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ZF Aftermarket lança [pro]Tech – Programa para 

relacionamento e capacitação técnica de mecânicos 

 
• Pré-lançamento do Programa será feito na Automec e 

lançamento nacional está previsto para outubro de 2019 

 

• [pro]Tech oferecerá suporte aos mecânicos por meio de uma 

plataforma completa com vídeos e instruções avançadas de 

montagens para a linha leve, com atendimento dedicado de 

técnicos ZF 

 

• Cadastrados na plataforma ainda poderão participar de 

eventos regionais exclusivos e treinamentos práticos 

presenciais 

 

A ZF Aftermarket traz pela primeira vez ao mercado brasileiro o 

[pro]Tech, Programa de relacionamento e capacitação técnica 

avançada para mecânicos de todo o País. O lançamento nacional 

acontecerá no segundo semestre de 2019, mas até lá, os mecânicos 

interessados já poderão experimentar gratuitamente algumas das 

principais vantagens desta novidade ao se inscrever na plataforma 

durante a Automec 2019, quando acontecerá o pré-lançamento do 

Programa. 

 

A ideia do [pro]Tech é oferecer um suporte diferenciado para os 

reparadores com um pacote completo de benefícios, a começar por uma 

plataforma on-line que terá acesso controlado apenas para os inscritos. 

Nesse portal, os mecânicos poderão acessar inúmeros materiais e vídeos 

técnicos com instruções de montagens detalhadas das peças das marcas 

ZF, Sachs, Lemförder e TRW para a linha leve, tanto de veículos nacionais 

como de importados. O Programa ainda oferecerá aos inscritos 

atendimento dedicado, telefônico e presencial, assim como participação 

em eventos regionais exclusivos, com palestras relacionadas às novas 

tecnologias e aos produtos que demandem maior atenção, cuidado e 

conhecimento técnico no momento da aplicação. 



ZF América do Sul 
ZF Aftermarket América Latina 
Itu (SP) - Brasil 

www.aftermarket.zf.com/la 

 

 
 

PRESSE-INFORMATION 

PRESS RELEASE 

Page 2/4, 24.04.2019  

 

 

 

 

Conforme explica o gerente de serviços da ZF Aftermarket, Marcos 

Derenzo, o [pro]Tech oferecerá um dos melhores pacotes de benefícios 

e treinamentos técnicos disponíveis no mercado na atualidade, baseado 

em dicas que auxiliarão muito o mecânico em seu dia a dia. Um dos 

grandes diferenciais do Programa é o nível de detalhamento técnico do 

material, assim como a disponibilidade de treinamentos presenciais e 

contato direto com o técnico ZF. “Em pesquisas e reuniões realizadas 

com os aplicadores, percebemos a crescente necessidade de suporte 

técnico e proximidade com a indústria. Com o [pro]Tech, a ideia é que o 

relacionamento e suporte sejam contínuos”, explica. 

 

“Temos uma rápida transformação ocorrendo no mercado, com clientes 

cada vez mais exigentes e com as tecnologias avançando rapidamente, 

inclusive na parte eletrônica dos veículos. Com isso, é necessário que o 

aplicador busque conhecimento e aprimoramento para que não fique 

defasado com relação aos seus concorrentes. Estamos trazendo o [pro] 

Tech para atender esse aumento de demanda, auxiliando o aplicador em 

seu desenvolvimento e tornando mais tranquila a busca por soluções 

para os desafios apresentados. Temos certeza que os participantes do 

Programa poderão apresentar aos seus clientes soluções diferenciadas 

que o tornarão mais competitivos“. 
 

Pacote de benefícios incluirá treinamentos práticos 
 

O Programa será lançado oficialmente em outubro com dois modelos: 

Start e Plus. “A ideia é oferecer ao reparador um suporte contínuo, uma 

vez que a ZF já lançou o Programa Amigo Bom de Peça, onde 

disponibiliza acesso a vídeos explicativos. Com o [pro]Tech Start 

buscamos complementar sua experiência, por meio de material técnico 

mais detalhado, palestras e contatos dedicados. Para os parceiros que 

querem um nível ainda maior de conhecimento e exclusividade, 

disponibilizaremos o [pro]Tech Plus, que incluirá, além das vantagens do 

pacote Start, dois treinamentos práticos por ano, suporte técnico 

presencial e visitas à fábrica”, detalha Marcos. 
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No pré-lançamento os inscritos terão acesso gratuito a alguns vídeos e 

instruções de montagens para conhecer a qualidade do material 

oferecido e ainda terão a oportunidade de receber visitas do técnico 

regional, convites para eventos e participação em treinamentos práticos, 

de acordo com a disponibilidade.  
 

Para continuar com as vantagens do modelo Start após a fase de 

experimentação, que acontecerá a partir da inscrição na Automec até o 

lançamento nacional em outubro de 2019, o usuário pagará uma taxa 

única para permanecer no Programa. O pacote Plus possibilitará 

treinamento de 40 horas semanais a ser realizado em parceria com o 

SENAI Ipiranga, em São Paulo, e terá cobrança anual. Posteriormente os 

treinamentos práticos serão implementados também em outras regiões 

do País.  
 

O [pro]Tech é considerado um modelo de treinamento bem-sucedido, 

tanto na matriz da ZF, localizada na Alemanha, como em outras unidades 

da empresa, estabelecidas nos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, 

Suíça, Áustria e Polônia. O Programa existe desde 2012, conta com mais 

de 6.500 reparadores parceiros e está em fase de rápida expansão em 

outras regiões do mundo. 

 

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  

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 
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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. 


