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ZF lança sapatas de freios TRW e ingressa em novo 

nicho no mercado de reposição de peças 

 
• Lançamento dará cobertura para 90% da frota circulante de 

veículos que utilizam o componente no Brasil 

 

A ZF Aftermarket ingressa em um novo nicho no mercado de 

reposição de peças na América do Sul, com o lançamento da linha 

de sapatas de freios da marca TRW. Com a novidade, a ZF 

Aftermarket completa sua oferta de componentes de freios em seu 

portfólio e passa a dar cobertura para 90% da frota circulante de 

veículos que se utilizam deste componente, considerado um auxiliar 

essencial para veículos que se utilizam do sistema traseiro de 

frenagem. No total são cerca de 80 a 90 referências que compõem o 

novo portfólio de sapatas da marca TRW.  

 

“A partir do lançamento passamos a contar com um pacote completo de 

sistemas de freios para oferecer ao mercado, desde freios a tambor e a 

disco, componentes hidráulicos, e agora as sapatas”.  A nova linha de 

sapatas TRW, ou seja, freios de estacionamento que auxiliam a frenagem 

por meio do sistema traseiro, já está sendo comercializada em 

distribuidores no Brasil e América do Sul. 

 

De acordo com Tales Miranda, gerente de produtos da ZF Aftermarket, 

as sapatas foram testadas e certificadas conforme normas ZF e 

exigências do INMETRO. A expectativa é de alcançar mecânicos e 

consumidores finais que já dão preferência para a marca ZF, hoje líder 

em freios no Brasil e na América do Sul, já que as novas sapatas podem 

equipar todos os veículos que se utilizam de freio de estacionamento, 

com exceção dos veículos com freio a disco nas quatro rodas. 

 

As sapatas têm papel fundamental para frear e manter o veículo sob 

controle durante a frenagem, principalmente para veículos equipados 

com sistema ABS. Segundo Tales, “80% do poder de frenagem de um 

veículo está no sistema dianteiro dos freios e a sapata é um importante 
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auxiliar que entrega total segurança à frenagem por meio do sistema 

traseiro de frenagem”. 
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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 

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. 
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