
 

 

 

 
 
 

Indústrias italianas de autopeças querem ampliar  
negócios no mercado automotivo brasileiro 

 
 

Italian Trade Agency (ITA) organiza participação de treze fabricantes no 
pavilhão italiano na 13ª Automec. Empresas estão de olho na recuperação da 

indústria automobilística brasileira e no tamanho da frota nacional, de 42 
milhões de veículos  

 

Atentas aos sinais de recuperação do mercado automotivo brasileiro, treze 

empresas italianas desembarcam em São Paulo, entre os dias 25 e 29 de abril, 

para participar da 13ª Automec -  Feira Internacional de Autopeças, 

Equipamentos e Serviços. O país europeu terá um pavilhão oficial no evento, 

organizado pela Italian Trade Agency – agência do governo responsável pela 

internacionalização de empresas italianas.  

As empresas integrantes do espaço italiano  - Bimecc Engineering, Diesel Parts, 

Emmerre, Era, Errecom, Mego, Metelli, Omcar, Poliplast, R.A.S.E.D. Spaco 

Diesel, Sidexport, Tecnotransmissioni e Vitobello Ricambi - apresentarão 

tecnologias para automóveis, veículos comerciais, implementos rodoviários e 

caminhões, entre as quais peças para motores a diesel e gasolina, sensores de 

capotamento e sistemas de freios, soluções para ar condicionados veicular e 

industrial, cubos e kits de rodas, entre outras novidades.  

O interesse dos italianos se justifica porque o Brasil é o oitavo maior mercado 

automobilístico do mundo com uma frota total de 42 milhões de veículos, 

incluindo modelos comerciais, caminhões e ônibus. “O País tem um excelente 

potencial de consumo e está entre os principais importadores da Itália, que 

detém alta tecnologia, soluções e inovações para atender às indústrias locais. O 

objetivo é fortalecer parcerias estratégicas”, explica Erica Di Giovancarlo, 

diretora do ITA para o Brasil.  

Já em termos de importações, dados do governo italiano mostram que o país 

europeu é o terceiro principal fornecedor do Brasil na região, atrás de Alemanha 

e França. Nos primeiros dois meses de 2017, as compras brasileiras de 

autopeças provenientes da Itália registraram um crescimento de 20,2% em 

relação ao mesmo período do ano anterior, somando cerca de US$ 100 milhões. 

  



 

 

 

Perfis das Empresas - Pavilhão Italiano na AUTOMEC 2017 

 

BIMECC ENGINEERING - www.bimeccengineering.com 

Fundada em 1987, a BIMECC Engineering é reconhecida por fabricar acessórios 

para rodas de automóveis com preços competitivos, eficiência e segundo 

rigorosos padrões de segurança e qualidade. Há 30 anos no mercado, 

conquistou a liderança mundial no segmento e, além de sua sede localizada na 

Itália, possui subsidiárias no Reino Unido e nos Estados Unidos. Seus principais 

diferenciais são a alta qualificação da equipe de pré e pós-vendas, a agilidade 

na entrega, a capacidade de customizar a produção de acordo com as 

necessidades do cliente e o amplo estoque com mais de 40 milhões de peças 

para pronta entrega.  

Estande: FF220 

          
 

DIESEL PARTS - www.diselparts.it  

A DIESEL PARTS atua há 20 anos na fabricação de peças de reposição para 

bombas de injeção de motores a diesel, com forte presença no mercado 

internacional. Sua carteira de produtos inclui componentes em borracha, 

válvulas de retenção, eletroválvulas, filtros e elementos mecânicos fabricados 

em maquinário de alta precisão e de última geração. A empresa garante 

elevados padrões de qualidade, preços competitivos e rapidez na entrega. 

Estande: G221a 

 

 

http://www.bimeccengineering.com/
http://www.diselparts.it/


 

 

 

EMMERRE - www.emmerre.eu  

Presente nos mercados italiano e internacional há quase 40 anos, a Emmerre 

fabrica e distribui componentes mecânicos para veículos comerciais, industriais 

e implementos rodoviários, entre os quais sensores de capotamento e sistemas 

de freios (discos, pastilhas, sensores, lonas, cubos, tambores, freios de rodas e 

kits de reparação), de direção e de refrigeração. São mais de 100 tipos de 

pastilhas de freio homologadas com a ECE R90.  

Estande: G229a 

 

     
 

ERA - www.eraspares.com 

A ERA distribui, em todo o mundo, mais de 14 mil itens, subdivididos em 18 

famílias de produtos, tanto para automóveis de passeio quanto para veículos 

comerciais leves. São componentes que atendem às necessidades dos mais 

exigentes clientes no que diz respeito à qualidade e variedade. Seu portfólio 

inclui bobinas de ignição, sensores, sensores de ABS, válvulas EGR, válvulas 

de controle da marcha lenta, bombas de combustível e unidades de alimentação, 

medidores de vazão de ar, chaves mecânicas e de painel, interruptores da 

coluna de direção, motores de arranque e alternadores. 

Estande: G229 

 

  
 

 

ERRECOM - www.errecom.it  

A ERRECOM é líder mundial na fabricação de produtos químicos para sistemas 

de ar condicionado veicular e industrial. Desde 2001, seus produtos são 

reconhecidos pela inovação e altíssima qualidade e são utilizados para 

prevenção e reparação de defeitos em sistemas de ar condicionado. Os 

processos de fabricação mostram extrema atenção ao meio ambiente e os 

produtos melhoram o desempenho dos equipamentos, resolvem problemas de 

http://www.emmerre.eu/
http://www.eraspares.com/
http://www.errecom.it/


 

 

 

vazamento e realizam a limpeza dos dutos. As embalagens são singulares e 

extremamente seguras. 

Estande: G225 

 

 

MEGO – www.megosrl.com  

 

A Mego srl é o distribuidora oficial de peças originais e de reposição para 

veículos das marcas IVECO, ASTRA, CASE & NEW HOLLAND. 

Estande: G227 

 
 

METELLI - www.metellispa.it 

 

Empresa bresciana especializada na fabricação de autopeças e comercializadas 

com as marcas METELLI, GRAF, CIFAM, KWP, TRUSTING E FRI.TECH. São 

quatro linhas de produtos: peças para motores (guias, vedações e pastilhas de 

regulagem de válvulas), componentes de freios (freios e embreagens 

hidráulicos, tambores, lonas, discos, pastilhas etc), linhas de transmissão (juntas 

homo cinéticas e semi-eixos) e bombas d’água. Exporta para 85 países e atua 

tanto no mercado de peças originais, quanto no de reposição.  

Estande: FF222 

     
 

http://www.megosrl.com/
http://www.metellispa.it/


 

 

 

OMCAR GROUP – www.omcargroup.net  

 

Presente no mercado desde 1974, a OMCAR é especializada na fabricação de 

cubos de roda, tensionadores de correia, kits de correia, kits de direção, mancais, 

polias e articulações. São cerca de 6 mil itens distribuídos com as marcas 

OMCAR e RWR, intercambiáveis de diversos modelos e fabricantes, com 

garantia de segurança e qualidade. A produção anual, que inclui peças 

produzidas de acordo com a demanda do cliente, é de mais de 3 milhões de 

unidades. A empresa possui a certificação ISO 9001 desde 1999. 

Estande: FF224 

     
 

 

POLIPLAST – www.poliplastsrl.it 

O grupo possui uma experiência de 30 anos no desenvolvimento e fabricação de 

moldes para matérias plásticas e poliuretânicas. Há 20 anos também atua no 

campo da estampagem e acabamento de componentes para veículos comerciais 

e caminhões. Seu know-how adquirido e a atenção ao surgimento de novas 

tecnologias, unidos à qualidade, flexibilidade e preço competitivo, constituem a 

base do relacionamento com os inúmeros clientes em todo o mundo. Toda a 

produção é feita com matérias-primas de alta qualidade e submetida a rigorosos 

testes de resistência a impactos, de aderência à pintura, de resistência aos raios 

UV e de encaixe.  

Estande: FF228 

 

http://www.omcargroup.net/


 

 

 

R.A.S.E.D. – SPACO DIESEL – www.rased.it  

Fundada em 1961 e sediada em Milão, a R.A.S.E.D. spa SPACE DIESEL é 

especializada na fabricação de componentes para bombas de injeção Common 

Rail e peças para Unidades de Injeção Eletrônica (EUI HEUI). A qualidade de 

seus produtos, distribuídos com a marca SPACO DIESEL e comercializados por 

uma vasta rede comercial, é amplamente reconhecida nos mais de 100 países 

onde está presente.  

Estande: EE228 

 
 

 

SIDEXPORT – www.sidesport.eu  

Trading especializada na exportação de componentes originais, OEM e similares 

para automóveis, caminhões e tratores fabricados pelas principais indústrias 

automobilísticas globais, a Sidexport, fundada em 1972, está presente em todo 

o mundo, graças ao profissionalismo de seu time e da excelente relação preço-

qualidade oferecida. Possui mais de quatro milhões de itens catalogados, o que 

colabora para atender às exigências dos clientes no mais curto espaço de tempo 

possível. Seus produtos têm garantia original de fábrica e, caso solicitado, 

podem seguir acompanhados de certificado de qualidade. 

Estande: FF226 

 

http://www.rased.it/
http://www.sidesport.eu/


 

 

 

TECNOTRASMISSIONI - www.tecnotrasmissioni.com  

Fundada em 1988 e certificada com a ISO 9001, a Tecnotrasmissioni é 

especializada em caixas de câmbio para automóveis. Em 1998, tornou-se 

fornecedora do grupo Fiat, para o qual é a exportadora oficial desse tipo de 

peças. É líder no mercado italiano e está entre as três maiores empresas do 

segmento na Europa. Possui um vasto estoque de peças novas e 

recondicionadas das mais importantes marcas mundiais. 

Estande: G221 

   
 

 

VITOBELLO RICAMBI - www.vitobello.it  

Com 45 anos de experiência, a Vitobello é especializada na venda e distribuição 

de componentes mecânicos para motores a diesel e a gasolina. Em seus cerca 

de 8 mil m2 de armazéns, possui mais de 8 mil peças em estoque, entre as quais 

estão virabrequins, bombas, comandos de válvulas, bielas e cabeçotes, o que 

garante rapidez e agilidade no atendimento às necessidades de retíficas e 

oficinas mecânicas, com produtos homologados, de todas as marcas e de 

excelente qualidade, tanto originais de fábrica, quanto similares.  

Estande: G223 

 

 

 

 

 

http://www.tecnotrasmissioni.com/
http://www.vitobello.it/


 

 

 

Perfil 

Italian Trade Agency – Agência para a internacionalização das empresas 

italianas/Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da 

Itália: Órgão do Governo Italiano (www.ice-sanpaolo.com.br) que promove o 

intercâmbio comercial e tecnológico entre a Itália e os demais países, sobretudo 

no que tange às empresas de pequeno e médio porte, seus consórcios de 

exportação e suas associações. Por meio de uma ampla rede de escritórios 

espalhados pelo mundo, quase sempre instalados nas Embaixadas e 

Consulados dos principais centros econômicos, o ITA garante apoio abrangente 

às empresas italianas que desejam atuar no exterior, identificando oportunidades 

de negócios, fornecendo informações econômicas, legais e mercadológicas, 

prestando serviços de consultoria e realizando um intenso plano de ações 

promocionais, que incluem a realização de Pavilhões Oficiais Italianos em 

exposições internacionais, a organização de missões de empresários e 

jornalistas estrangeiros à Itália, bem como de italianos ao exterior, a realização 

de cursos e palestras e o desenvolvimento de campanhas publicitárias. 

 

SERVIÇO 
 
Pavilhão Italiano na Automec 2017 
 
Estandes EE228, FF220, FF222, FF224, FF226, FF228, G221, G221a, G223, 
G225, G227, G229 e G229a 
 
De 25 a 29 de abril de 2017 

 
Terça a sexta das 11h às 20h; Sábado das 9h às 17h 
 
Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, São Paulo - SP 

(Brasil) 
 
Saiba mais: www.ice-sanpaolo.com.br/automec_2017  

 

 
 
Informações à Imprensa/ ITA – Italian Trade Agency - Agência para a 
internacionalização das empresas italianas 
 
 
VOICE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Direção de Atendimento: Ana Regina Bicudo 
Direção de Conteúdos: Beth Guaraldo 
abicudo@voice.com.br * Telefone: 11 3816-1230 

http://www.ice-sanpaolo.com.br/
http://www.ice-sanpaolo.com.br/automec_2017
mailto:abicudo@voice.com.br

