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As novas formas de propulsão e as exigências tecnológicas dos 
veículos estão a mudar a oferta de produtos de todas as grandes 
marcas que disponibilizam peças para o aftermarket  
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

Maior eletrificação 
e sustentabilidade

PRESENTE E FUTURO DO MERCADO AFTERMARKET

A eletrificação dos veículos, as 
exigências no que respeita às 
emissões de gases e nas novas 
tecnologias dos veículos estão a 
orientar o investimento e novos 

desenvolvimentos das grandes empresas 
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que disponibilizam peças para veículos 
pesados no aftermarket. A PÓS-VENDA 
PESADOS falou com algumas das maiores 
marcas que operam neste negócio, que 
revelaram as suas previsões de futuro, para 
o seu negócio e para o mercado no geral.  
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GRUPO CAUTEX
Jorge Campo
www.cautex.com

1 O transporte rodoviário registou o 
menor impacto durante o último 
ano em relação aos outros métodos. 

Combinado com a tensão sempre crescente 
aplicada ao transporte na cadeia de abasteci-
mento, significa que o mercado de reposição 
continuará a ser um mercado chave para 
veículos pesados.

2  Nos últimos anos, mais de 3% da 
faturação anual foi investida em novas 
instalações, pessoal qualificado nas áreas 

de Qualidade e Produto e maquinaria de 
última geração. Temos um novo laboratório 
de testes no qual avaliamos todos os nossos 
números de peça e uma equipa de trabalho 
de desenvolvimento de produto reforçada 
que nos permite expandir anualmente 15% 
das nossas peças de reposição.

3  Estamos a trabalhar em novas famílias 
de produtos elétricos e eletrónicos, mas 
ainda temos que ver a evolução desse 

crescimento. Nos últimos meses, estamos 

Questões 
1 - Como perspetivam o futuro do 
negócio de aftermarket ao nível 
das peças para veículos pesados?

2 - Que investimentos tem feito 
a vossa marca para se preparar 
para as necessidades das futuras 
gerações de veículos pesados?  

3 - Que impacto terá no vosso 
negócio de peças aftermarket 
o aumento de veículos pesados 
elétricos?

4 - Que desafios e oportunidades 
trazem à vossa marca estas novas 
formas de propulsão?

trabalhando em novas famílias de produtos 
desse nicho, como bombas de água adicio-
nais, sensores de pressão, relés, interruptores e 
sensores de nível de refrigerante. Além disso, 
estamos a expandir a gama de fechaduras.

4  A oportunidade de desenvolver novos 
produtos para atender às novas ne-
cessidades que essas novas formas de 

propulsão apresentam é um desafio em si. 
Mais reatividade, bem como uma atualização 
tecnológica, serão necessárias.

CORTECO
José Boavida
www.corteco.es

1    O mercado dos pesados é um mercado 
com muito potencial e por esse motivo a 
Corteco acredita que é um mercado que 

vai crescer apesar de todas as alterações pre-
vistas para um futuro próximo. A Corteco, 
tal como todos os outros fabricantes, tem 
de se adaptar ao mercado, tal como vem 
acontecendo desde sempre.

2  A Corteco está a trabalhar no sentido 
de poder oferecer uma maior gama 
de produtos aos seus distribuidores 

do sector dos pesados.

3  O impacto no nosso negócio de peças 
aftermarket com o aumento de veículos 
pesados elétricos será significativo, por 

essa razão a Corteco está a adaptar-se a esse 
novo futuro.

4  Os desafios são também as oportunida-
des por isso mesmo é muito importante 
haver uma rápida e eficaz adaptação 

ao novo futuro sem esquecer o que estamos 
a viver e o que já vivemos.
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MEYLE
Jan-Christopher Kölln
https://www.meyle.com/pt

1  A indústria de camiões terá sempre 
um papel fundamental, especialmen-
te quando se trata de transporte de 

carga. Além das peças convencionais 
para camiões, a indústria dos pesados 
já depende de alta tecnologia, tornando 
a viagem mais segura para o condutor 
e outros veículos, de modo que a tec-
nologia desempenhará continuamente 
um papel essencial no futuro. Para o 
aftermarket, significa que há uma neces-
sidade constante de peças para camiões. 
Consequentemente, mantendo os desen-
volvimentos tecnológicos em mente, a 
Meyle está a continuar a melhorar as 
peças OE com a sua linha de produtos 
Meyle-HD para desenvolver peças de 
camiões ainda mais resistentes, mantendo 
os camiões na estrada por muito tempo. 

2  A fim de nos prepararmos para 
as necessidades das futuras gera-
ções de veículos pesados, estamos 

a concentrar-nos no desenvolvimento, 
para manter as nossas peças de repo-
sição Meyle sempre atualizadas. Aqui, 
estamos a colocar a nossa ênfase nas 
seguintes categorias para nos manter-
mos competitivos: direção e suspensão, 
peças eletrónicas e peças de refrigeração. 
Essas categorias terão sempre um papel 
fundamental para os camiões, indepen-
dentemente do tipo de desenvolvimento 
do motor. Além disso, a Meyle oferece 
soluções inovadoras MEYLE-KITS para 
ajudar as oficinas a serem mais rentáveis. 
Os MEYLE-KITS economizam tempo 
e dinheiro e tornam a vida diária da 
oficina mais eficiente. Tornam muito 
mais simples e acessível apertar parafusos 
e fazer reparações. Também otimiza as 
capacidades do veículo e garante que os 
veículos estejam na estrada novamente o 
mais rápido possível, e os clientes estejam 
satisfeitos.

3  A Meyle irá acompanhar de perto 
os desenvolvimentos futuros no 
mercado e irá continuar a ampliar a 

sua ampla gama de produtos, oferecendo 
peças inovadoras e soluções práticas de 
reparação. 

4  Temos as novas formas de pro-
pulsão em foco e isso motiva-nos 
ainda mais a desenvolver soluções 

fiáveis, assim como soluções HD, que 
são melhores do que peças originais.

OSRAM
Mónica Violante
www.osram.pt

1  Pelas suas características específicas, o 
negócio de aftermarket ao nível das peças 
para veículos pesados irá manter-se em 

linha com a situação atual ao nível da ilu-
minação interior, como exterior do veículo. 
Contudo, acreditamos que no que toca ao 
negócio de acessórios auxiliares haverá uma 
evolução favorável no sentido do aumento 
na procura. É importante ter em mente que 
assegurar a mobilidade do veículo pesado 
em perfeitas condições permite a redução 
do tempo de inatividade e, por conseguinte, 
os custos da frota.

2  A Osram prima pela inovação e qua-
lidade dos seus produtos. Em tempos 
de crescente globalização, a mobilida-

de representa um desafio fundamental. A 
Osram dá uma contribuição significativa 
para enfrentar esses desafios com o desen-
volvimento de conceitos de mobilidade 
inteligente. Por exemplo, na condução au-

tónoma: os carros autónomos contêm cada 
vez mais sensores e softwares através dos 
quais o carro reconhece os seus arredores. 
Eles são os olhos dos carros. Isso permite 
que os veículos reajam mais rapidamente 
em situações perigosas do que os condutores 
humanos. Também estamos continuamente 
a desenvolver luz visível: os nossos faróis de 
matriz LED inteligentes ou faróis a laser já 
oferecem melhor visibilidade e mais seguran-
ça na estrada. Estas tecnologias desenvolvidas 
pela Osram fornecem a base para sistemas 
eficientes de orientação de tráfego, carros 
autónomos, etc, e também garantem que 
as operações de logística melhorem em 
sintonia com os requisitos globais. A Osram 
está, portanto, empenhada no aumento 
do conforto e da segurança da mobilidade 
voltada para o futuro, garantindo viagens 
ainda mais confortáveis e seguras, à medida 
que o volume de tráfego continua a crescer. 
Nesse sentido, e à semelhança do que sucede 
com os veículos ligeiros, os veículos pesados 
seguirão estas tendências.

3  Por apostarmos em novas tecnologias 
e estarmos focalizados no futuro, para 
os novos modelos de veículos pesados 

elétricos prevemos um futuro risonho com 
o desenvolvimento de novos produtos dedi-
cados a esta modalidade de veículos.

4  Tal como para os veículos ligeiros os 
desafios são muitos, mas as oportuni-
dades são seguramente mais!

GRUPO CAUTEX, Jorge Campo
“A nossa determinação em continuar a 
crescer e a expandir a oferta aos nossos 
clientes fez-nos dar mais um passo 
em frente no setor de componentes 
de borracha e metal. É por isso que 
apresentámos uma nova família de 
produtos: as peças para camiões. 
A Cautex iniciou esta nova linha de 
negócios com uma longa lista de marcas 
de fabricantes, incluindo modelos 
de diferentes categorias de camiões, 
autocarros e tratores. Neste recente 
lançamento da Cautex, que inclui um 
catálogo em PDF, 213 números de peça, 
divididos nas seguintes famílias de 
produto: mangueiras de radiador = 119, 
de turbos = 26, de aquecimento = 14, de 
direção = 6, de óleo = 11, depósitos de 
expansão = 23, Tampas = 13, Correia de 
retenção do guarda-lamas = 1”. 

CORTECO, José Boavida 
“As mais recentes novidades lançadas 
para o mercado dos pesados são 
ao nível dos retentores e filtros de 
habitáculo, isto é, efetuámos extensões 
de gama”.

MEYLE, Jan-Christopher Kölln
“O MEYLE-ORIGINAL-KIT para casquilhos 
com ranhura; o sensor MEYLE-ORIGINAL-
NOx, uma solução inovadora para 
camiões; o MEYLE-ORIGINAL-KIT para 
componentes de correia em V, e o filtro de 
cabine Meyle-PD também para camiões, 
com carvão ativado. Os meios filtrantes 
são aprimorados com carvão ativado 
especialmente impregnado e podem, assim, 
fornecer adsorção particularmente alta de 
NOx e fornecer resistência ao pólen e poeira 
fina e outros contaminantes ambientais 
transportados pelo ar potencialmente 
perigosos durante todo o seu ciclo de vida”.
Vídeo MEYLE-ORIGINAL-KIT para 
casquilhos com ranhura:

Vídeo MEYLE-ORIGINAL-KIT para 
componentes de correia em V:

Quais as mais recentes novidades que lançaram 
ao nível das peças para veículos pesados?



MANN-HUMMEL
Irene Pardo
www.mann-hummel.com

1  É difícil prever como vamos fechar 
o ano. O setor de pós-venda de veí-
culos pesados caiu 17,2% durante o 

primeiro semestre de 2020, um pouco 
mais alto do que em outros segmentos. E 
embora desde o início da desaceleração a 
recuperação tenha sido menos intensa do 
que no resto do setor, estamos otimistas, 
e para o segundo semestre deste ano nossa 
intenção é recuperar o que foi perdido, e 
ter um ano semelhante, no pós-venda de 
veículos pesados, ao ano de 2019.

2  O Grupo MANN + HUMMEL 
sempre se caracterizou por investir 
grande parte dos seus recursos em 

Inovação e Desenvolvimento de novos 
produtos e soluções, que possam responder 
perfeitamente às novas exigências de cada 
área de negócio. Um exemplo disso são 
todas as novidades decorrentes da nova 
Norma Euro6. 

3  A eletrificação certamente precisa de 
menos peças sobressalentes, mas hoje a 
taxa de veículos elétricos pesados ainda 

é muito baixa. Estamos cientes de que nos 
próximos anos este índice irá aumentar, com 
a regulamentação ambiental e a proliferação 
de novas ofertas dos fabricantes, o que terá 
implicações importantes para o negócio de 
peças, uma vez que estes veículos requerem 
menos manutenção e menos peças. Na 
MANN + HUMMEL trabalhamos há anos 
em soluções alternativas para motores de 
combustão, por isso estamos prontos para 
mudar para o veículo elétrico. 

4 A evolução e popularização dos veícu-
los elétricos é uma das grandes áreas 
que estão a ser exploradas para reduzir 

a poluição produzida pelo transporte ro-
doviário. O seu desenvolvimento efetivo 
depende de vários fatores que ainda estão a 
ser trabalhados, como o tempo de carga ou 
a autonomia e disponibilidade de pontos de 
carga. Na MANN + HUMMEL estamos 
empenhados em reduzir as emissões de 
CO2 e trabalhamos há anos em formas de 
propulsão alternativas. Assim, a mobilidade 
limpa é um dos objetivos que temos na nos-
sa área de produção. Oferecemos soluções 
para todos os tipos de propulsão. Além 
disso, desenvolvemos vários produtos que 
reduzem as emissões de CO2 e a poluição 
do ar causada por partículas. 

NISSENS AUTOMOTIVE
Steffen Bjerg Jensen
https://nissens.com

1  Aumento da procura global por 
bens, o que irá aumentar a quilo-
metragem e o número de camiões 

na estrada. Uma mudança no parque 
automóvel na Europa para aplicações 
mais recentes para cumprir as normas 
Euro, o uso de peças de eficiência e 
emissões no design de veículos pesados, 
bem como arrefecimento do motor e 
peças climáticas altamente eficientes 
serrão cada vez importantes.

2  Investimos constantemente no 
desenvolvimento e produção para 
poder projetar e fornecer os mais 

novos produtos em arrefecimento do 
motor e  climatização.

3/4  O segmento de VE 
apresenta oportunida-
des no negócio de peças 

de reposição, com mais sistemas e peças 
em climate and cooling. Em veículos 
convencionais, haverá apenas 1-2 de 
um determinado tipo de peça no veí-
culo, onde você verá mais das mesmas 
peças nos VE devido a mais sistemas de 
refrigeração e climatização nos designs 
dos veículos. Além disso, novos tipos de 
peças de refrigeração serão adicionados 
além dos tradicionais, como radiadores, 
condensadores e compressores, o que 
também representa uma oportunidade.

CLARIOS
Carlos Corzo
www.clarios.com

1  Os fabricantes na UE têm de reduzir 
as emissões de gases de escape em 
15% até 2025 e 30% até 2030. 

Novas funções, incluindo start-stop, por 
exemplo, serão instaladas para cumprir 
os regulamentos. Há uma tensão adi-
cional na bateria, que terá de suportar 
dispositivos eletrónicos e eléctricos 
que melhoram a eficiência, segurança 
e conforto da condução. Além disso, 
as viagens hoje em dia demoram mais 
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1 tempo, o que se traduz em mais noites 
na cabine, com dispositivos que des-
carregam a bateria durante os períodos 
de descanso. 

2  A Clarios desenvolveu, juntamen-
te com os principais fabricantes 
europeus de camiões, a VARTA 

Promotive AGM, para assegurar plena 
funcionalidade e prontidão para todas 
as crescentes exigências dos clientes - 
hoje e no futuro. 

3  Todos os fabricantes têm estado a 
trabalhar em desenvolvimentos na 
área dos veículos comerciais pesa-

dos eléctricos. O foco principal dos OE 
e das frotas é o de conseguir o máximo 
de as EO e das frotas para obter o má-
ximo de distância operacional possível 
da unidade de energia eléctrica. Isto 
significa que a energia para as funções 
de conforto na cabine serão fornecidas 
pela tecnologia VARTA AGM.

4  Os camiões elétricos terão sistemas 
semelhantes, como os veículos 
elétricos ligeiros. Ambos terão um 

sistema de alta voltagem para mobili-
dade e um sistema de baixa voltagem 
para sistemas como luz, rádio, GPS, 
etc. Além disto, ainda temos o desafio 
das cargas durante as paragens, o que 
significa que ainda teremos uma bateria 
de baixa voltagem para estes sistemas. 
Os veículos pesados elétricos também 
utilizarão baterias Truck AGM. De fac-
to, os primeiros fabricantes de camiões 
já escolheram a Varta Promotive AGM 
para a próxima geração de camiões elé-
tricos.

UFI FILTERS
Eduardo Martí
www.ufifilters.com

1  As legislações sobre emissões de 
motores introduzidas para reduzir 
a pegada de carbono estão a exigir 

filtros mais eficientes e a encontrar novas 
aplicações potenciais. As oportunidades 
no aftermarket estão a crescer juntamen-
te com o desafio de trazer os mesmos de-
sempenhos de produtos de equipamento 
original ao mercado de reposição. A UFI 
Filters está a fazer enormes investimen-
tos na gama e produtos para pesados. 
Já estamos a cobrir a maior parte das 
aplicações de camiões e autocarros, 
agricultura, construção, mineração, mas 
o nosso objectivo é consolidar a nossa 
posição de líder de mercado em termos 
de catálogos, produtos e aplicações. A 

UFI é amplamente conhecida como 
um fornecedor líder de soluções de 
filtração e gestão térmica para os princi-
pais OEM’s a nível mundial. Os nossos 
actuais e novos filtros aftermarket têm 
a mesma tecnologia e desempenho dos 
OEM’s. Os utilizadores finais podem 
ficar tranquilos, quer seleccionem um 
filtro OEs feito pela UFI ou um filtro 
independente de pós-venda, obterão o 
melhor da UFI.         

2  Desde 1971, a UFI Filters é uma 
empresa líder no fornecimento 
de soluções revolucionárias para 

os principais operadores OEM no seg-
mento de serviços pesados. Tecnologia, 
Inovação e Desempenho são parte do 
nosso ADN. Por conseguinte, são feitos 
investimentos maciços para antecipar e 
liderar os requisitos futuros no segmento 
de veículos pesados. A UFI é capaz de 
produzir e fornecer sistemas completos 
de filtragem tanto para motores ICE 
convencionais ou híbridos.      

3/4  Tanto em veículos eléc-
tricos a bateria, onde 
a energia de condução 

provém das células de bateria, como em 
veículos eléctricos a célula de combustí-
vel, onde a energia de condução é gerada 
pelo hidrogénio, o calor pode ser um 
problema. A filtragem mais eficiente é 
necessária nos circuitos de arrefecimen-
to. Quando a filtragem é o desafio, a 
UFI tem a “FormulaUFI” certa para a 
capacidade de E-mobilidade UFI de 
cumprir ou exceder as especificações 
OE. O cumprimento dos requisitos 
OE é a nossa receita para continuar a 
liderar o negócio no mercado pós-venda. 
Quase todas as aplicações Heavy Duty 
estão a utilizar ou estarão a utilizar a 
tecnologia de filtragem UFI.  

BILSTEIN GROUP
Inês Peças
219 663 720
www.bilsteingroup.com

1  Num futuro próximo antecipamos 
graves dificuldades ao nível de dis-
ponibilidade e serviço. A subida de 

preços e a escassez de matérias primas, 
que prevemos neste momento, vão tra-
duzir-se em falhas de disponibilidade, 
algo que afetará todos os players e certa-
mente irá trazer enormes desafios. Como 
sabemos, a realidade é que a urgência 
na reparação de um veículo pesado é 
sempre bastante evidente e fazer com 

VALEO SERVICE
 “Na área de eletrónica de controlo, 
lançámos a resistência de climatização 
com cabo incluído, para veículos Renault 
e PSA como o Renault Clio III, Mégane 
e Mégane Scénic, e os Peugeot 207, 
C3 e 406, para facilitar a reparação na 
oficina. Até agora a Valeo dispunha na sua 
oferta a resistência sem cabo - referência 
509355. A oficina ao realizar a reparação 
devia colocar a resistência nova e a 
cablagem completa devido aos terminais 
terem queimado, habitualmente este 
cabo só estava disponível em Origem, o 
que significava mais tempo, mais custo 
e maior risco de garantias ou segundas 
reparações ao não substituir o cabo. Por 
isso, a Valeo lançou no mercado uma 
referência que inclui a resistência com 
o cabo, com uma solução simples: a 
cablagem tem terminais de tomada rápida 
para que a oficina corte diretamente na 
instalação e conecte o cabo fornecido 
pela Valeo de maneira rápida à nova 
resistência.

VARTA, Carlos Corzo
“A VARTA ProMotive AGM, a primeira 
bateria AGM da Europa para veículos 
pesados, fornece a fonte de energia ideal 
para veículos equipados com conforto e 
características avançadas de start-stop. 
A VARTA Promotive AGM é à prova de 
futuro para servir funções como start-
stop, vela/costagem e impulso passivo 
para reduzir o consumo de combustível 
para cumprir os objectivos impostos pelos 
regulamentos da UE”.

UFI FILTERS, Eduardo Martí
“Tem sido dada mais atenção ao nosso 
negócio principal; os meios de filtração. 
A UFI tem a Fórmula certa para cada 
aplicação de filtragem. Acabámos de 
lançar as nossas marcas “FormulaUFI” 
que identificam os nossos meios de 
produção interna utilizados para uma 
aplicação específica: FormulaUFI.
EXTREME; FormulaUFI.STRATIFLEX; 
FormulaUFI.MICRON; FormulaUFI.WEB; 
FormulaUFI.CELL”.

Bilstein group, Ines Peças
“As nossas novidades são sempre 
apresentadas ao mercado através das 
nossas campanhas de produto. Através 
dos diversos materiais divulgados, 
conseguimos com que o mercado fique a 
par de vários detalhes relacionados com 
cada uma das gamas destacadas e através 
de diversos materiais e canais. Em 2021 
divulgámos a campanha de Suspensão do 
Chassis e temos planeado o foco em mais 
dois grupos de produto até ao final do ano, 
mas ainda é cedo para divulgarmos”.
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que um veículo destes fique parado 
acarreta sempre muito mais custos e 
consequências do que se falarmos de 
um veículo ligeiro.

2  Com o enorme investimento na 
área de logística (novo armazém 
em Gelsenkirchen) estamos pre-

parados para que, a exigência perante 
a nossa gama de produtos, continue a 
crescer, incluindo no setor das novas 
tecnologias. O maior espaço de stock 
traduz-se numa elevada disponibili-
dade, receção e entrega mais rápidas, 
espaço para novos produtos e ainda o 
consequente alargamento de gamas. 
Naturalmente que monitorizamos de 
perto as tendências no aftermarket in-
ternacional, especificamente o setor de 
pesados, e tentamos encontrar poten-
ciais novas peças e grupos de produto 
que se possam adaptar ao mercado, e 
apostamos em novos desafios e desen-
volvimentos quando lhes reconhecemos 
potencial. 

3 Neste momento, o impacto é bas-
tante reduzido no nosso negócio. 
Encontramo-nos a acompanhar 

aquilo que se passa nesta área, mas 
atualmente não verificamos potencial 
assinalável no que respeita aos veículos 
pesados, mas sabemos que tudo pode 
mudar no futuro. O problema é que 
a quantidade de veículos com novas 
tecnologias é extremamente pequena. 
Estes são apenas protótipos ou peque-
nas séries. Tendo em conta o reduzido 
potencial de vendas, neste momento 
não faz sentido iniciar atividades de 
maior nesta área. No setor dos veículos 
pesados mais pequenos, utilizados em 
negócios de entregas a mobilidade elé-
trica, as novas tecnologias estão a crescer 
mais ativamente do que nos veículos 
pesados maiores. Estamos atentos a 
esta evolução e iremos reagir se fizer 
sentido no aftermarket. De um modo 
geral, antecipamos que os motores a 
combustão vão deixar de existir num 
futuro próximo. Isto será algo rele-
vante e tornar-se-á a tecnologia mais 
importante dos próximos anos. Ainda 
assim, estamos prontos para reagir de 
forma rápida às exigências de mudança 
no aftermarket tendo em conta a gestão 
de produto, a gama extensa através de 
parceiros OE, OEM e do aftermarket e 
ainda um espaço cada vez maior ao nível 
de stock e uma flexibilidade incrível. 

4  É importante reforçar que não só 
de elétricos se faz o setor de veí-
culos pesados. Não nos podemos 

esquecer do CNG, LNG e hidrogénio/
tecnologia da célula de combustível 
(além de outras tecnologias). O grande 
problema é que o futuro ainda não é 
certo e não temos apenas uma tecnologia 
como foco. Ninguém consegue prever 

qual das tecnologias será a solução do 
futuro. É possível que venha a existir 
uma combinação de tecnologias depen-
dentes do perfil de condução do veículo 
(longas distâncias, entregas locais). Este 
é um problema que envolve todas as 
indústrias, começando pelos fabrican-
tes que correm um risco elevado ao 
desenvolverem novas tecnologias, com 
um investimento enorme, que provavel-
mente pode tornar-se obsoleto no futuro 
devido a decisões políticas, etc. Assim, o 
futuro está em aberto e será interessante 
perceber aquilo em que a tecnologia de 
veículos pesados se irá tornar. O mais 
importante para nós é continuarmos 
bem informados e vigilantes acerca dos 
desenvolvimentos atuais e mantermos 
a flexibilidade e a boa preparação para 
quando o momento chegar.

DIESEL TECHNIC
Martin Ratón Arias
www.dieseltechnic.com

1  Depende do ponto de vista a que 
está a analisar o negócio. Da nossa 
perspectiva, vemos oportunidades e 

desafios ao mesmo tempo, mas ambos 
de uma forma positiva de ganhar mais 
quota de mercado, aumentando a con-
fiança da nossa rede de distribuição na 
nossa marca DT Spare Parts.

2  O investimento mais importante 
foi a expansão do nosso armazém 
sede no valor de 30 milhões de 

euros. Este investimento assegura que 
a nossa empresa está preparada para as 
exigências do mercado do presente e 
do futuro próximo. Também o inves-
timento do crescimento contínuo das 
nossas filiais como a nossa filial Ibéria, 
um sinal claro para o mercado de que 
estamos preparados para as novas exi-
gências da procura.

3  Em termos gerais, o impacto é 
enorme devido à perda de uma 
elevada percentagem de partes 

móveis de um veículo de combustão. 
Se falamos especificamente de veículos 
pesados, o impacto depende se fala-
mos de equipamento de autocarros 
metropolitanos e vans de serviço de 
última milha ou se falamos de veículos 
de médio e longo alcance. Em qualquer 
caso, historicamente, a Diesel Technic 
tem sido capaz de adaptar a carteira à 
procura atual.

DIESEL TECHNIC, Martin Ratón Arias
“Em termos de peças, temos vindo a 
desenvolver em profundidade a gama de 
produtos, por forma a cobrir a maior parte 
das necessidades do mercado. Apenas 
como exemplo, todos os diferentes tipos 
de sensores e dispositivos para redução de 
emissões fizeram parte da nossa última 
expansão”

DELPHI, David Zapata
“Um bom exemplo das nossas últimas 
inovações de produtos é a solução abrangente 
de pós-venda da Delphi Technologies 
para veículos pesados, baseada na nossa 
tecnologia pioneira e na nossa experiência 
em equipamento de origem, que inclui 
componentes de origem de injeção diesel, 
formação, equipamento avançado de 
diagnóstico e teste e apoio técnico que permite 
aos nossos utilizadores permanecerem um 
passo à frente na manutenção e reparação dos 
sistemas mais complexos dos seus veículos. 
Neste sentido, todos os produtos de injeção 
relacionados com os sistemas Euro 6 são os 
que vão crescer cada vez mais à medida que 
estes veículos necessitam de reparação”.

ZF, Equipa de gestão de produto
“Entre as diferentes inovações realizadas 
pela ZF na melhoria da eficiência e proteção 
do ambiente, destaca-se o “ZF innovation 
truck”, que impressiona com as suas 
soluções inteligentes para o transporte de 
cargas pesadas, graças à sua transmissão 
TraXon com módulo híbrido, que é capaz de 
conduzir elétrica e localmente com emissões 
Zero. Os autocarros com propulsão elétrica 
também podem reduzir significativamente 
o nível de contaminação e ruído em áreas 
urbanas, graças aos acionamentos elétricos 
da ZF, como o CeTrax e o AxTrax AVE, que 
permitem a utilização de acionamentos limpos 
e eléctricos mesmo na base das plataformas 
existentes. Em Portugal, iniciamos um projeto 
pioneiro a nível europeu, com um cliente 
português, para a construção de um veículo 
especial totalmente elétrico no qual a ZF, 
juntamente com os engenheiros do cliente, 
trabalhará com uma equipa para desenvolver 
este veículo especial de 15 toneladas, 
alimentado por um motor elétrico ZF Cetrax 
de 300KW, inversores ZF e módulo de 
controlo eletrónico ZF. No caso dos autocarros, 
a ZF juntamente com a E-trofit, trabalha na 
reconversão de autocarros convencionais em 
veículos totalmente elétricos. Note-se que no 
caso dos autocarros, e especificamente em 
Portugal, a ZF fornece vários componentes 
para o fabrico de autocarros elétricos de 
um fabricante nacional de renome nesta 
área. Por outro lado, com as nossas marcas 
LEMFÖRDER, SACHS, TRW e WABCO, a 
ZF Aftermarket está concentrada na contínua 
expansão da nossa carteira de produtos, 
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4   O desafio é reunir a tempo os 
conhecimentos de mercado ne-
cessários para desenvolver os pro-

dutos certos. Mas, como mencionado 
anteriormente, a mudança em algumas 
aplicações será mais lenta do que se 
esperava no setor dos veículos ligeiros, 
onde foi criada uma enorme dinâmica 
para impulsionar a mudança.

DELPHI
David Zapata
www.delphiautoparts.com

1  Apesar dos efeitos da atual crise 
sanitária, os veículos pesados e os 
mercados agrícolas não estão a sofrer 

grandes mudanças. Muitos profissionais 
continuaram a trabalhar e, por outro 
lado, os consumidores estão a escolher 

serviços de entrega ao domicílio para 
o fornecimento de produtos básicos. 
Quanto ao futuro destes tipos de compo-
nentes, dadas as circunstâncias atuais, não 
esperamos um crescimento significativo 
no setor, mas na Delphi Technologies 
estamos a trabalhar para alcançar sem-
pre os melhores resultados, e esperamos 
exceder as previsões para este segmento 
em particular.

2  Actualmente, na gama diagnóstico, 
por exemplo, expandimos a nossa 
cobertura para 12 novos veículos, 

elevando o número total de modelos 
de veículos pesados que cobrimos para 
mais de 716. A solução de diagnóstico 
DS150E inclui a interface VCI, USB 
dongle e o software. O software suporta 
uma extensa base de dados de veículos 
com três grandes atualizações por período 
de licença de 12 meses, mais atualizações 
intermédias do sistema inteligente. E 
como o software para ligeiros e pesados 
é compatível com a mesma interface 
VCI, não há necessidade de duplicar. A 
principal vantagem deste produto é que 
a oficina pode utilizar o seu próprio PC. 

Além disso, esta ferramenta tem uma 
funcionalidade que permite a leitura 
e programação do código da bomba 
injetora e dos injetores CR. Por outro 
lado, esta solução de diagnóstico também 
permite trabalhar com o sistema SCR 
para realizar testes de dosagem, reiniciali-
zação ou purga do sistema, configurações 
de controlo Adblue e regeneração do 
sistema SCR.

3  Embora seja verdade que a indústria 
automóvel está a caminhar para 
a eletrificação e autonomia, as 

oportunidades do mercado pós-venda 
para veículos a diesel continuam a cres-
cer. Dado que os veículos a diesel têm 
normalmente uma vida útil superior a 
13 anos, ainda estarão disponíveis para 
grandes reparações durante os próximos 
anos. Tudo isto, associado a uma frota 
crescente de veículos pesados e ligeiros, 
resulta numa promissora reserva de negó-
cios futuros para o mercado de pós-venda 
nas próximas décadas. É também pro-
vável que se assista a um ressurgimento 
de produtos amigos do ambiente, tais 
como componentes remanufacturados. 

com o lançamento de múltiplas novas 
referências, a maioria das quais pertencentes 
a veículos de última geração, que nos dão 
uma ampla cobertura do parque automóvel 
europeu nas linhas de produtos: Direção e 
Suspensão, Transmissão e Travagem. Com a 
LEMFÖRDER continuaremos a disponibilizar 
no mercado de pós-venda uma gama 
atualizada com a qualidade do equipamento, 
para maior segurança na estrada. Com a 
SACHS continuamos empenhados na melhoria 
contínua dos nossos produtos para veículos 
comerciais e, como exemplo, introduzimos 
recentemente amortecedores com tubos 
protetores em plástico. Com a TRW vamos 
concentrar-nos no desenvolvimento da 
gama de travagem para pesados. A marca já 
disponibiliza um programa de discos de travão 
para pesados na Europa e planeamos lançá-lo 
em breve no mercado português. Sob a marca 
WABCO continuaremos a desenvolver e a 
fornecer soluções inteligentes para camiões 
e reboques com o objetivo de reduzir para o 
mínimo o tempo de imobilização dos veículos, 
bem como oferecer a máxima eficiência e 
segurança durante o seu funcionamento”.

SCHAEFFLER, Samuel Braun
“A Schaeffler oferece soluções para todas 
as opções de electrificação de transmissão, 
desde o híbrido de 48 V ao híbrido plug-in 
até ao eléctrico completo. A Schaeffler 
conseguiu uma ordem de produção em 
volume para fornecer motores eléctricos a 
um fabricante chave no sector dos veículos 
pesados, a partir de 2023. Além disso, 
também garantiu uma ordem de produção 

em volume para módulos híbridos. O início 
da produção está previsto para 2024. Além 
disso, estamos a acompanhar o negócio 
OE e iremos criar e integrar soluções de 
reparação para esta nova tecnologia no 
nosso portfólio, assim que esta se tornar 
relevante no mercado de reposição”.

EXIDE TECHNOLOGIES, Amílcar Nascimento
“Para as baterias de veículos pesados, é 
importante ter sempre em consideração 
os 3 critérios cruciais para a seleção da 
bateria: Resistência à Vibração, para 
acomodar o sistema SCR e o tanque de 
AdBlue, alguns novos designs de camiões 
Euro 5/6 posicionam as baterias no chassi 
traseiro, local como todos sabemos de 
alta vibração, veículos que trabalham em 
estradas ruins ou terrenos acidentados 
também podem causar danos a longo prazo, 
resultando em menor vida útil da bateria. 
Resistência aos ciclos, a alta resistência 
aos ciclos é muito importante para veículos 
como camiões de longo curso com cargas 
elétricas permanentes a bordo, sobretudo 
durante os períodos de paragem. Veículos 
de entrega e serviço que realizam viagens 
urbanas intensas. Veículos especializados 
com grandes necessidades de energia. 
Potência de arranque, elevada potência de 
arranque que garanta o arranque do motor 
em climas frios e é necessário para muitos 
veículos que consomem mais energia. 
Para responder a tudo isto lançamos as 
gamas: Exide Endurance+PRO GEL, Exide 
StrongPRO EFB+, Exide EndurancePRO 
EFB, Exide PowerPRO, Exide StartPRO”.

BORGWARNER, Noureddine Saidi
“Recentemente, anunciámos o lançamento 
de um motor eléctrico de 800 volts para 
o segmento dos veículos comerciais. O 
motor HVH 320 é a mais recente adição 
ao portfólio de motores da série HVH da 
BorgWarner, que são oferecidos tanto 
para veículos ligeiros como pesados. Estes 
motores versáteis apresentam tecnologia 
patenteada de enrolamento de estator, são 
fáceis de integrar e estão disponíveis como 
motores totalmente alojados ou como 
conjuntos de rotor/estator.”.

BOSCH, Eva Raquel Hernández
“Avaliamos continuamente os principais 
veículos que circulam pela Europa, de 
modo a disponibilizar às oficinas soluções 
para reparação e manutenção de camiões 
em todas as nossas gamas de produto. 
Durante 2021, foram lançadas extensões 
de referências em filtros e motores de 
arranque e alternadores e continuaremos a 
fazê-lo. Uma novidade que não devemos 
negligenciar são as baterias AGM, a bateria 
para veículos comerciais mais potente da 
linha da Bosch com tecnologia AGM e 
PowerFrame patenteado (grid) - sistemas 
start/stop de suporte, e especialmente 
projetada para funções avançadas de 
hotelaria com refrigeração/aquecimento 
de estacionamento, fornecendo energia de 
forma fiável para veículos comerciais com 
a elevada necessidade elétrica que exige o 
tráfego de longa distância, até mesmo para 
longos períodos na estrada ou com baixo 
nível de carga”.
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4  Na Delphi Technologies, oferecemos 
uma ampla cobertura para servir uma 
grande variedade de veículos. A este 

respeito, juntámos recentemente forças 
com Borgwarner, líder em mobilidade 
elétrica, cobrindo praticamente todas as 
áreas tecnológicas chave para veículos 
elétricos, tais como motores elétricos, tec-
nologia de bateria e transmissão, eletrónica 
de potência e sistemas de gestão térmica. 
A Delphi Technologies traz essa mesma 
perícia à gama de componentes para o 
mercado de reposição, com peças para 
aplicações com ampla cobertura de frota 
para veículos híbridos e eléctricos (HEVs) 
e veículos eléctricos a bateria (BEVs).

ZF
Equipa de gestão de produto
http://aftermarket.zf.com/pt  

1  Estamos no meio de uma grande trans-
formação da indústria. O mercado 
de pós-venda global está a mudar em 

múltiplas frentes - com mais mudanças 
que surgirão nos próximos anos versus o 
que temos experimentado nas décadas an-
teriores. Veículos conectados, autónomos, 
partilhados e elétricos irão transformar a 
Próxima Geração da Mobilidade.O negó-
cio de pós-venda de veículos comerciais 
continuará a crescer, não só devido ao 
aumento da complexidade das reparações 
devido às novas tecnologias que estão a 
ser introduzidas, mas também porque o 
próprio negócio dos transportes mudou, 
com o aumento crescente das compras 
online, como resultado da pandemia, que 
aumentou consideravelmente as entregas 
locais/regionais.

2  Esta transformação digital chegou 
agora ao mercado de pós-venda auto-
móvel. Os veículos estão a tornar-se 

mais inteligentes e os clientes mais exigen-
tes, o que, por sua vez, torna os requisitos 
para as oficinas significativamente mais 
complexos. ZF Aftermarket está a desen-
volver um ecossistema digital que permi-
tirá aos clientes não só digitalizar os seus 
próprios processos, mas também oferecer 
serviços digitais próprios, com verdadeiro 
valor acrescentado. Um exemplo disto é a 
nossa aplicação TrailerFit, que permite às 
frotas partilhar de forma segura, automa-
tizada e confidencial a sua informação de 
diagnóstico remoto com o seu mecânico 
de eleição. Em termos das marcas da ZF 
Aftermarket LEMFÖRDER, SACHS, 
TRW e WABCO, continuamos a desen-
volver sistemas para veículos comerciais, a 
fim de proporcionar mais segurança, con-

forto e eficiência de condução na estrada.

3  Com esta rápida evolução da tec-
nologia, podemos antecipar uma 
mudança da procura. Veremos uma 

erosão de volume para alguns produtos ou 
serviços tradicionais enquanto precisamos 
de estar preparados para novas tecnologias. 
Estamos numa posição muito boa porque 
somos capazes de fornecer uma vasta gama 
de opções de produtos e serviços, incluindo 
tecnologias emergentes, tais como com-
ponentes para veículos elétricos e solu-
ções de conectividade que tem crescido e 
não só mas também derivado das nossas 
últimas aquisições: com a aquisição da 
TRW, reforçamos as nossas capacidades em 
tecnologias de segurança ativa. A Wabco 
aumenta a nossa presença no negócio dos 
veículos comerciais, que é menos afetado 
pelas tendências perturbadoras do mercado 
do que o negócio dos veículos ligeiros. 
Ambas as aquisições recentes também 
reduzem a nossa dependência dos motores 
de combustão interna.

4  A ZF está constantemente a avançar 
na eletrificação dos veículos. Já ofere-
cemos uma grande variedade de solu-

ções de acionamento híbrido e puramente 
elétrico para quase todos os segmentos de 
veículos em produção em série. Como um 
dos pioneiros na mobilidade elétrica, a 

ZF sabe o que é preciso para transformar 
a eletricidade em propulsão eficiente e 
dinâmica. Vemos um grande potencial 
na crescente penetração no mercado de 
acionamentos híbridos avançados. Em 
princípio, a exigência clássica de serviço 
pós-venda por veículo é reduzida: Num 
veículo de propulsão puramente elétrica, 
por exemplo, já não são necessárias mu-
danças de correia dentada ou de filtro de 
óleo. Outro aspeto é que a eletrificação 
também resultará na necessidade de alguns 
serviços adicionais no sector das oficinas, 
porque o serviço “faça você mesmo” será 
reduzido devido à falta de qualificações 
para o trabalho em sistemas de alta tensão.

SCHAEFFLER
Samuel Braun
www.schaeffler.es/aftermarket

1  De acordo com os volumes de pro-
dução OEM e fornecedores de dados 
relevantes para o mercado como a 

GRUPO CAUTEX, Jorge Campo
“Sim, continuaremos a expandir a gama 
que já temos e o nosso departamento 
de produtos está trabalhando em novas 
famílias. Novas peças de reposição virão 
em um futuro próximo”.

CORTECO, José Boavida
“Estão a ser preparadas novas gamas de 
peças para o mercado dos pesados, mas 
serão lançadas a médio prazo e por esse 
motivo ainda não podemos revelar mais 
pormenores”.

MEYLE, Jan-Christopher Kölln
“Estamos a trabalhar para ampliar a nossa 
gama de produtos para fornecer uma 
grande cobertura, com foco no produto 
MEYLE-ORIGINAL-KIT para casquilhos 
com ranhura e na extensão da gama de 
direção e suspensão”.

NISSENS AUTOMOTIVE, Steffen Bjerg Jensen
“Sim, teremos uma grande novidade 
num futuro próximo, mas estamos a 
guardá-la até chegar o momento certo”.

Vão lançar novas gamas de peças para veículos 
pesados num futuro próximo? Quais?

OSRAM, Mónica Violante
“Acabámos de lançar as novas lâmpadas 
LED de substituição Osram LEDriving 
HLT  (High & Low beam Truck lamp). É 
uma gama para aplicações de máximos 
e médios exclusivamente dedicada a 24 
V. Substituem as antigas lâmpadas de 
camião por uma iluminação frontal LED 
brilhante e de alta eficiência energética. 
Para 24V, também gostaríamos de 
destacar as luzes LEDriving de condução 
e de trabalho, as quais permitem maior 
proteção da sua carga, ao ver melhor e 
ser visto melhor com a Osram. Durante 
o dia, a função “luz de presença” da 
nossa série multifuncional alertará 
outros utilizadores da estrada sobre 
a sua presença. À noite, a função 
adicional de luzes de máximos melhora a 
visibilidade em campo de longa distância 
enquanto avisa outras pessoas da sua 
aproximação. Para o final do Verão 
teremos mais novidades”.

DIESEL TECHNIC, Martin Ratón Arias
“Existem vários projetos em andamento, 
dos quais não podemos dar detalhes“
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IHS, a base do negócio de peças de 
reposição, o parque de veículos pesa-
dos ainda está a crescer 1-2% por ano, 
tanto na Europa como a nível global. 
Consequentemente, estamos à espera 
de um crescimento adicional no futuro. 

2  As futuras gerações de veículos 
pesados serão pelo menos parcial-
mente electrificadas para cumprir 

os objectivos de emissões de CO2 da 
legislação, o que implica grandes mu-
danças na arquitectura dos veículos e nas 
peças. A Schaeffler adquiriu, portanto, 
know-how e empresas estrategicamente 
relevantes, por exemplo para motores 
eléctricos, e investiu orçamento, bem 
como capacidade em desenvolvimentos 
e engenharia. Este processo já foi bem 
sucedido, e será ainda mais relevante 
no futuro. 

3  O impacto tornar-se-á relevante 
lentamente para o mercado pós-
-venda, muito mais lento do que 

no negócio dos ligeiros. Segundo os 
nossos próprios cálculos, apenas 8% do 
parque de veículos pesados em 2030 em 
todo o mundo será total ou parcialmente 
electrificados no grupo motopropul-
sor. As razões são o enorme parque 
automóvel global que só é substituído 
lentamente devido à duração típica do 
ciclo de vida dos veículos comerciais 
pesados e ao desafio dos transportes de 
longa distância que serão resolvidos por 
veículos eléctricos a bateria ou veículos 
movidos a célula de combustível apenas 
passo a passo, demorando algum tempo 
a ser desenvolvido.

4  Por um lado, a transformação no 
negócio de equipamento original 
está a ocorrer muito rapidamente 

e requer adaptações muito rápidas, em 
parte radicais, nas capacidades, orça-
mentos e engenharia para participar 
no negócio com a próxima geração 
de veículos OEM, por exemplo, para 
camiões a bateria. Aqui temos o mesmo 
desafio que para os veículos ligeiros. 
Por outro lado, uma parte ainda rele-
vante em volume dos veículos pesados 
recentemente produzidos durante os 
próximos anos e, como explicado, uma 
parte muito elevada do parque automó-
vel existente permanece com tecnologia 

convencional, combinada com nova tec-
nologia como nos híbridos. Isto resulta 
na oportunidade de continuar, alargar 
e ainda lucrar com o negócio existente 
e a experiência de longa duração, por 
exemplo, para módulos híbridos ou 
no mercado pós-venda. Como o grupo 
Schaeffler é composto por três divisões 
- Automotive Technologies, Automotive 
Aftermarket e Industrial - podemos 
apoiar-nos e complementar-nos muito 
bem nesta transição.

EXIDE TECHNOLOGIES
Amílcar Nascimento
www.exidegroup.com

1  O mercado de pesados está em 
crescimento e pensamos que trará 
excelentes oportunidades para todos.

2  A nossa empresa como um 
dos principais fabricantes de 
Equipamento Original, trabalha 

muito próximo de todos os fabrican-
tes de forma a em conjunto conseguir 
encontrar a melhor solução de baterias 
para todas as necessidades dos veícu-
los, e fazemos todos os investimentos 
necessários para apresentar o melhor 
resultado final.

3  De momento não disponho de 
elementos que permitam respon-
der com clareza a esta pergunta, 

mas além das baterias de força motriz 
os veículos irão continuar a precisar de 
baterias normais para a alimentação de 
todos os equipamentos a bordo.

4  Como disse na resposta à questão 
anterior, não disponho de elemen-
tos que permitam responder com 

clareza a esta pergunta, mas os desafios 
que têm sido colocados pelos fabricantes 
de veículos pesados têm sido muitos 
nos últimos tempos, o que têm gerado 
excelentes oportunidades negócio pelo 
que penso que esta forma de propulsão 
será mais uma.

VARTA, Carlos Corzo
“Colaboramos de forma estreita com 
os OE. Assim, estamos constantemente 
a monitorizar as tendências de 
mercado e a atualizar o nosso portfólio 
de Produtos, de acordo com as 
necessidades e desenvolvimentos do 
mercado”.

UFI FILTERS, Eduardo Martí
“A UFI está a investir fortemente na 
conclusão da linha no segmento de 
mercado de camiões e autocarros, 
agricultura e construção. Tornaremos 
mais visíveis no aftermarket os nossos 
sucessos passados, recentes e futuros 
no lado OE. Queremos certificar-nos 
que o “pedigree OE” UFI também é 
aplicado aos nossos filtros de pós-
venda e que seja reconhecido pelo 
aftermarket”.

BILSTEIN GROUP, Inês Peças
Investigar novas gamas é algo 
que está planeado. Um dos nossos 
objetivos é oferecer gamas completas 
aos nossos clientes em praticamente 
todos os grupos de produto. Para isso, 
concentramo-nos essencialmente nos 
fabricantes dos BIG7, mas iniciámos 
pesquisas também em reboques. 
Muitas vezes torna-se desafiante lidar 
com a área logística tendo em conta 
o tamanho das peças dos veículos 
pesados, mas com o novo armazém 
em Gelsenkirchen teremos mais 
possibilidade de armazenamento de 
peças que não se adaptam a uma palete 
normal. Os componentes elétricos serão 
um dos nossos focos uma vez que o 
consideramos um dos mais importantes 
grupos de produto do futuro. O nosso 
mais recente grupo de produto será 
o NOX – sensores e encontramo-nos 
atualmente a planear a implementação 
de 20 itens de movimento rápido. Os 
sensores NOX são parte do sistema 
de AdBlue. Naturalmente estamos a 
desenvolver outros componentes deste 
sistema tais como unidades de dosagem 
ou módulos de bomba. Os primeiros 
resultados serão divulgados em breve.
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BORGWARNER
Noureddine Saidi
www.borgwarner.com

1  O negócio OE para veículos pe-
sados continuará a crescer, espe-
ramos um crescimento moderado 

de cerca de 2,5% dentro dos próxi-
mos 5 anos - e mesmo 19% para eCV. 
Consequentemente, o mercado pós-
-venda continuará a crescer nos pró-
ximos anos. A necessidade de peças de 
reposição de alta qualidade é elevada e 
continuará a crescer no futuro previsível. 
Por conseguinte, planeamos expandir 
continuamente a nossa carteira de pro-
dutos CV para o mercado pós-venda, 
a fim de fornecer sempre aos nossos 
clientes as soluções certas para satisfazer 
as suas necessidades.

2  O nosso forte crescimento no ne-
gócio de equipamento original 
também abre novas oportunidades 

no mercado pós-venda. A quota de 
mercado dos veículos para as nossas 
peças está a crescer continuamente. 
As perspectivas para o nosso futuro 
negócio de peças sobressalentes são 
boas. A BorgWarner anunciou recen-
temente uma nova estratégia, chamada 
“Project Charging Forward”. Espera-se 
que este projecto nos ajude a gerar mais 
de 25% das nossas receitas de veículos 
eléctricos até 2025 e aproximadamente 
45% até 2030: planeamos estar nos 
eLVs de forma rentável através da nossa 
integração contínua da Delphi e da 
nossa capacidade de realizar sinergias, 
assim como prosseguir acções orgânicas 
e inorgânicas. Pretendemos expandir 
para os eLVs. Pretendemos optimizar 
a nossa gama de combustão, reduzindo 
a nossa exposição através da eliminação 

de partes da gama que apresentem um 
crescimento mais baixo ou uma margem 
mais baixa. A nossa gama de combustão 
apoia o nosso pivot para a electrificação.

3  Vejamos o segundo pilar do 
Projecto Charging Forward, que 
é a nossa expansão para os eCVs. 

Ainda estamos nas fases emergentes do 
nosso portfólio de eCV, mas vemos um 
grande potencial para a BorgWarner. 
Acreditamos que existem oportunidades 
em quase todos os sectores de veículos 
pesados e vemos aceleração em auto-
carros, camiões, carrinhas de entregas 
e várias outras áreas. Aprendemos com 
estas áreas e cruzamos produtos e ideias 
de fertilização. Alavancamos a escala 
de ligeiros para a competitividade nos 
pesados. As aquisições da Remy, Sevcon 
e Delphi Technologies, a formação da 
Cascadia Motion e a parceria da JV com 
a Romeo Power colocaram-nos numa 
posição forte. Quando combinados com 
o nosso desenvolvimento orgânico, estes 
criam uma grande oferta eCV com carre-
gadores rápidos de bateria estacionária, 

módulos de bateria, packs e sistemas de 
gestão de bateria, inversores e outras 
soluções electrónicas, eMotors e eHea-
ters. A nossa recentemente anunciada 
aquisição da AKASOL irá colocar-nos 
numa posição ainda melhor ao expandir 
as nossas tecnologias de baterias, o que 
está no cerne da electrificação de um 
veículo pesado.

4  Estas novas formas de sistemas de 
propulsão trazem muitas oportu-
nidades para a BorgWarner. Como 

líder global de produtos, estamos numa 
posição única para especificar, desen-
volver e fabricar todos os principais 
componentes para veículos electrificados 
- desde o carregamento até à propulsão. 
Compreendemos o nosso portfólio, os 
nossos produtos e, as necessidades dos 
nossos clientes - isto aumenta signi-
ficativamente a nossa experiência em 
sistemas, o que, por sua vez, é a chave 
para optimizar a eficiência de cada com-
ponente individual em toda a cadeia de 
produtos para veículos electrificados. 
A eficiência é a chave para a visão da 
BorgWarner de um mundo limpo e 
eficiente em termos energéticos.

Bosch
Eva Raquel Hernández
www.boschaftermarket.com

1  Se há algo que distingue a Bosch 
Automotive Aftermarket é o seu 
foco 360. Os veículos industriais 

mais relevantes no parque automóvel 
espanhol e europeu estão equipados 
com peças e sistemas Bosch, e dispomos 
do cruzamento com as referências do 
equipamento de origem para conseguir-
mos identificar de forma rápida e fiável. 
Camiões, autocarros, veículos para a 
agricultura e construção, aquando da 
sua reparação e manutenção dispõem 
nas oficinas, passando pela distribuição, 

  As futuras 
gerações 
de veículos 
pesados serão, 
pelo menos, 
parcialmente 
electrificadas, 
para cumprir 
os objetivos de 
emissões de CO2 
      
Schaeffler, Samuel Braun
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1 das nossas peças novas ou de reposição, 
assim como de equipamentos oficinas 
e serviços como formação e assistência 
técnica. O mercado global evolui, mas 
esse foco permanece na nossa estratégia. 
O transporte de mercadorias aumenta, 
entre outros fatores, devido ao cresci-
mento do comércio eletrónico e, por 
consequência, o tráfego de veículos 
pesados. Preparam-se mudanças para 
responder à agenda de desenvolvimento 
sustentável 2030, também à melhoria da 
eficiência do transporte com sistemas de 
diagnóstico preditivo que otimizam a 
manutenção dos veículos, etc. E a Bosch 
faz parte dessa mudança e, na medida 
do possível, procura antecipar-se no for-
necimento de soluções neste segmento.

2  Um dos pontos fortes da Bosch é 
o elevado investimento em I&D, 
que lhe permite desenvolver os 

produtos necessários hoje para melhorar 
a vida das pessoas no futuro. A divisão 
Bosch Automotive Aftermarket tem 
um grande peso nos negócios globais 
da Bosch e muitas das nossas inovações 
estão focadas em antecipar essa procura, 
por exemplo, em termos de redução de 
emissões, peças adaptadas a novos siste-
mas de propulsão em veículos pesados 
e também serviços para a oficina, tais 
como cursos de formação, em particular 
na área de gestão do motor podem incor-
porar informações sobre veículos a gás.
As soluções da Bosch, no que se refere 
à propulsão de veículos de transporte, 
foram desenvolvidas para reduzir as 
emissões, alcançando eficiência e sus-
tentabilidade. Um exemplo disso é a 
colaboração com Nikola, fabricante de 
camiões elétricos. Como os camiões 
como o Nikola Two pesam cerca de 40 
toneladas, operá-los apenas com bateria 
não seria eficiente. Não haveria potência 
suficiente com peso e volume razoáveis 
e o alcance seria muito baixo. Isso levou 
a Bosch e a Nikola Motor Company a 
desenvolver um sistema de propulsão 
de célula de combustível para camiões. 
Numa célula de combustível, o hidrogé-
nio e o oxigénio combinam-se. A reação 
química resultante converte o hidrogénio 
em eletricidade. Essa energia flui para o 
sistema elétrico de alta tensão do camião, 
que é conectado aos motores elétricos e 
à bateria. Desta forma, a célula de com-
bustível fornece energia diretamente para 
o motor de força, enquanto recarrega a 
bateria. Em vez de dióxido de carbono 
e fuligem, o único resíduo emitido pelo 
tubo de escape do camião com célula 
de combustível é água.

3 A Bosch está hoje a trabalhar no 
desenvolvimento dos veículos do 
futuro, e independentemente da 

sua forma de propulsão, desde as mais 
comuns como a gasolina e o diesel, até 

DELPHI, David Zapata
“Neste momento, estamos a ampliar 
as atuais linhas de injeção, filtros e 
diagnósticos para veículos pesados, 
incorporando novos produtos de 
acordo com as novas tecnologias, 
principalmente as de emissões, e 
nos adaptando aos processos de 
eletrificação de veículos”. 

ZF, Equipa de gestão de produto
A ZF tem um vasto portfólio de 
tecnologias e soluções, que vai desde 
os produtos tradicionais de grande 
consumo, tais como pastilhas de travão, 
amortecedores e embraiagens, até aos 
produtos mais complexos e pesados, 
tais como transmissões, acionamentos 
elétricos ou pequenos autocarros 
autónomos. A companhia tem uma 
posição de liderança no sector dos 
veículos comerciais, em particular após 
a fusão com a Wabco, e sem esquecer 
as suas aplicações para agricultura, 
construção e industriais. A empresa 
tem uma convicção muito forte de 
desempenhar um papel de liderança 
na formação da mobilidade da próxima 
geração, não só através da inovação 
tecnológica, mas também através de 
serviços ao cliente de topo.

SCHAEFFLER, Samuel Braun
Acabamos de lançar o FAG Complete 
Hub, uma solução de reparação de 
rolamentos de roda que inclui cubo 
para camiões e reboques. É uma 
unidade completa pronta para instalar 
que é pré-montada, pré-posicionada e 
lubrificada. Dependendo da aplicação, 
a unidade FAG Complete Hub pronta 
para instalar contém o cubo da roda, 
incluindo a respectiva solução de 
reparação do rolamento da roda 
Schaeffler.

EXIDE TECHNOLOGIES, Amílcar Nascimento
Não temos previsto o lançamento de 
novas gamas mas sim continuar a 
trabalhar com todos os fabricantes de 
veículos de forma a melhorar e a tornar 
as gamas disponíveis capazes de dar as 
respostas pretendidas às necessidades 
de energia.

BORGWARNER, Noureddine Saidi
“A abordagem da BorgWarner é 
disponibilizar todos os produtos OE 
inovadores para nossos clientes do 
mercado de reposição. Atualmente, 
estamos a expandir o nosso já amplo 
portfólio de reposição com um 
turbocompressor, válvulas EGR e oferta 
de remanufatura para aplicações de 
veículos pesados”.

às mais recentes como eletricidade, gás, 
sistemas híbridos, etc.
Por enquanto, os motores a diesel con-
tinuam a prevalecer no mercado, e por 
outro lado estão a tornar-se cada vez mais 
eficientes, e cujo mercado continuará a 
crescer a bom ritmo nos próximos anos. 
A tecnologia diesel está a desenvolver-se 
mais rápido do que nunca. Os motores 
estão a tornar-se mais complexos e efi-
cientes, razão pela qual a necessidade 
de oficinas especializadas em diesel tem 
vindo a aumentar. Com 3.900 oficinas 
em todo o mundo, a nossa rede global 
de especialistas em diesel tornou-se a 
primeira escolha para serviços profis-
sionais em motores a diesel.
A eletrificação de veículos comerciais 
pesados virá da mão do hidrogénio, 
especificamente da propulsão por célula 
de combustível, embora o seu desenvol-
vimento ainda seja lento e a tecnologia 
diesel continue a predominar nos pró-
ximos anos.

4  Para responder aos requisitos da 
UE, as emissões de CO2 devem ser 
drasticamente reduzidas até 2030. 

Isso vale tanto para veículos comerciais 
ligeiros como para veículos pesados. 
Nesse sentido, a Bosch quer desempenhar 
um papel importante na obtenção de 
um transporte neutro para o clima para 
todos os tipos de veículos. Portanto, a 
empresa está a desenvolver uma gama 
completa de motores de força eficientes, 
incluindo modelos elétricos a bateria e 
células de combustível. Para cada tipo 
de transporte e combustível, a Bosch 
oferece uma solução. Na tecnologia de 
propulsão, a eletromobilidade está a 
consolidar-se como um dos principais 
negócios da Bosch, com a empresa a 
assumir-se como um líder mundial nesta 
tecnologia. Por sua vez, a Bosch está 
também a concentrar-se no hidrogé-
nio. A Bosch espera que o mercado de 
componentes de célula de combustível 
móvel gere cerca de 18 mil milhões de 
euros até o final da década e tem vindo a 
fazer investimentos iniciais significativos 
nesta área para alcançar uma posição de 
liderança também no futuro. 
Para cumprir os valores de limitação de 
emissões, é necessário um sistema de 
tratamento de gases de escape para a 
atual frota de camiões, bem como uma 
combustão o mais limpa e eficaz possível. 
O sistema Denoxtronic da Bosch, por 
exemplo, reduz de forma muito eficiente 
as emissões de óxido de nitrogénio de 
motores a diesel de veículos comerciais, 
em combinação com um conversor cata-
lítico SRC (Redução Catalítica Seletiva), 
que os converte em água e nitrogénio. 
Utilizando essa tecnologia, os veículos 
comerciais podem também responder 
aos padrões de emissão da UE.
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