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A Valeo é um dos maiores fornecedores do mercado automotivo mundial no desenvolvimento e produção de 
componentes e sistemas integrados para automóveis.

A tecnologia Valeo está presente nas linhas das montadoras, na distribuição para o mercado de reposição e no dia a dia 
de usuários em mais de 120 países.

Com 13 linhas desenvolvidas para veículos leves e 8 linhas para veículos pesados, a Valeo alimenta o setor automotivo 
com uma grande oferta de produtos inteligentes, que proporcionam melhor desempenho para os automóveis, total 
conforto para o motorista e a máxima eficiência para o meio ambiente.

Ser Multiespecialista
está em nosso DNA
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Valeo desenvolve tecnologias de 
eficiência energética automotiva 
e apresenta soluções para reduzir 
emissões na Automec 2013

Multiespecialista em sistemas automotivos destaca inovações que serão 
disponibilizadas para o mercado brasileiro

A Valeo, multiespecialista e uma das principais fornecedoras de componentes e sistemas integrados do mercado 
automotivo mundial, exibe na Automec 2013 as mais recentes tecnologias de suas linhas de produtos desen-
volvidos para reduzir emissões de dióxido de carbono e aprimorar a eficiência energética dos veículos. O evento 
acontece de 16 a 20 de abril, no pavilhão de exposições do Anhembi, em São Paulo.

A multiespecialista vai apresentar suas mais avançadas tecnologias em sistemas nas áreas de iluminação, em-
breagens, palhetas, gerenciamento de motores, chaves de seta, sistemas térmicos e elétricos, sistemas de 
ar-condicionado e acessórios. As soluções da Valeo estão presentes nas linhas das principais montadoras do 
mundo e foram desenvolvidos sob medida para toda a indústria automotiva nacional.

Na Automec, o Grupo será representado pela Valeo Service América do Sul, divisão focada no atendimento ao 
mercado de reposição independente. A unidade é responsável por oferecer os sistemas automotivos da Valeo ao 
segmento de reposição.

“A Automec é o ambiente ideal para promovermos nossa visão sobre como devem ser os sistemas capazes de 
contribuir com a eficiência energética do setor automotivo. Cada solução oferecida possui tecnologia exclusiva e 
reconhecida internacionalmente, apropriada a atender às exigências de todas as fabricantes de automóveis insta-
ladas na América do Sul, disponíveis também para abastecer os nossos clientes da reposição”, ressalta Fernando 
Passos, diretor geral da Valeo Service América do Sul.   
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Grupo Valeo

A Valeo está presente em mais de 120 países. Focada na concepção, produção e venda de componentes, siste-
mas integrados e módulos para a indústria automotiva mundial, a empresa apresentou, em 2012, um volume de 
vendas de €11,8 bilhões. 

A empresa detém 21 centros de pesquisa e 40 centros de desenvolvimento, com equipes focadas e prontas para 
desenvolver inovações eficazes para suprir as necessidades de toda a indústria automotiva global. A inovação 
está, inclusive, no DNA da companhia. A Valeo foi considerada, em 2012, uma das 100 empresas mais inovado-
ras do mundo, segundo a Thomson Reuters. Na lista, além da Valeo, apenas outras seis empresas automotivas 
entraram no ranking.

Na América do Sul, a empresa possui um centro operacional localizado no Brasil, onde mantém 10 unidades 
produtoras de soluções com tecnologia exclusiva da Valeo, instaladas em cinco importantes cidades do País (Gra-
vataí, São Paulo, Campinas, Itatiba e Camaçari). Essas unidades são responsáveis por atender os quatro ramos de 
negócio do segmento automotivo onde o Grupo atua: powertrain, sistemas térmicos, sistemas de visibilidade e 
sistemas de conforto e assistentes de direção. A Valeo também possui, no continente sul-americano, uma divisão 
na cidade de Córdoba, na Argentina.

Sobre a Valeo Service
A Valeo Service América do Sul é uma divisão do Grupo Valeo dedicada a atender o mercado de reposição 
automotiva. Os produtos destinados ao aftermarket suprem, especificamente, os repositores independentes  
(distribuidores, autocenters e oficinas especializadas). A Valeo Service é apoiada pelo know-how tecnológico do 
Grupo Valeo, um dos líderes no segmento de Equipamento Original para toda a indústria automotiva mundial. A 
empresa tem uma das ofertas mais abrangentes para o mercado de reposição, com 12 linhas de produtos para 
cinco diferentes ramos do aftermarket: manutenção, colisão, reparação, acessórios e veículos pesados. No conti-
nente sul-americano, as operações da Valeo Service estão baseadas em Córdoba, na Argentina, e no município de 
São Bernardo do Campo, São Paulo (Brasil). A unidade brasileira possui uma área total de 15.000 metros quadra-
dos e atende clientes em todo o continente em mais de 500 pontos de entrega. 

90 anos no Mundo
Para celebrar os 90 anos de atuação no mercado automotivo global, a Valeo exibirá, em seu estande, uma linha 
do tempo que conta a história do Grupo, que teve início em 1923, em uma pequena oficina de lonas de freios, na 
cidade de Saint-Ouen (França). O espaço foi montado especialmente para demonstrar a evolução da empresa até 
sua consolidação como um dos principais players do mercado, posicionando a empresa como multiespecialista 
no desenvolvimento tecnológico de sistemas automotivos. Durante toda a feira, a Valeo Service terá à disposição 
uma equipe técnica capacitada a apresentar e responder sobre os principais diferenciais de todas as linhas da 
Valeo. 

“O foco da Valeo Service é prestar um serviço altamente qualificado e especializado para todos os nossos clientes, 
atendendo de maneira assertiva as necessidades do negócio de reposição na América do Sul. E para atender as 
especificidades deste mercado, estamos trazendo e disponibilizando um portfólio com tecnologias de vanguarda 
e com alto padrão de qualidade reconhecidas pelo mercado”, avalia Passos.
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Valeo Service, Multiespecialista

A Valeo Service América do Sul é uma divisão do Grupo Valeo dedicada a atender o mercado 
de reposição automotiva. Os produtos destinados ao aftermarket suprem, especificamente, os  
repositores independentes (distribuidores, autocenters e oficinas especializadas). A Valeo Service é 
apoiada pelo know-how tecnológico do Grupo Valeo, líder no segmento de Equipamento Original 
para toda a indústria automotiva mundial. A empresa tem uma das ofertas mais abrangentes para 
o mercado de reposição, com 12 linhas de produtos para cinco diferentes ramos do aftermarket: 
manutenção, peças pós-colisões, reparação, acessórios e veículos pesados. No continente sul-ame-
ricano, as operações da Valeo Service estão baseadas em Córdoba na Argentina e no município de 
São Bernardo do Campo, São Paulo (Brasil). A unidade brasileira possui uma área total de 15.000 
m2. A companhia atende mais de 360 clientes e conta com 500 pontos de entrega. As soluções 
oferecidas pela Valeo Service estão intimamente ligadas ao principal compromisso do Grupo: tecno-
logia automotiva, naturalmente.
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1 Valeo Service India Auto Parts Private Limited is a joint-venture of Valeo and Anand Automotive

Valeo, Especialista Multiterritorial

Europa (8 divisões)
> Valeo Service França
> Valeo Service Leste Europeu
> Valeo Service Alemanha
> Valeo Service Adriatica  
   (Itália, Grécia, Albânia, Bósnia, Croácia, 
    Kosovo, Macedonia, Sérvia, Eslovênia, Montenegro)
> Valeo Service Norte Europeu
> Valeo Service Rússia
> Valeo Service Espanha (Espanha + Portugal)
> Valeo Service Inglaterra e Reuno Unido

América do Norte
> Valeo Service Estados Unidos
 

América do Sul
>  Valeo Service América do Sul 

(Brasil e Argentina)
 

Ásia
> Valeo Service Índia 
>  Valeo Service China  

(Valeo Auto Part Trading (SHANGHAI) CO., LTD)
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Valeo Service lança atendimento  
especializado para clientes de todo 
território nacional

Canal é atendido por técnicos qualificados e equipes treinadas para  
prestar apoio e resolver possíveis ocorrências logo no primeiro chamado

Prestar um suporte técnico especializado por meio de um canal dinâmico com atendimento de profissionais 
altamente qualificados sobre os produtos e soluções para o mercado automotivo nacional. Com este objetivo, 
a Valeo Service, multi especialista em sistemas automotivos, está ampliando o seu serviço de atendimento ao 
cliente disponibilizando o Tech Center Valeo, que concentra suporte técnico, garantia e benefícios sobre todos os 
equipamentos da companhia.

Com este serviço, o consumidor poderá contar com dicas e orientações, tirar dúvidas e obter apoio para verifica-
ção de problemas com peças, tornando o trabalho profissional do ramo de reposição ainda mais ágil e produtivo. 
“Estamos direcionando todo o atendimento para o Tech Center Valeo, a fim de prestarmos um suporte ainda mais 
preciso e focado a toda a cadeia de negócio. O principal objetivo deste serviço é criar um relacionamento mais 
próximo com os nossos clientes, possibilitando a percepção clara de todas as suas necessidades”, argumenta 
Fernando Passos, diretor geral da Valeo Service América do Sul.

Pelo Tech Center, todo o atendimento é feito por técnicos treinados pela Valeo e que detêm conhecimento 
detalhado das características de cada peça fornecida pela companhia ao setor automotivo. Com isso, em casos 
de dúvidas com relação à instalação ou defeitos serão imediatamente atendidos e concluídos no momento do 
atendimento.

O canal ainda conta com uma equipe de promotores e atendentes com a função de abastecer o mercado com as 
principais informações e boletins técnicos e catálogos, além de conceder treinamentos, promover os benefícios 
das linhas, realizar demonstração de

produtos e disponibilizar material para campanhas. Para contatar o Tech Center Valeo das principais regiões me-
tropolitanas do País o número é 3004-5693. Demais localidades podem acessar o serviço pelo 0800 770 5693, 
ou pelo e-mail: faleconosco@valeoservice.com.br - válido para todo o Brasil. 
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Especialista em 
Sistema de Iluminação

A Valeo apresenta ao mercado de O.E. (Oringinal Equipment – Equipamento Original) sua linha 
de farois e lanternas com tecnologia LED (Diodo Emissores de Luz, na sigla em português), se 
tornando a primeira fabricante de sistemas de iluminação a disponibilizar esta opção às montadoras 
instaladas no País. Seu principal benefício é a diminuição do consumo de energia no sistema 
elétrico do veículo, o que gera maior economia de combustível, além de reduzir a emissão de CO2 
por quilômetro rodado. 

Valeo, Multiespecilaista em produtos
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Valeo apresenta sua linha de farois e 
lanternas com tecnologia LED

Companhia trabalha em parceria com as montadoras do País para viabilizar 
essa tecnologia no mercado nacional 

A Valeo apresenta ao mercado de O.E. (Oringinal Equipment – Equipamento Original) sua linha de farois e  
lanternas com tecnologia LED (Diodo Emissores de Luz, na sigla em português), se tornando a primeira fabricante 
de sistemas de iluminação a disponibilizar esta opção às montadoras instaladas no País. Seu principal benefício é 
a diminuição do consumo de energia no sistema elétrico do veículo, o que gera maior economia de combustível, 
além de reduzir a emissão de CO2 por quilômetro rodado. 

Visando a tendência de uma nova geração de veículos equipados com itens de iluminação totalmente a LED, a 
Valeo trabalha para ser a primeira empresa de iluminação automotiva do Brasil a produzir sistemas com todas 
as funções feitas com esta tecnologia. A companhia exibirá na Automec 2013 modelos produzidos na Europa e 
equipados com a tecnologia Fullled, que, entre outros benefícios, dispensam manutenções ou substituições de 
lâmpadas, podendo durar por toda a vida útil do veículo.

A linha Fullled realiza todas as funções exclusivamente com luz de LED, o que permite uma performance  
equivalente a de um farol Xenon, com consumo de energia 30% menor. Os refletores do farol possuem  
dimensões menores na comparação com os sistemas tradicionais, proporcionando liberdade de estilo e formas 
inovadoras.
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A linha Fullled vem equipada com a função DRL (Daytime Running Light) – luz diurna), que foi incluída para  
atender as exigências da norma de segurança europeia ECE, sendo obrigatória em alguns mercados. Essa função 
de luz diurna sinaliza quando o veículo está em movimento durante a luz do dia, com o objetivo de tornar o  
veículo mais visível, mesmo em longas distâncias.
Pensando em soluções ainda mais adequadas para o território brasileiro, a Valeo também traz o PeopleLEDTM, 
módulo de luz baixa capaz de recuperar um fluxo luminoso de aproximadamente 500 lm, superior a um farol 
halógeno convencional que varia entre 400lm e 450lm. A solução consome 14W de energia, enquanto outros 
sistemas utilizam lâmpadas H4 que consomem 70W. 

A Valeo também oferece para o setor automotivo nacional módulos com função de posição, DRL, indicadores 
de direção, entre outras, além de luzes auxiliares de neblina e para longo alcance com as mesmas vantagens  
apresentadas pelo Fulled e o PeopleLEDTM – baixo consumo, maior luminosidade e durabilidade. Todas as  
soluções produzidas pela Valeo ao mercado automotivo brasileiro são homologadas pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN).

Farois e lanternas de qualidade superior

No mercado de reposição independente (IAM – Independet Aftermarket) brasileiro, a Valeo Iluminação, também 
representada pela marca Cibié, produz farois e lanternas originais para os mais diversos modelos de veículos 
nacionais. Sua linha de produtos possui qualidade de acabamento e durabilidade superior na comparação com 
os produtos existentes no mercado. A Valeo detém o know-how tecnológico no projeto e produção de farois e 
lanternas com a confiabilidade reconhecida por toda a indústria automotiva nacional. 

A Valeo acumula mais de 80 anos de experiência na produção de soluções de iluminação para a indústria  
automotiva mundial. São mais de 30 milhões de farois e 23 milhões de lanternas produzidas anualmente, o 
que torna a Valeo uma das principais parceiras fornecedoras de sistemas de iluminação e de sinalização para os 
maiores fabricantes de veículos.
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Especialista em  
Sistemas Térmicos

Valeo, Multiespecilaista em produtos

Os sistemas térmicos compactos produzidos pela Valeo proporcionam maior eficiência no 
arrefecimento do motor, sem que isso represente aumento de peso ou instalações complexas para 
o aplicador. A nova geração compacta do sistema ajuda, também, a reduzir os custos na reparação 
de pequenos impactos, além de gerar maior eficiência térmica, concedendo ao motor a temperatura 
ideal de trabalho, o que representa melhor performance e baixo consumo de combustível. O sistema 
completo, com tecnologia exclusiva da Valeo, será exibido na Automec 2013.
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Sistema de arrefecimento compacto 
da Valeo melhora o desempenho do 
motor com uma troca de calor mais 
eficiente

Módulos, radiadores e condensadores de menor espessura serão destacados 
na Automec 2013

Os sistemas térmicos compactos produzidos pela Valeo proporcionam maior eficiência no arrefecimento do motor, 
sem que isso represente aumento de peso ou instalações complexas para o aplicador. A nova geração compacta 
do sistema ajuda, também, a reduzir os custos na reparação de pequenos impactos, além de gerar maior eficiên-
cia térmica, concedendo ao motor a temperatura ideal de trabalho, o que representa melhor performance e baixo 
consumo de combustível. O sistema completo, com tecnologia exclusiva da Valeo, será exibido na Automec 2013.

Visando o aumento do desempenho de todo o sistema nos veículos fabricados nacionalmente, a Valeo produz 
desde radiadores até condensadores de menor espessura, que contribuem para a redução do peso na parte 
dianteira do carro. Entre as principais novidades para o mercado de O.E. (Original Equipment – Equipamento Ori-
ginal), a empresa destaca o radiador delgado em tecnologia alumínio mecânico, com 18 mm de espessura de 
colmeia, o menor já produzido em território nacional nessa tecnologia. Com essas proporções, a solução da Valeo 
reduz o espaço necessário para instalação no compartimento do motor.

Os condensadores da empresa também tiveram sua espessura de colmeia reduzida em 12 mm, visando um alto 
rendimento na troca de calor. O módulo compacto é de tecnologia exclusiva da Valeo.
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Radiadores de Resfriamento 
A Valeo oferece ao mercado nacional toda gama de equipamentos para sistemas térmicos. Dentre os itens 
disponibilizados ao mercado nacional, os radiadores de resfriamento da companhia, produzido em alumínio, 
apresentam alta qualidade e perfomance térmica devido à densidade e geometria dos tubos e aletas e maior 
resistência à corrosão, dilatação e vibrações, e são desenvolvidos e aprovados nas condições severas de uso.

Defletores
Os defletores, de tecnologia exclusiva Valeo, detêm encaixe perfeito, dispensando adaptações, além de qualidade 
maior da moldagem plástica, com suporte e fixações resistentes a vibrações e esforços mecânicos.

GMV de Refrigeração
A linha GMV de refrigeração acompanha um conjunto balanceado, que apresentam um nível de vibrações e ruídos 
minimizados, estrutura projetada para obter melhor fluxo aerodinâmico com o veículo em baixo movimento, além 
de projetar um fluxo de ar mais uniforme.

Eletroventilador
Os eletroventiladores da Valeo apresentam maior capacidade de exaustão e tamanho compacto. O motor e a 
hélice têm estruturas balanceadas para otimizar o consumo de energia e reduzir o nível de ruído. 
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Especialista em  
Sistemas Elétricos

Valeo, Multiespecilaista em produtos

A Valeo apresenta ao mercado O.E. (Original Equipment – Equipamento Original) uma avançada 
tecnologia de alternador que contribui para a redução de, aproximadamente, 20% o nível de CO2 
emitido por veículo. Este é um dos principais diferenciais do i-StARS® da Valeo, alternador reversível 
produzido para tecnologia exclusiva stop-start, que, entre outros benefícios, proporciona, também, 
uma economia de até 20% no consumo de combustível, principalmente no trânsito intenso dos 
grandes centros urbanos.
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Alternador com tecnologia 
stop-start exclusiva da Valeo gera 
maior eficiência no consumo de 
combustível

• O alternador reversível i-StARS® da Valeo dá partida e reinicia o funciona-
mento do motor do veículo quando necessário, eliminando a necessidade do 
motor de partida, gerando menos desgaste do sistema 

• A companhia também apresenta, na Automec 2013, uma vasta gama de 
soluções em sistemas elétricos

A Valeo apresenta ao mercado O.E. (Original Equipment – Equipamento Original) uma avançada tecnologia de 
alternador que contribui para a redução de, aproximadamente, 20% o nível de CO2 emitido por veículo. Este é 
um dos principais diferenciais do i-StARS® da Valeo, alternador reversível produzido para tecnologia exclusiva 
stop-start, que, entre outros benefícios, proporciona, também, uma economia de até 20% no consumo de  
combustível, principalmente no trânsito intenso dos grandes centros urbanos.

O sistema stop-start identifica a imobilização do veículo, com duração acima de 10 segundos (parada em um 
sinal vermelho, por exemplo), enviando um sinal para a central eletrônica, que, por sua vez, desliga o motor. 
Assim que o motorista aciona o pedal da embreagem, o sistema emite um novo sinal para a central e, nesse 
momento, o alternador i-StARS® entra em ação, dando a partida no motor, colocando todo o sistema novamente 
em funcionamento. 

Deste modo, o alternador i-StARS® possui dupla função: proporcionar a rotação necessária para que o motor do 
veículo entre em funcionamento, e a de gerar eletricidade para os componentes, como um alternador de alta 
eficiência. Com isso, esse componente simplifica a instalação do sistema stop-start no veículo, eliminando a  
necessidade da instalação do motor de partida.
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Outras vantagens do alternador i-StARS® é a de proporcionar uma melhora na eficiência elétrica, além de permitir 
que o motor seja desligado e reiniciado instantaneamente, sem causar vibrações. O sistema da Valeo também é 
compatível com transmissões manuais e automáticas.

A inovação é fruto de um desenvolvimento da Valeo, que detém uma equipe focada na busca de produzir  
soluções em redução de consumo e emissão de CO2 por meio de estratégias que utilizam uma nova geração de 
arranque reforçado ou alternadores com sistemas reversíveis, gerando maior economia de combustível para o 
consumidor final.

Motor de partida e alternadores
A unidade produtora de sistemas elétricos da Valeo, com mais de 13 anos no Brasil, conquistou originalidade em 
mais de 50% da frota de veículos novos do País. Sua linha completa de motores de partida e alternadores oferece 
maior segurança, facilidade de instalação, custo competitivo, tamanho compacto e maior leveza. 

Para o mercado de reposição independente (IAM – Independet Aftermarket) a linha possui uma menor quantidade 
de componentes, o que proporciona agilidade no reparo, velocidade variável para otimizar o consumo de energia 
e reduzir o nível de ruído, proteção contra sobrecorrente, sobretensão e superaquecimento, maior capacidade 
de exaustão de calor, autonomia de mais de 1000h e maior durabilidade. As soluções disponíveis pela Valeo ao  
mercado abrangem alternadores, polia, mancal dianteiro, rotor, estator, motor de partida, suporte dianteiro,  
indutor, porta-escovas e induzido
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Especialista em  
Sistemas de Climatização

Valeo, Multiespecilaista em produtos

A Valeo possui uma gama de soluções em sistemas de climatização reconhecidas internacionalmente 
pelo desempenho, durabilidade e conforto que elas oferecem aos passageiros dentro do veículo. 
Para a Automec 2013, a empresa apresenta uma geração completa de controle de temperatura 
HVAC, sistema de ar-condicionado compacto e eletrônico dual zone, com dimensões compactas e 
maior eficiência no controle de até duas temperaturas diferentes dentro da cabine do carro.s.
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Geração do sistema de 
ar-condicionado dual zone
será exibida pela Valeo na 
Automec 2013

Equipamento integra a lista de soluções completas que a empresa oferece 
para sistemas de climatização

A Valeo possui uma gama de soluções em sistemas de climatização reconhecidas internacionalmente pelo de-
sempenho, durabilidade e conforto que elas oferecem aos passageiros dentro do veículo. Para a Automec 2013, 
a empresa apresenta uma geração completa de controle de temperatura HVAC, sistema de ar-condicionado com-
pacto e eletrônico dual zone, com dimensões compactas e maior eficiência no controle de até duas temperaturas 
diferentes dentro da cabine do carro.

A solução, produzida com a mais alta tecnologia, já é utilizada em alguns modelos produzidos no Brasil. O equi-
pamento faz o controle climático de maneira individual, distribuindo para até seis diferentes ambientes do carro 
a temperatura desejada entre os passageiros distribuídos dentro do automóvel, concedendo aos ocupantes um 
conforto maior. Os ajustes de temperatura e do fluxo do ar são realizados individualmente. 

Entre os principais diferenciais dos controladores de temperatura dual zone que a Valeo exibe na Automec 2013 
estão as suas dimensões compactas – que simplifica a instalação por parte dos fabricantes e agiliza a realiza-
ção de eventuais intervenções – e a melhora da eficiência do controle das temperaturas, tornando ainda mais 
agradável o habitáculo para o motorista e os demais ocupantes.

25 PressKit | Valeo - AutoMec 2013



Outras vantagens do alternador i-StARS® é a de proporcionar uma melhora na eficiência elétrica, além de permitir 
Além do sistema de controle de temperatura HVAC, a Valeo produz outros componentes integrantes do sistema de 
climatização do carro, oferecendo uma solução completa para as montadoras do País. Os evaporadores de 38 mm 
de espessura da companhia, por deter uma das menores dimensões deste tipo de produto no mercado, reduz, 
significativamente, o peso de todo o sistema, contribuindo, desta forma, para diminuição da emissão do dióxido 
de carbono. A solução possui, também, uma performance superior, sendo preparada para a nova geração de gás 
refrigerante. A linha realiza, também, um tratamento superficial contra microorganismos, dando maior conforto 
e segurança e apresenta uma alta performance na refrigeração do ar, acompanhada de tubulação e conectores 
originais, sem necessidades de adaptações.

Além dos evaporadores, a Valeo também estende, a todo território nacional, uma linha de radiadores de aqueci-
mento mecânicos e brasados. O grande diferencial dos produtos apresentados pela companhia é a durabilidade, 
pois são produzidos com tecnologia e qualidade reconhecidas pelo mercado internacional. Os radiadores da Valeo 
realizam uma distribuição da temperatura de maneira uniforme, detêm alta capacidade de aquecimento para 
motores de alta potência, além de fácil encaixe, sem necessidades de adaptações.

Os condensadores Valeo são produzidos com alumínio puro na confecção dos tubos e aletas. A qualidade do pro-
cesso de brasagem das aletas apresentada pelas soluções da empresa é superior aos produtos existentes no mer-
cado. Entre outros acessórios do sistema de ar condicionado, a companhia detém em seu portfólio higienizadores 
de ar, termostato e filtros de ar, todos disponíveis para o mercado nacional. A Valeo investe, continuamente, para 
trazer ao mercado tecnologia de ponta para todo o tipo de equipamento necessário para o conforto e segurança 
de seus clientes.
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Especialista em  
Linha Pesada 

Valeo, Multiespecilaista em produtos

Empresa disponibiliza soluções em sistemas de embreagem com 
maior durabilidade e performance

A Valeo detém, em seu portfólio de soluções, tecnologias líderes para o mercado de veículos 
pesados. As linhas direcionadas para o segmento possuem diversos sistemas desde limpadores de 
pára-brisas, sistemas elétricos e de transmissão, entre outros. Entre as soluções apresentadas para 
o mercado de reposição de veículos comerciais na Automec 2013, a empresa irá destacar sua linha 
de embreagens. 

A Valeo, tal como líder em produção de sistemas de lonas de embreagem para veículos comerciais, 
detém uma equipe focada em pesquisa e desenvolvimento, que realizam testes rigorosos para 
o processo de desenvolvimento dos componentes. A Valeo se destaca como um dos principais 
fornecedores de embreagens para as maiores montadoras de veículos comerciais do mundo. 
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Valeo leva linha completa de  
assistentes de direção e  
estacionamento à Automec 2013
Tecnologias exclusivas proporcionam mais segurança e conforto aos  
motoristas

A Valeo Service oferece ao mercado de reposição independente (IAM – Independent Aftermarket) no Brasil e na 
América do Sul uma linha completa de acessórios que aumentam a segurança e o conforto ao dirigir. Essas solu-
ções incluem assistentes de estacionamento e direção, que serão um dos destaques da Automec 2013.

Entre os equipamentos, a companhia apresenta o beep&park®. A solução detém de quatro a oito sensores ul-
trassônicos que podem ser instalados na dianteira ou traseira do automóvel. Os sensores traseiros são acionados 
automaticamente após o motorista engatar a marcha ré e os dianteiros passam a funcionar assim que o carro é 
ligado, parando 30 segundos após o seu desligamento, evitando falsos alarmes. 

O sinal sonoro emitido detecta obstáculos na frente ou atrás do automóvel, aumentando gradualmente 
e tornando-se contínuo quando o veículo está a 30 centímetros de qualquer outro obstáculo, como postes, 
pedestres, outros carros, etc. O sistema capta outros obstáculos localizados entre 10 centímetros até 1,80 
metros de distância do veículo que está estacionando. A linha também tem versões com alto-falante  
embutido, que complementam o visor e indica ao motorista a localização exata do obstáculo em qualquer direção 
do veículo. 

O beep&park® também possui outras duas versões com dispositivos singulares para as mais variadas  
situações. O beep&park/vision®, que além de possuir o sistema de sensoriamento do beeb&park®,  
acompanha uma câmera traseira que possibilita ao motorista visualizar, por meio de uma tela TFT LCD de alta 
resolução, obstáculos localizados na traseira do veículo na hora em que o motorista está realizando a manobra. 

Com o beep&park/vision® a câmera oferece uma visão mais ampla do ambiente na parte traseira do  
veículo, mesmo em lugares de baixa luminosidade. A tela de LCD colorida exibe a distância enviada pelos radares 
de inversão, orientando o piloto a direção exata para realizar a manobra. 

A Valeo também traz o novo beep&park®/keeper™. O sistema protege o veículo de duas formas: com 
os sensores de estacionamento na frente e na traseira do veículo, indicando distância entre outros veículos 
e obstáculos próximos ao local, mesmo que não estejam visíveis durante a baliza. Com o veículo estaciona-
do, o equipamento emite sinais sonoros e visuais para outros carros, a medida que estes se aproximam du-
rante uma manobra para estacionar, alertando-os da proximidade do automóvel parado, evitando danos,  
arranhões e outros acidentes.

Para trazer ainda mais segurança à direção, a Valeo disponibiliza uma linha específica para auxiliar o 
motorista em situações de baixa luminosidade, principalmente em estradas, dias nublados, túneis e  
estacionamentos subterrâneos. O light/on&off™, sensor óptico montado sobre o pára-brisas do interior do veículo, 
é capaz de controlar automaticamente os níveis de luzes do farol. Quando a luminosidade cai abaixo de 1.000 
lux, a caixa de controle eletrônica ativa automaticamente o feixe de luz baixa do veículo. Quando a luz retorna 
a 3.000 lux, os farois são desligados. O sistema pode ser facilmente interrompido para voltar ao modo manual 
usando o botão liga/desliga do sensor. 

A Valeo também fornece mostradores de velocidade personalizados, o speed/Visio®NOMAD™. Este  
dispositivo projeta a velocidade do veículo na parte interna
do pára-brisas, no campo de visão do condutor, e emite sinais sonoros para comunicar quando o limite de velo-
cidade pré-programado for excedido.

29 PressKit | Valeo - AutoMec 2013



Bobinas de ignição e sensores de  
velocidade da Valeo têm qualidade 
reconhecida mundialmente

Equipamentos estarão em exibição na Automec 2013

A Valeo é um dos mais importantes fornecedores de bobinas de ignição do mundo. A linha de equipamentos de 
ignição da companhia será exibida na Automec 2013, concedendo ao público a visão de suas mais avançadas 
soluções para o mercado da América do Sul. 

As bobinas de ignição fornecidas pela Valeo cobrem todas as tecnologias disponíveis no mercado O.E. (Original 
Equipment – Equipamentos Originais) e também para o mercado de reposição independente (IAM – Independent 
Aftermarket), detendo um portfólio completo, tais como bobinas lápis, bobina top-plug, bobina trilho e bobinas 
de 4 e 2 outputs. As bobinas lápis sofreram evolução, de forma a contribuir para maior eficiência do sistema de 
ignição. A capa passa a ser revestida na cor verde e que acompanha um novo reforço no material de isolamento 
para a passagem da resina, que fortifica o isolamento.

Com mais de 30 anos de experiência na produção de sistemas de ignição, a Valeo se tornou expert na concepção 
de sistemas de gerenciamento de motor. A linha da companhia inclui, além das bobinas de ignição, atuadores 
de controle de emissões, injetores de combustíveis, sensores magnéticos, sensores para alta temperatura,  
sensores para fluídos, sensores para pressão do ar de admissão, além de muitos outros tipos de sensores para  
gerenciamento do motor.

Sensores de velocidade
Os sensores da Valeo, com tecnologia reconhecida pelo mercado, detêm uma expressiva quantidade de cobertura 
com itens de grande giro. O sensor de velocidade, também chamado de VSS (Velocity Speed Sensor), fornece um 
sinal com forma de onda cuja frequência é proporcional à velocidade do veículo. 

Normalmente o sensor é montado no câmbio do automóvel. Se o veículo se movimenta a uma velocidade  
relativamente baixa, o sensor produz um sinal de baixa frequência. À medida que a velocidade aumenta, o sensor 
gera um sinal maior. No sensor VSS, o sinal gerado é diretamente proporcional à velocidade do carro. A unidade 
de comando eletrônico utiliza esta informação principalmente para o controle das condições de marcha lenta e 
freio-motor.

Válvula de purga do canister
Parte do sistema de controle de emissão do veículo, as válvulas de purga do canister da Valeo detêm  
durabilidade e desempenho superior no controle do tempo de ignição em relação aos produtos existentes no 
mercado. As válvulas da Valeo são desenvolvidas para produzir um menor nível de ruído, com resistência padrão 
de 26Ω, sendo que algumas são desenvolvidas de acordo com as necessidades de cada cliente (entre 20 a 38Ω).
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Produtos Valeo possuem  
tecnologia que oferece economia de 
combustível e reduzem a emissão 
de poluentes

Alinhada às necessidades ambientais, a fabricante adotou o conceito  
ecodesign em seus produtos

Produtos que geram maior economia de combustível e que auxiliam na redução da emissão de dióxido de  
carbono são as principais ações sustentáveis no planejamento da Valeo, com objetivo de atender às  
necessidades do meio ambiente. Os produtos estão alinhados estrategicamente com as exigências das  
montadoras e dos consumidores finais, garantindo que o veículo esteja em conformidade com as  
regulamentações ambientais.

Para esta inovação para o mercado de O.E. (Original Equipment – Equipamento Original), a Valeo tem  
desenvolvido produtos de alta tecnologia para veículos híbridos e elétricos com iluminação LED, Park4U, sistemas 
de gerenciamento de bateria térmica ou Hibrid4All. Em 2007, a Valeo adotou o conceito ecodesign para toda a 
sua linha, permitindo a avaliação dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do produto, incluindo o tipo, 
número e quantidade de matérias-primas, produção, embalagem, transporte e distribuição, uso e manutenção, 
desmantelamento, reciclagem, reutilização, valorização e eliminação.

Já em 2011, a fabricante atualizou seus padrões de gestão do ciclo de vida do produto e emitiu um novo  
ecodesign a fim de acompanhar a aplicação desses critérios para novos projetos. O Grupo introduziu também 
processos inovadores para a produção de peças de plástico utilizando plástico reciclado e materiais naturais.

Controle de recursos naturais
A iniciativa ambiental mobilizou uma série de colaboradores, o que demonstra a eficácia da conscientização e a 
relevância de soluções técnicas implementadas, tais como medidores e sistemas de iluminação modular ligada 
a intensidade de luz natural.
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Valeo realiza ação socioeducativa na 
Automec 2013

Empresa levará para a Feira de Autopeças, Equipamentos e Serviços 20 
alunos do projeto Formare, voltado para jovens de baixa renda

A Valeo, empresa focada na concepção, produção e venda de componentes, sistemas integrados e módulos para 
a indústria automotiva mundial, vai dar a oportunidade para os jovens do projeto Formare conhecerem a Feira 
Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, a Automec, que acontece entre os dias 16 e 20 de abril, 
no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. 

A visita faz parte do plano de aprimoramento do aprendizado oferecido pela Valeo em sua unidade de Sistemas 
de Iluminação, localizada na cidade de São Paulo, que foi desenvolvido em parceria com o Formare, projeto  
idealizado pela Fundação Iochpe, e que visa a capacitação técnica de jovens de um grupo de 20 alunos, entre os 
16 a 18 anos de idade. A companhia desenvolveu um curso de especialização e capacitação técnica para o grupo. 
A visita à Automec servirá como complemento da visão sobre o negócio por parte dos alunos.  

Projeto Formare
Desde 2010, a Valeo integrou-se ao Formare, projeto de ação voluntária, idealizado pela Fundação Iochpe, e que 
tem por base desenvolver a potencialidade de populações de baixa renda para integrá-los à sociedade como 
cidadãos e profissionais, oferecendo o espaço de sua unidade de Sistemas de iluminação para lecionar aulas 
de competência técnica a uma turma de 20 jovens. As aulas têm por objetivo conceder uma visão aprimorada 
sobre diversas áreas do conhecimento: logística, matemática, inglês, administração, segurança, tecnologia de  
manufatura e organização industrial e comércio.

Os professores são formados por 20 funcionários voluntários da própria empresa. Em 2013, a Valeo formará sua 
segunda turma do projeto (cada classe tem duração de um ano).    

Para se candidatar a uma vaga para entrar no projeto Formare da Valeo, o aluno precisa realizar uma prova de 
conhecimentos gerais. Após esta etapa, o candidato passa por uma dinâmica de grupo entre os concorrentes de 
melhor nota e, por fim, uma entrevista individual. Em 2011, foram 40 inscritos para 20 vagas. Já este ano, 60 
jovens estavam em busca de uma oportunidade. Os estudantes ficam alocados na fábrica de Interlagos entre 8h 
e 15h e vão para as aulas regulares do ensino médio no período noturno.
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Valeo é uma das melhores  
empresas para trabalhar no Brasil

Fabricante recebeu a certificação internacional Top Employers concedida 
a um seleto grupo de empresas que alcançam os mais altos índices em 
gestão de Recursos Humanos

A Valeo, empresa focada na concepção, produção e venda de componentes, sistemas integrados e módulos 
para a indústria automotiva mundial, foi apontada como uma das melhores empresas para se trabalhar no 
Brasil. O reconhecimento veio por meio da certificação internacional Top Employers, que avalia as empresas 
com as melhores práticas em gestão de pessoas conforme pesquisa realizada pelo CRF (sigla de Corporate 
Research Foundation) Institute, consultoria de origem holandesa especializada na avaliação de políticas de 
Recursos Humanos adotadas por empresas nos cinco continentes. 

A Valeo na América do Sul possui planos de carreira estruturados e uma cultura corporativa que fortalece a 
competitividade, além de políticas de remuneração e bonificação por desempenho individual e coletivo que 
mantêm um alto índice de satisfação de seus funcionários. Além disso, o foco no desenvolvimento de novas 
tecnologias, principal fio condutor para o seu negócio, faz com que a empresa atraia novos talentos. Em 2012 
foi classificada entre as 100 companhias mais inovadoras do mundo, segundo a Thomson Reuters. No ano 
passado, a Valeo foi certificada como Top Employers em outros nove países onde detém unidades de negócios.
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A Valeo foi certificada com o selo Top Employers
concedido pelo CRF Institute. O prêmio, que 
aponta empresas com as melhores práticas em 
gestão de RH no mundo, reconheceu iniciativas 
que mantêm um alto índice de satisfação e 
desenvolvimento de funcionários, característica 
já tão presente em nosso DNA.

Desenvolver pessoas 
também está 
em nosso DNA.

Fundado na Holanda em 1991, avalia e reconhece 
políticas de RH de maneira independente.

O que é o CRF Institute?

As 17 melhores empregadoras, 
segundo o Top Employers.

Empresas ganham certificado de 
melhores empregadores no Brasil.

Top Employers certifica empresas com 
ações especiais de recursos humanos.

Top Employers Brasil certifica as empresas 
com melhores práticas de gestão de pessoas.

Conheça os melhores 
empregadores do Brasil em 2013.

Anuncio Top Employer - Valeo 2013
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América do Norte 
13 Plantas Industriais 

6 Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

1 Plataforma de Distribuição
9.486 Colaboradores

 Europa
56 Plantas Industriais 
34 Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento 
8 Plataformas de Distribuição 
35.895 Colaboradores

África  
4 Plantas Industriais 
1 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
1.609 Colaboradores

América do Sul
8 Plantas Industriais

4 Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento

2 Plataformas de Distribuição 
4.015 Colaboradores

 Asia
44 Plantas Industriais
16 Centros de Pesquisa
e Desenvolvimento 
1 Plataforma de Distribuição 
21.595 Colaboradores

Vendas por atividade*:
> O.E. (Equipamento Original) 84%
> I.A.M. (Mercado de Reposição Independente 16%)

Valeo Service

> 1.082 colaboradores**
> Vendas em mais de 120 países*
> 14 linhas de produtos e mais 41.000      
   referências de peças
> 12 Plataformas de distribuição*
> 1 Centro Técnico Especilizado*

*      Dados de Dezembro -2012
**     Dados de Janeiro - 2013
***    Dados de 31 Março - 2013

Valeo 
Informações do grupo Valeo

> Vendas: € 11.8 Bilhões (+8,2% vs 2011)*
> 72.600 colaboradores em 29 países**
> 125 plantas industriais**
> 21 centros de pesquisa de novas tecnologias**
> 40 centros de pesquisa e 
   desenvolvimento**
> 5% do faturamento é investido em 
   pesquisa e desenvolvimento anualmente.
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www.valeoservice.com
Valeo Service
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Valeo Service
Cleide Semensato
cleide.semensato@valeo.com
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