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Oferta extensa
e variada

ALTERNADORES E MOTORES DE ARRANQUE

A oferta de alternadores e mo-
tores de arranque no mer-
cado português é extensa e 
muito diversificada. As em-
presas que os comercializam, 

sejam novos ou reconstruídos, enfrentam 
um mercado muito concorrencial, mui-
tas vezes debatendo-se com produtos de 
preço mais baixo, mas menor qualidade, 
que ainda atraem alguns clientes. Além da 
qualidade, a disponibilidade de produto 
e a rapidez de serviço são aspetos com os 
quais estes players se tentam diferenciar. 
Na produção, os grandes desafios são os 
requisitos ambientais, e a eficiência, de-
sempenho e durabilidade destes produ-
tos, aliada à tecnologia necessária para 

os veículos mais recentes. aumentar a 
resistência destas máquinas aos sistemas 
“start & stop” que estão a ser massifica-
dos nos novos veículos. Carlos Gomes, 
da ZF Aftermarket, lembra que aumentar 
a resistência destes produtos aos sistemas 
“start & stop” dos veículos é um dos gran-
des desafios tecnológicos atuais: “Estes 
novos sistemas são muito exigentes para 
o solenoide e demais mecanismos destes 
produtos, o que exige que as máquinas 
sejam mais robustas para resistir à maior 
sobrecarga de ciclos a que são sujeitas”. 
A REVISTA PÓS-VENDA foi conhe-
cer a oferta atual de alguns dos maiores 
operadores do mercado de motores de 
arranque e alternadores em Portugal. 

Num mercado concorrencial, é na qualidade, capacidade de 
entrega e serviço pós-venda que os players se tentam diferenciar
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO
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QUESTÕES
1 – - Que marca/marcas de alternadores e motores de arranque 
comercializam em Portugal? 

2 - Quais as principais características dos alternadores e motores 
de arranque que comercializam? (Extensão de gama, cobertura 
do parque, etc.)

3 -A vossa oferta também contempla alternadores e motores de 
arranque reconstruídos? Qual a importância dessa gama? 

4 - Que novidades terão em breve na gama de alternadores e 
motores de arranque?

AS
AS-PL
Robert Snider 
www.as-pl.com

1 A maioria dos alternadores e motores 
de arranque que oferecemos no merca-

do português são produtos de alta classe 
da marca “AS”. Durante muitos anos de 
presença no mercado, os nossos produtos 
ganharam uma reputação ótima entre me-
cânicos, proprietários de oficinas e clientes 
na Europa e noutros continentes.

2  Os produtos oferecidos pela AS-PL são 
submetidos a rigorosos procedimentos 

de teste e atendem aos mais elevados requi-
sitos em termos de montagem e parâmetros 
técnicos. A confiabilidade dos nossos alter-
nadores e motores de arranque é demons-
trada pelo fato de que todos os produtos 
que saem de nossa fábrica são amplamente 
testados em máquinas especializadas e os 
resultados dos testes são incluídos em cada 
produto oferecido. Além disso, para todos os 
produtos novos e recondicionados, damos 
2 anos de garantia.

3  Na nossa oferta pode encontrar produtos 
novos e recondicionados. O volume 

de produção de peças recondicionadas na 
nossa fábrica foi duplicado e atualmente 
as capacidades de montagem de produtos 

recondicionados de 12 000 peças mensal-
mente constitui 15% de vendas mensais 
de alternadores e motores de arranque. 
Os alternadores e motores de arranque 
recondicionados na nossa fábrica são cui-
dadosamente selecionados e testados antes 
de serem entregues ao cliente.

4 Temos melhorado os nossos produtos 
e reagido de forma continua a todas as 

mudanças e inovações automóveis no setor. 
Com base neles, são produzidos alternadores 
e motores de arranque adaptados às exigên-
cias das novas tecnologias da indústria auto-
motiva. Trata-se, por exemplo, dos veículos 
com o sistema START-STOP que contam 
com motores de arranque reforçados ou dos 
carros híbridos com o sistema integrado 
de motor de arranque-alternador (ISA). 
Além disso, o sistema alimenta dispositivos 
adicionais, como direção assistida elétrica 
ou ar condicionado.

REMY / HC CARGO
KRAUTLI
André Xisto
www.krautli.pt

1 Na Krautli temos a exclusividade de 
alternadores e motores de arranque da 

Remy e comercializamos também máquinas 
rotativas da HC-Cargo. A nossa oferta cobre 
a maioria do parque circulante de veículos 
ligeiros, ligeiros comerciais e pesados.

Quais os aspetos
a que uma oficina

deve ter atenção ao adquirir
este tipo de componentes?

André Xisto, KRAUTLI
“Como na maioria dos casos, a selecção de 
marcas especializadas, com conhecimento, 
qualidade e experiência são a melhor garantia 
para assegurar a qualidade do produto. Os 
especialistas sabem reconhecer a qualidade e 
recusam a utilização de cópias de qualidade 
desconhecida, garantido dessa forma uma 
intervenção profissional e de confiança”.

Cristiana Costa, VIEIRA & FREITAS
“O principal aspeto a ter em conta ao 
adquirir estes produtos é a qualidade a 
fiabilidade e a confiança que a marca nos 
transmite. Adquirir um produto destes, sem 
ter confiança na qualidade, pode representar 
sérios problemas para o negócio e confiança 
que os clientes depositam em nós”.

Bruno Pires Peres, RECOFICIAL
“O objetivo da oficina é servir os seus 
clientes e garantir-lhes mobilidade e 
segurança. Para o efeito, deve sempre optar 
por produtos e componentes que garantam 
esses propósitos. A gama de motores de 
arranque e alternadores RecOficial vai de 
encontro a essas expetativas alicerçadas 
numa excelente relação qualidade-preço”. 

Ana Rita Soares, LEIRILIS
“Aquando da compra, a oficina tem que ter 
em conta a qualidade do produto, acima 
do preço, dado que existe muita oferta no 
mercado a preços muito baixos, podendo 
causar problemas no funcionamento dos 
componentes”.

Paulo Santos, MOTRIO 
“A necessidade de material de qualidade e 
com uma boa garantia, salvaguardando o 
cliente de problemas futuros”

Frederico Abecasis, HELLA
“Sobretudo a qualidade. Houve até agora 
proliferação de opções e marcas disponiveis 
nesta gama de produtos, umas com 
qualidade outras nem por isso. Com a 
HELLA garantimos que o cliente está a optar 
por uma qualidade premium, daí oferecermos 
aos nossos clientes 3 anos de garantia”.

Helder Valadas Sardinha, BOSCH
“A qualidade é claramente o fator principal 
a ter em conta na aquisição de qualquer 
peça ou reparação, especialmente quando 
falamos de utilizadores profissionais. A 
Bosch tem mais de 100 anos de experiência 
na fabricação de máquinas elétricas, e mais 
de 50 na remanufaturação, a confiança que 
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2  A nossa gama completa-se, é muito difícil 
com só uma marca termos a cobertura 

total do parque circulante e garantir quali-
dade de produto. Com isto, os produtos 
Remy permitem-nos ter uma oferta focada 
em máquinas reconstruídas (gama Reman) 
com peças originais e um programa de Cores 
recentemente reestruturado assim como 
máquinas novas (gama Smart) para os clientes 
que não pretendem ter a preocupação de 
devolução e aceitação de Cores. O progra-
ma da HC-Cargo vem completar o nosso 
portefólio de máquinas novas nos casos em 
que a Remy não tem produto disponível.

3 Sim, a gama Reman da Remy é icónica 
no mercado e destaca-se pela reparação 

com produtos de qualidade OE e de acordo 
com os processos de fabrico OE. Ao optar 
por uma unidade reconstruída, o cliente 
sabe que está a adquirir uma peça com a 
mesma qualidade de uma unidade nova, 
com preço inferior.

4 Temos observado uma crescente procura 
no mercado por unidades novas e como 

tal estamos a reforçar a nossa oferta neste 
segmento, principalmente com unidades 
da HC-Cargo. Com este aumento pre-
tendemos estender a nossa cobertura do 
parque circulante.

CASCO / MEAT & DORIA / HC CARGO
Vieira & Freitas
Cristiana Costa
www.vieirafreitas.pt

1  A HC Cargo, Casco, Meat & Doria, 
são os fornecedores com maior repre-

sentatividade nesta categoria, contudo, 
a nossa oferta é muito global e por isso 
além destas marcas temos em stock outras, 
nomeadamente marcas OE para Europeus, 
americanos, japoneses e coreanos, no-
meadamente, Bosch, Mahle, Mitsubishi, 
Nikko, Denso, Prestolite, Valeo, etc. Além 
disso, a Vieira & Freitas, disponibiliza um 
serviço pós-venda com um departamento 
técnico reservado, para além do nosso 
call-center onde prestamos apoio técnico 
aos nossos clientes. Todos os nossos mo-
tores de arranque e alternadores “rotating 
machines” tem garantia contra defeitos de 
fabrico, e também temos bancos de testes 
para avaliar estas garantias. 

2  A nossa cobertura é muito alargada, 
calculamos ter uma resposta em stock 

de mais de 95% das solicitações em 12V 
e 24V, viaturas ligeiras, pesadas, agrícolas 
e Industriais, além de que conseguimos 
cobrir a quase a totalidade do mercado 

restante em 24 a 48h. Para além das unida-
des completas, disponibilizamos também 
uma oferta muito alargada em peças para 
a reparação para motores de arranque, 
alternadores e motores DC. 

3  O nosso stock é composto maiorita-
riamente por peças novas, contudo 

também temos reconstruídos, mas sempre 
sem devolução de “core”. A qualidade é 
a nossa opção, e a nossa gama no que diz 
respeito a novos ou reconstruídos, coadu-
na-se sempre com a necessidade de oferecer 
uma excelente qualidade equivalente ou 
igual aos produtos originais. 

4  Estamos atentos a todas as novidades 
que vão aparecendo no mercado, é 

imperativo nesta área de negócio. Hoje, 
há diariamente alterações muito grandes, 
a nossa posição é a de acompanhar com ra-
pidez todas as coisas novas que vão surgindo 
por parte dos construtores e grandes marcas.

MAGNETI MARELLI
Javier Martinez Mate
www.magnetimarelli-parts-and-services.pt

1 A Magneti Marelli Parts & Services 
comercializa sob o seu próprio nome 

uma gama de motores de arranque e 
alternadores para ligeiros e pesados, com 
mais de 1200 referências, com uma co-
bertura aproximada de 80% da frota 
em circulação. Oferecemos duas gamas: 
Originais - os mesmos que são fornecidos 
aos principais fabricantes de veículos das 
próprias fábricas do Grupo Marelli e de 
fábricas de outras marcas; eQual starters 
e alternadores: referências de qualidade 
equivalente, qualidade garantida a um 
preço mais competitivo.

2  Oferecemos novos motores e alter-
nadores em duas gamas diferentes: 

original e equivalente. As principais 
características das duas gamas são a 
qualidade dos seus componentes e a 
fiabilidade do produto. Em relação aos 
primeiros, são selecionados componentes 
da mais alta qualidade para proporcionar 
um ótimo desempenho e uma vida útil 
mais longa. Do lado da fiabilidade, cada 
produto é testado quanto à fiabilidade 
diretamente na fábrica. Todos os produ-
tos são testados de acordo com os mais 
elevados padrões dos principais fabrican-
tes de veículos. O histórico e experiência 
da marca são aspetos fundamentais e 
diferenciadores em relação ao resto dos 
produtos no mercado pós-venda. 

depositam na nossa marca os principais 
fabricantes de veículos são o melhor 
selo de qualidade que podemos oferecer 
aos nossos clientes do Aftermarket”. 

José Correia, AUTO RECTO
“O grande aspecto que as oficinas 
devem ter em atenção ao adquirir 
este tipo de componentes é, 
fundamentalmente, fazerem o 
diagnóstico correcto e seguirem 
as normas pré-estabelecidas de 
montagem”.

Carlos Gomes, ZF AFTERMARKET
“Antes de mais as oficinas devem 
dar especial atenção à qualidade 
destes componentes. Sabemos que 
nos últimos tempos o nosso mercado 
tem sido inundado por produtos novos 
vindos do oriente, que não exigem a 
devolução do core, e que apresentam 
preços mais atractivos. No entanto, o 
nível de qualidade destes produtos por 
vezes não é o mesmo dos produtos que 
seguem as mesmas especificações do 
OE, uma vez que utilizam componentes 
de qualidade inferior e tem maior 
tolerância nos seus testes. Apesar 
de não ser logo percetível para o 
instalador, estas máquinas acabam por 
ter falhas prematuras, levando a uma 
maior insatisfação dos clientes finais”.

Tiago Domingos, AUTO DELTA
“Como quando falamos de qualquer 
outro componente, é necessário seguir 
à risca as instruções de montagem e 
utilização disponibilizada por todos 
os fabricantes, seja na caixa do 
produto ou ainda nos seus websites. 
Também é de salientar a necessidade 
de formação técnica para trabalhar 
directamente com um componente 
que, cada vez mais tem grande 
influência no funcionamento do 
automóvel moderno”.

Elena Borello, ERA
“Como em tudo, não se deve olhar 
apenas para o preço do produto, mas 
também para a sua qualidade e origem. 
É preciso confiar naqueles que sabem, 
em empresas como a ERA que cuidam 
da marca e trabalham constantemente 
para garantir a qualidade dos seus 
produtos”.

Óscar Rocha, QSR
“Tanto os alternadores como os 
motores de arranque são produtos 
que devem exigir atenção por parte 
das oficinas, pois tanto a montagem 
como a reparação exigem muita 
meticulosidade. Compete à oficina 

FUCHS LUBRIFICANTES e Vítor Pascoal
Campeões de Portugal de Ralis GT
Campeões de Portugal de Montanha GT

Óleos testados e comprovados 
em competição e rally

FUCHS LUBRIFICANTES, Unip. Lda. 
Zona Industrial Maia 1, Sector VII | Trav. Eng. Nobre da Costa | 4470-435 Moreira - Maia
Tel. 229 479 360 | fuchs-pt@fuchs.com | www.fuchs.com/pt 
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3 Atualmente não dispomos de uma 
gama de alternadores e motores de 

arranque reconstruídos.

4  A frota automóvel envelheceu e o 
custo das peças originais nem sem-

pre satisfaz as necessidades. Por isso, a 
Magneti Marelli lançou a sua eQual em 
2016, que tem sido reforçada ano após 
ano com muitos produtos novos. No 
início de 2021, foram lançados 102 no-
vos produtos na gama eQual, que agora 
totalizam 350 referências. 

RECOFICIAL
Bruno Pires Peres
www.recoficial.pt

1  A RecOficial – Marca Própria e 
Exclusiva.

2  As principais características das 
máquinas elétricas RecOficial são 

o excelente binómio qualidade / preço 
para além de uma gama abrangente 
com mais de 6.000 referências e mais de 
1.200.000 equivalências. O fabricante 

RecOficial é líder de mercado na Europa 
e a qualidade dos seus produtos provém 
do facto de ser um fornecedor de renome 
de produtos OEM e OES.  

3  Apesar da nossa gama também con-
templar motores de arranque e alter-

nadores reconstruídos (na RecOficial, o 
processo de reconstrução pressupõe sem-
pre a utilização de materiais de qualidade 
superior e de mão de obra qualificada) 
quase a totalidade das nossas vendas incide 
sobre motores novos e originais. Os custos 
inerentes a todo o processo de logística 
com os produtos reconstruídos aliado 
à necessidade de uma maior rapidez de 
resposta ao cliente provoca uma maior 
procura dos produtos novos. Ainda as-
sim, os produtos reconstruídos podem 
vir a ter um aumento na procura caso 
exista escassez de materiais que potencie 
processos de reconstrução mais simples 
e amigos do ambiente (pois há menos 
emissões poluentes neste processo). 

4  A gama de motores de arranque e 
alternadores RecOficial continua-

mente vai sendo alargada e adaptada 
ao parque circulante. Máquinas mais 
eficientes, mais potentes (mercê dos 
inúmeros sensores e atuadores das novas 
motorizações), mais leves e com um pre-
ço otimizado de produção continuam a 
ser os pilares onde assentam os produtos 
RecOficial.  
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Tel. 229 479 360 | fuchs-pt@fuchs.com | www.fuchs.com/pt 
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averiguar qual o tipo de deficiência 
elétrica ou eletrónica, pois por vezes 
a avaria não inicia em nenhum destes 
dois componentes. Muitas vezes, é 
indispensável detetarem alguma avaria 
sem ter o material necessário para a 
reparação. A Quasar está preparada e 
inteiramente disponível para ajudar o cliente. 
Dispomos de um departamento técnico para 
qualquer esclarecimento adicional”.

Nuno Fonseca, MF PINTO
“Na nossa opinião os principais aspectos 
terão a haver com a relação qualidade/
preço, por exemplo com a evolução que 
o mercado tem tido já não compensa a 
aquisição de maquinas reconstruídas, a 
melhor opção será sempre o novo e é aí 
que nos posicionamos, na melhor opção 
para a aquisição de máquinas novas 
com a respectiva garantia. Na aquisição 
o cliente deverá ter a preocupação de 
adquirir a máquina certa pelo preço justo, 
com a melhor qualidade possível”.

Javier Martinez Mate, MAGNETI MARELLI
“Um dos aspetos mais importantes 
é selecionar um produto construído 
com componentes de alta qualidade, 
que tenham sido testados sob normas 
rigorosas de fiabilidade e eficiência”.
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BOSCH / SACORGE 
LEIRILIS
Ana Rita Soares
www.leirilis.com

1 Atualmente a Leirilis comercia-
liza as marcas Bosch e Sacorge. 

Comercializando motores de arranque 
e alternadores tanto para veículos ligeiros, 
como para pesados, cobrindo mais de 
90% do parque automóvel.

2Todas 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.

3 Sim, a Leirilis também comercializa 
alternadores e motores de arranque 

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.

4 A Leirilis irá apostar na sua marca 
própria Sacorge, alargando a sua ofer-

ta. Esta marca prima pela qualidade do 
produto, sendo sempre produto novo, 
não havendo a necessidade da devolução 
da máquina usada.

MOTRIO
Paulo Santos 
www.motrio.com

1  A Motrio só comercializa motores e al-
ternadores com a própria marca. Não 

sendo a Motrio fabricante de componentes 
automóveis, têm como fornecedores marcas 
premium de aftermarket. 

2  A gama da Motrio está focada nas 
marcas do grupo PSA e VAG e não se 

prevê a extensão. 

3 A Motrio não tem como alternativa 
peças reconstruídas.

4  Não se prevê alterações a nossa gama 
de motores de arranque e alternadores.

HELLA
Frederico Abecasis
www.hella.com

1 A marca Hella.

2  É uma gama de máquinas elétricas de 
nível premium, inteiramente novas e 

sem necessidade de devolução do core. Neste 
momento temos mais de 1300 referências 
que cobrem 80% do parque europeu.

3 Não, a gama de reconstruídos foi des-
continuada e integralmente substituída 

pela gama de máquinas novas sem core.

4  Lançaremos já no próximo trimestre 
mais 120 novas referências. Queremos 

que as ampliações de gama sejam feitas de 
modo sistemático a cada trimestre.

BOSCH
Helder Valadas Sardinha
www.boschaftermarket.com

1  A Bosch.

2  A Bosch tem uma ampla oferta de mo-
tores de arranque e alternadores em 

duas linhas de produto, a de máquinas 
reconstruídas e a de máquinas novas. A 
linha de reconstruídos tem uma cobertu-
ra 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 ou indústria. Além 
do produto completo, a Bosch oferece ainda 
um amplo programa de peças de reparação 
para motores de arranque e alternadores.

3  A sustentabilidade é uma questão mui-
to importante para o Grupo Bosch, e, 

como não podia deixar de ser, oferecemos 
um amplo programa de produtos rema-
nufacturados que contribuem para uma 
economia circular e para a sustentabili-
dade. Com o programa Bosch eXchange 
para motores de arranque e alternadores, Sede (Loures): Rua Francisco Salgado Zenha, 3 - 2685-332 Prior Velho - tel: 219 427 870

Delegação (Maia) - Rua Alves Redol, 370 - 4425-613 Pedrouços - tel: 229 069 290

EM 2022, CONTINUAREMOS A APOIAR 
OS PROFISSIONAIS E AS EMPRESAS 

DO SETOR AUTOMÓVEL

DESEJAMOS A TODOS UM 

PLENO DE SUCESSOS

Cristiana Costa, VIEIRA & FREITAS 
“O principal desafio é acompanhar 
a necessidade dos parceiros, que 
hoje se centra principalmente na 
rapidez de serviço e na qualidade 
do produto. As oportunidades de 
negócio dependem sobretudo desta 
rapidez e da qualidade, por isso 
temos em stock alguns milhares 
de referências para podermos 
responder na hora”. 

Bruno Pires Peres, RECOFICIAL
“O desafio passa sempre pela 
produção de produtos mais 
compactos, mais leves, mais 
amigos do ambiente, mas com a 
máxima eficiência. No caso dos 
alternadores, a tendência é que 
produzam correntes de saída 
superiores, que possuam uma 
maior eficiência na geração de 
potência e uma redução no ruído 
eletromagnético. Todos estes 
avanços tecnológicos devem ter 
processos otimizados para que o 
preço seja justo e adequado”.  

Ana Rita Soares, LEIRILIS
“Existem muitas marcas a operar 
no mercado, a oferta de motores de 
arranque e alternadores é elevada, 
existindo produtos com vários 
níveis de qualidade e proveniências, 
o que pode baixar a qualidade 
dos produtos disponibilizados 
para o mercado; o que torna a 
concorrência muito competitiva, 
provocando margens reduzidas, 
compete aos distribuidores 
consciencializar os seus clientes 
para a importância de aplicação de 
produtos de qualidade”.

Frederico Abecasis, HELLA 
“A palavra chave para o êxito 
nas vendas de máquinas elétricas 
é disponibilidade. Quanto mais 
horizontal for o stock, melhor será 
o serviço dado pelo distribuidor e é 
esse fator – a par com a qualidade 
– que determina um bom volume de 
vendas no que diz respeito a motores 
de arranque e alternadores”.

Quais os desafios 
e oportunidades do mercado

de motores de arranque
e alternadores?



Sede (Loures): Rua Francisco Salgado Zenha, 3 - 2685-332 Prior Velho - tel: 219 427 870
Delegação (Maia) - Rua Alves Redol, 370 - 4425-613 Pedrouços - tel: 229 069 290

EM 2022, CONTINUAREMOS A APOIAR 
OS PROFISSIONAIS E AS EMPRESAS 

DO SETOR AUTOMÓVEL

DESEJAMOS A TODOS UM 

PLENO DE SUCESSOS
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a Bosch oferece uma solução ótima e eco-
nómica para todas as reparações – e tudo 
isso com a qualidade comprovada Bosch. 
O programa consiste, na sua maioria, em 
produtos remanufacturados em série e pode 
ser complementado com produtos novos, 
se necessário, a fim de garantir uma elevada 
cobertura de mercado e disponibilidade. Os 
produtos eXchange são fabricados segundo 
as mesmas normas que as peças originais e 
tem de passar por testes rigorosos de fun-
cionalidade e de qualidade. Este é o garante 
de elevada qualidade e fiabilidade a preços 
mais económicos.

4  As últimas novidades adicionadas ao 
programa de motores de arranque e 

alternadores no canal Aftermarket, são 
os motores de arranque start&stop e os 
alternadores eficiency line, com um grau 
de eficiência até 77%, mais potentes e que 
permite poupar combustível, em condução 
real. Novos produtos relacionados com 
novas tecnologias serão sendo incorporados 
à gama Aftermarket assim que se justificar.

DRI
AZ AUTO
Rui Reis
www.azauto.pt

1  Para esta família de produto em parti-
cular, a nossa estratégia, desde o mo-

mento em que iniciámos a nossa relação 
com a DRI, passou exclusivamente por 
esta marca. Pela extraordinária qualidade 
dos seus produtos, pela relação preço/
qualidade, e pela forma como o mercado 
tem percebido e aceite a qualidade destes 
produtos, não equacionamos qualquer 
outra Marca. Além da qualidade e va-
riedade de gama, também o facto de 
se tratar de um produto reconstruído 
é algo que contribui para esta lógica de 
economia circular, cada vez mais presente 
nas nossas vidas e que tanto temos na AZ 
Auto trabalhado.

2  Na DRI apenas são comercializados 
alternadores e motores de arranque 

reconstruídos, com base exclusivamente 
em equipamentos originais. Isto é, os 
chamados “equipamentos de 2ª linha” 
ou oriundos de unidades de produção de 
qualidade duvidosa, nunca fazem parte 
do nosso portfolio.

3  Sim a oferta DRI contempla alternadores 
e motores de arranque reconstruídos. 

Estas peças são de certa forma o exemplo de 
peças reconstruídas. São peças possíveis de 
ser reconstruídas para condições, algumas 
vezes melhores do que o estado inicial. O 

seu desgaste pode ser totalmente revertido, 
tornando-se assim numa ótima alternativa 
para o setor da reparação.

4  Neste momento dispomos de uma 
gama muito completa destes compo-

nentes, não perspetivando assim a adição 
de novos elementos.

ELSTOCK
AUTO RECTO
José Correia
www.autorecto.com

1  A marca de alternadores e motores de 
arranque que comercializamos é Elstock.

2 Temos muita confiança nesta marca, 
razão pela qual já trabalhamos há mais 

de 20 anos. Somos, aliás, vendedores exclu-
sivos desta marca em Portugal, o que nos 
deixa muito orgulhosos tendo em conta a 
qualidade, credibilidade e reconhecimento 
desta marca. ´

3  A nossa oferta contempla alternadores e 
motores de arranque reconstruídos sim. 

Mas abrange, também, material original e 

cópias. Podemos dizer que temos material 
muito diversificado com o objectivo de 
servir o máximo de clientes possível.

4 Em termos de novidades, a nossa priori-
dade é conseguir servir os carros híbridos. 

Para além disso, temos como objectivo 
futuro ter mais alternadores de 48V.

LUCAS
ZF AFTERMARKET
Carlos Gomes
www.lucasautomotive.com/pt

1  Comercializamos apenas e em exclu-
sivo a marca Lucas.

2  Uma das principais características 
dos nossos alternadores e motores de 

arranque Lucas é que são reconstruídos 
com base apenas em cores originais, 
sendo que são depois testadas individual-
mente para garantirem as especificações 
OE. Desta forma conseguimos assegurar 
para os nossos clientes a durabilidade e 
performance similar à máquina original. 
Na gama Lucas contamos com mais de 
6.000 referências de motores de arran-
que e alternadores, permitindo ter uma 
cobertura de 98% do parque automóvel 
de ligeiros de passageiros e comerciais.

3  A nossa oferta é exclusivamente de 
máquina reconstruídas, uma vez que 

é a solução mais ecológica e económi-
ca. Para além dos motores de arranque 
e alternadores, ainda contamos com 
compressores de ar condiciona e válvulas 
EGR Lucas igualmente reconstruídos e 
testados segundo as especificações OE. 

4  As principais novidades serão ao 
nível das extensões de gama, onde 

incluiremos as mais recentes aplicações.

VALEO / ERA / CGA
AUTO DELTA
Tiago Domingos
www.autodelta.pt

1  A Auto Delta comercializa alternado-
res e motores de arranque da Valeo, 

ERA e CGA.

2  Em primeiro lugar, como em todas 
as gamas de produto que comercia-

lizamos, procuramos disponibilizar um 

A qualidade é 
claramente o 
fator principal 
a ter em conta 
na aquisição de 
qualquer peça 
ou reparação, 
especialmente 
quando falamos 
de utilizadores 
profissionais 
Hélder Sardinha, Bosch
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produto com qualidade inquestionável. 
Depois, é essencial a cobertura do parque 
automóvel bem como a relação quali-
dade/preço que permita um benefício 
económico para todos os elos da cadeia 
do Aftermarket.

3  Apenas disponibilizamos produtos 
reconstruídos cuja garantia seja de 

particular relevância ainda que o nosso 
foco seja na comercialização de produ-
tos novos. Na verdade, o seu peso não 
muito elevado até devido à qualidade e 
aceitação dos Alternadores e Motores de 
Arranque novos que comercializamos.

4  Seguiremos sempre o caminho aberto 
pelos nossos fornecedores: primeiro 

alargando de forma permanente a gama 
de produtos disponibilizada ao mercado 
e distribuindo, à medida que se tor-
nem disponíveis, novos produtos e com 
tecnologia moderna que esses mesmos 
fabricantes dinamizem. 

QSR / BOSCH / VALEO / DENSO 
QSR
Óscar Rocha
www.qsr.es

1 A Quasar Portugal tem uma ampla 
oferta de alternadores e motores de 

arranque em três linhas de produto, 
a marca própria QSR, original e re-
construído. Para além de todos os anos 
de experiência e de toda confiança na 
nossa própria marca QSR, comercia-
lizamos também originais de marcas 
como Bosch, Valeo, Denso, Mitsubishi, 
Prestolite, entre outras.

2  A Quasar Portugal situa-se em dois 
pontos estratégicos a nível nacional, 

Leiria e Maia, disponibilizando rapidez 
e eficácia na logística dos nossos serviços 
para todo o país. As principais caracterís-
ticas dos produtos que comercializamos 
são fiabilidade, disponibilidade de stock 
e relação qualidade/preço com o objetivo 
de conseguir uma satisfação e confiança 
cada vez maior junto dos nossos clientes. 
A nossa gama de produtos permite-nos 
ter um catálogo extenso, que cobre o 
parque automóvel ligeiro, parque de pe-
sados, assim como industrial e agrícola. 
De modo a facilitar ao cliente a procura 
de alternadores e motores de arranque 
da gama mencionada, a Quasar tem à 
disposição um web site onde permite 
procurar e filtrar através de um enorme 
leque de referências. Não menos impor-
tante, existe uma novidade no nosso web 

site que permite que o cliente faça uma 
busca avançada do produto com filtros.

3 Sim, a Quasar presta atenção à gama 
reconstruída. É uma linha de produto 

que está envolvida com o meio ambiente, 
ou seja, é ecologicamente mais benéfi-
co, provocando uma pegada ecológica 
menor. Através dos nossos profissionais 
altamente qualificados oferecemos uma 
segunda vida, sem comprometer a quali-
dade do produto final. A nossa empresa 
dispõe de um departamento de reparação 
e reconstrução que assegura que todos os 
componentes sejam limpos, verificados 
e processados com rigoroso controlo de 
qualidade e testagem, garantindo um 
excelente resultado final. 

4  O departamento de compras está 
bastante comprometido com todas 

as novidades que possam surgir na área 
dos alternadores e motores de arranque. 
Estamos constantemente a seguir as ten-
dências do mercado e, deste modo, ini-
ciamos a comercialização de alternadores 
ISG (Integrated Starter Generator) para 
as viaturas híbridas. Todas as semanas são 
introduzidas novas referências em stock 
e consequentemente, iremos ampliar o 
número de referências ORIGINAIS 
em 30%.

ERA
Elena Borello
www.eraspares.com

1 A ERA vende motores de arranque e al-
ternadores sob a sua própria marca, ERA. 

2  A nossa gama é composta por má-
quinas originais e alternativas de 

alta qualidade, mais de 2.500 referên-
cias cobrindo 95% da frota automóvel 
europeia. Antes de ser adicionado ao 
catálogo, cada produto é verificado e 
testado pelo nosso departamento técnico. 
Desta forma, a qualidade do produto 
e o seu desempenho são verificados. 
Este tipo de análise é importante para 
todos os produtos, especialmente quando 
são depois instalados em veículos com 
características tecnológicas complexas, 
a fim de garantir um elevado nível de 
fiabilidade para o condutor.

3  No passado, tivemos algumas má-
quinas reconstruídas. Hoje em dia, 

praticamente não temos.

4  A nossa oferta está constantemente a 
ser desenvolvida tanto para produtos 

originais como para alternativas de alta 
qualidade. Os produtos para veículos 
pesados representam uma das novidades 
do ano passado. 

Helder Valadas Sardinha, BOSCH
“A redução das emissões é o 
principal reto da indústria automóvel 
nos próximos anos. Nesse sentido, 
para cumprir os objetivos de 2050, 
será necessário que a redução das 
emissões aconteça dia a dia. O 
motor de combustão interna ainda 
é atualmente o eixo central da 
mobilidade em todo o mundo, por 
isso, continuamos a investir para 
reduzir as suas emissões”.

José Correia, AUTO RECTO
“O principal desafio de mercado 
que temos de enfrentar é, 
fundamentalmente, conseguirmo-
nos adaptar a todos os avanços 
tecnológicos e atualizações, que, 
inevitavelmente, vão acontecendo ao 
longo dos anos”.

Carlos Gomes, ZF AFTERMARKET
“Os principais desafios para estes 
produtos é essencialmente aumentar 
a resistência destas máquinas aos 
sistemas “start & stop” que estão a 
ser massificados nos novos veículos. 
Estes novos sistemas são muito 
exigentes para o solenoide e demais 
mecanismos destes produtos, o 
que exige que as máquinas sejam 
mais robustas para resistir à maior 
sobrecarga de ciclos a que são 
sujeitas”.

Tiago Domingos, AUTO DELTA
“Continuaremos a falar deste tipo 
de produtos nos próximos tempos 
muito por culpa do facto de que 
manterão a sua influência, crescente 
nos motores a combustão modernos, 
nos automóveis com outros tipos de 
propulsão. Desta forma, é necessário 
manter esta gama de produto 
“debaixo de olho” e garantir uma 
oferta equilibrada e com qualidade 
para responder às solicitações dos 
nossos parceiros comerciais”.

Óscar Rocha, QSR
“Fazemos todos os esforços para 
garantir que os nossos produtos 
sejam de qualidade superior. Este tipo 
de material elétrico requer qualidade 
e durabilidade. Deste modo, o nosso 
departamento técnico, com larga 
experiência no sector, dispõe da mais 
atual tecnologia que permite ter um 
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DTS ELECTRIC
MF PINTO
Nuno Fonseca
www.mfpinto.com

1  Comercializamos preferencialmente alter-
nadores e motores de arranque da nossa 

marca (DTS Electric), embora tenhamos 
parcerias com outros fornecedores para 
preencher as necessidades dos nossos clientes.

2 Nós centralizamos essencialmente a 
nossa oferta no mercado de ligeiros 

de passageiros embora sempre que surja 
alguma solicitação dos nossos clientes 
conseguimos suprir essas necessidades 
com outros fornecedores que nos apoiam.

3  Comercializamos somente motores 
de arranque e alternadores novos, isto 

porque atualmente o mercado de recons-
truídos torna se pouco atrativo e rentável 
devido aos preços praticados pelo mercado 
de novos. Ao longo dos anos o mercado de 
novos tornou se muito competitivo e com 
a entrada de novos players no mercado o 
próprio preço das máquinas acompanhou 
essa mesma competitividade o que tornou 
o mercado de reconstruídos pouco ou nada 
rentável dai a nossa opção pelos novos.

4  Neste momento estamos atentos á di-
nâmica que este mercado proporciona 

e consequentemente ás necessidades dos 
nossos clientes. Estaremos certamente 
preparados para acompanhar toda essa 
evolução que exista no mercado elétrico.

VALEO
Jaime Lopez
www.valeoservice.pt

1/3 A Valeo oferece ao mercado IAM 
uma gama completa de alternado-

res e motores de arranque premium. A ofer-
ta Valeo é composta por três gamas: Valeo 
Origins: a melhor tecnologia e qualidade 
de equipamento original. Alternadores 
e motores de arranque Valeo OE, sem 
set-point, 100% fabricados, testados e 

validados para equipamento original pela 
Valeo. O acesso mais rápido às mais re-
centes tecnologias para novos veículos. A 
gama Origins é constituída por mais de 
1000 referências, cobrindo mais de 82% da 
frota portuguesa; Valeo CoreFlex: a oferta 
mais inteligente sem pontos de ajuste. 
Alternadores e arrancadores Premium, 
100% em conformidade com as especi-
ficações Valeo. A competitiva oferta sem 
casco da Valeo. A gama CoreFlex consiste 
em mais de 600 referências de alta rotação, 
cobrindo mais de 80% da frota portuguesa; 
Valeo ReGen: a oferta mais inteligente 
em produtos renovados. Ampla gama 
de alternadores e motores de arranque 
cobrindo desde os veículos mais antigos 
até aos mais recentes. 100% remanufac-
turada de acordo com as especificações do 
equipamento original e com um sistema 
rápido e flexível de gestão de invólucros. 
A gama ReGen é constituída por mais de 
1600 referências, cobrindo mais de 92% 
da frota portuguesa.

4  A Valeo iBSG 48V, uma solução ino-
vadora para reduzir as emissões de 

CO2 agora disponível para o aftermarket. 
Com o iBSG 48V (Integrated Belt Starter 
Generator), a Valeo enfrenta com sucesso 
o desafio de aumentar o desempenho dos 
veículos de combustão interna através da 
redução do seu consumo de combustível. 
Uma tecnologia destinada a generalizar-se 
no mercado nos próximos anos. A tecno-
logia Stop-start, pioneira da Valeo com 
i-StARS em 2010, foi um grande passo 
em frente. Desde então, foram estabele-
cidos desenvolvimentos tecnológicos cada 
vez mais complexos a fim de reduzir as 
emissões de CO2, incluindo a tecnologia 
de 48V que se tornará indispensável nos 
próximos anos. Consequentemente, os 
veículos eléctricos e a tecnologia de 48V 
dominarão o mercado até 2030. Em 2017, 
a Valeo começou a fornecer o primeiro 
equipamento com sistemas iBSG 48V com 
eletrônica integrada. Além de funcionar 
como alternador e motor de arranque, este 
sistema executa quatro funções adicionais 
que reduzem o consumo de combustível 
e, portanto, a emissão de CO2 até 6%. 
Recarrega a bateria para ajudar o motor e 
para fornecer energia aos serviços do veícu-
lo; Assiste o motor quando o veículo viaja 
a uma velocidade constante (em auto-estra-
das, por exemplo) para reduzir o consumo 
de combustível; Fornece apoio adicional 
ao motor durante a aceleração; permite 
ao veículo conduzir curtas distâncias em 
modo 100% elétrico. O sistema iBSG já 
está instalado em centenas de milhares de 
veículos, incluindo aplicações de gama 
asiática, alemã, britânica e francesa. Com 
o sistema iBSG, a Valeo está a contribuir 
activamente para a eletrificação dos veí-
culos. Existem 15 referências iBSG 48V 
já disponíveis no mercado independente.

acompanhamento pós-venda capaz 
de responder a essas necessidades”.

Nuno Fonseca, MF PINTO 
“O principal desafio é fazer face à 
feroz concorrência que existe. A 
quantidade de players no mercado e a 
melhoria dos produtos em si ao longo 
do tempo a juntar às constantes 
inovações que se introduzem no 
mercado elétrico ajudam a que seja 
um mercado sempre dinâmico e que 
obriga a uma constante atualização 
da concorrência existente”.

André Xisto, KRAUTLI
“Com a crescente tendência de 
procura de unidades novas no 
mercado, é necessário ter preocupação 
com a oferta de cópias de origem 
desconhecida e ter critérios de 
diferenciação de qualidade. 
Relativamente às unidades reconstruídas, 
só com critérios rígidos de qualidade 
na recolha de Cores e na aplicação de 
técnicas e materiais de fabricação de 
OES podemos garantir a qualidade de 
uma peça reconstruída e de qualidade”.

Javier Martinez Mate, MAGNETI MARELLI
“Existe atualmente uma vasta oferta 
destes produtos no mercado pós-
venda. É um mercado altamente 
fragmentado no qual aparecem, 
ano após ano, novos concorrentes. 
Além disso, estes produtos viram 
as suas funções evoluir com o 
aparecimento de novas tecnologias 
no mercado automóvel. O desafio 
é, portanto, oferecer um produto 
fiável, competitivo e atualizado. Uma 
oferta que se expande com a frota de 
veículos e evolui com as necessidades 
das marcas e dos automobilistas”.

As oportunidades 
de negócio 
dependem 
sobretudo da 
rapidez e da 
qualidade 
Cristna Costa, Vieira & Freitas




