


A partir disso, e tendo como objetivo a evolução de seus pro-
dutos, adotou como política: investimentos e modernizações 
contínuas usando as tecnologias mais recentes do mercado. 
Por consequência, consolidou uma parceria dos seus 
técnicos com os principais fabricantes do setor automotivo. 

Com a modernização dos sistemas de injeção (mais 
complexos e precisos), os processos de produção acabam 
exigindo uma melhora contínua no padrão de qualidade, 
que refl ete nas tolerâncias de fabricação, fazendo com que 
fi que mais rigoroso.

Evolução

Localizada em um espaço de 1,5 mil m² no bairro da Vila Prudente, em São Paulo, a Meca Brazil iniciou suas atividades no 
mercado de reposição automotiva em 2011. Desde o início, o objetivo sempre foi ambicioso: tornar-se a melhor e maior 
empresa nacional no segmento de peças de injeção eletrônica. O trabalho começou com seis colaboradores e, já no ano 
seguinte, em 2012, passou a fazer importações. Com isso, foi ganhando cada vez mais espaço no mercado e mostrando, 
por meio de seu trabalho, que atingir seu objetivo seria apenas uma questão de tempo.

Inicialmente, os produtos eram terceirizados, mas, conforme a Meca foi crescendo, começou a investir em tecnologia, 
maquinário, profi ssionais qualifi cados e, assim, passou a fabricar todos os insumos necessários usados em seus pro-
dutos. Tendo como prioridade a satisfação do cliente, o trabalho sempre foi realizado com foco em alcançar o nível de 
excelência para entregar peças de qualidade. E foi dessa forma que, em seu quinto ano no mercado, já contava com mais 
de 20 colaboradores.

Tecnologia
A Meca Brazil fi rmou um compromisso com a tecnologia 
no setor de competições. Isso foi fundamental para inves-
timentos em pesquisas e desenvolvimento de seus produ-
tos. Como efeito, tornou-se uma das líderes na produção de 
sistemas e componentes automotivos. 
Seus produtos são comercializados e industrializados para 
cerca de 300 postos de distribuição em todo o país, além de 
exportações para América do Sul.

Empresa



O crescimento da empresa é contínuo e, a cada ano, conquista mais espaço no mercado de autopeças, deixando sua 
marca registrada como uma das melhores fabricantes do país. Atualmente, opera com mais de 50 funcionários diretos, 
26 representantes pelo Brasil e uma equipe dedicada às vendas no Mercosul, região Andina e América Central. Em uma 
pesquisa de mercado, a Meca foi reconhecida como a empresa com o maior portfólio de bicos injetores do Brasil e como 
uma das principais fabricantes do país.

Como a Meca sempre aproveitou oportunidades para 
crescer, em 2021 seu portfólio passa a ter também peças 
para linhas de veículos médios e motocicletas, aumentando 
sua gama de produtos. 

Além disso, os bicos injetores para o sistema de injeção 
Bosch também entrarão na lista de fabricação. 

Esses lançamentos demonstram que a empresa, progres-
sivamente, visa entender e atender as necessidades do 
mercado atualizando-se continuamente.

Ao longo de seus 10 anos de atuação no mercado, já foram fabricados mais de 1,5 milhão de bicos injetores, sendo 
comercializados cerca de 40 mil peças mensalmente. A empresa também possui em seu catálogo fl autas, prolongadores, 
sensores de rotação e de temperatura e mais sete outras famílias de produtos. Com o objetivo de inovação constante, 
em cada importação a Meca traz novos modelos para seu catálogo, que conta, ao todo, com aproximadamente 800 itens, 
somando com as peças fabricadas. Além disso, se destaca no Brasil como a única empresa que fabrica bicos injetores de 
sistema monoponto para veículos das décadas de 80 e 90.

Uma Década

Crescimento Contínuo

O Maior Portifólio de Bicos Injetores!












































































