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ZF lança pastilhas de freio premium COTEC da marca 

TRW 

 
• Nova tecnologia COTEC tem patente da ZF e garante maior 

eficiência na frenagem  

 

• Novas pastilhas têm tecnologia antirruído e podem ser 

comercializadas com kit completo de acessórios de 

montagem 

 

• Lançamento atingirá mercado de veículos premium  

 

A ZF Aftermarket traz ao Brasil uma nova linha de pastilhas de freio 

da marca TRW, a COTEC Premium, desenvolvida com avançado e 

exclusivo revestimento aplicado ao material de fricção. O resultado 

do desenvolvimento da nova pastilha transformou a COTEC em 

patente ZF e resultou em melhor acabamento e assentamento da 

pastilha no disco, o que maximiza a eficiência de frenagem desde as 

primeiras utilizações do sistema de freio. De acordo com Tales 

Miranda, Gerente de Engenharia de Produto da ZF Aftermarket, os 

testes de validação do produto demonstraram que em determinadas 

condições de aplicação, ao acionar o freio com esta nova tecnologia, 

o condutor consegue parar o veículo até sete metros antes de 

veículos equipados com outras tecnologias tradicionais.  

 

A nova linha COTEC Premium traz ainda a vantagem antirruído, um 

benefício técnico que torna as viagens e condução dos veículos mais 

confortáveis. Diferente de todas as marcas concorrentes, a ZF 

Aftermarket comercializa a nova linha de pastilhas juntamente a um kit 

completo de acessórios de montagem para 100% das pastilhas COTEC. 

Os kits de freios contêm pinos de retenção, além das molas de retorno e 

de retenção. “A troca do kit completo permite que todo o sistema de 

frenagem tenha sua durabilidade maximizada”, explica. As pastilhas 

COTEC Premium são produzidas com o mesmo material de fricção das 

pastilhas originais de fábrica utilizados pelas montadoras e já estão 
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disponíveis para comercialização ao consumidor final, a princípio 

destinadas a modelos das marcas BMW, Porsche e Mercedes com 

cobertura para cerca de dois milhões de veículos premium circulantes no 

Brasil. A previsão é que a nova linha se estenderá também para veículos 

da linha média como Corolla, Civic e Fusion. Tales explica que as 

pastilhas COTEC Premium terão diferentes especificações técnicas que 

serão customizadas para cada tipo de veículo.   

 

Freio amigo do meio ambiente  

 

Ao utilizar um sistema de vulcanização altamente avançado com placas 

térmicas em vez da vulcanização tradicional, a fabricação das pastilhas 

Premium poupa energia e permite menores emissões de CO2 – processo 

já considerado padrão na produção da ZF, que possui um programa de 

pastilhas de freio “amigo do ambiente” ao não utilizar matérias primas e 

materiais como chumbo, mercúrio, cádmio, antimónio, latão ou 

molibdénio. Além disso, a nova pastilha COTEC Premium possui material 

intermediário livre de cobre, posicionando-a com a norma R90, 

INMETRO, ONAC e CHAS e para futuras exigências que serão solicitadas 

no Brasil.  

 

De acordo com Tales, tanto as Pastilhas COTEC Premium como os 

demais acessórios que estarão disponíveis para comercialização no Brasil 

são produzidas na planta da ZF na Espanha, dedicada a sistemas de 

frenagem e fricção. 

 

Contato para a imprensa: 

 

MM EDITORIAL 

Marta de Souza – marta@mmeditorial.com.br 

+55 11 99407-5750  

 

Bruna Totaro – bruna@mmeditorial.com.br  

+55 11 98488-4642 
 

 

ZF Friedrichshafen AG  
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A ZF é uma empresa global de tecnologia que fornece sistemas de mobilidade para carros 

de passeio, veículos comerciais e aplicações industriais. Com um amplo portfólio de 

produtos tecnológicos, a companhia oferece soluções completas para montadoras 

estabelecidas, operadoras de serviços de mobilidade e novas empresas do setor de 

transporte e mobilidade. A engenharia dos sistemas ZF está focada na integração digital 

e automação. A ZF possibilita aos veículos ver, pensar e agir. 

 

A ZF possui em torno de 149 mil colaboradores ao redor do mundo em aproximadamente 

230 plantas em 40 países. Em 2018, a companhia alcançou vendas de 36,9 bilhões de 

euros. A empresa investe anualmente mais de 6% de seu faturamento em pesquisa e 

desenvolvimento. 

 

A divisão Aftermarket do Grupo ZF garante o desempenho e a eficiência dos veículos ao 

longo de seu ciclo de vida, com soluções integradas e um portfólio completo de soluções. 

A combinação de marcas estabelecidas no mercado, inovações digitais, produtos e 

serviços personalizados e uma rede mundial de serviços fazem da ZF uma parceira 

atrativa e a segunda maior empresa do mercado automotivo global. 


