
#BoraDesmontar



Para nós,
veículo em final 
de vida é
matéria prima

Somos o marketplace que gera possibilidades e negócios 
entre donos de frotas e centros de desmontagem 
veicular, conectando-os de forma confiável, eficiente, 
justa e sustentável.

Temos soluções para a venda de veículos em fim de vida 
(VFV) ou com baixa liquidez, além de acesso a peças de 
reuso com procedência e qualidade, através da nossa 
rede de centros de desmontagem homologados, 
fechando uma circularidade eficiente e sustentável.



Estágios da vida útil dos veículos

Muitos frotistas têm dificuldade em desmobilizar veículos em estágio de depreciação intensiva, deixando o 
ativo parado,  perdendo dinheiro. A economia circular pode ajudar a destravar este processo, trazendo 
recuperação econômica e reabastecendo o mercado de peças ainda viáveis.

● Alta liquidez em qualquer 
canal de revenda

● Veículo profissional 
eficiente  e rentável 

● Baixo nível de 
manutenção

● Circula com baixo nível de 
emissões

● Liquidez e canais de 
venda reduzidos

● Rentabilidade reduzida 
com mais manutenção 
tanto em volume quanto 
em complexidade

● Menor oferta de peças 
originais 

● Liquidez quase zero e 
sem canais de revenda

● Rentabilidade mínima ou 
negativa

● Custo de manutenção 
inviável

● Paralisação técnica ou 
compulsória
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Países desenvolvidos já resolveram o problema

80%
FROTA DE VEÍCULOS 
INAPTOS RECICLADOS

12MM
POR ANO

88%
FROTA DE VEÍCULOS 
INAPTOS RECICLADOS

8MM
POR ANO

95%
FROTA DE VEÍCULOS 
INAPTOS RECICLADOS

3,2MM
POR ANO

10%
FROTA DE VEÍCULOS 
INAPTOS RECICLADOS

5MM
POR ANO

5M
+14M ton

REDUÇÃO DE CO₂

VOLUME DE VEÍCULOS 
INAPTOS / INVIÁVEIS



De quem é a dor?

O FROTISTA O CDV
A realidade do frotista é que o veículo 
deveria trazer resultados rodando e não 
prejuízo por estar parado.

A realidade do Centro de Desmontagem 
Veicular é um eterno desequilíbrio entre 

oferta e demanda.

Gastos adicionais por manter em sua frota 
veículos inúteis economicamente. Tem 
dificuldade em vender veículos com alto 
nível de depreciação, que retornam diversas 
vezes de leilões, sem horizonte de como 
desmobilizar a um valor justo.

É obrigado a dizer "não temos" para 70% 
de seus clientes no balcão porque não 

está desmontando o suficiente.

Perde dinheiro pela indisponibilidade da 
frota causada pela falta de peças de 
reposição 

“Cada KM conta. Cada Roda Conta. Cada Centavo Conta.”
"Não consigo comprar o suficiente para gerar estoque 

organizado. Dou 3 nãos para 1 sim ao meu cliente. Tenho 
pedido de 5 motores mas só acho 1 no leilão."

Não desmonta mais por ser dependente de 
apenas duas fontes de veículos para 

desmontagem: Seguradoras e DETRAN. Não 
consegue ter um estoque viável, nem uma 

venda organizada.
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Trazemos o conceito
de economia circular
pra cadeia automotiva

O FROTISTA
Compra o Veículo

O DONO DO CDV
Compra o veículo 
inapto**/ inviável

Desmonta
Veículo vira 

fundo de pátio

Usa até o nível 
de exaustão/
inviabilidade

Vende Peças
Rastreadas
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Disponibiliza peças para 
manutenção ao mercado 
de forma organizada e 

rastreada com valor justo

Viabiliza e organiza o comércio 
destes veículos com governança 

e rastreabilidade

Aumento da receita

Melhores práticas

Mais veículos

Mais peças de qualidade



ONDE IMPACTAMOS?

Métricas
Financeiras

Métricas
ESG

Ativo 
Parado

Dinheiro recuperado, 
com

demanda organizada

Acesso à estoque de
veículos organizados

Geração de caixa 
sobre peças de 

menor valor

Poluição de solo por
metais e fluídos

Matéria prima que
poderia se transformar

em outro produto

Direcionamento
de materiais

Métricas de redução de 
carbono

para a empresa vendedora
e/ou terceira

Melhores práticas

Geração de empregos
especializados

Veículo encostado
Fundo de Pátio



Sem surpresas

De forma Intuitiva

Em tempo real



Diariamente buscamos 
Estruturar o segmento de desmonte automotivo, aumentando as camadas de atuação e como consequência:

regularizando o ecossistema

diminuindo a criminalidade 

aumentando o número de empregos no Brasil 

democratizando o acesso a reposição e subprodutos

sem esquecer dos benefícios ao meio ambiente

Para isso, unimos um time com inteligência e cultura diversa a tecnologia
de ponta e conhecimento de mercado



Octa tem visão ESG alinhada globalmente

Octa é aderente a visão de circularidade do World 
Economic Forum 2020, que completamente implementada 

pode reduzir em cerca de 35% a emissão de CO2 e 
aumentar a eficiência de uso de recursos em 70%

Nossa solução atua de forma consistente e com alta 
maturidade nas dimensões de Materiais e Vida Útil dentro 

do conceito de Circularidade

O modelo de negócio da Octa aborda  8 dos 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável da ONU (ODS/ONU)

Temos maior impacto nos temas de Consumo e Produção 
Responsáveis, Instituições Eficazes e Trabalho Decente 

Crescimento Econômico trazidos pelo efeito da 
circularidade da cadeia e redução de roubo de veículos

Objetivos de desenvolvimento sustentável - ONUMaturação da circularidade - WEForum 2020



Não estamos sozinhos na transformação 
do sistema de desmonte automotivo

Fazemos Parte:

Empresas que Confiam em nós:



Comercialização homologada

Sistema de
pagamento

Acompanhamento
do processo de frete
com retirada segura

Sistema facilitado
de orçamento 

Verificação da
procedência

da peça

Garantia de qualidade

Sistema de
precificação

Qualificação
especIalizada

Entrega dentro 
das expectativas

Comercialização
homologada

Nosso sistema garante que
sua peça de reuso tenha
qualidade, procedência

e preço competitivo 

A organização da cadeia
automotiva feita a partir de
tecnologia e confiabilidade

Veículos em
final de vida

Centro de
desmontagem



Criada por referências
deste mercado

Liderou a transformação do maior desmanche legal do Brasil em 
um modelo industrial, escalável e mais conectado a os desafios 
do mercado automotivo, uma jornada que resultou na 
regulamentação do setor de centros de desmontagem e na 
abertura de um novo mercado. Hoje é uma das principais figuras 
na economia circular automotiva mundial e trabalha para que o 
setor seja um dos grandes agentes de execução da agenda ESG.

Empreendedor serial e sócio da Fisher Venture Builder, tem 
sólida vivência na criação de negócios, turnaround e gestão de 
crescimento. Possui 20 anos de experiência profissional nos 
setores de Tecnologia, Alimentos, Saúde e Consultoria, com 
passagens como executivo em empresas como Oracle, Monitor 
e Adeste. Em 2007 sua startup (Easy Track) foi eleita uma das 
mais inovadoras pela pesquisa Monitor/Exame. 



octa.com.br


