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A transformação digital se tornou parte da nossa 
criação de valor há muito tempo: desde a produção 
de componentes “inteligentes” na indústria e a 
automatização de toda a cadeia de suprimentos – 
que diz respeito especialmente ao comércio de 
peças de reposição – até novos procedimentos de 
diagnóstico digitais com conhecimentos correspon-
dentes nas oficinas. Conceitos de mobilidade inova-
dores colocam o gerenciamento de frotas de veícu-
los modulares no foco dos modelos de operadores. 
A segurança de TI e a proteção de dados são cada 
vez mais importantes.
 
Ao mesmo tempo, no aftermarket automotivo está 
ocorrendo uma consolidação que afeta indústrias, 

varejistas, oficinas e empresas de frotas de leasing 
na mesma medida.

Independentemente de serem empresas grandes 
ou de porte médio ou pequeno, elas precisam se 
adaptar às tendências atuais do mercado e alinhar 
seus modelos de negócios e organizações de acor-
do com o futuro digital. As oportunidades de hoje e 
de amanhã estão em ecossistemas flexíveis e co-
nectados digitalmente.

O lema é: crescer para melhorarmos em conjunto.

A mudança é um princípio básico da atualidade: as 
mudanças colocam em questão o que já foi experi-
mentado e testado, mas também abrem perspectivas 
futuras e inspiram novas maneiras de fazer as coisas.

A eletromobilidade chegou às nossas cidades, e a 
condução autônoma está ganhando a nossa confian-
ça. O automóvel está se tornando um dispositivo 
móvel, todos falam sobre a Internet das Coisas e tudo 
está ligado em rede. A “conectividade” dentro e em 
torno do automóvel está se tornando uma realidade. 
A importância econômica e política da Ásia está au-
mentando. Isso se aplica especialmente ao nosso 
mercado.

A digitalização, os novos conceitos de mobilidade e 
a globalização não são mais megatendências teóri-
cas, pois estão no centro do nosso pensamento e 
da nossa forma de agir.

Todos fazemos parte de um desenvolvimento acele-
rado que está ganhando cada vez mais força e nos 
confrontando com desafios totalmente novos, mas 
que também está trazendo muitas oportunidades. 
É importante aceitar esses desafios com confiança 
e aproveitar as oportunidades que as mudanças 
nos oferecem.

Se trabalharmos juntos dessa forma, manteremos
o sucesso a longo prazo.

Juntos trabalhamos para o sucesso.Um futuro sólido. 

Inovação por meio de interação.

Desenvolvimentos 
emocionantes no 
mercado.
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Jürgen Buchert, CEO da TecAlliance

No futuro, será decisivo para o su-
cesso no mercado de reposição au-
tomotivo colocar os motoristas no 
centro da nossa atividade comer-
cial e oferecer produtos e serviços 
em redes digitais.”

Estabelecemos padrões em todo o mundo no 
mercado de reposição automotivo há mais de 
20 anos: como inovadores digitais e fornece-
dores das melhores soluções especializadas, 
estamos cientes da grande responsabilidade 
quanto ao sucesso dos nossos clientes e do 
mercado. O que nos distingue é um profundo 
conhecimento da indústria e a nossa promessa 
de alta qualidade e segurança, estruturados 
sobre tecnologias sustentáveis.

Acompanhamos e auxiliamos você na transfor-
mação digital com soluções baseadas em da-
dos e serviços de aconselhamento abrangen-
tes para processos de negócios eficazes e 
eficientes. Juntamente com você, com base 
nos seus requisitos e nas suas necessidades, 
desenvolvemos soluções práticas e digitais e 
serviços inovadores que facilitam o seu dia a 
dia. Nossos especialistas estão à sua disposi-
ção: digital e pessoalmente.

O seu sucesso nos guia.
 

Driving 
the Digital 
Aftermarket.

Os dados são a moeda do futuro. Neste contexto, 
surgem novos modelos de negócio. A pesquisa, a 
preparação e a padronização dos dados, bem como 
o desenvolvimento inovador de soluções e aplica-
ções para a digitalização de processos de negócios 
são o nosso principal negócio. Temos a competência, 
o know-how e as ferramentas para desenvolver a 
visão e o caminho para este futuro juntamente com 
nossos clientes, parceiros e o mercado de reposição 
automotivo.

É por isso que fundamos a Caruso, o mercado de 
dados digitais do futuro, e ainda fazemos parte des-
sa plataforma independente e neutra atualmente. 
Em torno da Caruso estão sendo criados vários ecos-
sistemas que estão alterando significativamente o 
mercado de reposição automotivo.

Assim, surgem opções completamente novas para a 
digitalização de modelos de negócios existentes, 
desenvolvendo ainda mais o portfólio da empresa e 
abrindo novos segmentos de clientes. Oferecemos 
aconselhamento e apoio competentes em conjunto 
com a Caruso

Quando podemos falar com você sobre o seu negó-
cio do futuro?

Ajudamos a moldar a transformação digital.

Visões para o futuro.  

Mais de 20 anos de  
 experiência no mercado  
de reposição automotivo  
    independente

www.caruso-dataplace.com
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South Jordan

Naucalpan de Juárez

São José dos Campos

Herriard

Maastricht

Paris

Barcelona

Colônia

Ismaning

Monza

Moscou

Dubai

Yongin
Xangai

Kuala Lumpur

Istambul

Caulfield

Chennai

Weikersheim

Com mais de 550 funcionários de 26 países em 19 
unidades, damos forma ao mercado de reposição 
automotivo independente, juntamente com nossos 
clientes, parceiros, acionistas e cooperações científi-
cas pioneiras. A interligação de todos os envolvidos é 
o nosso foco. Ao compartilhar ideias em todo o 
mundo, alcançamos as melhores estratégias, solu-
ções e produtos para os nossos clientes e parceiros

A proximidade regional ao cliente, a parceria e um 
diálogo aberto são os pilares da nossa aliança estra-
tégica.

Juntos, ganhamos e nos beneficiamos da interação 
de uma rede global única

Atribuímos uma importância especial à disponibili-
dade global. Conseguimos tudo isso estando no local 
e falando o(s) idioma(s) dos nossos clientes: atual-
mente, muitos dos nossos produtos, soluções e ser-
viços estão disponíveis em 35 idiomas e são usados 
em mais de 140 países em 6 continentes.

Quando você irá beneficiar da nossa comunidade 
internacional?

Nossa rede global para uma proximidade regional.

Proximidade ao cliente em 
todo o mundo.  

mais de 550 funcionários em todo o mundo

até 35 idiomas 

Presença global.
Estamos onde você precisa.

19 unidades 140 países

6 continentes 
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Processamento

Distribuição dos dados

Normalização dos dados

 ▪ Fabricantes de peças 
de reposição

 ▪  Fabricantes de auto-
móveis

 ▪ Outras fontes

 ▪ Pacotes de dados
 ▪  Soluções
 ▪  Aplicações

Coleta Utilizaçã

Coletamos e conectamos dados de peças de 
reposição, manutenção e informações de re-
paro da indústria com dados de veículos e 
dados de mercado e sempre com base nas 
informações dos fabricantes do equipamento 
original. Para uma coleta padronizada dos 
dados, estabelecemos a nível internacional na 
indústria o TecDoc Standard e, graças à cone-
xão com outros formatos como ACES/PIES, 
MAM, somos compatíveis em todo o mundo.

Nossos experientes especialistas preparam os 
dados
“da prática para a prática” – em uma altíssima 
qualidade, precisão e pontualidade para uma 
identificação de peças de reposição e veículos 
simples, rápida e precisa, bem como uma 
execução competente de reparos e serviços; e 
para clientes satisfeitos na indústria, no co-
mércio, em oficinas e na gestão de frotas.

 Assim, ao longo do tempo, foi criado um dos 
maiores bancos de dados de peças de reposi-
ção de veículos do mundo, além da base para 
desenvolvermos aplicações que nossos clien-
tes usam para otimizar seus processos de 
negócios, que é importante para análises de 
mercado, de potencial e portfólio, bem como 
para o desenvolvimento de estratégias e de-
senvolvimento de negócios. Mediante solicita-
ção, também conta com aconselhamento 
individual.

Por meio da automatização e da digitalização, 
nossas soluções de processo suportam toda a 
cadeia de suprimentos – desde o pedido até a 
emissão da fatura. Nesse processo, o foco está 
na precisão, na velocidade e na qualidade a 
um custo ideal.

Os dados são a nossa paixão. 

TecAlliance transparente. Nossos dados para o aftermarket digital.

6,6 milhões de dados de artigos

4,4 milhões de imagens

mais de 700 marcas 
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Dados de produtos

Análises de mercado e por�ólio

Desenvolvimento de mercado
estratégico 

O�mização de processos

Integração e suporte 
Soluções de catálogo de peças de 

reposição e comércio eletrônico

Gestão de dados   

Análise de dados 
Iden�ficação de peças de 

reposição e veículos
Gestão de frotas

Dados de reparo e manutenção

Dados de veículos Dados de inventário de veículos

Com nosso banco de dados abrangente, as soluções resultantes e o aconsel-
hamento e a implementação, fornecemos aos nossos parceiros e clientes um 
portfólio de alto nível.

Soluções e serviços com base em dados.

Repertório
variado.

Análises de mercado e portfólio, 
desenvolvimento de mercado 
estratégico, otimização de proces-
sos e integração adequada das 
nossas soluções na sua infraestrut-
ura – com as nossas abrangentes 
ofertas de consultoria e serviços, 
estamos adaptados à medida das 
suas necessidades.

Consulting & Services 

Oferecemos as soluções certas 
para os seus desafios: no gerencia-
mento de dados e produtos, para 
análises de dados eficazes, so-
luções de catálogo para a identifi-
cação precisa de peças de repo-
sição e veículos, bem como para 
um comércio eletrônico rentável. 
Nossas aplicações também são 
usadas para o processamento 
eficiente de pedidos e a operação 
de frotas de veículos otimizada em 
termos de custos.

Solutions

A chave para o sucesso são a dis-
ponibilidade e o acesso às infor-
mações de veículos e produtos. 
Para isso, coletamos em todo o 
mundo os dados mais recentes de 
veículos e produtos, informações 
abrangentes de manutenção e 
reparação, bem como dados regio-
nais de inventário de veículos e 
estatísticas de mercado de fabri-
cantes de automóveis e fabrican-
tes de peças, bem como de asso-
ciações, autoridades e instituições.

Data

O portfólio da TecAlliance.
Especializado em diversos temas.
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Nossos 35 acionistas são as empresas líderes na indústria internacional de peças e 
no comércio do mercado de reposição automotivo. Eles promovem a TecAlliance 
como acionistas e também usam as nossas soluções enquanto clientes. Seu know-
-how flui continuamente para o desenvolvimento de nosso portfólio. Juntos, traba-
lhamos em projetos de inovação para o futuro digital. Isso nos torna um parceiro 
forte e confiável.

Tomamos decisões com a participação dos clientes.

Uma aliança sólida. Nossos acionistas.
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Cultura de 
feedback

Perspectivas

Equilíbrio entre 
vida profissional

e pessoal

Individualidade

Cooperação

Agilidade

Inter-
nacionalidade

Flexibilidade

Desenvolvimen
Aquilo que prometemos aos nossos clientes e par-
ceiros também se aplica especialmente aos nossos 
funcionários. Juntos, moldamos o futuro do after-
market automotivo digital global.

Alcançamos a equidade, a humanidade e um 
equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal 
por meio de nossas estruturas organizacionais ágeis 
com equipes multifuncionais, flexibilidade em ter-
mos de horário de trabalho e local e uma cultura de 
feedback aberto.

Na nossa empresa internacional de médio porte, 
confiamos na responsabilidade e na vontade criati-
va de cada funcionário.

Oferecemos diversas perspectivas para o desen-
volvimento pessoal em um ambiente de trabalho 
caracterizado por cooperação e confiança.

O pensamento inovador, o incentivo e a cooperação 
funcionam melhor em conjunto. Faça parte da nos-
sa equipe!

Faça parte da equipe TecAlliance.

Juntos moldamos o futuro.

Um bom ambiente de trabalho.
Benefícios para os nossos funcionários.

www.tecalliance.net/en/career

Envie 
 agora sua 
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Alemanha

Contato:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net

Para mais informações, visite nossa página:

www.tecalliance.net ou entre em contato conosco!

mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net
http://www.tecalliance.net

