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Motores de arranque e alternadores Bosch eXchange  
 
A solução de arranque da Bosch que protege o meio 
ambiente 
 

 O programa Bosch eXchange para motores de arranque e alternadores poupa 

recursos e protege o meio ambiente. 

 Bosch eXchange é uma solução ótima e económica para a reparação de automóveis 

de passageiros e veículos comerciais.  

 Em 2019, com os produtos recondicionados Bosch foi possível alcançar uma 

diminuição de 7.400 toneladas de CO₂ equivalente (CO₂e) .  

 

 

Atualmente, as alterações climáticas são o maior desafio da humanidade, e como tal um 

dos objetivos mais ambiciosos e perseguidos em todo o mundo é a descarbonização. 

Neste sentido, em 2020, a Bosch já atingiu a neutralidade climática nas suas 400 

localizações em todo o Mundo. Além disso, no seu compromisso com as práticas de 

negócio sustentáveis, o programa Bosch Automative Aftermarket inclui produtos 

recondicionados o que contribui para economizar recursos e ajuda a proteger o meio 

ambiente, reduzindo as emissões de CO₂ para a atmosfera.   

 

Com o programa Bosch eXchange para motores de arranque e alternadores, a Bosch 

oferece uma solução ideal e económica para a reparação de todo o tipo de veículos. O 

programa é composto, principalmente, por produtos recondicionados em série, que 

cumprem os mesmos padrões das peças originais, passando por rigorosos testes de 

qualidade e funcionalidade.  Isto garante às oficinas mecânicas uma alternativa de 

elevada qualidade e fiabilidade, a preços mais baixos e para todas as reparações, tanto 

para automóveis de passageiros como para veículos comerciais. Tudo com a garantia da 

Bosch eXchange. Além disso, de forma a satisfazer as exigências das oficinas e dos seus 

clientes, esta gama é regularmente alargada. 

 

Bosch eXchange: poupa recursos e respeita o meio ambiente 

O Bosch eXchange não é apenas uma boa opção quando se trata de reparações de 

veículos mais económicas. O programa de peças de reposição é também uma 

alternativa viável no que diz respeito à proteção ambiental e climática. Em comparação 

com a produção de peças novas, o recondicionamento dos produtos requer menos 



 

 

 

   
    

material e energia. Assim, durante 2019, com os motores de arranque e alternadores 

recondicionados, a Bosch conseguiu diminuir o consumo de cerca de 2.700 toneladas de 

metais diferentes, o que se veio a traduzir num equivalente de CO₂ (CO₂e) de 

aproximadamente 7.400 Tm, ou seja, a quantidade que teria sido emitida pela produção 

de peças metálicas criadas do zero. O mesmo é dizer que seria necessária uma floresta 

com cerca de 590 mil árvores para absorver toda essa quantidade dee CO₂e. 
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A divisão Automotive Aftermarket (AA) fornece ao mercado de pós-venda e oficinas em todo o mundo uma gama 
completa de equipamentos de reparação e diagnóstico para oficinas, bem como uma ampla gama de peças de 
reposição - de produtos novos e recondicionados, soluções de pré-montagem para veículos de passageiros e 
industriais. O catálogo da Bosch inclui produtos fabricados para equipamentos de primeira linha, bem como para 
pós-venda e serviços desenvolvidos e fabricados pela Bosch. Cerca de 17.000 colaboradores em mais de 150 países e 
uma rede de logística global garantem que 650.000 peças de reposição diferentes chegam aos clientes dentro do 
tempo combinado. No âmbito das suas operações ‘Automotive Service Solutions’, a AA fornece técnicas de teste e 
reparação, software de diagnóstico, formação e informação para oficinas. A divisão é também responsável pela rede 
“Bosch Service”, a maior rede mundial de oficinas independentes, com cerca de 16.000 franquias. Além disso, AA é 
ainda responsável por mais de 1.000 oficinas na rede 'AutoCrew'. 
 

O Grupo Bosch é líder no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa emprega cerca de 400.000 colaboradores 

em o mundo (a 31.12.2010), que, de acordo com os resultados preliminares, contribuíram para gerar uma faturação 
de 77,7 mil milhões de euros em 2019. As operações do Grupo Bosch dividem-se em quatro áreas de negócio: 
Soluções de Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Tecnologia de Energia e Edifícios. Líder em IoT, a 
Bosch oferece soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, mobilidade e indústria conectada. A empresa 
utiliza o seu conhecimento em tecnologia de sensores, software e serviços, bem como a sua própria cloud IoT para 
oferecer aos seus clientes soluções conectadas e em diversos domínios a partir de uma única fonte. O objetivo 
estratégico da Bosch é fornecer inovações para uma vida conectada. A Bosch melhora a qualidade de vida em todo o 
mundo com produtos e serviços inovadores e fascinantes. Desta forma, a empresa oferece mundialmente 
“Tecnologia para a Vida”. O Grupo Bosch é constituído pela Robert Bosch GmbH e cerca de 440 subsidiárias e 
empresas regionais, presentes em 60 países. Incluindo os representantes de vendas e serviços, a rede mundial de 
desenvolvimento, produção e distribuição da Bosch está presente em quase todos os países. A sua força inovadora é 
a base para a continuidade do crescimento da empresa. Em 126 localizações em todo o mundo, a Bosch emprega 
72.600 colaboradores em investigação e desenvolvimento, e aproximadamente 30.000 engenheiros de software. 
 
Para mais informações, por favor visite www.bosch.com, iot.bosch.com, www.bosch-press.com e 
http://www.linkedin.com/company/bosch-portugal . 
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