
ASIATICA AUTOMOTIVE Empresa busca sempre atender seus clientes da melhor forma possível

Para aqueles que não acre-
ditam, as coincidências do 
destino existem sim. A prova 
disso é a amizade de Marcio 
Saito e Fernando Saito, inicia-
da em 2004, quando Fernando 
resolveu fazer uma simples e 
rotineira revisão em seu car-
ro, na concessionária em que 
Marcio trabalhava. Entre uma 
visita e outra de Fernando à 
concessionária, surgiu uma 
amizade entre os Saitos, que 
apesar da semelhança física 
e de todos os identificarem 
como irmãos ou primos, so-
mente o mesmo sobrenome 
compartilham.

Após algum tempo, Marcio, 
que já havia trabalhado por seis 
anos na Toyota no Japão, foi 
convidado para trabalhar na 
Toyota de Angola e ficou por 
lá durante três anos. Quan-
do retornou de férias, encon-
trou Fernando que na época 
era executivo de uma grande 
empresa e tinha a vontade de 
montar seu próprio negócio.  
Foi aí que, além do sobreno-
me, com os mesmos ideais e 
conceitos, surgiu uma grande 
sociedade.

Depois de muito planeja-
mento e conversas, a dupla 
resolveu abrir o seu negócio: a 
Asiatica Automotive. A ideia era 
criar um centro automotivo de 
assistência técnica inovadora, 
especializada na manutenção 
de veículos asiáticos, que tives-
se o foco em entender as neces-
sidades dos clientes e atender 
sempre garantindo a segurança 
e as caraterísticas recomenda-
das pelas montadoras. Um sis-
tema igual o de uma conces-
sionária, mas que trabalhasse 
com diversas marcas asiáticas, 
pois são que mais crescem no 
país e tem os melhores índi-
ces de qualidade como Toyota, 
Honda, Mitsubishi, Nissan, Kia, 
Hyundai e Chery.

O planejamento começou 
então em setembro de 2010 e 
exatamente um ano depois a 
Asiatica Automotive foi inau-
gurada. 

A empresa oferece todos 
os serviços aos clientes destas 
marcas, desde balanceamento, 
alinhamento 3D, pneus, freios, 
suspensão, toda linha de lubri-
ficantes e revisões conforme o 
fabricante determina, até re-
paros de motor, cambio, higie-
nização do ar condicionado, 
funilaria e cristalização. Tudo 
isso com um grande diferen-
cial: um melhor custo benefí-
cio.

Vale ressaltar que a empre-
sa trabalha somente com peças 
genuínas, originais ou alterna-
tivas de alta qualidade, pois a 
Asiatica nunca abre mão da ga-
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São vários os diferenciais 
que a empresa dispõe, en-
tre eles estão, a qualidade de 
serviço realizado por técnicos 
treinados pelas montadoras, 
tecnologia de última geração 
em equipamentos e ferramen-
tas, além do acompanhamento 
diferenciado com um sistema 

Entre os 
diferenciais, 
encontra-se a 
qualidade 
de serviço

de chek-list ativo. Entre outros 
benefícios o cliente Asiatica 
dispõe de um sistema de agen-
damento digitalizado, sala de 
espera climatizada com wi-fi e 
acompanhamento digital com 
total visão dos serviços reali-
zados no veículo, além de um 
atendimento diferenciado com 
todas as explicações dos servi-
ços prestados, sobre as futuras 

revisões ou reparos a serem re-
alizados e sistema de leva-traz.

Quando perguntados por 
que resolveram montar a Asia-
tica em Piracicaba, os sócios 
são rápidos na resposta. Esco-
lheram a cidade pelo seu enor-
me crescimento nos últimos 
anos, pelo poder de consumo 
da população, pela grande 
quantidade de carros asiáticos 

que circulam por aqui e a con-
centração de importantes fa-
bricantes destes veículos nesta 
região.

Como projeto para o futuro, 
a dupla pretende expandir pelo 
interior, até chegar a São Paulo 
e outros estados. Eles estão de 
olho no grande potencial que 
existe neste mercado e na gran-
de quantidade de veículos que 

cada vez mais cresce dentro 
destas marcas.

Agende, Venha e Compro-
ve a primeira oficina especia-
lizada em veículos asiáticos. 
Corra até a Asiatica e conheça 
os serviços dessa empresa que 
tem em seu DNA cuidar do seu 
veículo por você.

Asiatica Automotive Por Você.
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