peças dispõe de uma vasta 
gama de alternadores e motores de ar-
ranque das várias marcas que representa: 
Peugeot, Citroen, DS, Fiat, Abarth, Alfa 
Romeo, Lancia, Opel, Chevrolet, BMW, 
Mini e SsangYong.
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DTS
MF Pinto 
Nuno Fonseca
info@mfpinto.com
214 251 740
www.mfpinto.com

1 – Neste momento, a oferta que temos 
disponível baseia-se essencialmente no 
mercado de viaturas ligeiras, tanto nos 
alternadores como nos motores de ar-
ranque. Tentamos que a nossa gama de 
produtos consiga abranger uma maior 
variedade possível dentro daquilo que 
consideramos serem as necessidades e a 
procura do mercado nacional.

2 – Não, a nossa oferta é somente de 
alternadores e motores de arranque no-
vos. Não consideramos que em termos 
de rentabilidade e fiabilidade os recons-
truídos constituam uma boa opção de 
momento. Com a constante evolução 
que o mercado tem, pensamos que cada 
vez mais deixará ser uma opção viável 
para os nossos clientes, visto estes se-
rem os dois aspetos mais importantes 
deste setor.

3 – As principais características são a de 
garantirmos uma cada vez maior fiabili-
dade nos produtos que comercializamos 
para que consigamos uma satisfação 
e confiança cada vez maior junto dos 
clientes que nos procuram. Sabendo 
que é um mercado muito competitivo 
e concorrencial tentamos ir de encontro 
as necessidades do mercado: um produto 
fiável ao menor preço possível.

4 – Como já referimos anteriormente 
estamos sempre atentos as várias exigên-
cias que o mercado nos vai solicitando. 
Estamos já a preparar o ano de 2020 e 
certamente que aquilo que o mercado 
exigir estaremos prontos para o satisfazer.

5 - Os nossos alternadores e motores 
de arranque caracterizam-se por uma 
grande fiabilidade e com uma excelente 
relação preço-qualidade para os nossos 

clientes. Tentamos cada vez mais satis-
fazer as necessidades do mercado indo 
de encontro também ao feedback que 
vamos obtendo junto dos nossos clientes.

6 – Preferencialmente comercializamos 
a nossa marca, a DTS Electric, podendo 
também comercializar outras marcas 
originais como Bosch, Denso, Valeo, 
Lucas, etc.

Remy
Krautli
André Xisto
a.xisto@krautli.pt
219 535 635
www.krautli.pt

1 – Na Krautli comercializamos máqui-
nas elétricas para veículos ligeiros, co-
merciais e pesados. Como marca estrela, 
distribuímos desde há mais de 20 anos 
a prestigiada marca Remy. Enquanto 
fornecedor OE, a Remy centra-se em 
garantir a reconstrução e fabrico de 
unidades novas com elevada qualidade 
e cobertura do parque automóvel. Para 
complementarmos a nossa oferta, in-
corporámos no início de Dezembro a 
marca HC-CARGO, que nos permite 
aumentar a nossa oferta de máquinas 
elétricas novas sem core.

2 – Sim, sendo um dos principais ato-
res do mercado, a Remy é reconhecida 
principalmente pelo seu programa de 
máquinas elétricas reconstruídas. A expe-
riência diz-nos que o cliente que procura 
um alternador ou motor de arranque 
reconstruído não é o mesmo que procura 
uma unidade alternativa “cópia”. Esse 
cliente sabe que uma máquina recons-
truída mantém a qualidade original e é 
totalmente reconstruída com peças de 
reparação de elevada qualidade e segundo 
os padrões de qualidade originais. Para 
sustentar a qualidade das suas máquinas 
reconstruídas, a Remy oferece aos seus 
clientes 3 anos de garantia.

3 – Qualidade premium, assegurada 
por uma gama com uma elevada co-

bertura do parque circulante baseada 
numa oferta de unidades reconstruídas 
e novas, garantindo dessa forma um 
posicionamento de preços altamente 
competitivo. Como um dos principais 
distribuidores de máquinas elétricas, 
sabemos que estes são os fatores mais 
críticos para garantir a satisfação dos 
nossos clientes e parceiros.

4 – Verificámos este ano uma importante 
extensão de gama de máquinas elétricas 
Remy, não só de máquinas reconstruídas, 
mas principalmente de unidades novas 
(gama Remy Smart) com foco nas apli-
cações mais recentes com start&stop. 
Com o aumento da oferta no mercado 
de unidades alternativas, necessitamos de 
estar muito atentos e posicionar os pre-
ços das máquinas reconstruídas Remy e 
respetivas cores com o intuito de manter 
a competitividade desta linha.

5 - Sem dúvida, a qualidade. Para além 
da garantia imposta por lei para aplica-
ções particulares e profissionais, a Remy 
oferece um plano de garantia de três anos 
nas unidades reconstruídas e dois anos 
de garantia nas máquinas novas Smart.

6 – Percebemos que a procura de má-
quinas elétricas não associadas à devo-
lução do core tem sofrido um aumento 
progressivo. Para satisfazer esta procura, 
e como sabemos que é impossível ter 
uma cobertura completa do parque au-
tomóvel e garantir a melhor oferta aos 
nossos parceiros com apenas uma marca, 
optámos por complementar o nosso 
portefólio de produtos com alternadores 
e motores de arranque HC-CARGO. É 
uma novidade muito recente que tem o 
objetivo de complementar a nossa oferta 
nesta gama para prestarmos o melhor 
serviço aos nossos parceiros de negócio.

Sacorge 
Leirilis
Ana Rita Soares 
leirilis@leirilis.com
244 850 080
www.leirilis.com

1 / 6 – A Leirilis comercializa as marcas 
Bosch, Sacorge e Valeo. Comercializando 
motores de arranque e alternadores tanto 
para veículos ligeiros, como para pesa-
dos, cobrindo mais de 90% do parque 
automóvel.

2 – Sim, a Leirilis também comerciali-
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reconstruídos da marca Bosch. A marca 
garante a qualidade do produto, uma 
vez que apenas são utilizados cascos 
em excelentes condições, onde todas 
as peças de desgaste são substituídas e 
todos os produtos da gama de reposição 
são devidamente testados. Em termos de 
relação preço/qualidade, a linha Bosch 
Reconstruídos acaba por ser a melhor 
opção, assim sendo é uma linha com 
bastante peso no volume de vendas em 
toda a gama de alternadores e motores 
de arranque. 

3 – Todas as marcas apresentam as se-
guintes características: larga cobertura 
do mercado (mais de 90%); boa relação 
qualidade-preço, onde a qualidade está 
alinhada com o equipamento original; 
produtos e peças de reparação com 
qualidade de equipamento original; 
acompanhamento das novas tecnologias, 
como desenvolvimento de produtos para 
sistemas start & stop.

4 – Não está previsto nada em específico, 
diariamente é realizada uma análise às 
novidades que os nossos fornecedores 
nos enviam e assim responder às neces-
sidades do mercado. 

5 - Motores de arranque: excelente ren-
dimento e fiabilidade máxima, potência 
de arranque superior, grandes desempe-
nhos em condições adversas, resistentes 
à corrosão. Alternadores: rendimento e 
potência constantes, fiabilidade máxi-
ma, tempo de vida útil maximizado e 
funcionamento silencioso.

Lucas
TRW
André Martins
marketing.portugal@trw.com
214 228 300
http://lucas.info

1 – A Lucas conta atualmente com cerca 
de 6000 referências de motores de arran-
que e alternadores às quais se juntarão 
mais cerca de 350 referencias neste mo-

mento em desenvolvimento, cobrindo 
no total 98% do parque automóvel de 
ligeiros passageiros e comerciais. 

2 – A oferta da TRW Portugal centra-se 
exclusivamente em máquinas recons-
truídas, com a vantagem ecológica e 
económica que acarreta este sistema. 
Para além de motores de arranque e 
alternadores, a gama Lucas conta ainda 
com compressores de ar condicionado e 
Válvulas EGR igualmente reconstruídos e 
testados com base em especificações OE.

3 – Os motores de arranque e alter-
nadores Lucas são reconstruídos com 
base apenas em cores originais, sendo 
que todas máquinas são produzidas e 
testadas individualmente para garanti-
rem as especificações OE, para garantir 
que o cliente obtém uma durabilidade 
e performance muito similares à de uma 
máquina original.

4 – Através do seu próprio departamento 
de investigação e desenvolvimento a 
Lucas busca constantemente o desen-
volvimento de novos produtos, como 
sejam máquinas para veículos híbridos e 
aplicações 48V e formas mais avançadas 
de testar toda a gama para obter um 
produto final cada vez mais aperfeiçoado. 

5 - Os motores de arranque e alternadores 
Lucas distinguem-se pela qualidade que 
advém da utilização de cores originais, da 
referida produção e controlo com base 
em especificações OE e do facto de todas 
as unidades serem galvanizadas para 
proteção à corrosão. Todas as unidades 
são 100% testadas e rastreadas

6 – A TRW Portugal comercializa apenas 
e em exclusivo a marca Lucas.

RecOficial
Atlantic Parts
Bruno Pires Peres
geral@recoficial.pt
21 910 69 80 | 912 532 220
www.atlantic-parts.com
www.recoficial.pt

1 – A RecOficial dispõe de uma gama 
abrangente de alternadores e motores de 
arranque com um índice de cobertura do 
parque ibérico acima dos 95% (veículos 
ligeiros e comerciais ligeiros).

 2 – Não trabalhamos praticamente com 
nenhuma referência de reconstruídos. 
Consideramos que os custos de logísti-
ca e os recursos envolvidos em todo o 
processo de recolha, “stockagem” e envio 
de carcaças ao fornecedor, tornam esta 
opção pouco viável. Todas as referências 
da gama de reconstruídos foram, gra-
dualmente, substituídas por uma linha 
de produtos novos originais fornecidos 
por produtores OEM e OES.

3 – Os produtos RecOficial caracte-
rizam-se pelos elevados padrões de 
qualidade que garantem uma grande 
fiabilidade e vida útil. Tratam-se de pro-
dutos novos originais fornecidos por 
produtores OEM e OES com uma rela-
ção qualidade-preço muito competitiva.

4 – O alargamento e expansão regular e 
constante da gama de forma a adequar-
mos o nosso stock e o nosso catálogo ao 
parque automóvel atual a à procura dos 
nossos clientes e do mercado.

5 - O binómio qualidade-preço, a alarga-
da extensão da gama, a disponibilidade 
de stock e a garantia e fiabilidade pelo 
facto de se tratarem de produtos novos 
originais são aspetos que diferenciam 
positivamente os alternadores e motores 
de arranque RecOficial. A ausência de 
devoluções e o ritmo de crescimento 
anual de vendas desta gama espelham 
o impacto positivo da mesma.

6 – Atualmente, a Atlantic Parts cen-
tra-se na comercialização de alterna-
dores e motores de arranque da marca 
RecOficial.  
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Quasar
Óscar Rocha
orocha@qsr.es / quasar@qsr.com.pt
936 980 841
www.qsr.com.pt

1 – A Quasar tem uma ampla cobertura de 
mercado através da marca própria, QSR, e 
outras linhas assentes em marcas de reno-
me: setor automóvel, agrícola, industrial e 
náutico, passando por maquinaria pesada, 
no que toca a motores de arranque e al-
ternadores. Somos especialistas nesta área, 
é o que fazemos, alternadores e motores 
de arranque. 

2 – Sim, a Quasar ao ter como missão 
prestar um serviço completo a fim de dar 
solução aos clientes, disponibiliza motores 
de arranque e alternadores reconstruídos, 
nomeadamente referências já descontinua-
das em que a nossa empresa consegue dar 
resposta. Sendo assim a importância desta 
gama resume-se a que o cliente tenha a 
garantia que obtém sempre uma resposta. 
Vale a pena salientar, como ponto positivo 
que recondicionar uma máquina é eco-
logicamente mais benéfico, provocando 
uma pegada ecológica menor.

3 – A relação qualidade-preço é a grande 
mais valia do produto que comercializa-
mos. Conseguimos oferecer fiabilidade e 
qualidade a um preço competitivo, aliado 
a um excelente serviço pós-venda.

4 – A principal novidade prende-se com 
a chegada ao mercado aftermarket dos 
veículos com tecnologia start/stop. Isto 
obrigou a quasar a investir nesta nova 
linha de produto com sistema start/stop. 

5 - O que nos difere é o serviço. 
Conseguimos controlar o nível de quali-
dade das nossas máquinas e não vendemos 
nenhum produto sem termos a certeza do 
que estamos a vender. Outra característica 
diferenciadora, é o enorme stock que dis-
pomos, que nos permite dar uma resposta 
“Just in time” ao cliente. Temos também 
um departamento técnico, com larga ex-
periência no sector, que conta com a mais 
atual tecnologia e que nos permite ter um 
excelente acompanhamento pós-venda.

6 – Para além da marca QSR, comerciali-
zamos outras marcas que estão equipadas 
em primeiro equipamento, Bosch, Mahle, 
Mitsubishi, Prestolite, Denso, Valeo.



68
W

W
W

.P
O

SV
EN

DA
.P

T 
D

EZ
EM

BR
O

 2
01

9

D

A
LT

ER
N

A
D

O
RE

S 
E 

M
O

TO
RE

S 
D

E 
A

RR
A

N
Q

U
E

Comline Iberica
Elena Alina 
elena@comlineiberica.com
+34 663 91 32 59
www.comlineiberica.com

1 – A Comline tem a cobertura mais 
ampla no mercado, 98%. A nossa 
gama combina motores de arranque e 
alternadores para todos os segmentos: 
automóveis de passageiros, industriais, 
agrícolas, autocarros, náuticos, moto-
cicletas, equipamentos de construção, 
marítimos.

2 – Não.

3 – Fabrico europeu, principais fabrican-
tes europeus; Oferta principal composta 
por nova máquina, sem gerenciamento 
ou troca de capacetes; Construção idên-
tica à original; Usamos componentes 
originais; Todos os produtos são testados 
e testados na fábrica antes de serem 
embalados; Controlos de qualidade 
abrangentes; serviço de distribuição 
24 horas; para todos os tipos de veículos 
europeus, americanos e asiáticos.

4 – São constantemente adicionadas 
novas referências ao nosso catálogo, 
atualizadas ao ritmo do mercado.

5 – Utilizamos novos produtos sem 
devolução do core.

6 – Apenas Comline.

Cargo 
Campino & Pereira
António Campino
geral@campino-pereira.pt
243 391 878
www.campino-pereira.pt

1 - O nosso stock atualmente e composto 
por aproximadamente 600 referências 
de alternadores. E de 400 referências 
de motores de arranque (referências 
diferentes), abrangendo mais ou me-

nos 90/95% do mercado automóvel 
incluindo máquinas agrícolas e camiões.

2 - Cada vez temos menos reconstruídos 
devido não à qualidade, mas ao custo 
inerente dos cores, que são uma fatia 
grande de valor no stock.

3 - São artigos quase na totalidade com 
componentes compatíveis as referên-
cias originais muito fiáveis e de muita 
qualidade.

4 - Estando sempre atentos ao mer-
cado continuamos a apostar forte nas 
novidades e a colocar de imediato no 
nosso stock.

5 - A qualidade e a diversidade dos 
nossos artigos, aliada ao nosso serviço, 
continuam a ser diferenciador.

6 - Trabalhamos outras marcas para servir 
o nosso cliente, quando não temos das 
nossas marcas (Elstock, casco e QSR).

Hella
José Luis González Gallardo
joseluis.gonzalez@hella.com
+34 91 806 19 47
www.hella.com 

1 – Trabalhamos com uma gama de 
motores de arranque e alternadores de 
qualidade Premium sem carcaça com 
mais de 1300 referências, tanto para 
ligeiros e comerciais como para camiões, 
autocarros e máquinas industriais. Antes 
do mês de janeiro vamos incorporar 
mais de 100 novas referências, que da-
rão uma cobertura do parque europeu 
superior a 90%.

2 – Atualmente, toda a nossa gama está 
formada por motores e alternadores 
novos que não precisam a devolução da 
carcaça, o que facilita à oficina o trabalho 
com o seu distribuidor e evita custes 
logísticos e imobilizados financeiros. 
Não temos gama de recondicionados.

3 – A nossa gama é uma gama Premium 
com 2 anos de garantia extensível a 3 
anos, com a máxima qualidade, equiva-
lente à EO que garante uma reparação 
segura e garantia na oficina. Atualmente 
os nossos motores e alternadores res-
pondem às mais altas exigências dos 
sistemas de veículos Start and Stop e 
que já precisam de uma alta qualidade 
que garanta o correto funcionamento e 
todas as nossas máquinas contam com 
esse plus de qualidade.

4 – Este ano de 2019 vamos incorporar 
100 novas referências e no primeiro 
semestre de 2020 vamos a incorporar 
outras 400 novas referências tendo uma 
especial atenção às máquinas de 24V e de 
maquinaria de obras públicas e agrícolas.

5 - Sem dúvida a alta qualidade Premium 
que permite à oficina ter a tranquilidade 
de que monta um produto equivalente 
ao original, mas a um preço muito com-
petitivo, novo e sem carcaça.

6 – Apenas a nossa marca Hella.

PSH
Manuel Martins
sales@psh.nl
+32 (0)43 686 499
www.psh.nl

1 / 2 – Com mais de 10500 tipos de 
motores de arranque e alternadores, 
a Pos Service Holland cobre mais de 
85% do setor automóvel e agrícola, 
fornecendo também componentes para 
o setor da camionagem e transportes 
marítimos. A PSH é importadora de 
várias marcas, incluindo motores de 
arranque e alternadores OEM, que vão 
desde as marcas Bosch, Denso, Leece 
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Quais os principais 
desenvolvimentos tecnológicos 
dos alternadores e motores 
de arranque, tendo em conta 
a redução dos consumos e 
o aumento da eficiência dos 
motores?

Tiago Domingos
AUTO DELTA

“A questão dos consumos e eficiência 
energética é um dos maiores desafios com 
que qualquer fabricante de componentes 
automóveis se depara. A redução dos 
consumos e de emissões poluentes, bem como 
o aumento da eficiência é algo que já tem sido 
trabalhado por diversos fabricantes deste tipo 
de componentes através da redução de peso 
da peça e da utilização de díodos modernos”.

Darja Bronsvoort
SOLUCAS 

“Uma carga eficiente e inteligente através da 
avançada tecnologia CAN-BUS. Além disso, os 
motores de arranque e os alternadores estão a 
tornar-se mais leves e pequenos. Alternadores 
reversos ou motores de arranque integrados 
(ISG) / alternadores de arranque integrados 
(ISA) é outra tendência futura. A tecnologia 
combina motores de arranque e alternadores 
num sistema compacto, que tem efeitos 
positivos nos motores de arranque start/
stop e na regeneração da travagem. Também 
aumenta significativamente a capacidade de 
produção de energia do motor”.

Cristiana Costa
VIEIRA & FREITAS

“O principal desenvolvimento vai ao encontro 
do aumento da eficiência dos motores e 
redução dos consumos. Cada vez mais, os 
consumidores apostam na sustentabilidade. 
Os carros eficientes vão fazer parte do futuro, 
sejam eles elétricos, híbridos ou de combustão. 
Os automóveis com motor de combustão 
irão ter sempre em conta as emissões que 
produzem, pois um carro com baixas emissões 
é também um carro com baixos consumos, 
como o exemplo dos motores “Start/Stop”.

Javier Martinez
MAGNETI MARELLI

“As necessidades ecológicas do mercado 
exigem produtos com uma eficiência muito 
alta, fiável em qualquer situação e em qualquer 
carga de trabalho. Tecnologias recentes e 
cada vez mais padronizadas, como o sistema 

start/stop, exigem que esses tipos de produto 
sejam capazes de responder a altas cargas de 
trabalho durante toda a vida útil do veículo. O 
próximo grande desafio da indústria é fornecer 
soluções inovadoras para novas tecnologias de 
mobilidade, sejam elétricas, híbridas e outros 
combustíveis alternativos, como o hidrogénio”.

André Martins
TRW

“Em termos de tecnologia os motores de 
arranque e alternadores não têm sofrido 
grandes evoluções nos últimos anos, apesar de 
algumas incursões nas máquinas híbridas, com 
dupla função alternador e motor de arranque, 
a tendência que se sente é a necessidade de 
reforçar a resistência das máquinas afetas a 
veículos com sistemas “start & stop”, que são 
muito mais exigentes para o solenoide e demais 
mecanismos, o que significa que a construção 
terá de ser mais robusta para resistir á 
sobrecarga de ciclos. Os sistemas de carga 
são cada vez mais integrados com os demais 
sistemas do veículo, pelo que falhas a nível 
de sensores e comunicação são muitas vezes 
responsáveis pela falha de funcionamento do 
sistema. É importante o instalador identificar 
com exatidão a origem da falha. É igualmente 
essencial garantir que a unidade a instalar é 
compatível com a máquina substituída/OE, pois 
estas máquinas são cada vez mais exclusivas, 
específicas a um determinado modelo”.

Nuno Fonseca
MF PINTO

“Tem havido uma preocupação das várias 
marcas para que os alternadores e motores 
de arranque vão acompanhando também as 
tendências de um mercado que se apresenta 
cada vez mais elétrico”.

André Xisto
KRAUTLI

“Com o foco de diminuir o consumo e as 
emissões, as grandes evoluções foram os 
alternadores com polia de roda livre que 
verificam quando a bateria está carregada e 
deixam de colocar o alternador em esforço 
permitindo uma importante redução de 
consumo de combustível. Também os veículos 
com tecnologia start&stop introduziram no 
mercado unidades com um elevado nível 
tecnológico e que implica que os produtos 
comercializados tenham a qualidade 
correspondente para não colocar em risco o 
correto funcionamento destas tecnologias que 

defendem a pegada ambiental”.

Ana Rita Soares
LEIRILIS

“Em termos de tecnologia os motores de 
arranque e alternadores não têm sofrido 
grandes evoluções nos últimos anos, existe 
é a necessidade de reforçar a resistência das 
máquinas afetas a veículos com sistemas “start 
& stop”, em que a construção terá de ser mais 
robusta para resistir á sobrecarga de ciclos e 
normalmente as máquinas mais baratas não 
levam este fator em consideração”.

Bruno Pires Peres
RECOFICIAL

“Por exemplo, face aos sistemas exigentes 
“Start & Stop”, os alternadores estão a tornar-
se mais potentes ainda que a baixas rotações. 
Os próprios motores de arranque, têm que ser 
projetados e desenhados de forma a resistirem 
aos arranques e paragens frequentes. O peso 
mais reduzido dos componentes alia-se a uma 
maior eficiência e rendimento. O objetivo final 
visa uma maior poupança de combustível e 
uma redução das emissões de CO2”.

José Luís Gonzalez
HELLA

“A implantação do “Start and Stop” permite 
a redução de emissões poluente e exige que 
tanto os alternadores reversíveis (têm uma 
função de fornecer energia aos componentes 
elétricos e têm a função de arrancar mediante 
o acionamento das polis quando o veículo 
está parado no trânsito), como os motores 
de arranque reforçados, quando o sistema de 
arranque do veículo é efetuado apenas com o 
motor de arranque. Em ambos os sistemas, as 
exigências do arranque tornam necessário que 
tanto os motores de arranque reforçados como 
os alternadores devam apresentar um plus de 
qualidade”.

Ricardo Figueiras 
MCOUTINHO

“As grandes inovações tecnológicas passam 
pela extinção do alternador como uma peça 
única, sendo que cada vez mais se vê esta peça 
como parte integrante de outras, de forma a 
poder acomodar todas as automatizações que 
agora os veículos dispõem. Outra mudança 
é a componente eletrónica, uma vez que a 
tendência é para que o alternador e o motor de 
arranque deixem de ser “só” peças mecânicas e 
passem a ter algum caracter digital”.
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Neville, Mitsubishi, Prestolite, Valeo, 
Visteon e muitas outras. Além disso, 
os nossos clientes podem escolher várias 
qualidades de unidades dentro da mesma 
faixa de números OE, tal como os novos 
produtos OEM, Reman ou Imitation.

5 - Devido ao processo de comunicação 
e logística bem sintonizado entre todas as 
filiais da PSH, é possível o intercâmbio 
de existências apenas emalguns dias ou 
fazer a entrega diretamente aos nossos 
clientes no mundo inteiro. A PSH tem 
vários motores de arranque e alternado-
res em stock que são difíceis de encontrar 
noutros locais. A PSH possui uma quan-
tidade muito extensa de mercadorias em 
armazém para cada grupo de produtos 
e, se a marcadoria desejada não estiver 
disponível, esforçamo-nos por fazer a 
entrega num prazo razoável.

6 – A +Line, marca própria. Os motores 
de arranque e alternadores da +Line são 
desenvolvidos e produzidos cumprindo 
rigorosos requisitos e sob a nossa sue-
prvisão, facto que resulta num produto 
de alta qualidade com preços muito 
competitivos. Para satisfazer as exigên-
cias do mercado e também para poder 
fornecer novos motores de arranque e 
alternadores aos veículos mais recentes, 
a gama +Line é alargada mensalmente.

DRI 
MCoutinho
Ricardo Figueiras
ricardo.figueiras@mcoutinho.pt
917 845 516
www.azauto.pt

1 – A grande maioria dos alternadores e 
motores de arranque são comercializados 
através da DRI, uma marca Europeia 
com o foco na remanufatura de peças 
automóveis, entre elas alternadores e 
motores de arranque. A cobertura do 
parque para os produtos desta marca 
é de 97%.

2 – No caso da DRI, a atividade é centra-
da na reconstrução destes componentes. 
Quando feita de forma profissional e 
com a qualidade exigida, essa reconstru-
ção resulta em produtos com certificação 
de Equipamento Original. Esta chancela 
garante a toda a cadeia de distribuição 
que estão a passar para o mercado um 
produto de qualidade, que cumpre com 
a exigência dos utilizadores e tem um 
contributo enorme para o desenvolvi-
mento sustentável do mercado. Esta é 
a característica mais interessante nestes 
componentes, o facto de serem amigos 
do ambiente. Através da reconstrução 
destes elementos, assistimos a uma pou-
pança enorme na exploração de recursos 
e uma redução na mesma ordem de 
grandeza do desperdício. Uma vez que 
o produto não tem menos qualidade por 
ser reconstruído e que a sua reconstrução 
contribui para uma melhoria ambiental, 
é seguro dizer que este é um cenário 
onde todos saem a ganhar.

3 – A DRI é uma marca da BORG 
Automotive que se dedica à remanufatu-
ra de peças automóveis, oferecendo um 
leque muito abrangente de possibilidades 
que cobre uma grande percentagem do 
parque automóvel. Neste momento a 
marca tem disponível uma gama com-
posta por mais de 6000 peças. Todas as 
unidades são desenvolvidas de acordo 
com os números e especificações da 
OE. Correspondência de um para um 
e, portanto, todas as unidades são rotu-
ladas com o número OE. Para além dos 
padrões seguidos serem de alta exigência 
a DRI acaba por melhorar os produtos 
OE através da inspeção dos núcleos 
e da identificação das falhas comuns. 
Posteriormente, as unidades são testadas 
automaticamente seguindo os mesmos 
padrões de exigência.

4 – Na AZ Auto queremos ter a maior 
variedade disponível para os nossos 
clientes e pensamos que cada vez mais, 

é importante estarmos a par das tendên-
cias e evolução tecnológica, no mercado 
automóvel. Por isso, estamos atentos às 
inovações, como por exemplo os pro-
dutos mecatrónicos, sendo que uma das 
marcas mais atentas a esta tendência é 
a DRI. Outra novidade é a integração 
da ignição e do alternador numa peça 
única, de forma a integrá-lo com outros 
sistemas no carro, para aumentar as 
funcionalidades disponíveis para o con-
dutor. Essas unidades podem otimizar 
o consumo de combustível e reduzir as 
emissões de CO2 e a AZ Auto pretende 
disponibiliza-las assim que possível.

5 - Os pontos de diferenciação no caso 
dos produtos DRI são a atenção aplicada 
a cada detalhe de cada peça. Todas as 
peças são recuperadas e remanufatura-
das nas fábricas próprias na Polónia, 
Inglaterra e Bélgica e todos os produtos 
cumprem as normas OE (equipamento 
original). Isto faz com que os compo-
nentes transmitam a na sua qualidade 
a filosofia da marca, o que, em última 
instância, os diferencia dos restantes no 
mercado. A qualidade, neste mercado, 
continua a ser um fator de diferenciação, 
tendo em conta a proliferação de peças 
de qualidade duvidosa.

6 – Aaposta na qualidade é algo que está 
no nosso ADN, como tal apostamos 
também num gigante dos componentes 
automóveis para comercializar a alter-
nativa, no que a alternadores e motores 
de arranque diz respeito. A Bosch é sem 
dúvida uma aposta segura para a comer-
cialização destes e outros componentes.




