




24 de abril de 2023
Das 13h30 às 18h 

Presencial
Centro de Exposição São Paulo Expo
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, 
Jabaquara, São Paulo, SP.

Antecederá a abertura da feira Automec 2023 
a 4.ª maior feira de autopeças do mundo





O 4.º Encontro da Indústria de Autopeças vai reunir, 
presencialmente:

• Dirigentes de montadoras;

• Representantes de toda a cadeia de produção de autopeças 
brasileira e internacional;

• Especialistas do segmento da reposição. 

Na pauta: 

A importância da inovação para a cadeia automotiva no Brasil. 
As vantagens competitivas e comparativas do País podem atrair 
investimentos nessa área do conhecimento e elevar sua relevância 
nas decisões de empresas mundiais. 





Palestra Magna
Com a participação de lideranças internacionais 

Painéis de Debate
Reunirá representantes da indústria, especialistas 
em cenários setoriais e acadêmicos

Sessão de Abertura
Presença de representantes das entidades 
automotivas, autoridades governamentais
e convidados









13h30 às 14h30
Palestra Magna: 
Relevância dos Investimentos em Inovação e as Vantagens Competitivas do Brasil

Palestrantes:

Antonio Megale, conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), 

ex-presidente da Anfavea e diretor da Volkswagen;

Benjamin Krieger, secretário-geral da Clepa, entidade que representa os fabricantes de autopeças na Europa;

Moderador: Cláudio Sahad, presidente do Sindipeças.

14h30 às 15h30
Painel I:
Experiência de Montadoras em Inovação

Painelistas:

Antonio Filosa, presidente na América do Sul da Stellantis;

Ciro Possobom, COO da Volkswagen Automóveis no Brasil;

Moderador: Gábor Deák, diretor de Tecnologia do Sindipeças.

15h30 às 16h
Intervalo para café



16h às 17h
Painel II:
Experiência de Sistemistas e PMEs em Inovação

Palestrantes:

Gastón Diaz Perez, presidente e CEO na América Latina da Bosch;

André Silva, CEO da Selco Tecnologia e Indústria;

Sergio Carvalho, CEO das Empresas Randon e CEO e presidente da Fras-le ;

Moderador: Mauricio Muramoto, diretor de Inovação do Sindipeças..

17h às 18h
Painel III:
O Futuro da Reposição Independente e as Oportunidades para o Segmento

Palestrante: Felipe Fava, sócio da McKinsey & Company

Painelistas:

Everton Lopes, diretor de Tecnologia e responsável pelo Tech Center para América do Sul da Mahle Metal 

Leve, mentor em Tecnologia e Inovação da SAE Brasil e diretor de Tendências Tecnológicas da AEA;

Gerson Prado, CEO da SK Mobility, presidente da Nexus Automotive International e diretor da Associação 

Nacional dos Distribuidores de Autopeças (Andap);

Antonio Fiola, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São 

Paulo (Sindirepa-SP) e do Sindirepa-Brasil;

Moderador: George Rugitsky, diretor de Economia e Mercados do Sindipeças.





Movimento de grandes mudanças
• Empresas do setor automotivo

• Fornecedores e prestadores de serviços

• Startups em mobilidade e gestão automotiva

• Mídia geral e especializada

• Estudantes com formação técnica ou superior    
que tenham interesse pelo setor

• Agências e órgãos de governo

•  Outras organizações interessadas 
em conhecer e participar do setor







441 inscrições
342 pessoas
Conexões simultâneas (Pico)



Junho de 2022



Abril de 2021



Junho de 2022



53 posts 
Mídias sociais:
• Sindipeças                   •Brasil Auto Parts
• Instituto Sindipeças  •Facebook, Instagram e LinkedIn
Cerca de 16.799 contatos nas redes

E-mail marketing
Mailing com cerca de 7 mil contatos

17 envios de e-mail marketing sobre conteúdos do evento
(feitos entre 2021 e 2022) / (* 2 envios – inglês e espanhol)

1 Envio de e-mail marketing de campanha institucional de 
patrocinadores (Categorias Esmeralda e Diamante)

Envio de informações do evento a cerca de 
150 veículos de imprensa (nacional)

Junho de 2022



53 posts 
Mídias sociais:
• Sindipeças                   •Brasil Auto Parts
• Instituto Sindipeças   •Facebook, Instagram e LinkedIn
Cerca de 16.799 contatos nas redes

E-mail marketing
Mailing com cerca de 5 mil contatos

25 envios de e-mail marketing sobre conteúdos do evento
(feitos entre 2020 e 2021) / (* 2 envios – inglês e espanhol)

1 Envio de e-mail marketing de campanha institucional de 
patrocinadores (Categorias Esmeralda e Diamante)

Envio de informações do evento a cerca de 
185 veículos de imprensa (nacional)

Abril de 2021





Público estimado
em torno de 500 altos executivos

Exposição
nacional e internacional da marca

O evento
conta com presenças internacionais
de palestrantes e público

O Sindipeças 
congrega em torno de 500 empresas 
associadas de capital nacional e estrangeiro



Setor de autopeças
tem fundamental importância no PIB brasileiro

Setor de autopeças 
é essencial na conexão da cadeia de produção e mobilidade

As transformações
do setor atingem novos players da mobilidade



• Site do Sindipeças

• Mídias Sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn e WhatsApp

• E-mail marketing

• Divulgação espontânea em imprensa especializada e geral 

• Divulgação do evento em todas as ações do Sindipeças





Logotipo na assinatura dos materiais de divulgação do evento:
Site do Sindipeças; Mídias sociais; E-mail marketing

Vídeo institucional de até “30 segundos” para as mídias sociais 

do Sindipeças (Divulgação no mês do evento – Abril 2023)

Publicação institucional nas mídias sociais do Sindipeças 

mencionando apoio ao evento (texto descritivo ou na imagem)

Envio de e-mail marketing institucional do patrocinador para a 

base de contatos do Sindipeças (cerca de 8 mil contatos)



Inserção de logotipo em backdrop eletrônico no auditório principal em 
conjunto com os demais patrocinadores

Exposição de logotipo no auditório principal em pontos estratégicos 
“banner”

Inserção de logotipo no telão projetado durante o intervalo do evento 
(looping)
Mensagem  gravada com CEO da empresa com divulgação na grade 
do evento

Exibição de vídeo institucional na ABERTURA e nos intervalos do evento

Logotipo no encosto de cadeira da plateia

Sacola personalizada – Logotipo do evento e do patrocinador

Cordão de crachá personalizado – Logotipo do evento e do patrocinador

Garrafa d’água personalizada – Logotipo do evento e do patrocinador

Distribuição de material promocional (folheto/”flyer”) ou brindes de pequeno 

porte na sacola personalizada do evento (Custo de produção do patrocinador)

Inscrição no evento, com direito a determinado número de ingressos



Inserção de logotipo em e-mail marketing de agradecimento 

para toda a base de participantes do evento

Inserção de logotipo nas mídias e retrospectiva do evento

Inserção de logotipo em vídeo-resumo do evento

Inserção de página de anúncio no Anuário do Sindipeças. 

Permanecerá disponível na versão eletrônica do anuário 

durante 1 (um) ano. De abril de 2023 a abril de 2024. 

MÉDIA DE 400 ACESSOS/MÊS

Inserção de página de anúncio no Anuário do Sindipeças – 2023

(Versão impressa) 

Arquivo no formato PDF (205x275 mm – 5mm de sangria)

Prazo para envio: até 15/3/2023





60.000,00

30.000,00

15.000,00

10.000,00

7.000,00



Amaury Souza
(11) 9.8332-9905
asouza@sindipecas.org.br

Carlos Cavalcanti
(11) 9.7671-9421
ccavalcanti@sindipecas.org.br

Dora Oliveira
(11) 9.8935-6217
doliveira@sindipecas.org.br

Fernanda Garavello
(11) 9.8174-7143
fgaravello@sindipecas.org.br

Thiago Nogueira
(11) 9.7291-8893
tnogueira@sindipecas.org.br
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