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AUTOP 2022: a maior e mais inovadora 
de todas as edições

Depois de 4 anos, o melhor evento do setor automotivo do país está de volta. É 
com muito orgulho e emoção que anunciamos a décima sétima edição da AUTOP. 

Chegou a hora de matar a saudade, o momento de nos encontrarmos mais uma vez, 
o tempo de conectarmos ideias, negócios, empresas e pessoas. 
O evento vai ser um marco, porque representa a retomada definitiva do setor depois 
de dois longos e tenebrosos anos de pandemia. O mundo não é o mesmo. Muitas 
empresas fecharam. Os negócios que resistiram tiveram que mudar. As pessoas se 
transformaram. 
A AUTOP se propõe a ser em 2022 o espaço mais importante do país para discutir 
essas mudanças. Nosso maior objetivo é ajudar as empresas e os profissionais do 
setor a se qualificarem e se modernizarem, acompanhando a transformação digital 
pela qual estamos passando.
Vamos reunir o que há de mais relevante e atual no setor automotivo mundial. Nos-
so maior objetivo é que empresários, gestores, mecânicos, balconistas, reparadores, 
aplicadores, instaladores, frotistas, representantes e vendedores obtenham conheci-
mento e qualificação, façam networking e transformem as suas vidas. Para melhor!
A edição deste ano também vai ser a mais inovadora de todas.  O evento vai ser sus-
tentável, com iniciativas que promovem a não geração, redução, reaproveitamento e 
reciclagem de resíduos. Seremos o primeiro evento do setor, no Brasil, com esse pro-
pósito. Queremos promover ideias e ações para que diminuamos o impacto ambiental 
da sua cadeia produtiva do setor automotivo.
A AUTOP é uma referência nacional pela qualidade e é o único evento do país organi-
zado e realizado por uma entidade de classe. São muitas as possibilidades a serem 
exploradas para a apresentação das marcas, produtos e lançamentos dos fabricantes. 
Então, não perca tempo. Essa vai ser a melhor e mais inovadora de todas as AUTOPs. 
Venha fazer negócios, venha se relacionar, venha aprender! 

Ranieiri Leitão
Presidente do SSA-CE



Uma das coisas mais interessantes que existe é ver uma ideia nascer, trans-
formar-se em um evento e ver esse evento virar sinônimo de sucesso. Foi 

assim com a Autop, que chega à sua décima sétima edição como Feira Nacio-
nal de Autopeças, Motopeças, Acessórios, Equipamentos e Serviços. Realiza-
da pelo Sistema Sincopeças, Assopeças, Assomotos Ceará, a proposta desta 
edição é superar expectativas e debater os novos cenários e desafios do setor.  
Pessoalmente, vi a Autop nascer. E nascer já com a parceria do Sebrae 

Ceará. De lá para cá, os avanços foram inegáveis na comunidade automotiva local, que deu sal-
tos imensos na profissionalização dos seus filiados e na organização do seu sistema como um todo.  
Como evento, nem mesmo a pandemia e todas as suas consequências, que sacudi-
ram a economia mundial, conseguiram afastar a Autop do seu público e parceiros. A Fei-
ra reinventou-se. Vieram as adaptações e o uso de novas tecnologias na viabilização do even-
to que deu mostras da sua maturidade, sobrevivendo, com louvor, a esse enorme desafio. 
Agora, que chegamos à etapa da retomada, a Autop volta ainda mais forte. E pronta para de-
bater, instigar e focar nas inovações que surgem a cada momento nesse nosso mundo glo-
balizado. Afinal, esta edição vem com jeito de superação e de renascimento, mas vem, tam-
bém, com muita curiosidade de quem quer saber o que trazem marcas, produtos e lançamentos. 
Transformada em fórum de debates e vitrine de tendências, a expectativa é de que a Autop 2022 seja a 
melhor dos últimos anos. Melhor, porque representa a oportunidade da troca de experiências olho a olho, 
da possibilidade de novos negócios e do fortalecimento do setor. E melhor, também, porque vai represen-
tar o reencontro e uma aposta otimista no futuro. 

Alci Porto 
Diretor Técnico Sebrae Ceará

 

Vivenciamos atualmente um Ceará pungente, fruto do trabalho do seu povo, 
da responsabilidade social e de gestão do poder público e empresarial onde 

o comércio de bens, serviços e turismo é a mola propulsora de tudo isto, onde 
em nosso Estado é responsável por cerca de 760 mil empregos formais e tem 
participação de 75% do PIB. 
Quanto mais fazemos como empreendedores, mais responsabilidades assumi-
mos, os desafios são constantes e a resiliência do cearense demonstra a força 

deste povo, com ações planejadas, cuidando e formando líderes, divulgando, repassando saber e cuidan-
do das pessoas. Acompanhamos isto dia a dia sendo praticado no setor automotivo, um dos setores mais 
importantes da economia do nosso Estado. 
A força está no fazer, na união, no associativismo, presentes em todas as edições da AUTOP. Mais uma 
vez nesta “17ª” edição a essência vem da união entre empresários, clientes, colaboradores e fornecedo-
res, cujo objetivo a colher é o fortalecimento das relações humanas, inovações, práticas sustentáveis e 
grande geração de negócios. 
Desejo a todos os líderes e empresários do setor automotivo que unidos formam o Sincopecas, Asso-
pecas e Assomotos, na liderança do Presidente Ranieri Leitão, sucesso e grandes resultados, sendo 
exemplo para a representatividade do Ceará e do Brasil.

Mauricio Cavalcante Filizola
Diretor da Confederação Nacional do Comércio







PROGRAMAÇÃO

Palestras: Arena do Conhecimento
Dia 17 (Quarta-Feira)

16:15 IRB

17:05 Senai - Motor Diesel

17:55 Cofap

18:45 Senai - Sistema Elétrico Automotivo

19:35 Wega

20:25 Alex Tadeu

21:15 Dr. Carro

Dia 18 (Quinta-Feira)

16:15 Wega

17:05 IRB

17:55 Bastos Juntas

18:45 Senai - Motor Diesel e Suas Tecnologias

19:35 Maicon Klein - Diagnóstico de Veículos BMW

20:25 Marcos Bezerra e Dr. Carro - Como Montar uma Autopeça

21:15  Senai - Manutenção Moto

Dia 19 (Sexta-Feira)

16:15 Senai - Diagnóstico Sistemas Eletrônicos

17:05 Wega

17:55 Dr. Carro e Júlio Padronize - O Fantástico Mundo dos Motores

18:45 NGK

19:35 IRB

20:25 Senai - Motor Diesel e Suas Tecnologias  

21:25 Dr. Carro - Diagnóstico Avançado

Dia 20 (Sábado)

14:15 Luciano Guedes - Diagnóstico de veículos Audi/VW

15:05 Senai - Manutenção Moto

16:00 Julio Padronize - O Fantástico Mundo dos Motores

17:00 Senai - Motor Diesel e Suas Tecnologias

18:00 Dr. Carro e Julio Padronize - O Fantástico Mundo dos Motores

Palestra: Auditório Centro de Eventos
Dia 19 (Sexta-Feira)

18:30 Cícero Rocha - Empresas familiares desafios e soluções



PROGRAMAÇÃO

Palestras: Arena de Conteúdo II 

Data Hora 
início

Hora 
término Tema Expositor

17/08/2022 
(Quarta)

18:00 18:45 Direção elétrica Alex Tadeu - Tecnomotor
19:00 19:45 Tecnologias e falhas prematuras em turbos Daniel Melo - Mahle

20:00 20:45 Dicas de instalação e diagnóstico fag: rolamentos 
de roda Vicente Barbosa - Schaeffler

18/08/2022 
(Quinta)

18:00 18:45 Dicas de instalação e diagnóstico ina: bomba 
d´água eletrônica tmm Vicente Barbosa - Schaeffler

19:00 19:45 Especialista diesel Hailton Viana - Tecnomotor
20:00 20:45 Sistema climatização veicular Fabricio Costa - Mahle
21:00 21:45 Balconista de alta performance Francisco Gomes - SSA/Sebrae

19/08/2022 
(Sexta)

17:00 17:45 Dicas de instalação e diagnóstico ina: circuito 
primário e acessório Vicente Barbosa - Schaeffler

18:00 18:45 Sensor do abs e suas particularidades Alan Diego - DS Tecnologia Automotiva
19:00 19:45 Sistema de arrefecimento Fabricio Costa - Mahle

20:00 20:45 Novas tecnologias em suspensão e amortecedores Juliano Caretta/Monroe Amortecedores

20/08/2022 
(Sábado)

17:00 17:45 Adaptações, codificações e programações com 
scanner de diagnóstico Gilson Pereira - Autel Brasil

18:00 18:45 A eficiência do seguimento de reparação 
automotivo em números Claudio Araujo 

Palestras: Arena de Conteúdo I 

Data Hora 
início

Hora 
térmi-

no
Tema Expositor

17/08/2022 
(Quarta)

18:00 18:45 Sensor do abs e suas particularidades Alan Diego - DS Tecnologia Automotiva
19:00 19:45 Lubrificantes automotivos Jayro Soares - Maxon Oil
20:00 20:45 Componentes de motor e gestão da oficina Marcelo Berri e Alexandre - Rio

18/08/2022 
(Quinta)

17:00 17:45 Linha automotiva Orbi Rodrigo Araujo - Orbi Química
18:00 18:45 Qualidade BFX e conceitos tecnológicos Ricardo Martins - BFX Borrachas
19:00 19:45 Palestra de linha leve com diagnósticos bosch Humberto Pegoto/ Denilson Alves - Bosch

20:00 20:45 KYB esclarece: mistérios da suspensão veicular Alexandre Parise - KYB do Brasil

21:00 21:45 Lubrificação Jayro Soares  - Maxon Oil

19/08/2022 
(Sexta)

17:00 17:45 Linha automotiva Orbi Rodrigo Araujo -Orbi Química
18:00 18:45 Lançamentos Bosch Ismael Ramos/ Denilson Alves - Bosch
19:00 20:00 Forum mulheres no setor automotivo Autop
20:00 21:00 Forum mulheres no setor automotivo Autop

20/08/2022 
(Sábado) 17:00 17:45 Dicas de instalação e diagnóstico Luk: embreagens e 

sistemas de acionamento Vicente Barbosa - Schaeffler



PROGRAMAÇÃO

Arena Central 

Data Hora 
início

Hora 
término Tema Expositor

17/08/2022 
(Quarta)

18:00 19:00 Palestra diagnóstico em sistema de gasolina Humberto Pegoto e Denilson Alves - Bosch

19:00 20:00 KYB esclarece: mistérios da suspensão veicular Alexandre Parise - KYB do Brasil

18/08/2022 
(Quinta)

17:00 17:30 Congresso Brasil Itália de injeção diesel US Brasil / Autop

17:30 18:30 Congresso Brasil Itália de injeção diesel US Brasil / Autop

18:30 19:30 Congresso Brasil Itália de injeção diesel US Brasil / Autop

19:30 20:30 Diagnose e instrum. de veíc. híbridos e elétricos  Frederico Bastos - Autel Brasil

20:30 21:30 Componentes de motor e gestão da oficina Marcelo Berri e Alexandre - Rio

19/08/2022 
(Sexta)

17:00 19:00 Identificando falha de módulo ou falha de 
arquivo no sistema de injeção eletrônica Ismael Pereira - Autel Brasil

19:00 20:00 Congresso Brasil Itália de injeção diesel US Brasil / Autop

20:00 21:00 Congresso Brasil Itália de injeção diesel US Brasil / Autop

21:00 22:00 Diagnóstico avançado com osciloscópio david Gustavo - Alfa Car/SSA

20/08/2022 
(Sábado)

15:00 16:00 congresso Brasil Itália de injeção diesel US Brasil / Autop

16:00 17:00 Congresso Brasil Itália de injeção diesel US Brasil / Autop

Congresso - Arena Central
Data Hora 

início Hora término Tema Palestrante Entidade/Empresa

18/Ago

17:00hs 17:30hs Abertura do Congresso Celso Morila US Brasil

17:30hs 18:30hs Tecnologias diesel no mundo Francesco Covello Kdiesel

18:30hs 19:30hs Obtendo lucro com sua empresa Cláudio Araújo O segredo das 
oficinas lucrativas

19/Ago

19:00hs 20:00hs Palestra sobre diagnóstico common rail e combustão verde 
no Brasil Celso Morila Kdiesel

20:00hs 21:00hs Palestra sobre certificação do reparador no Brasil  Alexandre Xavier IQA

15:00hs 16:00hs Palestra sobre tema união da classe automotiva Ranieri Leitão SSA

20/Ago 16:00hs 17:00hs Encerramento oficial do congresso em roda de debate com 
todos participantes

Entidades e 
empresas do setor 
diesel



EXPO
SITO
RES

Apoio Organização e realização

Patrocínio
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EXPOSITORES

Oferece uma linha ampla de produtos da mais alta 
qualidade e segurança. Capa correia dentada / quebra-sol / 
grade do para-choque.
www.2mplastic.com.br - (19) 3849-1767
Av. C /Rua 3 (98)

Durante mais de cinco décadas tem trabalhado para que os 
motores funcionem de maneira mais eficiente e durante o 
maior tempo possível. Válvulas para motor.
www.valbrasltda.com.br - (51) 3343-1079 / (11) 3871-1230
Av. C /Rua 12 (34)

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará é um ór-
gão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (Sedet), que tem por finalidade a execução da po-
lítica de desenvolv. econômico, industrial, comercial, de ser-
viços, agrop. e de base tecnológica no território cearense.
www.adece.ce.gov.br - (85) 3108-2700
Av. C /Rua 15 (150)

Está presente em todo território nacional através de parce-
rias com seus distribuidores e fornecimento para a indústria. 
Linha completa de todos os fusíveis, cabos de bateria, cor-
doalhas, garras, cabos de transferência, terminais, ponteiras 
e porta fusíveis.
www.amscomponentes.com.br - (11) 5896-4775
Av. C /Rua 12 (28) 

Desenvolve, fabrica e distribui uma linha completa de ve-
dações hidráulicas, pneumáticas, reparos, peças e com-
ponentes. O-rings, kit de ferramenta para montagem de 
caixa, ferramenta para sacar retentor, gaxetas, raspadores, 
arruelas, anéis guias, retentores.
www.agel.com.br - (11) 4133-2000
Av. C /Rua 11 (40)

Empresa de eletrônica automotiva que combina e integra 
desenho e fabricação de produtos e sua distribuição des-
de a China para o mundo. Nossa divisão de led lighting se 
especializa na fabricação de uma ampla gama de produtos.
Luminaria led automotiva e luminaria off road
www.alemargroup.com.br - (11) 9.7200-8787
Av. D /Rua 9 (58)

Atenta às tendências de mercado, enxergou a oportunida-
de de produzir mecanismos de direção, bombas de direção 
hidráulicas, axiais, componentes de direção, reservatórios, 
barras e braços e outros.
www.ampri.com.br - (11) 2147-7778
Av. D /Rua 9 (52)

Trabalha com peças de reposição para motores de veículos 
nacionais e importados com qualidade e procedência, além 
da tecnologia avançada na projeção de suas peças.
Aneis, bronzinas, pistões, juntas, tuchos e válvulas e outros.
www.apexengine.com.br - (11) 4154-5809 
Av. C /Rua 11 (47)

Está localizada no interior do estado de São Paulo, na cida-
de de Jaboticabal, conta com 350 colaboradores e uma área 
de 8 mil m². Com mais de 2.300 Itens no portfólio, atende 
mais de 5 mil aplicações. Retentores para as linhas leve, pe-
sada, utilitários, agrícola, amarela, moto e industrial.
www.arcaretentores.com.br - (16) 3209.2400 
Av. B /Rua 12 (29)

Integrar os participantes de Off Road e dos diversos Clubes 
do Brasil e gerar negócios para as micro e pequenas empre-
sas deste segmento.
www.autop-offroad.com.br - (85) 3206-6191 
Av. C /Rua 14 (03)
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EXPOSITORES

Instalada em um moderno parque industrial, fabrica produ-
tos de alta qualidade. Conta com profissionais altamente 
qualificados e completa assitência técnica.
Induzidos para motores de partida, estatores para alternado-
res, rotores para alternadores
www.arielo.com.br - (14) 3252-2466
Av. C /Rua 2 (112)

Empresa com 10 anos de mercado, presente e validada 
em mais dois paises, Colombia e ParaguaI, sendo auto-
ridade em iluminacao automotiva para veiculos da linha 
leve, pesada e moto.
www.asx.com.br - (75) 3481-4099
Av. D /Rua 3 (95)

Ferramentas automotivas precisam ser soluções completas, 
tecnológicas, digitais e inteligentes voltadas para profissio-
nais que buscam atender as novas tendências do mercado. 
Scanner de diagnóstico, solução para calibração e alinha-
mento de rodas, sensores de pressão de pneus e outros.
www.autel.com/br/ - (19) 3114-8138
Av. C /Rua 6 (77)

Há mais de 15 anos, a AuthoMix marca presença no mer-
cado automotivo, com mais de 4.000 itens em portfólio 
e uma linha completa de produtos para as principais 
frotas de veículos no país, atendendo aos segmentos 
leve, pesado e motos.
www.authomix.com.br
Av. A /Rua 6 (73)

Revista regional especializada no setor automotivo, 
com forte atuação no setor. Parceria com Senai Ceará 
em palestras técnicas.
www.autorevistaceara.com.br - (85) 3038-5775
Av. A /Rua 1 (132)

Revista com projeto de comunicação exclusivo para 
balconistas de autopeças.
www.balconistasa.com
Av. C /Rua 1 (123)

Oferece aos consumidores a mais completa linha de produ-
tos automobilísticos desenvolvida especialmente para a lim-
peza, manutenção, cuidado e embelezamento de veículos, 
proporcionando tecnologia e qualidade no desenvolvimento 
do produtos. Tecbrilho, Teccool, Tecfresh,Tecmotor e outros.
www.baston.com.br - (42) 3252-1705
Av. A /Rua 15 (154)

Atua na produção e distribuição de juntas e retentores 
para motores comerciais, leves e pesados nas linhas 
nacional e importada. 
www.bastosjuntas.com.br - (85) 3282-1583
Av. B /Rua 1 (135)

Os lançamentos são desenvolvidos com o que há de mais 
moderno em tecnologia, atendendo clientes da reposição e 
sistemistas. Suporte de motor, suporte de câmbio, buchas 
de bandejas, kits de amortecedores, kits de coifa homoci-
nética e outros.
www.bfx.ind.br  - (19) 3573-6363
Av. C /Rua 3 (98)







Av. B /Rua 12 (30)

Venha nos visitar

QUANDO O ASSUNTO É ILUMINAÇÃO 
AUTOMOTIVA, NOSSO ORGULHO É UNIR 

DESIGN, TECNOLOGIA E SEGURANÇA 
PARA CRIAR SOLUÇÕES ORIGINAIS.
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EXPOSITORES

Trabalha com a transformação de elastômeros para a fa-
bricação de peças técnicas destinadas principalmente ao 
atendimento do setor automotivo. Desde agosto de 2018 faz 
parte do grupo suíço Datwyler. Amortecedores de cabine, 
buchas, coifas, coxins, diafragmas para freio a ar e outros.
www.bins.com.br  - (51) 3511-5000
Av. B /Rua 4 (92)

Apresentará aos visitantes da Autop suas novidades em pro-
dutos, além do amplo portfólio de autopeças, equipamentos 
de teste e de diagnósticos, serviços, treinamentos e o ex-
clusivo programa de fidelidade para oficinas. Soluções inte-
gradas dentro do conceito “Peças, Diagnósticos & Serviços 
para Oficinas”, Pure Air Premium, lançamento de linha de 
iluminação para veículos leves e pesados,
www.brasil.bosch.com.br - 0800 704 5446
Av. B /Rua 7 (66B)

Somos uma empresa especializada em elevadores de qua-
lidade garantindo maior segurança, praticidade e agilidade. 
Elevador automotivo, balanceadora, desmontadora, rampa 
de troca de óleo, rampa de alinhamento
www.boxtop.com.br - (47) 3520-2700
Av. C /Rua 10 (53)

Os engates possuem um padrão de qualidade a ser segui-
do, suportando até 700 quilos de tração e com pintura epóxi 
resistente a corrosão, humidade e produtos químicos. Feito 
sob medida para cada modelo veicular, utilizando as fura-
ções originais do carro e sem furos adicionais na estrutura.
www.engatesbrucke.com.br - (61) 9.8154-7423
Av. B /Rua 14 (05)

Estrutura moderna e o conhecimento de décadas para de-
senvolver as melhores soluções em sistemas de iluminação 
e peças técnicas injetadas. Implementos rodoviários, faróis, 
lanternas internas e externas para ônibus e outros.
www.braslux.com.br - (54) 3218-6500
Av. B /Rua 12 (30)

Produz cabos de comando e sistemas de comando originais 
para as principais montadoras instaladas no Brasil. Possui 
mais de 2.000 itens em catálogo.
www.cabovel.com.br - (11) 3604-8855
Av. A /Rua 7 (67B) 

Macacos hidráulicos, jacarés, prensas hidráulicas, guinchos, 
linha completa para o mercado de reparação automotiva, li-
nha de movimentação, linha agrícola, cilindros hidráulicos 
para diversos segmentos.
www.bovenau.com.br - (47) 3531-1950
Av. B /Rua 11 (43)

Sendo distribuído no mercado nacional há mais de 
35 anos,  conta com a liderança no segmento de 
descarbonizantes e sua marca é referência no mercado 
de reparação automotiva.
www.car-80.com - (19) 2108-1000
Av. A /Rua 4 (85B)

Indústria de eletroventilador, motor de limpador, polias ele-
tromagnéticas, embreagens viscosas, abraçadeiras, limpa-
dor de parabrisas, palhetas, motores de levantar vidros.
www.cemakautomotive.com.br - (14) 3614-1530
Av. C /Rua 2 (112)
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EXPOSITORES

Empresa 100% brasileira comprometida em fabricar produ-
tos com tecnologia de ponta e respeitando o meio ambiente. 
Abraçadeiras de fixação da cruzeta do cardan com apoio la-
teral, abraçadeiras de fixação da cruzeta do cardan modelo 
original e outros.
www.centrafix.com.br - (16) 3667-0298 / (16) 3667-3367
Av. C /Rua 3 (98)

Reconhecidas pela tecnologia e qualidade, as marcas são 
líderes no mercado de reposição com o maior porfólio para 
veículos leves, pesados e motos. Destaque para Cofap, que 
tem a liderança na linha de amortecedores, com 99% de co-
bertura de frota.
www.mmcofap.com.br - 0800 0194054 / 0800 0191638
Av. A /Rua 1 (136)

Produzida por quem há mais de 50 anos entende quwe quali-
dade e segurança é fundamental para veículos automotivos.
Espelhos retrovisores de excelente qualidade.
www.codisaretrovisores.com.br - (11) 2945-2725
Av. C /Rua 13 (15)

Tradição de mais de 50 anos no mercado de reposição, 
produz lanternas automotivas . Lanternas acrilicas de 
excelente qualidade.
www.cofranlanternas.com.br - (11) 2945-2719
Av. C /Rua 13 (15)

Investimento em tecnologia com a aquisição de novos equi-
pamentos e qualificação da mão de obra. 
www.cofranretrovisores.com.br - (11) 3937-9660
Av. B /Rua 11 (43)

Um dos maiores e mais inovadores parceiros tecnológicos 
da indústria automotiva mundial. Estará presente com seu 
portfólio de produtos em conjunto com as marca do Grupo 
Continental Automotive, ContiTech e Tires.
www.contitech.com.br - 0800 0111-572 
Av. B /Rua 8 (66A)

Toda a linha de motores Cummins do Brasil,  peças genuí-
nas, turbos, filtros, lubrificantes e outros componentes que 
só a DCDN oferece com garantia de fábrica. Atuando no nor-
deste brasileiro desde 1983, a DCDN tem forte penetração 
nos mercados automotivo, energia, construção, marítimo e 
agrícola. Motores, injetores, turbos, paleteira.
www.dcdn.com.br - (85) 4011-6400

Sistemas de transmissão, vedação e gerenciamento térmico 
de veículos e máquinas. Fundada em 1904 tem no EUA. No 
Brasil há 75 anos, opera em Gravataí (RS), Campinas, Jun-
diaí, Limeira e Sorocaba (SP). Juntas homocinéticas e kits de 
reparo, eixos cardans, eixos diferenciais, componentes e lu-
brificante, produtos de suspensão, amortecedores e direção, 
cubos de roda, selante Reinzosil e outros.
www.dana.com.br - (51) 3489-3000
Av. C /Rua 10 (51)

Empresa global, que desenvolve o seus produtos em parce-
ria com as principais montadoras do mundo. Através de sua 
experiência de mais de 110 anos, emergiu como  fornecedor 
global de soluções de sistemas para veículos. Correias, ten-
sionadores, kits de distribuição, cabos de vela e outros.
www.dayco.com/pt - (11) 3146-4818
Av. A /Rua 5 (79)
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Disnac, Indústria de Artefatos de Borracha, empresa do 
Grupo Daud localizada em Leme-SP, especializada na fa-
bricação de tapetes automotivos atendendo montadoras e o 
mercado de reposição, pisos e forrações, perfis em EPDM 
para caxilharia e tapetes de caminhões.
www.carfloor.com.br - (19) 3572-9260
Av. D /Rua 2 (110)

Produz batentes automotivos em poliuretano. Possui 
5 anos de mercado, certificação ISO 9001:2015 e um 
portfólio de mais de 200 modelos permitindo as mais 
diversas aplicações.
www.djindustria.com.br - (11) 5563-7819
Av. C /Rua 14 (11) 

Há 30 anos sendo referência de qualidade e tecnologia em 
iluminação automotiva com a marca D’Paula e expansão da 
marca LCG a linha de contato de ignição com mais de 190 itens 
entre comutadores, cilindros, chaves, travas e interruptores.
www.dpaula.com.br - (11) 4199-3737
Av. C /Rua 11 (47)

Hoje com estrutura de mais de 12.200 m², um portfólio com 
mais de 1200 itens, atuando no mercado nacional e interna-
cional para mais de 30 países. Sensor de nível de combus-
tível / abs / map / tps, atuador de marcha lenta, regulador de 
pressão, módulo de combustível e outros.
www.ds.ind.br - (17) 3227-1446
Av. C /Rua 11 (47)

Atua no segmento de acessórios, elétrica e injeção eletrôni-
ca. Anéis e vedações, botões de partida, chaves, caixa de 
fusíveis, porta fusíveis, carburação, interruptores  e outros.
www.dscautopecas.com.br - (11) 4178-1798
Av. C /Rua 4 (91)

Fabrica de tambores de freios, discos de freio e cubos de 
roda para veículos comerciais e fornecedora das principais 
montadoras do segmento. Localizada em Maracanaú (CE), 
atualmente faz parte do grupo espanhol CIE automotive.
www.durametal.com.br - (85) 4008-0400
Av. A /Rua 8 (61)

Estande 102-A

Fabricantes de palhetas automotiva. Fornecedora de peças 
originais em diversas montadores e aplicações para aproxi-
madamente 100% da frota de veículos.
www.dyna.com.br - (11) 2423-2100
Av. D /Rua 9 (52)

Fornecedora mundial de equipamentos originais automoti-
vos é marca registrada de qualidade, segurança, serviço, 
disponibilidade e confiabilidade. Juntas de cabeçote, jogos 
de juntas, retentores, parafusos, juntas líquidas.
www.elring.pt - (19) 3124-9000
Av.A /Rua 13 (16)

Especializada na fabricação e remanufatura de embreagens 
nas linhas pesada, média, agrícola, leve e performance (ert 
racing transmission). Rolamentos, atuadores hidráulicos e 
volante de motor.
www.embreagex.com.br - (11) 4661-1212
Av. D /Rua 12 (33)
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Fabricante do mercado de acessórios para rodas e segmen-
tos; referência de excelência nos processos de criação e 
fabricação de produtos no ramo automotivo. Rodas automo-
bilísticas e seus componentes.
www.emblemax.com.br - (11) 2268-1034
Av. B /Rua 14 (12)

Fabricante de peças automotivas para veículos leves, pe-
sados e agrícola. Especializada também na fabricação de 
produtos injetados em alumínio e zamak para diversos seg-
mentos. Tomadas elétricas dentro das normas ISO, válvulas 
pneumáticas; sistemas de freio pneumático e outros.
www.engatcar.com.br - (54) 3535-1771
Av. B /Rua 13 (139)

Federação Cearense de Automobilismo - FCA, filiada a Con-
federação Brasileira de Automobilismo - CBA.
www.fca.com.br - .(85) 3224-4078
Av. C /Rua 1 (128)

Importadora de peças para, linha leve, media, pesada e ma-
quinas agricolas.
Farol de led, lanterna, farol para caminhoes, palhetas, lam-
padas de led, induzidos, motores de partida, alternadores, 
valvulas solenoides, sensores e etc.
www.flxbrasil.com.br - (62) 39116511
Av. C /Rua 13 (16)

Fundada em 1978 iniciou suas atividades como prestadora 
de serviços no ramo de recondicionamento de sistemas de 
freio a ar. Servos de embreagem, reguladores de pressão, 
válvulas de pedal, reparos de cabeçotes e outros.
www.farj.com.br - (11) 3511-9666
Av. C /Rua 11 (42)

Produz e comercializa cerca de 28 milhões de peças auto-
motivas por ano. Regulador de voltagem, retificador, diodo, 
lâmpada, bomba de combustível, bico injetor, eletroventila-
dor, bobina de ignição, módulo de ignição e outros.
www.gauss.com.br - (41) 3021-2300
Av. A /Rua 11 (45)

Fundada em 2016 a Gomma Pneus é a empresa de distribui-
ção de pneumáticos do Grupo Autoamerica. Importa pneus 
de ótima qualidade fabricados na Ásia e na Europa, todos 
certificados pelo Inmetro. Pneus linhas leve, pesada e agrícola 
e óleo lubrificante.
www.gommapneus.com.br - (85) 9.9946-6424 
Av. B /Rua 13 (17)

Equipamentos de alta precisão e apta a produzir localmente 
todos os produtos de sua gama. Funcionários habilitados e 
competenes e com larga escala produtiva. Reservatórios de 
expansao ,de sistema de limpador de para brisas,  de partida 
a frio para carros flex, tampas reservatórios e outros.
www.gonel.com.br - (11) 5668-3200
Av. D /Rua 13 (14)

A maior linha de calotas do mercado.
www.gridcalotas.com.br - (11) 4057-7500 
Av. B /Rua 4 (93)

Se destaca entre os fabricantes de lubrificantes automotivos 
e industriais do Brasil. Localizada na cidade de Lorena, no 
eixo das cidades Rio de Janeiro-São Paulo, atua em todo o 
território nacional e América do Sul. Lubrificantes automoti-
vos e industriais
www.gtoil.com.br - (12) 3152-2623
Av. D /Rua 12 (26)
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Opera globalmente com um portfólio diversificado e em seus 
mais de 140 anos de história atende às diversas necessida-
des de consumidores através de suas marcas. Entre elas, 
LOCTITE® e TEROSON®, especialistas no mercado de ma-
nutenção e reparação automotiva.
www.loctite.com - 0800 882-1547
Av. B /Rua 8 (60)

Desenvolve e fabrica soluções em filtração e gerenciamen-
to de fluidos para renomados fabricantes de automóveis e 
motores, assim como para diferentes áreas de aplicação na 
indústria. Filtros de ar de veículos, de óleo, de óleo de engre-
nagem, de combustível e outros.
www.hengst.com - (47) 3027-9070
Av. C /Rua 14 (10)

Especialista na fabricação de fusíveis automotivos, há 
20 anos produzindo com a melhor qualidade do mercado, 
know-how de diversos componentes automotivos elétricos. 
Fusível, porta fusível, cordoalhas, cabos de transferência, 
terminais para baterias, conectores e outros.
www.hikari.ind.br - (11) 3923-8481
Av. C/ Rua 11 (47)

Unidade fabril de máquinas e equipamentos para o setor au-
tomotivo, envolvendo o segmento de linha leve e linha pesa-
da, o grupo compõe de uma unidade de pintura eletrostática 
com cabines de pintura estacionária e de linha, uma unidade 
de metalúrgica com equipamentos de ponta. Alinhadores de 
direção, rampas pneumáticas, desmontadora de pneus, ba-
lanceadoras de rodas, elevadores automotivos.
www.ibacar.com.br - (41) 3565-2075
Av. C /Rua 4 (87)

Atua em todo território nacional na fabricação de componen-
tes elétricos automotivos. Reguladores de tensão, retifica-
dores, interruptores, alternador, motor de partida, capacitor, 
rolamento e outros.
www.ikro.com.br - 0800.606.3300
Av. C /Rua 11 (47)

Um dos maiores produtores de graxas e lubrificantes do Bra-
sil. Sua linha de produtos chamada UNI oferece uma opção 
completa e tecnológica para todos os tipos de aplicação. 
Fórmula Synth, fórmula Tech, graxas e outros
www.ingrax.com.br - (41) 2160-7700
Av. D /Rua 4 (89)

 

Produtos com qualidade e tecnologia comprovada. Atenta 
aos novos lançamentos de veículos, tem foco na linha de 
rolamentos e cubos de roda para veículos nacionais e im-
portados. Rolamentos, cubos de roda, radiadores e outros.
www.irbrolamentos.com.br - (11) 5068-2268
Av. A /Rua 1 (133)

As principais linhas de atuação correspondem à fabricação 
de peças para os sistemas de suspensão, eixo dianteiro e 
traseiro, freio, câmbio, motor e tração. Embuchamentos da 
manga do eixo, garfos do câmbio, pinos e buchas da sus-
pensão, pinos e roletes da sapata do freio, e outros.
www.irmacestari.com.br - (11) 3488-1950
Av. B /Rua 9 (54B)
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Mostra, em sua história, uma lição de força de vontade e 
superação na construção de um modelo de crescimento.
Linha completa de suspensão, motor, transmissão. 
www.isapa.com.br - 0800.702-2575
Av. B /Rua 13 (23)

Desenvolve e fabrica componentes de iluminação para ca-
minhões, ônibus e implementos rodoviários e agrícolas, sen-
do reconhecida no país pela qualidade de seus produtos.
Lanterna Volvo FH led, do Scania Stream line, do módulo 
Randon adaptação e outros.
www.ivaautopecas.com.br - (054) 3419-3647
Av. B /Rua 12 (37)

Especializada na fabricação de mangueiras automotivas, as-
sim como tubos flexíveis de borracha para tratores, ônibus, 
caminhões e equipamento para as indústrias. 
www.jamaicamangueiras.com.br - (11) 2023-8388
Av. D /Rua 10 (50)

Especializada na remanufatura de embreagens. Produtos 
que passam por um processo de reindustrializaçao com os 
mesmos critérios e a qualidade de um equipamento original. 
Embreagens linha pesada.
www.jarauto.com.br - (85) 3276-3032
Av. D /Rua 14 (09)

Lanternas automotiva
Site em contrução - (11) 4787-6001
Av. C /Rua 13 (21)

Marca consolidada em importação de autopeças. Sempre 
com qualidade e produzindo em fábricas que fornecem para 
montadoras em todo o mundo. Anéis de pistão, bronzinas.
www.kictech.com.br - (44) 3123-5959
Av. C /Rua 12 (27)

As ferramentas King Tony são elaboradas  com a mais alta 
tecnologia e precisão e sua qualidade é certificada pelas 
mais rígidas normas e laboratórios do mundo. 
www.kingtony.com.br - (11) 2915-1001
Av. D /Rua 4 (88)

Atualmente a linha de produtos é composta por mais de 
3.500 kits para veículos nacionais e importados, da linha 
leve e pesada. Kits para suspensão, homocinética, roda, 
câmbio, direção, motor, freio e outros.
www.kitcia.com.br - (11) 2411-2222
Av. A /Rua 1 (133)

Especializada em acabamentos para veículos leves investe 
continuamente em tecnologia para o desenvolvimento de 
produtos. Grade frontal do radiador, para-barro, ponteira de 
para-choque, moldura de para-lama e outros.
www.kjautopecas.com.br - (11)4187-3733
Av. C /Rua 13 (21)

Subsidiária da multinacional alemã, do segmento de com-
ponentes eletrônicos, eletromecânicos e mecatrônicos para 
a indústria automotiva. Está no Brasil desde 1978 com 3 
fábricas e fornecedora das maiores montadoras do mundo.
Chaves de seta, interruptores, módulos, comutadores, air 
bags e outros.
www.kostalbrasil.com.br - (011) 2139 - 6100
Av. B /Rua 1 (130)





38 - Catálogo Autop 2022

EXPOSITORES

Indústria de produtos químicos automotivos, produz e de-
senvolve produtos de alta performance. Aditivos para radia-
dores, água desmineralizada, nanotech, perfect clean, limpa 
tbi, k50, k50, konvertech, limpa radiador e outros.
www.koube.com.br - (41) 3048-9292 
Av. B /Rua 4 (84B)

Com as marcas premium Kolbenschmidt (KS), Pierburg, 
bem como a marca BF, a Motorservice é um dos maiores 
fornecedores de componentes do motor para o mercado de 
reposição independente. Anéis, bielas, bronzinas, camisas, 
conjuntos motor (kit), válvulas, pistões e outros.
www.ms-motorservice.com.br - (19) 3466- 9620
Av. A /Rua 8 (67A)

Atende o mercado brasileiro e toda a América do Sul, fa-
bricando amortecedores para os mercados automotivo leve 
e pesado e para motocicletas, além das linhas ferroviária, 
aeronáutica e marítima. Amortecedores, kits de montagem 
de amortecedor, kits de proteção de amortecedor
www.kyb.com.br - (041) 3012-3620  / 0800 9400 592
Av. A /Rua 3 (101)

Comprometida com a qualidade e melhoria contínua, com 
o intuito de fornecer aos seus clientes produtos e serviços 
de qualidade. Peças de acabamentos, bombas hidráulicas, 
cardans e componentes, caixas de direção, freios e outros.
www.lng.com.br - (11) 4529-1444
Av. D /Rua 3 (96)

Da fundação aos dias atuais a Loja do Mecânico aumen-
tou consideravelmente sua gama de produtos com foco no 
bem-estar do cliente e hoje comercializa: ferramentas pneu-
máticas, auto center, injeção eletrônica, funilaria e pintura, 
auto elétrica, para moto, linha pesada, lava a jato e outros.
www.lojadomecanico.com.br - (11) 3508-9979
Av. B /Rua 10 (48B)

Oferece uma linha completa de lubrificantes 
e graxas industriais e automotivas. 
www.alliancelubrificantes.com.br - (11) 3579-9222
Av. C /Rua 14 (13)

Líder internacional no desenvolvimento e fornecimento para 
a indústria automotiva. Na Autop 2022 a empresa dará 
destaque à sua linha de filtros, componentes de motores, 
compressores de ar-condicionado, além de sua linha com al-
ternadores e acionadores/motores elétricos para a linha au-
tomotiva pesada, com aplicações para ônibus e caminhões 
das principais montadoras. 
www.mahle-aftermarket.com – 0800 0150 015
Av. B /Rua 5 (78)

Pioneira no fornecimento de peças elétricas para o mercado 
de reposição e ao longo dos anos vem investindo em tecno-
logia, desenvolvimento e certificações. Acendedor, botão de 
partida, caixa de fusíveis, chave direcional, chave geral, co-
mutador de faróis, comutador de ignição e outros.
www.marilia-sa.com.br - (11) 2842-6100
Av. B /Rua 3 (100)

Pioneira na fabricação de todos os tipos de reservatórios 
automotivos, grades, lanternas. Temos em nosso portifólio, 
60 linhas de produtos voltadas ao mercado de auto peças.
Reservatório de agua do radiador, duto de ar, reservatório de 
para-brisa, reservatório de partida a frio e outros.
www.marvini.com.br - (11) 4777-1354 
Av. C/ Rua 13 (21)
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Vasta experiência de mercado credencia a oferecer pro-
dutos e serviços com excelência. Linha de escapamentos 
leves e pesados, catalisadores e acessórios para o sistema 
de exaustão.
www.mastra.com.br - (19) 3446-4300
Av. D /Rua 13 (19)

Referência em suspensão, axiais, bandejas, terminais, pivos 
e aditivos para radiadores com a garantia de alto desempe-
nho, durabilidade e custo competitivo para os seus clientes. 
www.maxeen.com.br - (85) 4012-1313 / (71) 2105-2600
Av. D /Rua 12 (26)

Opção de lubrificante com alta qualidade e com um custo 
menor que os óleos considerados de marca. O nosso obje-
tivo é oferecer um produto com excelente custo x benefício. 
Lubrificantes para linha leve, linha long life, linha transmis-
são e engrenagens e outros.
www.maxonoil.com.br - (41) 3383-2000
Av. D /Rua 12 (26)

Desde o início, o objetivo sempre foi ambicioso: tornar-se 
a melhor e maior empresa nacional no segmento de peças 
de injeção eletrônica. Bicos injetores, prolongadores do bico 
injetor, reparos para bico injetor, flautas e outros.
www.mecabrazil.com - (11) 4329-3800
Av. D /Rua 2 (10)

Importadora e distribuidora de peças para veículos de pas-
seio e utilitários, especializados em calço de motor, calços 
de câmbio e coxins de amortecedor.
www.meilleur.com.br - (47) 3444-2795
Av. D /Rua 12 (32)

Com 20 anos no mercado atua com foco em peças para 
carros antigos. Fabricação própria baseado em modelos ori-
ginais de fábrica, com a mesma garantia de procedência dos 
modelos originários das montadoras.
www.metallico.com.br - (19) 3829-4804

Inicou as atividades em 1993 no ramo de ferramentaria, em 
2001 deu inicio a linha de injeção de plásticos e borrachas 
no mercado de sistemistas e em 2012 surgiu a linha de pro-
dutos próprios. O catálogo conta com mais de 1.000 Itens 
das principais marcas de veículos do país.
www.mgmangueiras.com.br - (11) 4049-5817
Av. C /Rua 12 (28)

Fabrica capas de banco e capas externas e triângulos de se-
gurança. Atendendo as mais variadas normas de segurança 
e qualidade. E em breve implantará o programa ISO.
www.vhip.com.br - (11) 2071-6417
Av. B /Rua 3 (106)

Especialista em usinagem de alta complexidade com produ-
tos reconhecidos pela qualidade está presente em 28 paí-
ses, fornecedores das principais montadoras do brasil.
Pinos, parafusos, engrenagens, porcas, anéis e outros.
www.mic.ind.br - (11) 4546-8100
Av. D /Rua 12 (46)
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Em meados de 1985 iniciou o desenvolvimento da linha 
automotiva para o mercado de reposição, promovendo o 
crescimento com uma atuação cada vez mais ampla 
e ousada. Bucha, suporte do motor, suporte do amortecedor, 
mobkits e bieletas
www.mobensani.com.br -  (11) 3736-7800
Av. A /Rua 5 (85A)

Atua no ramo de prototipagem e impressão 3D com proces-
so de microfusão, e desenvolvimento e produção de peças 
para linha pesada, modelos fundidos em alumínio e resina.
Hélice ventilador, cubo viscoso, ventilador viscoso e outros 
para linha pesada.
www.modefer.com.br - (11) 2078-3939
Av. D /Rua 8 (64)

Um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos ori-
ginais de sistemas e componentes de ride control e suspen-
são. Amortecedores, bandeja suspensão, bieletas, buchas, 
coxins, juntos homocinéticas, kits, terminal axial e outros 
para linha pesada e leve.
www.monroe.com.br  /  www.monroeaxios.com.br - 0800.166.004
Av. B /Rua 6 (72)

Atua no fornecimento de peças automotivas, parte dos sis-
temas de transmissão, de suspensão e direção e de injeção 
eletrônica, com mais de 1.100 Itens. Axial de direção, bicos 
injetores, bomba elétrica de combustível, trizetas e outros.
www.motoraco.com.br - (11) 31641558
Av. D /Rua 3 (95)

Motul é uma empresa francesa que produz óleos e lubrifi-
cantes de alta qualidade por mais de 160 anos.
www.motul.com - (085) 9.9693-1666
Av. B /Rua 11 (48A)

Empresa especializada na fabricação de válvulas injetoras. 
localizada no município de Registro (SP)
www.multpoint.com - (13) 3821-4566 
Av. C /Rua 2 (119)

conta com um portfólio completo para veículos nacionais 
e importados atendendo linha leve, pesada e utilitários so-
luções em acessórios, arrefecimento, iluminação, ignição, 
injeção eletrônica e elétrica.
www.multiqualita.com.br - 0800 648 0028
Av. A /Rua 10 (49B)

A indústria é completa em ferramental e maquinário e abar-
ca profissionais capacitados para produzir de acordo com 
as necessidades de seus clientes. Mancais de embreagem, 
garfos de câmbio e de embreagem, kits para mancais de 
embreagem para garfos de câmbio e outros para linhas pe-
sadas e utilitários.
www.mzkrolamentos.com.br - (16) 3969-8877
Av. D /Rua 14 (09)
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Desenvolve produtos e serviços de qualidade, comparado 
com as fábricas que são referências mundiais, se mantem 
na vanguarda de um mercado tão competitivo. Faróis para 
linha pesada, agrícola, leve e outros.
www.ninofarois.com.br - (11) 4654-8477
Av. B /Rua 11 (44)

Parceiro dos grandes fabricantes de veículos do setor au-
tomobilístico. Com capacidade de inovação, excelência em 
engenharia e competência. Rolamentos (rodas, suspensão, 
caixa-de-câmbio, transmissão, motor e acessórios.)
www.ntn.com.br - (41) 3627-8000
Av. A /Rua 13 (140)

Produz itens para o mercado de reposição, destacando-se 
no comércio de carcaças de embreagem, polias, coletores, 
tambores de freio e outros.
www.omielam.com.br - (37) 3241-2985
Av. B /Rua 11 (43)

A princípio produzindo apenas o desengripante White Lub 
super no segmento de desengripante em aerossol. Manuten-
ção linha automotiva adesivos e selantes, embelezamento, 
lubrificantes, manutenção em geral, sist. de arrefecimento. 
www.orbiquimica.com.br - (19) 3573-7500
Av. C /Rua 5 (81)

Como alcançar lucros na sua oficina com 
muito mais eficiência.
www.ssa-ce.com.br - (85) 3206-6191
Av. D /Rua 2 (109)

Indústria no ramo de autopeças nas linhas leve, pesada e 
utilitários. Nossos produtos estão dentro do portfólio de ma-
çanetas externas e internas, fechaduras, cilindros e outros.
www.ori.com.br - (11) 2542-5110 
Av. B /Rua 11 (44)

Especialista em soluções para cuidar do sistema de arrefe-
cimento de todos os tipos de motores. Produs e industrializa 
fluidos para radiadores para o mercado automotivo.
www.paraflu.ind.br - (51) 3635-1837
Av. C /Rua 9 (59)

O grupo filtração é líder global em sistemas de filtragem, sepa-
ração e purificação de combustível, óleo hidráulico, ar compri-
mido, fluidos de processos e água.Adn aodnfoadn foino.
www.parker.com - (12) 40093500
Av. C /Rua 3 (105)

Contamos com mais de dez mil itens, resultantes de fabri-
cação, importação e distribuição, voltados para linhas leve 
utilitária e vans nacionais e importados. Engrenagens, kits, 
reparos para motores, embreagem, câmbio e outros.
www.patral.com.br - (14) 2106-9000
Av. D /Rua 11 (39)

Fabricação de para-choques de aço para camionetes e veí-
culos 4x4. Conta com uma vasta gama de produtos voltados 
para o mercado Off-Road.
www.pennaoffroad.com.br  - (17) 3238-1898
Av. C /Rua 14 (03)
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É reconhecido pela excelência de seus produtos e respeito 
ao meio ambiente. Atua com o intuito de vender qualidade 
em produtos e serviços transformando cada atendimento em 
uma relação de parceria. Lubrificantes e graxas para linha 
leve, motos e diesel.
www.petrol.com.br - (16) 2111-9500
Av. D /Rua 5 (82)

Irá apresentar o mais moderno da linha de iluminação veicu-
lar para carros, motos e caminhões com o melhor da tecno-
logia xenon, halógena e led. Além disso, apresentará novas 
linhas de produtos, como lanternas de inspeção e barras de 
led. lâmpadas para carros, motos, caminhões, lanternas de 
inspeção em led e outros.
www.philips.com.br/auto - (11) 3900-3064
Av. B /Rua 8 (60)

Com mais de 2.000 produtos para mais de 6.000 aplicações, 
a Plastcar tem tudo o que você precisa em fixadores. Gram-
pos, buchas, rebites, parafusos, suportes de quenra-sol, or-
ganizadores de cabos, porcas rápidas e outros.
www.plastcar.com.br - (11) 2143-3076
Av. C /Rua 14 (10)

Atua no mercado nacional e internacional de autopeças. Im-
porta e exporta produtos para linha leve, média e pesada 
aos distribuidores do segmento automotivo no Brasil e no 
mundo. Temos a linha de motopeças. Eficiência, qualidade e 
agilidade são nossas prioridades.
www.polocomercio.com.br - (11) 3934-4700
Av. C /Rua 6 (75)

Especializada na fabricação de peças para carrocerias de 
ônibus. Sistema limpador pára-brisa, mecanismo de porta 
de ônibus, dobradiças de onibus, braço de espelhos de ôni-
bus, lanterna de ônibus, peças banheiro de ônibus.
Site em construção - (41) 3117-8630
Av. A /Rua 13 (24)

A Katho Auto Partes é um produto da PW Usinagem e capaz 
de fornecer itens e serviços de usinagem de alta tecnologia, 
qualidade e precisão para diversos segmentos de mercado. 
Cilindros de freio para linha leve e utilitários.
www.pwusinagem.com.br - (11) 4654-8455 / 4654-8444
Av. A /Rua 14 (138)

Especializada na fabricação de componentes para o sistema 
de freios a ar e para transmissão de caminhões e ônibus.
Reparos de válvulas, reparos de compressores, cabeçotes 
tampas e placas, pistões e anéis e outros.
www.quinelatofreios.com.br - (16) 3244-1099
Av. B /Rua 13 (22)

Fabrica e comercializa uma ampla linha de produtos auto-
motivos aditivos para radiador, fluidos para freio, aditivos 
para combustiveis, linha de limpeza e aerosol e outros.
www.radibras.com.br - (11) 2312-6944
Av. B /Rua 2 (114)

Fábrica para a produção exclusiva da linha de lubrificantes 
Radnaq Motor Oil. Portfólio conta com óleos minerais, sinté-
ticos, semissintéticos, para linha leve e pesada, e também 
óleos para transmissão e óleos hidráulicos. Aditivos, fluidos 
de freio, agua desmineralizada e graxas.
www.radnaq.com.br - (11) 2438-9850
Av. D /Rua 6 (74)

Atua em diversos segmentos em aftermarket com produtos 
para as linhas leves, utilitários, pesados, agrícolas e duas 
rodas. Outros produtos também são lançados a cada mês: 
chicotes, soquetes, refletores e lanternas de placa.
www.rainhadassete.com.br -  (11) 2856-7300
Av. A /Rua 12 (38)
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Indústria brasileira com uma gama de produtos bastante 
extensa, que atende toda a frota de veículos nacionais, am-
pliando gradativamente a linha de produtos e visando sem-
pre oferecer o melhor para o mercado de reposição. Polias, 
tensionadores, kits de distribuição e bomba d´agua.
www.ranalle.com.br - (11) 2020-4200
Av. B /Rua 2 (120)

Mais de 5 mil componentes para motor, com itens especiais 
em materiais e dimensional para linha leve, pesada, utilitá-
rios, motocicletas e agrícola. Eixo de comando, tuchos de 
válvulas, balancins, kit pistões e anel, camisas de cilindro, 
anéis de pistão, anéis de virabrequim e outros. 
www.rio.expert.com.br - (47) 3531-4000
Av. C /Rua 8 (63)

Produção e distribuição de ferramentas especiais e de 
equipamentos para análise de diagnósticos destinados ao 
segmento de manutenção automotiva. Torquímetros, supor-
tes de motor, macacos hidráulicos e outros.
www.ravenferramentas.com.br - (11) 2915-5000
Av. D /Rua 4 (88)

Comercializa miudezas para veículos diesel e sabe da im-
portância do pequeno componente na sua manutenção. 
São mais de 15.000 itens para vans, ônibus, caminhões, 
trucks e carretas. Miudezas para bomba injetoras, caixa de 
câmbio, suspensão molas, eixo e outros para linha pesada.
www.rochester.com.br - (11) 2167-5300
Av. B /Rua 14 (137)

Trabalhando juntos – Sincopeças, Assopeças e Assomo-
tos – somam forças para desenvolver e fortalecer cada 
vez mais o setor automotivo no Ceará, garantindo a sus-
tentabilidade das empresas do setor.
www.ssa-ce.com.br - (85) 3206-6191
Av. B /Rua 14 (6)

Especializados em fabricação de peças automotivas de 
alta qualidade com portfólio com mais de 1000 produtos 
no catálogo nacional, abordando 12 diferentes segmentos. 
Tensores, polias, roda livre, rolo guia, refil de tensor, kit de 
distribuição, kit de engrenagem, engrenagens e outros.
www.roltens.com.br - (44) 3265-7746
Av. A /Rua 11 (49A)

Uma das marcas  do Grupo Estevão Caputto É uma em-
presa brasileira que fabrica componentes de metal/borracha 
como: bandejas, buchas de suspensão, suportes de amorte-
cedor, câmbio, motor e kits para suspensão.
www.sampel.com.br - (11) 4646-8100 
Av. D /Rua 9 (52)

Oferece um mix de 800 produtos com excelência em quali-
dade, reconhecida pelos principais distribuidores e instala-
dores em todo Brasil. Kit de farol auxiliar farol auxiliar avulso, 
faróis de led, leds, lâmpadas halógenas e xenon e outros
www.shocklight.com.br - (11) 4318-5202
Av. B /Rua 2 (113)

Empresa alemã sendo a maior fabricante mundial de esco-
vas de carvão. Escova e porta escovas automotivos
www.schunk-group.com - (11) 4613-3262
Av. C /Rua 3 (105)

O Sebrae estimula o empreendedorismo e promove a com-
petitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e 
pequenas empresas do Brasil. 
www.sebrae.com.br
Av. B /Rua 15 (151)
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Empresa que atua levando informação técnica para repara-
dores automotivos. Atualmente, mais de 40 mil reparadores 
automotivos, em todo o Brasil, América Latina e outros 
países de língua portuguesa. Simplus16, Simplus car, Die-
sel, Super auto elétrico, mecânica, climatização e outros.
www.simplusbr.com - (54) 3212-7084
Av. D /Rua 12 (25)

Indústria brasileira especializada em componentes de ilumi-
nação, sistemas elétricos e peças plásticas para caminhões, 
ônibus, reboques, veículos utilitários e máquinas agrícolas. 
Lanternas, sistemas de iluminação, kits elétricos e outros.
www.sinalsul.com.br - (54) 3213-6400
Av. B /Rua 13 (139)

Conta com uma gama completa de soluções para o after-
market automotivo, são 5.000 peças de reposição para linha 
leve, linha pesada, duas rodas e agrícola. Confira nossas 
novidades e lançamentos na Autop. Rolamentos de roda, 
produtos para motores, produtos para sistema de transmis-
são, produtos de suspensão e direção e outros.
www.skf.com.br - (11) 4448-8200
Av. B /Rua 8 (60)

Industria voltada para atender o mercado automotivo na li-
nha adesivos, faixas, emblemas resinados de alta qualida-
de. Entrega somente o melhor para seus clientes com linhas  
passeio, pick-up, caminhões, motos e outros.
www.industriasportinox.com.br - (19) 3476-6008
Av. B /Rua 3 (107)

Tendo uma vasta gama de clientes, a Stahlbox Elevadores 
conta com a Equibrasil Elevadores, empresa que presta todo 
o suporte técnico necessário para seus equipamentos, além 
de fornecer peças genuínas com selo de qualidade.
www.stahlbox.com.br - (47) 3523-9300
Av. C /Rua 4 (86)

Produtos de altíssima qualidade elaborados com a mais alta 
tecnologia, garantindo reposição de peças para veículos de 
diversas marcas e procedências. Bomba d’água.
www.starkeautomotive.com - (19) 3426-6167
Av. D /Rua 7 (68)

Genuinamente brasileiros somos especialistas na fabricação 
de componentes automotivos. Nossa missão é desenvolver, 
produzir e vender produtos com qualidade e segurança. Pis-
tões, pinos de pistão, anéis de segmento e outros.
www.suloy.com.br - 0800 604-7499
Av. C /Rua 12 (34)

Fabricação e comercialização de equipamentos automoti-
vos, ferramentas, softwares e serviços para uso profissional. 
Alinhadores de direção, elevadores, analisadores de gases, 
balanceadores de rodas, ferramentas manuais e outros.
www.snaponsun.com.br -  (19) 2108-1000
Av. A /Rua 9 (55)

Fabrica mais de 3000 itens na linha de reposição entre chi-
cotes, cabos e sensores. Também distribui componentes e 
ferramentas que completam a linha.
www.tcchicotes.com  - (11) 5818-0966
Av. C /Rua 2 (119)

Fabricante de filtros para a reposição automotiva e fornece-
dora original de filtros para as principais montadoras de veí-
culos do país. A marca está presente em todo o Brasil e em 
mais de 60 países, fornecendo filtros com alta capacidade e 
qualidade. Filtro de óleo, de ar, de combustível, de cabine, 
palhetas limpadoras de para-brisa e outros.
www.tecfil.com.br - 0800 800-6964 - (11) 2145-5923
Av. C /rua 8 (69)
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Com foco constante na produção de equipamentos e desen-
volvimento de soluções para a inspeção de veículos e auto 
reparação. Scanners automotivos, diagnóstico diese,l diag-
nóstico elétrico, inspeção veicular e outros.
www.tecnomotordi.com.br - (16) 2106-8000
Av. D /Rua 5 (80)

A Iconic nasceu da fusão da Ipiranga Lubrificantes e da Che-
vron no Brasil. Responsável pelo desenvolvimento, produ-
ção, distribuição e comercialização de lubrificantes, fluidos 
graxas e coolants tem um portfólio completo com mais de 
1.300 produtos. Texaco e Ipiranga Lubrificantes.
www.lubnord.com.br - (85) 3033-6060
Av. C /Rua 4 (90)

Desde o princípio de sua atividades, baseou-se fortemente 
no desenvolvimento de um trabalho sério, que aos poucos, 
foi estreitando os vínculos do bom relacionamento com os 
fornecedores e clientes. Faróis, iluminação, áudio e vídeo/
www.tigerautoacessorios.com.br- (11) 2636-4941
Av. C /Rua 12 (18)

Oferece produtos e serviços inovadores, eficientes e am-
bientalmente responsáveis. Possui também um mix de pro-
dutos para os mercados automotivo, industrial e marítimo.
www.totalbr.com.br - 0800 033 5045
Av. D /Rua 8 (62)

Fabricante brasileira de polias antivibratórias do virabre-
quim - Damper. Nossa equipe estará no estande à dispo-
sição para tirar dúvidas ou contar um pouco mais sobre os 
nossos diferenciais. Polia do alternador, polia da bomba 
hidráulica e outros.
www.triadeautopecas.com.br - (11) 2208-9718 
Av. C /Rua 13 (15)

Buscamos surpreender cada dia mais, pois, cada quilômetro 
rodado tem nossa dedicação, inteligência, respeito e profissio-
nalismo. Sensor de nível de combustível linha leve e pesada,  
unidade de amortecimento eletrônico, flange da bomba de 
combustível, boias tubulares, sensor de rotação e outros.
www.tsadobrasil.com.br - (11) 4013-9966
Av. A /Rua 12 (38)

Fabricante de cabos de comando desde 1990, a Tuba Ca-
bos atende o mercado de reposição automotiva em todo o 
Brasil e alguns países da américa latina. Já são mais de 
2.700 Itens de cabos de comando para diversas aplicações 
em veículos nacionais e importados.
www.tubacabos.com.br - (11) 4161-2119
Av. A /Rua 12 (31)

Nosso portfólio está em constante atualização, possuímos 
peças para motores para todas as marcas. Juntas, camisas 
de cilindro, pistões, retentores, anéis, filtros de óleo e outros.
www.turimautoparts.com.br - (81) 3093-9300
Av. C /Rua 9 (57)
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Conta com mais de 22.000 mil itens em seu portfólio de pro-
dutos. Fabrica e distribuI os produtos através de suas diver-
sas marcas. Ferragens, máq. e comp. do vidro, borrachas, 
palhetas, tampas, suspenção, amortecedor e outros.
www.universalautomotive.com.br - (11) 2248-7777
Av. B /Rua 5 (84A)

Promove a união da classe de representantes comerciais de 
autopeças e acessórios do Ceará, incentivando a qualifica-
ção, modernização da gestão e apoio mútuos.
www.ssa-ce.com.br - (85) 3206-6191
Av. A /Rua 15 (148)

Distribuidora no Brasil da marca KDIESEL da Itália, com 
mais 55 anos em produção de máquinas, ferramentas, pe-
ças e componentes para todos as marcas Bosch, Delphi, 
Denso, Siemens, MTU, CAT, etc. Máq. de teste para Injeto-
res Common Rail, HEUI, Unid. Injetoras UIS e UPS, outros.
www.usbrasil.com.br - (16) 3413-1434
Av. A /Rua 3 (108)

Empresa da cidade de Konya na Turquia criada em 1968. 
Fábrica totalmente sustentável com 1300 colaboradores, 
sendo referência em exportação atuando em 100 países. 
Compressores de ar, válvulas e servos de embreagem, par-
tes de motores e outros.
www.vaden.com.tr - (11) 9.8981-3450
Av. B /Rua 10 (54A)

Em mais de 33 anos de história, conquistou a confiança do 
mercado, sendo reconhecido hoje como uma empresa espe-
cialista em soluções para o sistema de arrefecimento.
 www.valclei.com.br (11) 2033-1077
Av. B /Rua 1 (125)

Há mais de 50 anos no mercado diesel e agrícola, produ-
zindo peças de alumínio e nylon, hoje conta com uma linha 
completa no sistema de arrefecimento com hélices, acopla-
mento viscoso e ventiladores viscosos, além de fundição em 
peças de alumínio. Hélices, embreagens viscosa, ventilado-
res viscoso, peças em alumínio, cavaletes, polias e outros.
www.valpec.com.br - (11) 2211-6333
Av. C /Rua 3 (104)

Todos os produtos Vetor são desenvolvidos com muito crité-
rio, tendo sempre em mente a qualidade e a competitividade.
Suspensão, arrefecim., trnasmissão, eletrobombas e outros
www.vetorauto.com.br - (47) 3251-1680
Av. C /Rua 1 (124)

Segmento de acessosios automotivos com foco em racks 
em aço, e com lançamentos previstos na feira Autop, para a 
linha aluminio. Racks em aço, racks e travessas em aluminio
www.vhip.com.br - (11) 2286-6417
Av. B /Rua 3 (106)

A Wahler do Grupo Thermal Management Solutions está situ-
ada na cidade de Piracicaba-SP e busca assegurar o melhor 
desempenho do motor de combustão, esse é um dos principais 
objetivos da Wahler dentro de nossa filosofia de produtos. Vál-
vulas Termostáticas, Sensores de Temperatura e Termoin-
terruptores (Cebolões).
www.wahler.com.br - 0800.229-4507 - (19) 3429-9037
Av. C /Rua 7 (71)

Produto multiusos tem sido por mais de 60 anos a grande fa-
vorita para solucionar os mais diversos tipos de problemas ao 
redor do mundo. A WD-40 tem em seu portfólio a linha multiu-
so, a linha 3-in-one, a linha specialist e a linha specialist bike.
www.wd40.com.br - (41) 2109-8025
Av. C /Rua 12 (35)
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Grupo R. Neto S.A. possui três polos industriais em solo 
argentino, sede própria em Itajaí/SC e centro comercial 
em São Paulo. Sua moderna instalação produz uma ampla 
gama de produtos para o mercado de reparação automotiva 
na linha leve, moto e pesada.. Filtros de Ar, de combustível, 
de oléo, de cabine, velas de ignição e outros.
www.wegamotors.com.br - (11) 2219-6800
Av. C /Rua 5 (83)

Atividade no segmento de carburação, manteve sempre óti-
ma aceitação e reputação. Com foco na qualidade de seus 
produtos inovou seu portfólio com novos produtos. 
Anti-chama, cavalete, cotovelo de válvula termostática, tu-
bos de arrefecimento, capa de correia dentada e outros.
www.wisa.ind.br - (11) 4402-2049
Av. D /Rua 13 (14)

A Yiming Brasil (matriz da América do Sul) já está aqui 
atuando há 12 anos com bomba d’ água, cabeçote do filtro 
de combustível, amortecedor, bandeja, pivôs de suspensão, 
terminal axial, de direção, juntas homocinética e outros.
www.yiming.com.br  - (11) 2019-7779
Av. B /Rua 3 (99)

Indústria de peças para suspensão automotiva.
www.zappecas.com.br - (11) 5513-1355
Av. C /Rua 14 (11)

Com exportações diretas para mais de 60 países é uma das 
maiores fabricantes de impulsores do mundo.
Impulsores de partida, polias de alternador (roda livre, roda 
livre com amortecimento e rígida), tensores de correia, kits 
de distribuição, motores de partida, alternadores e outros.
www.zensa.com.br - (47) 3255-2800
Av. A /Rua 4 (94)

Empresa que atua com a produção de máquinas de vidro, 
motores e fechaduras para veículos leves e pesados. Está 
no mercado há mais de 50 anos sempre com inovação e 
qualidade para nossos clientes.
www.zinnieguell.com.br - (11) 2088-7200
Av. B /Rua 11 (44)

São mais de 400 itens entre barras terminais de direção e 
outras peças. A empresa conta com um rigoroso controle 
de qualidade, utiliza matéria-prima certificada e dentro dos 
padrões normativos mundiais. Barras e terminais de direção.  
www.zlbrasil.com - (11) 3464-5000
Av. C /Rua 13 (20)

Com 39 anos de história e líder de mercado na fabricação 
de relés de partida, produzindo também motores de partida, 
alternadores, polias, induzidos, rotores, estatores, fixadores, 
cruzetas, parafusos e porcas de roda e outros.
www.zm.com.br - (47) 3251-2900
Av. C /Rua 13 (20)








