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Prefácio

Informação para o desenvolvimento e a inovação

O apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) à Rede de Articulação de Competências para o 
Desenvolvimento Industrial e Tecnológico é consonante com o projeto nacional que traz a inovação para o 
coração do desenvolvimento. Esta publicação expressa de forma clara a relevância de iniciativas voltadas 
à organização, análise e difusão de informação qualificada como subsídio à formulação e discussão das 
políticas industrial e de ciência e tecnologia.

Ao longo dos últimos anos, a FINEP se consolidou como a principal agência brasileira de apoio à inovação. 
Atualmente, opera programas como o PRIME (Programa Primeira Empresa), que subsidia empresas 
inovadoras nascentes na estruturação de seus planos de negócios e no desenvolvimento de novos 
produtos e serviços. Desenvolve o INOVA BRASIL, crédito voltado a empresas de todos os portes, dentro 
das diretrizes da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Governo Federal. E também é responsável 
pelo Programa de Subvenção Econômica, que aplica recursos públicos não reembolsáveis diretamente 
em empresas, nas áreas prioritárias da PDP, compartilhando com elas os custos e riscos inerentes às 
atividades inovativas.

Como resultado destas e de outras ações, a FINEP contribui para o crescimento do investimento por 
parte das empresas nacionais em atividades de P&D e inovação. Colabora ainda para o fortalecimento da 
competitividade empresarial no Brasil e no mercado mundial, além de fomentar o aumento das parcerias 
entre o setor empresarial e as instituições de ensino e pesquisa.

Também como parte deste esforço conjunto, a FINEP tem mantido uma permanente parceria com o setor 
industrial, através de importantes instituições como o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Os resultados do projeto Rede de Competências contribuem para a discussão da política 
industrial com iniciativas e informações trazidas do ambiente empresarial. A informação estratégica gerada 
no âmbito do projeto subsidia a tomada de decisões empresariais nos ambientes do desenvolvimento 
tecnológico e de inovação, em um caminho que reflete a necessária articulação entre análise e proposição. 
A Rede de Competências colabora para o aperfeiçoamento de políticas e ações promovidas no cenário de 
constante mudança da inovação empresarial.
       

Luis Manuel Rebelo Fernandes
Presidente da FINEP
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Apresentação

Uma indústria forte se faz com informações estratégicas que identificam ameaças e oportunidades no 
ambiente de negócios. O ritmo acelerado de mudanças e avanços em todas as áreas do conhecimento, 
além de elevar os níveis de incertezas e de complexidade dos processos, exige das empresas ações de 
diagnóstico, prospectiva e planejamento, que as auxiliem na sua inserção e manutenção em mercados 
cada vez mais competitivos e exigentes.

 Como entidade do Sistema Indústria voltada ao aperfeiçoamento da gestão, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 
realiza estudos de tendências e demandas importantes para a tomada de decisão e superação de desafios 
no cotidiano das empresas. Um dos pilares dessa atuação é a Rede de Articulação de Competências para o 
Desenvolvimento Industrial e Tecnológico (Rede de Competências), resultado de convênio celebrado entre 
o IEL e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que tem a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
como colaboradora do projeto. 

 A Rede de Competências é fundamental para construir as bases necessárias ao cumprimento dos objetivos 
traçados no Mapa Estratégico da Indústria 2007-2015. O documento encerra a visão de longo prazo do 
Sistema Indústria, definindo metas e programas capazes de consolidar o Brasil como uma economia 
competitiva, inserida na sociedade do conhecimento e base de uma das principais plataformas da indústria 
mundial: inovadora, com capacidade de crescer de forma sustentável, com mais e melhores empregos.

 Pelo formato de sua atuação, a Rede de Competências consegue antecipar-se às tendências e apoiar 
as empresas no desenvolvimento de produtos, de processos e de gestão inovadores. Apoia igualmente 
o próprio Sistema Indústria na proposição de políticas públicas que propiciem um ambiente favorável à 
competitividade empresarial.

 A presente publicação é resultado da pesquisa realizada em um dos sete Observatórios para o 
Desenvolvimento Industrial, que integram a Rede de Competências. Nesses observatórios são concebidos 
cenários de futuro sob o ponto de vista setorial, levantadas tendências e recomendadas políticas e ações 
institucionais para o desenvolvimento sustentável da indústria. É esse conteúdo estratégico que a presente 
publicação traz ao conhecimento de seus leitores.

 Nas economias desenvolvidas, os estudos voltados para a construção de cenários são práticas comuns 
e definem a condição de liderança desses países nos diversos setores. Com base nessas experiências, 
a Rede de Competências pretende mobilizar talentos individuais e coletivos, públicos e privados, bem 
como mapear informações vitais para potencializar o progresso do País. Mais do que pré-requisito para a 
competitividade, a informação e o conhecimento são sinônimos de sobrevivência no mercado global.

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente da CNI e do Conselho Superior do IEL
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Prólogo
 

O setor automotivo tem um papel importante no âmbito industrial. Presente em mais de 40 países, este 
segmento contribui significativamente para o desenvolvimento da economia mundial por ser referência em 
inovação e intensivo em tecnologias de gestão empresarial e de produção.  

No final de 2008, a crise financeira internacional bateu forte sobre a indústria automotiva e mudou o mapa 
da produção de carros. Países que estavam na periferia foram colocados no plano central. Esse movimento 
fez com que marcas transnacionais, que dominaram o mercado por um século, cedessem espaço para 
novos competidores, alguns deles pouco conhecidos fora de seus países de origem.

Com a tendência de diversificação geográfica da produção, o Brasil se torna importante polo para a 
expansão da indústria de automóveis. Um dos estados brasileiros com maior concentração de empresas 
ligadas ao setor automotivo é o Paraná, notadamente a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com mais 
de 6 mil indústrias relacionadas ao segmento. 

Embora as primeiras indústrias tenham se instalado na área da capital paranaense a partir de 1970, a 
consolidação do setor na RMC se deu ao longo dos anos de 1990, impulsionada pela expansão da indústria de 
transformação como um todo, que no Paraná ocorreu tanto em termos de emprego quanto de valor adicionado.

Ciente da representatividade do setor para indústria paranaense, o Observatório de Desenvolvimento 
Industrial do IEL Paraná (ODI/PR) liderou um projeto de construção de cenários prospectivos para a 
indústria automotiva com foco na Região Metropolitana de Curitiba – horizonte 2020. Ao conhecer estes 
rumos obtêm-se informações estratégicas que podem preparar o setor para oportunidades e mudanças 
futuras. Estas informações convergem em variáveis impactantes, e quando consideradas podem auxiliar 
na tomada de decisão de diferentes atores, organizações e instituições do Estado do Paraná, tanto para 
ações individuais como para ações coletivas.

Esta publicação, Cenários da Indústria Automotiva: Região Metropolitana de Curitiba 2020, terá cumprido 
seu propósito se puder demonstrar que pensar o futuro e planejar em longo prazo são ações necessárias 
para o desenvolvimento e aumento de competitividade da indústria. E que estas ações devem estar 
baseadas na construção coletiva do futuro desejado, contando com a participação direta dos atores 
interessados, para assim gerar informações estratégicas que subsidiem a tomada de decisão. Dessa 
forma, a indústria automotiva paranaense poderá trilhar caminhos cada vez mais ambiciosos, inovadores, 
assertivos e sustentáveis, auxiliando na expansão da indústria brasileira no contexto mundial.

Rodrigo Costa da Rocha Loures

Presidente da FIEP
Vice-presidente da CNI
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Introdução

O Observatório de Desenvolvimento da Indústria do IEL Paraná (ODI/PR), que foi criado no âmbito do 
projeto de Rede de Competências, tem como objetivo central criar conhecimento em relação a mudanças e 
tendências da economia, da tecnologia e da sociedade que ocorrem em âmbito global, nacional e local, de 
forma a antecipar o impacto dessas mudanças e tendências para diversos setores da indústria, buscando 
identificar e apoiar caminhos para inovação e desenvolvimento industrial sustentável.

Para atingir os seus objetivos, o ODI/PR utiliza os pressupostos da prospectiva estratégica para a realização 
de suas atividades. Esta metodologia pode ser vista como uma ferramenta de apoio à decisão que tem 
o objetivo de auxiliar a construção do futuro desejado ao esclarecer a ação presente à luz dos futuros 
possíveis, antecipando as consequências de longo prazo das decisões que devem ser tomadas hoje. 

O ODI/PR conta com o apoio efetivo do Serviço Social da Indústria (SESI/PR) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI/PR), que, percebendo a importância dos projetos desenvolvidos para o 
aumento da competitividade da indústria, integram-se às atividades por meio de uma participação ativa. 
Em especial para o projeto de construção de cenários para o Setor Automotivo da Região Metropolitana 
de Curitiba, estas instituições envolveram-se em todas as etapas contribuindo com diálogos constantes e 
inferências de opiniões acerca do futuro desejado para o setor. 

Esta publicação tem como objetivo disseminar a experiência e os resultados do projeto de prospectiva 
estratégica para o Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba. Tomando como horizonte de 
tempo o ano de 2020, cenários prováveis e desejados foram construídos com a participação de diferentes 
atores-chave de organizações e instituições do setor. Estes cenários poderão ser utilizados pelos mais 
diversos atores no sentido de alavancar as oportunidades e minimizar as ameaças que poderão vir a surgir 
dentro do período de tempo estudado.

A construção de cenários prospectivos para o setor automotivo da RMC teve como base o estudo da 
Dinâmica e Tendências do Setor Automotivo – Região Metropolitana de Curitiba, também de autoria do 
Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL Paraná. Este estudo foi uma publicação anterior a 
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esta que trouxe um panorama do setor automotivo mundial, com destaque para a indústria paranaense, 
procurando demonstrar como o setor se relaciona com as dimensões econômicas, de mercado, de pesquisa 
e desenvolvimento, de recursos humanos, de meio ambiente e de tendências tecnológicas.

Para compartilhar a experiência e os resultados da construção de cenários desenvolvidas pelo ODI/PR, a 
publicação está dividida em seis grandes partes. O início da publicação apresenta as etapas metodológicas 
utilizadas para a realização do estudo, e também são definidos o tema/problema, a delimitação do 
setor, delimitação geográfica e o horizonte temporal do estudo, bem como os seus principais objetivos. 
O direcionamento estratégico do projeto foi dado pelo empresariado, considerado essencial para 
desenvolvimento de um estudo desta natureza. Para tanto, foi constituído o Comitê Estratégico do Projeto 
de Prospectiva Estratégica para o Setor Automotivo, e as principais atividades desenvolvidas junto a este 
comitê durante o estudo são apresentadas nesta publicação.

Este estudo também traz um diagnóstico global e específico do setor, a partir do qual foram identificadas, 
analisadas e correlacionadas as principais variáveis que impactam a dinâmica do setor. Para a construção 
de cenários, estas variáveis foram consideradas e hipóteses sobre elas foram formuladas. A probabilização 
destas hipóteses aconteceu por meio de consultas realizadas com os membros do comitê estratégico e com 
especialistas da área. Estas consultas permitiram o conhecimento de hipóteses consideradas prováveis e 
desejáveis que compuseram os dois cenários propostos. Finalmente, são demonstradas as trajetórias para 
o Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba para o ano de 2020, consolidando o objetivo do 
projeto de construção de cenários.

Por meio desta publicação o Observatório de Desenvolvimento da Indústria do IEL Paraná (ODI/PR) finda uma 
etapa de apropriação de expertise sobre a construção de cenários e disponibiliza os principais resultados 
alcançados no projeto. Os cenários prováveis e desejáveis para o Setor Automotivo da RMC contribuirão 
para preparar os atores para incertezas, para formular um plano estratégico que leve em consideração as 
oportunidades e ameaças presentes em um contexto de constantes mudanças e, assim, ajudar a tomada 
de decisão que melhor se adéque ao futuro desejado. Desta forma, os atores do setor serão beneficiados 
ao obterem as informações estratégicas aqui dispostas, pois clarificam os riscos em meio à complexidade 
e ajudam a formular interpretações lógicas do futuro, promovendo assim a flexibilidade e a capacidade de 
reação em épocas de mudanças.

José Antônio Fares
Superintendente do SESI Paraná

João Barreto Lopes
Diretor Regional do SENAI Paraná 

Rodrigo Weber
Superintendente do IEL Paraná
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1  Prospectiva Estratégica

Os trabalhos desenvolvidos pelo Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL Paraná (ODI/PR) foram 
inspirados nos pressupostos da metodologia de prospectiva estratégica, que é composta por um conjunto 
de ferramentas que fornecem alguns dos elementos necessários para o reconhecimento das situações do 
presente com vistas a promover uma melhor compreensão de suas inter-relações e proporcionar melhores 
condições para a construção do futuro desejado. Esta metodologia foi idealizada pelo pesquisador Michel 
Godet e pode ser visualizada com mais profundidade nas seguintes publicações: Estudos de Futuro Setoriais 
para a Indústria Brasileira e Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico1.

Durante o desenvolvimento do estudo prospectivo para o Setor Automotivo da Região Metropolitana de 
Curitiba, em conjunto com a sistematização proposta pela Equipe de Suporte Metodológico do IEL Nacional2, 
foram identificadas seis atividades principais envolvidas na construção dos estudos de futuro: definição 
do escopo; constituição e funcionamento do Comitê Estratégico; diagnóstico e análise de tendências; 
construção de cenários; recomendações estratégicas; e monitoramento.

Na atividade de definição do escopo foi considerada como uma das mais importantes, uma vez que é a 
partir dela que se define o tema/problema, bem como os seus principais objetivos. Nesta etapa foram 
definidos também a delimitação do projeto (setor/ cadeia), a delimitação geográfica e o horizonte temporal 
para a realização do projeto.

Na constituição e no funcionamento do Comitê Estratégico foram identificados os principais atores que 
possuem interesse no desenvolvimento do projeto de prospectiva estratégica para o Setor Automotivo da 
RMC. Dentre as principais atividades realizadas pelo Comitê Estratégico destacam-se o auxílio na definição 
do escopo, o direcionamento das atividades e o acompanhamento do trabalho e de seus resultados.

1  Documentos produzidos pela Equipe de Suporte Metodológico do IEL/ Nacional (ver referências)
2  Equipe designada para sistematizar a metodologia utilizada pelos Observatórios de Desenvolvimento Industrial
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.Este projeto desenvolvido pelo ODI/PR também contemplou as atividades de diagnóstico e análise de 
tendências nas quais foram efetuados levantamentos de informações relacionados ao setor ou cadeia 
selecionado. A partir destes levantamentos foram realizados diagnósticos em nível global e específico, 
análises de tendências, identificação das competências atuais necessárias para o desenvolvimento 
da indústria, além de uma análise estrutural que permite a identificação de variáveis consideradas 
importantes para a realização das demais etapas do trabalho. A atividade de diagnóstico e análise de 
tendências pode ser visualizada do documento intitulado Dinâmicas e Tendências do Setor Automotivo: 
Região Metropolitana de Curitiba (2009)3, que serviu como base para propiciar os resultados apresentados 
neste documento.

Umas das principais atividades constituintes do projeto de prospectiva estratégica desenvolvido pelo ODI/
PR envolveu a construção de cenários. Aqui foram identificadas hipóteses possíveis de ocorrer para cada 
variável considerada estruturante para o setor automotivo. Com base na combinação de diferentes hipóteses 
estabelecidas, foram gerados diferentes cenários possíveis de ocorrer dentro do horizonte de 2020.

Para completar um estudo prospectivo faz-se necessário cumprir mais duas etapas: recomendações 
estratégicas e monitoramento. Entretanto, até a presente publicação estas atividades não foram aplicadas 
para o setor automotivo, sendo sugeridas para a continuidade do projeto.

Nas recomendações estratégicas são identificadas as competências necessárias para o desenvolvimento 
do setor ou cadeia e elaboradas recomendações de políticas e ações estratégicas que sejam capazes de 
fortalecer o setor ou cadeia. Outra atribuição desta etapa é difundir os resultados obtidos.

Existe ainda uma parte das atividades de prospectiva estratégica que se ocupa do monitoramento. 
Os cenários, indicadores e outros pontos relevantes verificados durante a execução do projeto devem 
acompanhados para que haja continuidade no trabalho proposto. O monitoramento é considerado essencial 
para o acompanhamento de novas tendências e da efetivação das políticas e ações estratégicas propostas 
para o setor ou cadeia.

A tabela a seguir apresenta um resumo das etapas e subetapas utilizada pelo ODI/PR para o desenvolvimento 
do Estudo Prospectivo para a Região Metropolitana de Curitiba – Horizonte 2020.

3  Publicação desenvolvida pela equipe do ODI/PR (ver referências)

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial
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Tabela 1 – Etapas da prospectiva estratégica

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais para a Indústria Brasileira, 2009

Apesar dessa estrutura apresentada, existe a possibilidade de os projetos assumirem diferentes 
configurações em termos de composição e duração de realização das atividades uma vez que estas podem 
ser realizadas de forma simultânea, ao longo do desenvolvimento do projeto.
A seguir será compartilhada a experiência do ODI/PR para a construção de cenários para o setor automotivo 
– horizonte 2020, com enfoque na Região Metropolitana de Curitiba, demonstrando as etapas iniciais de 
definição de escopo, comitê estratégico e diagnóstico/ análise de tendência, dando uma maior atenção aos 
cenários que é o objetivo desta publicação.

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020
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2  Definição do Escopo da Prospectiva 
Estratégica: Setor Automotivo RMC

De acordo com a metodologia, a primeira etapa “Definição do Escopo” é considerada como uma das mais 
importantes, uma vez que é a partir dela que se define o tema/problema do estudo, bem como os seus 
principais objetivos. Nesta etapa são definidos também a delimitação do projeto (setor ou cadeia), a 
delimitação geográfica e o horizonte temporal para a realização do projeto4.

Tabela 2 - Subtarefas e ferramentas da etapa definição do escopo do estudo

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009

2.1  Definição do tema do estudo prospectivo

A escolha do Setor Automotivo como tema/problema do estudo prospectivo foi definido a partir de 
levantamentos e estudos econômicos dos setores industriais mais representativos do Estado do Paraná. 
Ao analisar a participação dos cinco grupos de atividades econômica mais representativos no VTI (Valor de 

4  Fonte: Estudos de Futuro Setoriais para a Indústria Brasileira, 2009
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Transformação Industrial) do Estado em 2005 (fabricação de produtos alimentícios e bebidas; fabricação 
de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool; fabricação e 
montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias; fabricação de máquinas e equipamentos; 
fabricação de produtos químicos), eles representavam 53,5% do VTI estadual em 1996 e passam a 
representar 63,1% em 2005, mesmo diante de uma perda de participação dos produtos alimentícios e 
bebidas, em torno de 9,5 pontos porcentuais, conforme figura 15.

Figura 1 - Participação (%) no VTI pela indústria de transformação no Paraná (2005)

Fonte: Dinâmica e Tendências do Setor Automotivo: Região Metropolitana de Curitiba, 2009

Observou-se que o valor da produção relativa à fabricação e montagem de veículos automotores, reboques 
e carrocerias (divisão 34 da CNAE)6 no Paraná, em R$ de 2005, cresceu em termos reais, aproximadamente 
320% no período, com aumento em todos os segmentos apresentados. Cabe ressaltar que esse aumento 
no VTI foi acompanhado do crescimento no número de estabelecimentos neste segmento no Paraná, de 
373, em 1995, para 462, em 2006, de acordo com os dados da RAIS7, conforme figura a seguir.

5  Para maiores informações, verificar publicação Dinâmica e Tendências do Setor Automotivo: Região Metropolitana de Curitiba, 
2009
6  Classificação Nacional de Atividades Econômicas
7  Relação Anual de Informações Sociais

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial
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Figura 2 - Vínculos empregatícios na indústria de transformação no Paraná (2005)

Fonte: Dinâmica e Tendências do Setor Automotivo: Região Metropolitana de Curitiba, 2009

Verificou-se também que as atividades de fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 
carrocerias, junto com fabricação de produtos alimentícios e bebidas, são as únicas que estão entre as cinco 
mais representativas tanto na geração de valor adicionado quanto nos vínculos empregatícios da indústria. 
Sendo que dentre elas, apenas o Setor Automotivo ganhou participação tanto no VTI, quanto no emprego.
Outro ponto que demonstra a importância do setor é a sua atuação como líder no comércio exterior do 
estado. Somente a Volkswagen, Renault, Volvo e Bosch correspondem a cerca de 20% de todo o comércio 
exterior paranaense8.

Dessa forma, por meio dos argumentos econômicos extraídos e analisados de bases oficiais do governo 
federal, optou-se por aplicar a metodologia Prospectiva Estratégica para o Setor Automotivo da RMC9.

2.2  Delimitações da cadeia/setor

A delimitação do estudo quanto à decisão de pesquisar cadeia ou setor surgiu a partir de pesquisas e 
estudos da cadeia automotiva, da definição conceitual de cada um dos termos e de sua viabilidade para a 
consecução do projeto10:

8  Para mais informações, verificar a publicação: Dinâmica e Tendências do Setor Automotivo: Região Metropolitana de Curitiba, 
2009.
9  Principalmente as bases de dados RAIS e CNAE
10  KUPFER, D.; HANSENCLEVER, L. (eds.).   KUPFER, D.; HANSENCLEVER, L. (eds.). Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. 3. reimpr. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002.

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020
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• Setor: soma de indústrias, abrangendo atividades produtivas conexas, que se substituem (concorrentes) 
e(ou) se complementam.

• Cadeia produtiva: conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e 
transferidos os diversos insumos. 

A abrangência da cadeia produtiva da indústria automotiva é representada pela Figura 3, a seguir. Observa-
se que a produção de um veículo envolve desde insumos básicos até partes mais complexas da indústria 
de eletrônicos, além dos serviços relacionados à venda e manutenção. Por sua vez, esses são importantes 
por se tratar de um bem de consumo durável.

Dado a complexidade e o tamanho da cadeia produtiva, optou-se por trabalhar com o conceito de Setor 
Automotivo, que está circulado em vermelho na Figura 3. Os setores inclusos na pesquisa foram:

• Montadoras

 - Automóveis e comerciais leves

 - Caminhões e ônibus

• 1º nível (TIER 1)11

 - Sistemistas

 - Autopeças

• 2º nível (TIER 2)

 - Autopeças

 - Pneumáticos

 - Carrocerias

• 3º nível (TIER 3)

 - Forjados

 - Fundidos

 - Estampados

11  TIER: termo utilizado na indústria automotiva para determinar o elo da cadeia em que uma determinada empresa se encontra.  TIER: termo utilizado na indústria automotiva para determinar o elo da cadeia em que uma determinada empresa se encontra.

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial

rede de competencias versao03jan10.indd   30 07/01/2010   19:14:36



31

 - Plásticos

 - Artefatos de borracha

 - Vidros

 - Produtos não-metálicos

Figura 3 – Cadeia automotiva e o recorte adotado para o estudo

Fonte: Dados elaborados pelo ODI/PR com base em IPARDES (2005).

2.3  Delimitação geográfica, horizonte temporal

No que tange à delimitação geográfica, por meio do estudo econômico realizado pelo ODI/PR, foi possível 
verificar que grande parte das empresas do Setor Automotivo do Estado do Paraná está instalada na 
RMC e, consequentemente, dos empregos gerados. Por conseguinte, optou-se em delimitar a abrangência 
geográfica dessa aplicação à RMC, conforme indicado na figura 4.

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020
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Figura 4 - Número de empresas e empregos do Setor Automotivo na RMC, 2006.

Fonte: Dados elaborados pelo ODI/PR com base em: Dinâmica e tendências do Setor Automotivo: Região Metropolitana de 
Curitiba, 2009

No que diz respeito à definição do horizonte temporal da prospectiva, esta foi estabelecida para o ano de 2020 
após negociações internas no Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná e também visto que é um 
setor muito complexo, com uma cadeia de fornecedores bastante ampla, e as mudanças mais significativas 
ocorrem em períodos mais longos de maturação.

2.4  Delimitação dos objetivos do estudo

Por fim, para a consecução dessa etapa o ODI/PR após várias rodadas de negociação interna no Sistema 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná e pesquisas em diversas bases de dados, fontes e documentos 
nacionais e internacionais realizadas pelos membros da equipe de pesquisa do ODI/PR, foi idealizado o 
seguinte Tema/Problema para a pesquisa12:

12  É importante ressaltar que esses objetivos foram apresentados e validados pelo grupo gestor do setor automotivo da RMC que   É importante ressaltar que esses objetivos foram apresentados e validados pelo grupo gestor do setor automotivo da RMC que 
seria formado em seguida, denominado “Comitê Estratégico”.
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Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020

“Contribuir para a consolidação do Setor Automotivo da RMC e para a geração de novas oportunidades em 
âmbito mundial para o horizonte de tempo de 2020”.

Os objetivos específicos do projeto, que foram validados com o Comitê Estratégico, são:

• Analisar e difundir as evoluções do setor.

• Valorizar as competências adquiridas.

• Induzir a interação entre atores do setor.

• Recomendar de ações e políticas públicas.
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3  Constituição do Comitê Estratégico

Na segunda etapa, Constituição e Funcionamento do Comitê Estratégico, são identificados os principais 
atores que possuem interesse no desenvolvimento de um estudo de futuro para o setor automotivo da RMC. 
Dentre as principais atividades desenvolvidas previstas para o comitê estratégico destacam-se o auxílio na 
definição do escopo, o direcionamento das atividades, a articulação de recursos e o acompanhamento do 
trabalho e de seus resultados, que podem ser visualizadas na tabela 3.

Tabela 3 - Subtarefas e ferramentas da etapa definição do escopo do estudo

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009.

3.1  Composição do Comitê Estratégico

Seguindo os pressupostos da metodologia, o sistema FIEP considerou importante a aproximação com as 
empresas do setor instaladas na RMC para que, conjuntamente, fossem tomadas as decisões relacionadas 
ao projeto.

Inicialmente, foi realizado um levantamento das empresas e especialistas do Setor Automotivo instaladas 
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na RMC por meio de fontes como o Catálogo das Indústrias da FIEP, lista telefônica, veículos de comunicação, 
boletins, associações, sindicatos, cadastros, plataforma de pesquisadores CNPQ13 – Currículo Lattes, sites 
das empresas, entre outros. A partir desse levantamento foram estabelecidos critérios para seleção das 
empresas para compor o “Comitê Estratégico” do projeto. A ideia inicial era contar com a participação de 
aproximadamente 10 empresas; hoje, o Comitê conta com 11 empresas de destaque da indústria automotiva 
da RMC, além de uma agência de desenvolvimento e inovação. O comitê estratégico conta também com 
membros da direção do SESI/PR, SENAI/PR e IEL/PR e é conduzido pelo presidente do sistema FIEP.

A planilha de contatos foi elaborada de maneira que se possa identificar facilmente a categoria de trabalho 
deste ator, subdividida em: associações e sindicatos, governo, indústria e pesquisa. Ressaltando que a 
definição de critérios na busca na indústria respeitou o recorte feito no setor, incluindo cada um dos 
segmentos da cadeia, como as montadoras, empresas de 1º nível (sistemistas e autopeças), 2º nível 
(autopeças, pneumáticos e carrocerias) e 3º nível (autopeças). 

Os atores identificados como estratégicos para o projeto também foram classificados de acordo com a 
posição que ocupam na empresa, separando em cargos de gestão, cargos de decisão estratégica, cargos 
de operação e vendas. A pesquisa por produtos e serviços também se mostra eficiente e útil, sendo 
complementada com a pesquisa de clientes, concorrentes e fornecedores. Especialmente para os atores 
do setor ligados às iniciativas de pesquisa foram adicionadas as informações de projetos concluídos ou em 
andamento, publicações científicas ou de opinião, relacionadas aos temas do setor. 

De maneira sucinta, os critérios utilizados foram: tamanho da empresa, número de funcionários, origem do 
capital (nacional/multinacional), posicionamento da empresa na cadeia e setor de atuação. Após ter sido 
feito o recorte de três empresas por categoria, foi submetido à análise da gestão do Sistema FIEP (que 
também contribuiu com sugestões e indicações).

O primeiro contato com as empresas selecionadas foi feito por meio de um ofício formal do presidente 
do Sistema FIEP, convidando os presidentes de cada empresa a participar do projeto. Na sequência as 
empresas foram contatadas via telefone pela equipe técnica do ODI-PR para reafirmar a importância da 
participação de cada um no direcionamento do projeto e também verificar a pré-disposição em participar 
do projeto. Aqueles que demonstraram interesse em participar do projeto receberam uma visita da equipe 
técnica do ODI-PR, que se dispôs a explicar o projeto e a falar das expectativas em relação à participação 
deles. Na ocasião da visita receberam uma versão prévia do estudo de diagnóstico e tendências. Com 
base nessa explanação, a maioria das empresas aceitou participar desse desafio. A partir desse momento 
realizou-se um convite para as reuniões bimestrais do Comitê e assim começaram efetivamente a interação 
e a participação deles no processo de decisão.

A apresentação oficial do projeto foi realizada no dia sete de agosto de 2008 no Centro Internacional 
de Inovação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O evento foi presidido pelo Presidente 

13  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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do Sistema FIEP14 e contou com a presença do Comitê estratégico, formado por empresários do Setor 
Automotivo da RMC, representantes da FIEP e órgãos públicos. Nesse encontro a adesão dos membros foi 
confirmada na composição do Comitê Estratégico e uma agenda bimestral de reuniões foi aceita, com a 
intenção de dar andamento às atividades propostas. Em concordância com a metodologia adotada, todas 
as etapas da construção dos cenários prospectivos foram direcionadas e validadas pelo Comitê Estratégico 
a fim de dar credibilidade aos resultados do projeto. Os empresários participantes da apresentação oficial 
do projeto ressaltaram a importância da iniciativa, uma vez que tiveram a oportunidade de se reunir para 
tratar dos pontos de convergência do Setor Automotivo da RMC.

14  Sr. Rodrigo Costa da Rocha Loures  Sr. Rodrigo Costa da Rocha Loures

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020
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4  Diagnóstico e Análise de Tendências

O projeto desenvolvido pelo Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL PARANÁ também contempla 
a etapa Diagnóstico e Análise de Tendências. Nesta etapa, foram efetuados levantamentos de informações 
relacionados ao setor ou cadeia selecionado. A partir desses levantamentos foram realizados diagnósticos 
em nível global e específico, análises de tendências, identificação das competências atuais necessárias 
para o desenvolvimento da indústria, além de uma análise estrutural que permite a identificação de 
variáveis consideradas importantes para a realização das demais etapas do trabalho.

Tabela 4 - Subtarefas e ferramentas da etapa diagnóstico e análise de tendências

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009.

4.1  Diagnóstico global e específico do setor/cadeia e 
análise de tendências

Para realizar essa etapa, foram inicialmente identificados as principais associações e instituições 
representativas do Setor Automotivo, tanto nacionais quanto internacionais, tais como Associação Nacional 
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dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), Organisation Internationale dês Constructeurs 
d’Automobiles (OICA) e European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) 15.

A partir dessas instituições, foi possível identificar outras fontes de informações, banco de dados, estudos 
e pesquisas sobre o setor, que também vieram a contribuir e ser utilizados para a construção da base 
prospectiva. Diversos dados, estudos, pesquisas e materiais relevantes foram identificados, coletados, 
tratados, analisados e processados pela equipe de pesquisa do ODI/PR e, por fim, originaram a publicação 
Dinâmica e Tendências do Setor Automotivo – Região Metropolitana de Curitiba.

A publicação incluiu a visão global da dinâmica do Setor Automotivo para automóveis, caminhões e ônibus, 
a dinâmica do Setor Automotivo por região – polos maduros e emergentes, análise econômica do Setor 
Automotivo da RMC, Recursos Humanos (RH) e  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) no Setor 
Automotivo e tendências tecnológicas do Setor Automotivo.

• A seção visão global da dinâmica do Setor Automotivo para automóveis, caminhões e ônibus, apresentou 
um breve histórico e evolução do setor, contextualizou a importância econômica do setor na economia 
em termos de produção, empregos diretos e indiretos e investimentos em P&D, a dinâmica do mercado 
internacional e globalização, além de apontar os principais desafios para o setor.

• Para a consecução da dinâmica do Setor Automotivo por região – polos maduros e emergentes, a 
equipe de pesquisa do ODI/PR realizou uma análise SWOT16 para identificação dos pontos fortes e fracos, 
oportunidades e ameaças dos principais países e polos produtores de veículos automotivos – Estados 
Unidos da América, União Europeia, Europa Central e do Leste, Japão, Brasil, Rússia, Índia e China.

• A análise econômica do setor na RMC procurou demonstrar a representatividade da indústria automotiva 
na economia da Região Metropolitana de Curitiba e a inserção desta região na produção nacional de 
veículos. Dentre as principais fontes de dados consultadas destacam-se as informações da PIA (Pesquisa 
Industrial Anual), PIM (Pesquisa Industrial Mensal), Contas Regionais e Nacionais, elaboradas pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), 
disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego.

• O estudo de RH e P&D&I no Setor Automotivo teve por objetivo contribuir para a compreensão do Setor 
Automotivo na RMC, por meio da sistematização e estruturação de informações sobre recursos humanos 
especializados, potencial de pesquisa e performance em propriedade intelectual. O estudo foi realizado 
a partir de dados secundários extraídos do Portal Inovação do MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia), 
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

15  Para maiores informações, checar:  Para maiores informações, checar:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ANFAVEA). Site. Disponível em: <http://www.
anfavea.com.br>.
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS (OICA). Site. Disponível em: <http://www.oica.net/>.
EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATION (ACEA). Site. Disponível em: <http://www.acea.be/>.
16  Strength, Weakness, Opportunities and Threats  Strength, Weakness, Opportunities and Threats
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• O estudo de tendências tecnológicas faz um levantamento das principais inovações tecnológicas para 
novos veículos, que guiarão o futuro desse setor que, agora estão sendo projetados para serem econômicos, 
funcionais e eficientes, redimensionando inteiramente a indústria automotiva por meio de novos processos 
produtivos e pela globalização da economia mundial. Os conteúdos foram organizados em tendências 
tecnológicas-chave do setor de acordo com as seguintes linhas de pesquisa: (i) combustíveis e sistema 
força (motor e transmissão); (ii) materiais, processos e manufatura e (iii) sistema de transporte inteligente. 
A identificação das tendências tecnológicas foi efetuada com base em documentos e matérias disponíveis 
para consulta na internet, oriundos de relatórios das principais consultorias, órgãos representativos da 
indústria, centros de pesquisa e dos governos dos principais mercados automotivos.

4.2  Identificação de variáveis em jogo do setor/cadeia

A análise estrutural é uma ferramenta utilizada para o diagnóstico das relações de influência e dependência 
entre as variáveis de um sistema. O Setor Automotivo recebe influências de múltiplas dimensões e contextos, 
assim como influencia o ambiente ao seu redor. Com o objetivo de compreender melhor o sistema do qual o 
Setor Automotivo faz parte, a equipe de pesquisa do ODI/PR realizou um amplo levantamento das variáveis 
mais importantes para o setor a partir dos estudos de diagnóstico e análise de tendências. 

As variáveis foram classificadas conforme sua dimensão (global, regional e local) e tema (ambiental, 
econômica, energética, RMC, governo, indústria automotiva, infraestrutura, mercado, produto automotivo, 
tecnológica, social). De uma lista inicial de cerca de 250 variáveis, a equipe de pesquisa do ODI/PR 
consolidou-as em 46. Conforme a descrição a seguir.

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020
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Tabela 5 – Descrição e classificação das variáveis do sistema do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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4.3  Análise estrutural (influência das variáveis no 
contexto de estudo)17

As 46 variáveis contempladas foram organizadas em uma matriz cujo objetivo foi estabelecer as relações de 
influência e dependência de uma determinada variável sobre as demais. As variáveis são confrontadas entre 
si, no sentido da linha para a coluna. No exemplo da figura 5, é questionado se a variável “A” tem influência 
na variável “B”. Caso não haja influência, atribui-se um valor “0” ao confronto. E caso haja, é perguntado 
qual o grau, em uma escala de 1 a 3 (fraco, médio, forte) ou ‘”P” de “potencial”. Esse procedimento é 
repetido ao longo da linha da variável “A” (influente) até que toda a linha seja contemplada, partindo-se 
para a próxima variável.

Figura 5 – Exemplo de confronto de influência e dependência em uma matriz de impactos 
cruzados

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009.

No caso da indústria automotiva da RMC, a equipe multidisciplinar de pesquisadores do ODI/PR se reuniu 
em cinco ocasiões distintas para a realização desse exercício18. A partir desses confrontos entre variáveis, 
obteve-se uma matriz, chamada de Matriz de Impacto Cruzado, em que determina-se o posicionamento 
das variáveis no sistema estudado19. Esse procedimento foi realizado com as 46 variáveis consideradas 
mais importantes para o Setor Automotivo e o resultado desse exercício pode ser encontrado na tabela 6. 

17  Essa análise foi realizada com o auxílio do software MICMAC, desenvolvido pelo   Essa análise foi realizada com o auxílio do software MICMAC, desenvolvido pelo Laboratoire d’Investigation em Prospective 
Stratégie et Organisation (LIPSOR), disponível em http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_uk/micmac_appli_uk.htm
18  No total, a matriz de 46 x 46 variáveis resultou em 2116 relacionamentos. Cada linha da matriz consumiu entre 10 e 30 minutos   No total, a matriz de 46 x 46 variáveis resultou em 2116 relacionamentos. Cada linha da matriz consumiu entre 10 e 30 minutos 
num total de cerca de 50 horas / homem de trabalho. Observou-se que há uma curva de aprendizado que permite a redução 
gradativa do tempo necessário para o preenchimento de cada linha.
19  A matriz é estabilizada por iterações sucessivas de modo a garantir a estabilidade do sistema.  A matriz é estabilizada por iterações sucessivas de modo a garantir a estabilidade do sistema.

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020

rede de competencias versao03jan10.indd   43 07/01/2010   19:14:45



44

Tabela 6 – Matriz de impactos cruzados do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Uma vez que a matriz é estabelecida, pode-se construir um “plano de influências” que permite uma melhor 
visualização do papel das variáveis no sistema. O caráter espacial do plano de influências é fundamental 
para o entendimento do sistema estudado e é de grande valia para a definição de cenários futuros. 

Figura 6 – Tipos de variáveis do plano de influências

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009

As variáveis que são majoritariamente influentes e pouco dependentes se encontrarão no quadrante 
superior esquerdo e serão chamadas de “variáveis de influência”. De maneira semelhante, as variáveis 
predominantemente dependentes e pouco influentes se encontrarão no quadrante inferior direito e serão 
chamadas de “variáveis dependentes”. Também é possível identificar as variáveis que são igualmente 
influentes e dependentes, que estarão posicionadas no quadrante superior direito e serão chamadas 
“variáveis em jogo”, e por fim aquelas “excluídas” do sistema, que se localizarão no quadrante inferior 
esquerdo, sendo pouco dependentes e pouco influentes. As variáveis cujo posicionamento se encontra 
muito próximo dos limites dos quadrantes são chamadas de “variáveis limítrofes” e carecem de atenção 
por não apresentarem um comportamento bem definido. 

Sistemas concentrados nos quadrantes de variáveis “de influência” e de variáveis “dependentes” são 
considerados sistemas mais estáveis, com poucas mudanças. Por sua vez, sistemas cujas variáveis estão 
posicionadas como variáveis “em jogo” são sistemas cujas relações ainda não se consolidaram e que 
estão passíveis de alterações em suas estruturas. Algumas das características dos agrupamentos de 
variáveis estão a seguir:

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020

rede de competencias versao03jan10.indd   45 07/01/2010   19:14:47



46

Tabela 7 – Tipos e descrição de variáveis do plano de influências

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009

As relações entre variáveis assumem diversas formas. A metodologia identifica três tipos principais de 
relações em um sistema:

• “diretas”: são relações explícitas e atuais entre as variáveis. Elas estão consolidadas em seus papéis de 
influência, jogo ou dependência do sistema. 

• “indiretas”: aquelas relações cujas influências e dependências são exercidas por meio de outras variáveis. 

• “potenciais”: são as relações que não existem no presente, mas que poderão surgir futuramente, 
alterando a estrutura do sistema.

4.3.1  Plano de influências e dependências diretas

A primeira leitura é chamada “influência e dependência direta”, ou seja, são as influências explícitas e 
atuais do sistema20. O plano de influências diretas pode ser encontrado a seguir:

20  Para este estudo, a matriz se estabilizou com três iterações, atingindo 100% de estabilidade, conforme recomendação da   Para este estudo, a matriz se estabilizou com três iterações, atingindo 100% de estabilidade, conforme recomendação da 
metodologia de análise estrutural desenvolvida pelo Laboratoire d’Investigation em Prospective Stratégie et Organisation (LIPSOR).
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Figura 7 – Plano de influências e dependências diretas do Setor Automotivo da RMC: Um 
sistema instável

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Do ponto de vista das influências e dependências diretas, pode-se observar uma estrutura que se aproxima 
de um sistema instável e passível de mudanças estruturais. De acordo com o tema e a dimensão das 
variáveis, algumas análises preliminares podem ser feitas. Primeiramente, nota-se a predominância 
das variáveis relacionadas com o tema econômico (“crédito”, “câmbio”, “juros” e “crise internacional”), 
posicionadas como variáveis de influência ou como variáveis em jogo. É importante notar também que 
as variáveis que dizem respeito exclusivamente à indústria automotiva se posicionaram principalmente 
como variáveis em jogo, ou seja, são influentes e também dependentes dentro da estrutura do sistema. 
As variáveis relacionadas com o tema social se posicionam como excluídas do sistema, ao passo que 
as variáveis de infraestrutura, energia e meio ambiente são predominantemente variáveis dependentes 
(conforme tabela a seguir). 
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Tabela 8 – Posicionamento das variáveis do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Estrutura do sistema

As variáveis do sistema automotivo da RMC apresentaram alguns padrões já conhecidos, como, por 
exemplo, a forte influência dos fatores macroeconômicos na indústria automotiva. Ao analisar as relações 
de influência direta, sugere-se haver um encadeamento entre as variáveis. Em um primeiro momento, 
as variáveis “crédito” e “crise no sistema financeiro internacional” (ambas, variáveis econômicas) e as 
variáveis “oferta de petróleo” (energética) e “acesso aos países emergentes” (mercado) se mostram como 
as mais influentes sobre a “infraestrutura logística” e “mão de obra”. Essas duas variáveis dependentes 
não foram selecionadas por acaso; elas foram apontadas pelo comitê estratégico do Setor Automotivo da 
RMC como de maior importância para o seu desenvolvimento. A metodologia confirma a importância da 
“infraestrutura logística” e “mão de obra”, não como variáveis influentes do sistema, mas como variáveis 
dependentes, ou seja, os desdobramentos do sistema influenciam seus estados, mas elas têm pouca 
capacidade de alterar o sistema como um todo.

Entretanto, esse encadeamento não se dá de maneira direta. As variáveis de influência impactam as 
variáveis dependentes por meio das variáveis em jogo. Dentre elas, estão: o “PIB per capita”, os “novos 
entrantes”, as “barreiras de entrada”, o “crescimento econômico”, a “política industrial” e a “legislação 
tributária, trabalhista e fiscal”.

Esse encadeamento sugere que a facilidade de acesso ao crédito e a disponibilidade de combustíveis 
fósseis, somadas ao acesso aos mercados em crescimento e à intensidade da crise financeira internacional, 
são os principais motores do Setor Automotivo na atualidade (é importante realçar que o acesso aos países 

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial

rede de competencias versao03jan10.indd   48 07/01/2010   19:14:49



49

emergentes está no limite inferior de seu quadrante, o que pode sugerir uma indefinição do papel dessa 
variável). Esses fatores, por sua vez, determinam a renda das famílias e o crescimento econômico global. 
Adicionalmente, a existência de uma política industrial aliada à legislação, às barreiras de entrada e ao 
surgimento de novos players na indústria, determinara a qualidade da infraestrutura e da mão de obra na 
RMC. Esse relacionamento pode ser melhor visualizado a seguir.

Figura 8 – Principais relações de influência sobre as variáveis “infraestrutura logística” e 
“mão de obra” do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Variáveis de influência

Esse grupo de variáveis é caracterizado por baixa dependência e elevada influência sobre o sistema. 
Como ponto de destaque, pode-se notar que as variáveis se localizam principalmente na parte inferior do 
quadrante, sugerindo uma capacidade mediana de influência. No entanto, como são pouco dependentes, 
as demais variáveis do sistema tem pouca capacidade de impactá-las de maneira relevante.

A “crise financeira internacional” aparece como a variável influente com menor dependência em todo o 
sistema. Pouco se pode fazer no âmbito do sistema automotivo para alterar seu estado. As “taxas de juros” 
são ligeiramente mais influentes, e em conjunto com as taxas de “câmbio” e o “crédito ao consumidor”, 
formam o núcleo macroeconômico do sistema automotivo da RMC. Estes fatores são eminentemente 
externos e a indústria tem pouca ou nenhuma capacidade de influenciá-los. Por conseguinte, uma variável 
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energética, “oferta de petróleo”, se destaca como muito influente e determinante dentro da estrutura. Pode-
se sugerir que a oferta de petróleo ajudará a moldar o sistema na medida em que poderá influenciar não só 
as trajetórias tecnológicas, as linhas de produtos e a demanda, como também a facilidade ou dificuldade 
da entrada de novos entrantes no setor. Duas variáveis aparecem como menos influentes dentro deste 
grupo. A primeira é “vida útil veicular” (a única variável do tema “produto automotivo” neste quadrante) e a 
segunda é “acesso aos países emergentes”. Suas influências estão diretamente relacionadas às variáveis 
em jogo referentes às “barreiras de entrada” e aos “novos entrantes”, assim como a “política industrial”. 
Em especial, o “acesso aos mercados dos países emergentes”, é uma variável que se encontra posicionada 
em uma área limítrofe às variáveis excluídas do sistema, o que pode significar que seu papel não está 
muito definido e necessitará de um acompanhamento cuidadoso. 

Figura 9 – Plano de influências e dependências diretas do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Variáveis dependentes

As variáveis dependentes se destacam por concentrar as variáveis das dimensões “ambiental”, “energética” 
e “infraestrutura logística”. Neste grupo de resultado, a que se destaca é a “demanda por petróleo e 
energia”, sugerindo que o sistema automotivo é grande responsável pela demanda por energia fóssil. 
Em conjunto, encontram-se as emissões dos gases causadores de efeito estufa ou “GHG”, a “segurança 
energética” e os “novos conjuntos de força”. 

O posicionamento dessas variáveis ligadas à natureza do uso de combustíveis fósseis demonstra que 
seus desdobramentos políticos, econômicos e ambientais são consequências das variáveis econômicas, 
industriais e de mercado do Setor Automotivo. O “aquecimento global” se encontra limítrofe às variáveis 
excluídas. Esse resultado sugere que o impacto do Setor Automotivo no aquecimento global não é 
diretamente percebido como relevante (estudos confirmam que o setor de transporte rodoviário corresponde 
somente por uma pequena fração das emissões). Talvez, a emissão de poluentes seja um resultado direto 
do sistema, mas sua consequência (“aquecimento global”) não é plenamente compreendida na situação 
atual.21 O “trânsito e mobilidade” e a “infraestrutura logística” também se comportam como variáveis 
dependentes (consequências dos investimentos nas vias fixas para o setor), e a “mão de obra”, como 
resultado principalmente das variáveis econômicas “PIB per capita”, “crescimento econômico global” e 
da influência da “legislação trabalhista, tributária e fiscal”. Uma variável que se encontra limítrofe com as 
variáveis em jogo é o “custo e avanço das tecnologias de redução de emissões”, provavelmente pelo seu 
forte relacionamento com outras variáveis tecnológicas próprias do Setor Automotivo. 

21  Alterações no posicionamento das variáveis ambientais foram percebidas em planos indiretos potenciais, que serão descritos   Alterações no posicionamento das variáveis ambientais foram percebidas em planos indiretos potenciais, que serão descritos 
mais à frente.
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Figura 10 – Plano de influências e dependências diretas do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

É importante lembrar que a “infraestrutura logística” e a “mão de obra” foram identificadas pelo Comitê 
Estratégico como as variáveis-chave do Setor Automotivo da RMC. O fato de que elas se encontram 
classificadas como variável dependente carece de atenção. Pode-se sugerir que o estado destas variáveis 
é reflexo de como o sistema se estruturou. Ou seja, identificar as causas por trás dessas variáveis se faz 
fundamental para o entendimento do sistema, seus cenários possíveis e os planos de ação necessários. Em 
especial, as variáveis em jogo que mais as influenciam: macroeconômicas (“PIB per capita”, “crescimento 
econômico global”), governamentais (“legislação trabalhista, tributária e fiscal”, “política Industrial”) 
e de mercado (“barreiras de entrada” e “novos entrantes”) devem ser pontos focais de observação, 
acompanhamento e ação. 
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Variáveis excluídas

Dentre as variáveis excluídas existiram algumas surpresas. Primeiramente, a variável “gastos em saúde” 
se mostrou completamente sem capacidade de influência no sistema e com baixa dependência ao menos 
no plano direto22. Outras excluídas foram: “eco-drive”, os “sistemas inteligentes de transporte” e os 
“serviços de mobilidade”23. No plano direto, essas variáveis não fazem parte da estrutura do setor, talvez 
por serem relativamente recentes. 

Figura 11 – Plano de influências e dependências diretas do Setor Automotivo da RMC: variáveis 
excluídas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

22  “gastos em saúde” foi uma das variáveis que migrou de “excluída” para “dependente” na análise do plano indireto potencial.  “gastos em saúde” foi uma das variáveis que migrou de “excluída” para “dependente” na análise do plano indireto potencial.
23  A variável “serviços de mobilidade” também migra bruscamente no plano indireto potencial.  A variável “serviços de mobilidade” também migra bruscamente no plano indireto potencial.
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Dentre as surpresas encontra-se o “transporte público”. A caracterização dessa variável como excluída 
sugere que o Setor Automotivo seja de certo modo independente do transporte público. Ou seja, os 
investimentos e a disponibilidade do transporte público não impactam a estrutura do setor. Talvez esse 
fato represente a ideia de que o transporte público é complementar ao transporte individual e por isso teria 
pouca capacidade de substituí-lo plenamente. 

Os “investimentos na RMC” também se mostraram excluídos do sistema, talvez pelo fato de que a RMC 
não tenha grandes projetos de expansão de atividades na atualidade, mas pode vir a tê-los no futuro. Outra 
surpresa foi o baixo impacto do respeito à “propriedade industrial”, talvez confirmando a realidade das 
práticas de falsificações, cópias e engenharia reversa realizadas pelas empresas do setor, principalmente 
nos países em desenvolvimento. 

Dentre as variáveis que se encontram em áreas limítrofes, a surpresa foi o baixo impacto do “perfil 
populacional”, já que o senso comum é que o envelhecimento da população e a mudança no tamanho das 
famílias e das práticas sociais impactariam o setor fortemente. Por fim, tem-se a “oferta de combustíveis 
alternativos”, que se localiza muito próximo do centro do plano. Pode-se interpretar que os combustíveis 
alternativos ainda não se posicionaram de maneira definitiva na estrutura do setor. Sugere-se que as 
diversas alternativas de combustíveis e a ausência de um padrão tecnológico dominante estejam por trás 
dessa indefinição, e que seu papel é mais relevante no médio e longo prazo do que no sistema atual24.

Variáveis em jogo

A maior parte das variáveis estruturantes do sistema automotivo se encontra nessa classificação, 
totalizando 21. A principal característica desse grupo é que são tanto influentes quanto dependentes, 
portanto são as variáveis mais importantes para o acompanhamento das mudanças de estrutura do Setor 
Automotivo e, consequentemente, para a construção de cenários. Também são nessas variáveis que se 
deve intervir com fins de alterar o sistema de maneira mais eficaz, já que costumam estar dentro do âmbito 
de influências do setor.

24  Dentre as variáveis que mais infl uenciam a oferta de combustíveis alternativos, encontram-se “tecnologia de novos produtos”,   Dentre as variáveis que mais influenciam a oferta de combustíveis alternativos, encontram-se “tecnologia de novos produtos”, 
“P&D automotivo”, “política industrial” e “novos entrantes”, todas variáveis em jogo. A variável “oferta de combustíveis 
alternativos” é muito influente no plano indireto potencial.
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Figura 12 – Plano de influências e dependências diretas do Setor Automotivo da RMC: 
variáveis em jogo

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

As variáveis mais influentes do sistema se encontram nesse grupo, respectivamente “PIB per capita” 
e “crescimento econômico global”. Ambas variáveis são macroeconômicas e só se encontram nesse 
quadrante por apresentarem um grau relativamente alto de dependência. A importância das variáveis 
macroeconômicas externas ao setor se confirma pela presença também como elementos em jogo. 

Por outro lado, a variável mais dependente de todo o sistema é o “P&D automotivo”. Essa variável 
se encontra dentre as variáveis em jogo por também influenciar o sistema como um todo, direta ou 
indiretamente. Influenciam principalmente as variáveis tecnológicas e aquelas específicas do setor, como 
a “cadeia de suprimentos”, “movimentos globais da indústria”, “novos entrantes” e “tecnologia em novos 
produtos”. Esta última é a que melhor se caracteriza como variável em jogo já que, no total, é a variável 
que mais se aproxima do limite superior direito do plano, o ponto de total influência e dependência. Para 
o Setor Automotivo, o acompanhamento desse fator se faz crítico para o entendimento do relacionamento 
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direto entre as principais variáveis em jogo, já que ele tem forte influência sobre seus pares e sobre as 
variáveis dependentes.

Os movimentos estratégicos da indústria se encontram representados principalmente neste grupo. 
Consolidações, fusões, aquisições e integrações para frente e para trás na cadeia (representados 
pelas variáveis “movimentos globais da indústria automotiva”), assim como o relacionamento com os 
seus fornecedores em sistemas com maior ou menor integração (“cadeia de suprimentos” e “sistemas 
produtivos”) estão próximos das variáveis “barreiras de entrada”, “novos entrantes”, “política industrial” 
e “produção nos países desenvolvidos” e “produção nos países emergentes”. Logo, o papel das cadeias 
produtivas é reforçado a partir das inovações, das novas tecnologias de produto e de gestão, principalmente 
nos países desenvolvidos25. 

Outro grupo de variáveis é formado por “comércio internacional do Setor Automotivo”, “vendas de veículos 
novos” e “legislação trabalhista, tributária e fiscal”. Ele pode ser interpretado como um grupo intermediário, 
relacionado com os elos do varejo da cadeia. Vendas internas e externas se posicionam próximas da 
legislação para o setor (impostos, créditos tributários, entre outros), sendo dependente principalmente dos 
fatores macroeconômicos e influenciando as novas tecnologias, as políticas industriais, os novos entrantes 
e a “representatividade econômica do setor”.

Por fim, um grupo de variáveis muito próximas do centro do plano merece atenção por unir as “características 
da demanda por produtos automotivos”, a “densidade veicular”, a “política internacional de comércio” 
e as “vantagens da RMC”. O papel dessas variáveis ainda não está bem estabelecido, indicando que 
mudanças no gosto na intenção de compra dos consumidores estão em andamento26. Ademais, a 
“política internacional de comércio” pode alterar as regras do jogo no Setor Automotivo, rumo a medidas 
protecionistas ou acordos bilaterais. Ao mesmo tempo, as “vantagens da RMC” não se mostram claras 
no sistema. Essa indefinição confirma a necessidade de um melhor posicionamento da RMC como polo 
automotivo e da consolidação da sua indústria.

4.3.2  Plano de influências indiretas e potenciais

A metodologia de análise estrutural permite a identificação não só da estrutura do sistema atual com 
suas influências e dependências diretas, como também das forças indiretas e, mais ainda, das influências 
indiretas e potenciais, ou seja, aquelas que estão mascaradas e que ainda estão por vir. A possibilidade de 

25  A “produção nos países desenvolvidos” se torna mais infl uente e dependente no plano indireto potencial, enquanto que a   A “produção nos países desenvolvidos” se torna mais influente e dependente no plano indireto potencial, enquanto que a 
“produção nos países emergentes” pouco se altera em seu posicionamento no plano.
26  Essas variáveis limítrofes sofrem mudanças importantes no plano de infl uência indireta potencial.  Essas variáveis limítrofes sofrem mudanças importantes no plano de influência indireta potencial.
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identificação das variáveis que têm caráter potencial é de grande valia. Tais variáveis ainda não influenciam 
o sistema, mas poderão vir a fazê-lo em um momento futuro, seja direta, seja indiretamente.

Ao observar as relações mais fortes do plano de influências indiretas potenciais, pode-se observar algumas 
mudanças importantes no que diz respeito às variáveis-chave “infraestrutura logística” e “mão de obra”, 
conforme a figura a seguir:

Figura 13 – Principais relações de influência indireta potencial sobre as variáveis 
“infraestrutura” e “mão de obra” do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Alguns dos padrões apresentados no plano de influências e dependências diretas permanecem, mas outras 
mudanças interessantes tomam fora, alterando de maneira importante o encadeamento entre as variáveis. 
Dentre as variáveis influentes, somente “oferta de petróleo” e “crise internacional” se mantêm como 
mais importantes, mas em compensação, impactam diretamente as variáveis de resultado “infraestrutura 
logística” e “mão de obra”. É importante observar que essa influência direta ganhou força em relação 
ao plano anterior em que tinham pouca ou nenhuma relação direta27. Dentre as variáveis em jogo que 
fazem o papel de ligação entre as variáveis influentes e as dependentes, mantêm-se: “PIB per capita”, o 
“surgimento de novos entrantes”, as “barreiras de entrada”, o “crescimento econômico global”, a “política 
industrial para o setor” e a “legislação tributária, trabalhista e fiscal”. No entanto, surgem também duas 

27  O relacionamento de infl uência direta encontrado entre variáveis motrizes mais importantes e variáveis dependentes chave no   O relacionamento de influência direta encontrado entre variáveis motrizes mais importantes e variáveis dependentes chave no 
plano de influências e dependências diretas só acontecia entre as variáveis “crise internacional” e “mão de obra”.
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novas variáveis: “oferta de combustíveis alternativos” e “emissões de gases de efeito estufa”. Essas 
duas variáveis acrescentam uma nova dinâmica à estrutura do sistema, antes dominada por variáveis 
macroeconômicas e industriais, e agora consolidam a influência das variáveis ambientais e energéticas na 
estrutura do sistema.
Dessa maneira, pode-se sugerir que, no médio e longo prazo, a disponibilidade de combustíveis alternativos 
e os desdobramentos da crise internacional influenciarão a “infraestrutura” e a “mão de obra” por meio de 
quatro segmentos de variáveis (três já presentes no plano direto), a seguir:

• Macroeconômicas: o “PIB per capita” e o “crescimento econômico global”. Desse modo, a renda das 
famílias e o desenvolvimento das economias dos países desenvolvidos e emergentes mantêm sua 
relevância como elo central da estrutura do setor.

• Governamentais: “política industrial para o setor” e “legislação trabalhista, tributária e fiscal” determinam 
os fundamentos e incentivos legais para o desenvolvimento do Setor Automotivo.

• Industriais: a força das “barreiras de entrada” e o “surgimento de novos entrantes” na indústria ganham 
força na estrutura do sistema.

• Ambientais e energéticas: a “oferta de combustíveis alternativos” e as “emissões de gases de efeito-
estufa” como muito influentes na nova dinâmica do sistema e adicionando complexidade às relações 
existentes.

De uma maneira mais ampla, o plano de influências e dependências indiretas potenciais apresenta 
grandes deslocamentos em relação ao plano anterior. Quando selecionadas somente as mudanças mais 
significativas28, chamam a atenção alguns movimentos importantes, principalmente em direção ao conjunto 
de variáveis de ligação.

28  Somente as variáveis que mudaram de categoria/quadrante em relação ao plano de infl uências e dependências diretas. Esse   Somente as variáveis que mudaram de categoria/quadrante em relação ao plano de influências e dependências diretas. Esse 
recorte significa os 25% mais importantes deslocamentos.
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Figura 14 – Principais deslocamentos no plano de influência indireta potencial do Setor 
Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Dentre as variáveis influentes, a “crise financeira internacional” se torna ainda mais influente, deslocando-
se rumo ao canto superior esquerdo do plano, isso demonstra que a estrutura do sistema se torna ainda 
mais dependente do andamento e recuperação da crise internacional. Essa variável mantém sua baixa 
dependência, mas ganha muito em influência sobre todas as demais variáveis. Sua importância é 
potencializada ainda mais, uma vez que o Setor Automotivo tem pouca capacidade de influenciá-la a ponto 
de direcionar o sistema de acordo com seus interesses. Por sua vez, a variável “vida útil veicular” assume 
a forma de “variável em jogo”, mas seu novo posicionamento muito próximo do centro do plano ainda 
demonstra uma instabilidade do papel dessa variável.

Já dentre as variáveis dependentes, observa-se um movimento considerável da variável “aquecimento 
global”, que se encontrava indefinida e limítrofe com as variáveis excluídas, mas migra para o núcleo das 
variáveis em jogo. Do mesmo modo, as “emissões de gases de efeito estufa” também se deslocam das 
variáveis dependentes para as variáveis em jogo. Essas migrações, de caráter ambiental, são acompanhadas 
pela mudança de estado da variável “segurança energética”. Em conjunto, essas três variáveis demonstram 
a importância que os assuntos energéticos e de meio ambiente assumem na estrutura futura do Setor 
Automotivo. Elas podem ter um papel importante de ligação entre a atividade econômica que desempenha 
um papel de influência no sistema e a cadeia produtiva do setor, seus novos arranjos e as consequências 
dessas mudanças na RMC.
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Das variáveis excluídas, percebem-se algumas mudanças muito significativas:

• “Serviços de mobilidade”: devido à sua natureza recente, a mudança do paradigma da propriedade do 
veículo como produto para sua utilização como um serviço não impactava diretamente no plano direto. No 
entanto, essa variável migra para o quadrante das variáveis em jogo, sugerindo que essa modalidade pode 
impactar a estrutura futura do sistema.

• “Sistema inteligente de transporte”: migrou de variável excluída para variável dependente. A utilização 
de sistemas inteligentes que permitam a comunicação entre veículos e vias de transporte ainda estão em 
desenvolvimento e têm utilização limitada. Mas seu potencial será desenvolvido no futuro, de acordo com 
o desenvolvimento econômico e com as mudanças estruturais da indústria.

• “Gastos públicos e privados com saúde”: antes excluídos do sistema, o gasto com saúde se torna uma 
variável dependente. Uma hipótese é que os produtos automotivos e novas tecnologias utilizadas podem 
influenciar diretamente (para melhor ou pior) a saúde da população.

• “Investimentos industriais na RMC”: essa variável também migra de excluída para “dependente”; 
de caráter local passa a fazer parte do sistema na medida em que as mudanças estruturais potenciais 
relativas à adição das variáveis ambientais, energéticas e tecnológicas possibilitam novas oportunidades 
de investimento ao longo do setor. O papel da localidade é, portanto, resultado de outras variáveis, como o 
surgimento de novos entrantes, das políticas de incentivo industrial e de um ambiente legal propício para 
o investimento.

• “Oferta de combustíveis alternativos”: talvez a migração mais marcante, essa variável se torna uma das 
mais influentes do sistema, ao deixar o estado de excluída para o de “em jogo”. Sua posição próxima de 
variáveis macroeconômicas e sua capacidade de influência no sistema sugerem que uma maior oferta de 
combustíveis alternativos seja de fato um catalisador de mudanças na estrutura do Setor Automotivo.

Por fim, a variável que ganhou mais destaque foi uma variável em jogo, o “surgimento de novos entrantes”. 
Essa variável ganha muita influência ao mesmo tempo em que se torna mais dependente, posicionando-
se quase nos extremos positivos do plano. Esse fato merece destaque, uma vez que o sistema aparenta 
sofrer modificações muito ligadas ao meio ambiente, economia e quebra de paradigma de produtos e de 
tecnologias. O incremento da relevância do “surgimento de novos entrantes” demonstra também que as 
mudanças estruturais podem ser oriundas de players até então externos ao sistema, que buscam entrar na 
indústria, seja a partir de novas tecnologias de produto, seja de uma nova ênfase energética/ambiental.
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5  Construção de Cenários

O Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL Paraná (ODI/PR) iniciou o projeto de cenários da 
indústria automotiva da Região Metropolitana de Curitiba com o objetivo de construir cenários de futuro 
para a indústria automotiva desta região com vistas ao ano de 2020. Desde o início de sua pesquisa, a 
equipe do ODI/PR percebeu que o sistema que compõe a indústria automotiva da RMC apresenta um 
elevado grau de complexidade e passa por um processo de mudanças radicais. Essa constatação confirma 
a necessidade da construção de visões de futuro para que a indústria possa agir no sentido de alavancar 
as oportunidades e minimizar as ameaças que poderão vir a surgir dentro do período de tempo estudado.

Dessa forma, a consulta a especialistas do setor é fundamental para dar legitimidade, confiabilidade e 
robustez aos cenários prospectivos. Dois conjuntos de especialistas foram formados: o primeiro, o “Comitê 
Estratégico”, é formado por diretores e presidentes de empresas selecionadas da indústria automotiva 
da RMC. Esses profissionais são responsáveis pela deliberação das ações e validação das pesquisas do 
ODI/PR. O segundo grupo, chamado de “Comitê Técnico”, é composto por engenheiros, pesquisadores 
e profissionais do Setor Automotivo, e é acionado sempre que é necessária a inclusão de algum tipo de 
conhecimento técnico para os estudos do ODI/PR.

A equipe do ODI/PR, juntamente com os especialistas que compõem o “Comitê Técnico”, refinou as 
variáveis em jogo para o futuro da indústria automotiva da RMC e desenvolveu um questionário que 
buscou aprofundar as 24 variáveis que mais apresentaram incertezas dentro do sistema estudado29. 
Essas mesmas variáveis foram previamente convertidas em hipóteses que representassem um espectro 
viável e qualitativo de possibilidades de ocorrência, sem, no entanto, a pretensão de detalhá-las30·.  Essas 

29  Para maiores detalhes acerca desse estudo, consultar a defi nição das variáveis em jogo, a análise estrutural e os cenários   Para maiores detalhes acerca desse estudo, consultar a definição das variáveis em jogo, a análise estrutural e os cenários 
construídos com os membros do comitê estratégico da indústria automotiva da RMC. 
30  Nessa etapa, o objetivo era desenhar hipóteses de caráter qualitativo, que seriam refi nadas em nova consulta tipo “Delphi”   Nessa etapa, o objetivo era desenhar hipóteses de caráter qualitativo, que seriam refinadas em nova consulta tipo “Delphi” 
com especialistas nacionais.
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hipóteses, por sua vez, foram apresentadas na forma questionários semiestruturados conduzidos por meio 
de entrevistas com os membros do Comitê Estratégico do Setor Automotivo da RMC. Aquelas hipóteses 
que melhor representaram a opinião dos membros do comitê estratégico acerca dos acontecimentos mais 
favoráveis para a indústria automotiva da RMC foram consolidadas no chamado “cenário desejável”. Já as 
hipóteses que representaram o comportamento “tendencial”, ou seja, aquele com maior chance de ocorrer, 
foram consolidadas no chamado “cenário mais provável”.

A natureza qualitativa dessas hipóteses permitiu ao ODI/PR identificar quais seriam as grandes tendências 
para o setor. A fim de obter mais detalhes sobre as hipóteses e até mesmo probabilizá-las, uma consulta 
mais ampla e de caráter nacional se mostrou fundamental. Para tanto, foi realizada uma consulta via web 
a partir de questionários estruturados a especialistas de todo o Brasil e de todos os elos da cadeia.

As principais subtarefas e ferramentas da etapa de construção de cenários podem ser visualizada na 
tabela a seguir. 

Tabela 9 - Subtarefas e ferramentas da etapa construção de cenários

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009

5.1  Identificação das incertezas

A base para a construção dos cenários prospectivos são os planos de influência e dependência31. Dentre 
todas as variáveis, faz-se fundamental a seleção daquelas mais relevantes para a definição dos cenários, 
de modo a permitir uma análise sintética ao mesmo tempo aprofundada do sistema. Do ponto de vista da 
metodologia da prospectiva estratégica, maior atenção deve ser dada àquelas variáveis que são igualmente 
influentes e dependentes, as chamadas “variáveis em jogo”. Pelo fato de estas variáveis apresentarem um 
comportamento “ambíguo”, seus estados podem interferir, assim como sofrer interferências, em todas as 
demais variáveis do sistema; elas estão “em jogo” exatamente porque seu posicionamento na estrutura 

31  Para mais informações, verifi car o capítulo 4, item 4.3: Análise estrutural (infl uência das variáveis no contexto de estudo).  Para mais informações, verificar o capítulo 4, item 4.3: Análise estrutural (influência das variáveis no contexto de estudo).
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do sistema é incerto, assim como os estados que podem assumir. Portanto, os cenários são construídos 
conforme os diversos estados que estas variáveis em jogo vierem a assumir.
Durante o Ateliê de Cenários Prospectivos do Setor Automotivo da RMC, realizado em 05/11/08, as 
variáveis e os planos de influência foram avaliados e validados pelos especialistas presentes. Algumas 
modificações importantes foram sugeridas com o intuito de tornar as variáveis em jogo mais fidedignas 
ao sistema que representam. As variáveis “crescimento econômico” e “PIB per capita” se fundiram em 
somente “PIB per capita”, mas acrescentou-se ao seu escopo a questão da “concentração de renda”. 
Também foi acrescentada às variáveis em jogo, o “perfil do consumidor”, uma vez que o comprador de 
veículos passa por mudanças de caráter econômico, social e demográfico. A seguir, incluiu-se também 
a variável “relações trabalhistas”, por considerarem que o relacionamento entre a indústria e seus 
colaboradores se faz por intermédio dos sindicatos, e que essa variável pode impactar o futuro do setor na 
RMC. A variável “combustíveis alternativos (renováveis)” foi inserida definitivamente dentre as variáveis 
em jogo e a variável “P&D do Setor Automotivo” cresceu em escopo, ao considerar não só os gastos em 
P&D e patentes requeridas, como também o número de homologações e validações de novos produtos nos 
centros de pesquisa, laboratórios e órgãos reguladores.

5.2  Formulação das hipóteses

Para esta etapa contou-se com a ajuda de especialistas escolhidos pelos dirigentes de cada empresa 
participante do Comitê Estratégico, mediante a participação destes no “Ateliê de Construção de Cenários”.

Este Comitê Técnico teve a oportunidade de analisar as variáveis “em jogo” e, dessa forma, os especialistas 
tiveram a chance de incorporar, transferir ou excluir as variáveis do quadrante das variáveis “em jogo”. O 
processo se deu por consenso entre cada subgrupo de participantes do ateliê, que posteriormente elegeu 
um porta-voz para comunicar sua decisão aos demais porta-vozes dos outros grupos, para finalmente 
existir um consenso entre eles com o compartilhamento da decisão para o coletivo.

Após o consenso de quais variáveis “em jogo” fariam parte dos cenários prospectivos para o setor, 
solicitou-se que os especialistas levantassem as hipóteses prováveis para cada variável. Essas hipóteses 
representam os estados prováveis que as variáveis assumiriam dentro do escopo dos cenários prospectivos. 
O resultado desse levantamento encontra-se a seguir e será a base para a construção dos cenários:
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Tabela 10 – Hipóteses das variáveis em jogo do Setor Automotivo da RMC

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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5.3  Probabilização e combinação das hipóteses

Uma vez concluída a organização das variáveis e suas respectivas hipóteses prováveis, iniciou-se a 
construção dos cenários prospectivos. O conjunto de hipóteses compôs o chamado “espaço de navegação” 
no qual os membros do Comitê Estratégico do Setor Automotivo da RMC levantaram, individualmente, 
as combinações de hipóteses que mais lhes pareceram possíveis/desejáveis para o estudo prospectivo, 
que culminou com a elaboração dos cenários – Provável e Desejável – com vista a contribuir para a 
consolidação do Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) para a geração de novas 
oportunidades em âmbito mundial, no horizonte de tempo de 2020. 

Essa etapa contou com a colaboração de 17 especialistas da RMC nesse setor, que foram entrevistados pela 
equipe do ODI/PR, por meio da utilização de um questionário prospectivo32. Foram abordados 10 grandes 
temas, a saber: (i) econômico, (ii) energético, (iii) governo, (iv) indústria automotiva, (v) infraestrutura, (vi) 
mercado, (vii) produto automotivo, (viii) RMC, (ix) social e (x) tecnológico. Ao todo foram 24 variáveis e 83 
hipóteses possíveis. Os diferentes cenários criados pelos membros do comitê estratégico foram analisados 
pela equipe do ODI/PR a fim de consolidá-los nos cenários prospectivos mais representativos.

5.4  Questionário prospectivo

Tendo em vista o objetivo: “Contribuir para a consolidação do Setor Automotivo da RMC e para a geração 
de novas oportunidades em âmbito mundial, no horizonte de tempo de 2020”, responda as perguntas 
abaixo de acordo com o solicitado.

Tema 1 - Econômico

1. Com relação ao comércio internacional do Setor Automotivo (contexto 
global):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento das exportações 
principalmente por 
motivos cambiais

aumento das importações 
principalmente por 
motivos cambiais

aumento das importações 
principalmente devido ao 

custo Brasil

aumento da exportação 
principalmente por conta 

de acordos bilaterais

32  Para maiores informações, verifi car o item 5.4  Para maiores informações, verificar o item 5.4
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b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento das exportações 
principalmente por 
motivos cambiais

aumento das importações 
principalmente por 
motivos cambiais

aumento das 
importações 

principalmente devido 
ao custo Brasil

aumento da exportação 
principalmente por conta 

de acordos bilaterais

Comentários adicionais (novas hipóteses)

2. Com relação ao PIB per capita brasileiro:

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

redução do PIB per capita 
aumento da concentração 

de renda

aumento do PIB per 
capita e aumento da 

concentração de renda

estabilidade do PIB per 
capita e da concentração 

de renda

aumento do PIB per capita 
com maior distribuição de 

renda

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

redução do PIB per capita 
aumento da concentração 

de renda

aumento do PIB per 
capita e aumento da 

concentração de renda

estabilidade do PIB per 
capita e da concentração 

de renda

aumento do PIB per capita 
com maior distribuição de 

renda

Comentários adicionais (novas hipóteses)

3. Com relação à representatividade econômica da indústria automotiva na 
RMC (contexto local):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento do VTI automotivo na RMC 
em relação ao total

estabilidade do VTI automotivo na 
RMC em relação ao total

redução do VTI automotivo na RMC 
em relação ao total
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b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento do VTI automotivo na RMC 
em relação ao total

estabilidade do VTI automotivo na 
RMC em relação ao total

redução do VTI automotivo na RMC 
em relação ao total

Comentários adicionais (novas hipóteses)

Tema 2 - Energético

4. Com relação aos combustíveis alternativos/renováveis (contexto global/
brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2

redução da oferta de combustíveis alternativos aumento da oferta de tipos de combustíveis 
alternativos

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2

redução da oferta de combustíveis alternativos aumento da oferta de tipos de combustíveis 
alternativos

Comentários adicionais (novas hipóteses)

Tema 3 - Governo

5. Com relação à legislação tributária, fiscal e trabalhista (contexto 
brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção da carga tributária e 
dos encargos trabalhistas

diminuição da carga tributária e dos 
encargos trabalhistas

aumento da carga tributária e 
regulamentação trabalhista
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b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção da carga tributária e 
dos encargos trabalhistas

diminuição da carga tributária e dos 
encargos trabalhistas

aumento da carga tributária e 
regulamentação trabalhista

Comentários adicionais (novas hipóteses)

6. Com relação à política industrial brasileira para o setor (contexto 
brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

direcionamento dos incentivos 
para atrair novos investimentos 

produtivos

direcionamento dos incentivos para 
a capacidade produtiva já instalada

direcionamento dos incentivos para 
P&D e design tanto na indústria já 
existente quanto nas novas plantas

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

direcionamento dos incentivos 
para atrair novos investimentos 

produtivos

direcionamento dos incentivos para 
a capacidade produtiva já instalada

direcionamento dos incentivos para 
P&D e design tanto na indústria já 
existente quanto nas novas plantas

Comentários adicionais (novas hipóteses)

Tema 4 – Indústria automotiva

7. Com relação às barreiras de entrada do setor (contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento das barreiras de 
entrada, principalmente 

comerciais

redução das barreiras de 
entrada, principalmente 

comerciais

aumento das barreiras, 
principalmente 
tecnológicas

redução das barreiras, 
principalmente 
tecnológicas
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b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento das barreiras de 
entrada, principalmente 

comerciais

redução das barreiras de 
entrada, principalmente 

comerciais

aumento das barreiras, 
principalmente 
tecnológicas

redução das barreiras, 
principalmente 
tecnológicas

Comentários adicionais (novas hipóteses)

8. Com relação à cadeia de suprimentos (contexto global):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção da cadeia 
com maior especialização 

(nicho)

ampliação da cadeia 
e igual grau de 

especialização (maior 
concorrência)

ampliação da cadeia com 
maior especialização 
(novas tecnologias)

diminuição da cadeia 
(consolidação)

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção da cadeia 
com maior especialização 

(nicho)

ampliação da cadeia 
e igual grau de 

especialização (maior 
concorrência)

ampliação da cadeia com 
maior especialização 
(novas tecnologias)

diminuição da cadeia 
(consolidação)

Comentários adicionais (novas hipóteses)

9. Com relação aos movimentos globais da indústria automotiva (contexto 
global):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

crescimento principalmente por 
meio de joint-ventures e fusões e 

aquisições

crescimento principalmente 
orgânico

diminuição dos movimentos globais
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b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

crescimento principalmente por 
meio de joint-ventures e fusões e 

aquisições

crescimento principalmente 
orgânico

diminuição dos movimentos globais

Comentários adicionais (novas hipóteses)

10. Com relação à produção de veículos e autopeças nos países desenvolvidos 
(contexto global):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

níveis atuais mas com maior valor 
agregado

manutenção dos níveis e valores 
atuais

redução dos níveis atuais mas com 
maior segmentação (veículos de 

luxo e veículos alternativos)

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

níveis atuais mas com maior valor 
agregado

manutenção dos níveis e valores 
atuais

redução dos níveis atuais mas com 
maior segmentação (veículos de 

luxo e veículos alternativos)

Comentários adicionais (novas hipóteses)

11. Com relação à produção de veículos e autopeças nos países emergentes 
(contexto global):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento dos níveis atuais 
mas com menor valor 

agregado

aumento dos níveis atuais 
com maior valor agregado

aumento dos níveis atuais 
com igual valor agregado

manutenção dos níveis 
atuais mas com maior 

valor agregado
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b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento dos níveis atuais 
mas com menor valor 

agregado

aumento dos níveis atuais 
com maior valor agregado

aumento dos níveis atuais 
com igual valor agregado

manutenção dos níveis 
atuais mas com maior 

valor agregado

Comentários adicionais (novas hipóteses)

12. Com relação ao surgimento de novos entrantes (contexto global):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

ganham escala e se 
tornam players globais  

de baixo conteúdo 
tecnológico

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em 
nichos, mas de baixo 
conteúdo tecnológico

ganham escala global 
e apresentam produtos 

inovadores e substitutos

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em 
nichos e apresentam 

produtos inovadores e 
substitutos

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

ganham escala e se 
tornam players globais  

de baixo conteúdo 
tecnológico

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em 
nichos, mas de baixo 
conteúdo tecnológico

ganham escala global 
e apresentam produtos 

inovadores e substitutos

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em 
nichos e apresentam 

produtos inovadores e 
substitutos

Comentários adicionais (novas hipóteses)

Tema 5 – Infraestrutura

13. Com relação à infraestrutura logística e de transporte (contexto 
brasileiro):
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a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

melhoria reativa da infraestrutura 
com limitado uso da 

multimodalidade

melhoria pró-ativa da infraestrutura 
e de transporte multimodal por meio 

de privatizações

degradação da infraestrutura e 
piora com crise por saturação 

de mercados (abandono, não há 
investimentos)

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

melhoria reativa da infraestrutura 
com limitado uso da 

multimodalidade

melhoria pró-ativa da infraestrutura 
e de transporte multimodal por meio 

de privatizações

degradação da infraestrutura e 
piora com crise por saturação 

de mercados (abandono, não há 
investimentos)

Comentários adicionais (novas hipóteses)

Tema 6 – Mercado

14. Com relação às características da demanda por produtos automotivos 
(contexto global):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção da relação 
custo x benefício da 

propriedade do veículo 
como produto industrial

redução da relação custo 
x benefício da propriedade 
do veículo como produto 

industrial

aumento da relação custo 
x benefício da propriedade 
do veículo como produto 

industrial

mudança do paradigma da 
propriedade (produto) para 

a mobilidade (serviço)

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção da relação 
custo x benefício da 

propriedade do veículo 
como produto industrial

redução da relação custo 
x benefício da propriedade 
do veículo como produto 

industrial

aumento da relação custo 
x benefício da propriedade 
do veículo como produto 

industrial

mudança do paradigma da 
propriedade (produto) para 

a mobilidade (serviço)

Comentários adicionais (novas hipóteses)
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15. Com relação às características densidade veicular (contexto 
brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento da densidade veicular em 
mais de  30% (base 2008)

aumento da densidade veicular 
entre 20% e 30% (base 2008)

aumento da densidade veicular em 
menos de  20% (base 2008)

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento da densidade veicular em 
mais de  30% (base 2008)

aumento da densidade veicular 
entre 20% e 30% (base 2008)

aumento da densidade veicular em 
menos de  20% (base 2008)

Comentários adicionais (novas hipóteses)

16. Com relação à venda de veículos novos (contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 Hipótese 5

diminuição 
principalmente 

por saturação do 
mercado

aumento 
principalmente com 
incentivos oficiais

aumento 
principalmente por 
meio da evolução 

tecnológica

diminuição 
principalmente 
por melhoria 

da eficiência do 
transporte público

aumento 
principalmente por 
aumento da renda

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 Hipótese 5

diminuição 
principalmente 

por saturação do 
mercado

aumento 
principalmente com 
incentivos oficiais

aumento 
principalmente por 
meio da evolução 

tecnológica

diminuição 
principalmente 
por melhoria 

da eficiência do 
transporte público

aumento 
principalmente por 
aumento da renda

Comentários adicionais (novas hipóteses)
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Tema 7 – Produto automotivo

17. Com relação às características da frota (contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção das 
características atuais com 

menor idade média

veículos menores com 
menor idade média e vida 

útil

veículos maiores com 
maior idade média e vida 

útil

veículos menores com 
maior idade média e vida 

útil

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção das 
características atuais com 

menor idade média

veículos menores com 
menor idade média e vida 

útil

veículos maiores com 
maior idade média e vida 

útil

veículos menores com 
maior idade média e vida 

útil

Comentários adicionais (novas hipóteses)

Tema 8 – RMC

18. Com relação às vantagens da RMC (contexto local):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção do custo relativo 
comparado com outros polos

elevação do custo relativo 
comparado com outros polos

redução do custo relativo 
comparado com outros polos

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção do custo relativo 
comparado com outros polos

elevação do custo relativo 
comparado com outros polos

redução do custo relativo 
comparado com outros polos

Comentários adicionais (novas hipóteses)
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Tema 9 – Social

19. Com relação à mão de obra qualificada (contexto local):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

suprimento adequado 
de mão de obra com 

facilidade de retenção

suprimento adequado 
de mão de obra com 

dificuldade de retenção

suprimento insuficiente 
de mão de obra com 

dificuldade de retenção

abundância de mão de 
obra qualificada

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

suprimento adequado 
de mão de obra com 

facilidade de retenção

suprimento adequado 
de mão de obra com 

dificuldade de retenção

suprimento insuficiente 
de mão de obra com 

dificuldade de retenção

abundância de mão de 
obra qualificada

Comentários adicionais (novas hipóteses)

20. Com relação ao perfil do consumidor (contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

exigente e usuário de transporte 
alternativo

exigente e não usuário de 
transporte alternativo

pouco exigente e usuário de 
transporte alternativo

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

exigente e usuário de transporte 
alternativo

exigente e não usuário de 
transporte alternativo

pouco exigente e usuário de 
transporte alternativo

Comentários adicionais (novas hipóteses)
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21. Com relação às relações trabalhistas (contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento da complexidade e 
dificuldade de entendimento, 

com alto poder de negociação do 
sindicato trabalhista

manutenção das relações atuais redução do poder de negociação 
dos sindicatos trabalhistas

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento da complexidade e 
dificuldade de entendimento, 

com alto poder de negociação do 
sindicato trabalhista

manutenção das relações atuais redução do poder de negociação 
dos sindicatos trabalhistas

Comentários adicionais (novas hipóteses)

Tema 10 – Tecnológico

22. Com relação aos sistemas produtivos (contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção dos ganhos atuais de 
produtividade

aumento dos ganhos atuais de 
produtividade

diminuição dos ganhos atuais de 
produtividade

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção dos ganhos atuais de 
produtividade

aumento dos ganhos atuais de 
produtividade

diminuição dos ganhos atuais de 
produtividade

Comentários adicionais (novas hipóteses)
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23. Com relação às tecnologias de novos produtos (contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em custos e 

processos

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em eficiência, 

energia e design

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em segurança e 

sistemas inteligentes de transporte

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em custos e 

processos

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em eficiência, 

energia e design

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em segurança e 

sistemas inteligentes de transporte

Comentários adicionais (novas hipóteses)

24. Com relação à pesquisa e desenvolvimento do Setor Automotivo 
(contexto brasileiro):

a. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a mais provável?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento em países 
emergentes, mas não no 

Brasil

aumento em países 
emergentes incluindo o 
Brasil, com participação 

do Paraná

aumento em países 
emergentes incluindo o 
Brasil, mas concentrado 

em São Paulo

manutenção 
principalmente em países 

desenvolvidos

b. Qual das hipóteses abaixo se apresenta como a desejada?

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento em países 
emergentes, mas não no 

Brasil

aumento em países 
emergentes incluindo o 
Brasil, com participação 

do Paraná

aumento em países 
emergentes incluindo o 
Brasil, mas concentrado 

em São Paulo

manutenção 
principalmente em países 

desenvolvidos

Comentários adicionais (novas hipóteses)
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5.5  Composição dos cenários

Na sequência, após a probabilização das hipóteses, foi utilizada a ferramenta análise morfológica com a 
finalidade de analisar e consolidar os cenários prospectivos – Provável e Desejável – mais representativos.

O termo análise morfológica deriva da palavra morfologia, que significa estudo das formas. Trata-se de 
uma ferramenta que pode ser utilizada pela equipe do ODI para a construção de cenários a partir das 
partes que o compõem. Em um estudo de prospectiva estratégica, esta ferramenta visa proporcionar a 
exploração sistemática de futuros possíveis de ocorrer dentro do horizonte prospectivo definido, a partir de 
combinações estabelecidas entre diferentes hipóteses elaboradas para cada uma das variáveis em jogo. 

A análise morfológica envolve duas etapas distintas: i) a construção do espaço morfológico; e ii) navegação 
no espaço morfológico para a criação dos cenários. 

Na primeira etapa (construção do espaço morfológico) são identificadas as variáveis que representam 
as maiores incertezas em relação ao futuro do tema/problema escolhido para o desenvolvimento do 
estudo prospectivo e para os quais são estabelecidas hipóteses possíveis de ocorrer dentro do horizonte 
prospectivo definido33. A figura 15 apresenta uma representação gráfica de um espaço morfológico.

Figura 15 – Espaço morfológico

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009.

Na segunda etapa, de navegação no espaço morfológico para a construção dos cenários, as hipóteses 
dispostas no espaço morfológico são utilizadas para a construção de cenários, os quais surgirão a partir 
de diferentes combinações estabelecidas entre hipóteses de diferentes níveis, conforme demonstrado 
na figura 16:

33  Realizada como etapa posterior da análise estrutural. Para maiores informações, verifi car o capítulo 4.  Realizada como etapa posterior da análise estrutural. Para maiores informações, verificar o capítulo 4.
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Figura 16 - Navegação no espaço morfológico para a construção de cenários

Fonte: Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico, 2009.

A partir das combinações entre as diferentes hipóteses, estabeleceram-se dois cenários – Provável e 
Desejável – que permitirão reflexões sobre o futuro do tema/problema de estudo. No caso em questão, a 
equipe do ODI/PR realizou entrevistas com os membros do Comitê Estratégico a fim de obter os cenários.

O plano de proximidades representado na figura a seguir mostra como os cenários propostos por todos 
os entrevistados se encontram em relação tanto ao cenário provável mais frequente quanto ao cenário 
desejável mais frequente. Coincidentemente, do lado esquerdo encontram-se todos os cenários prováveis, 
sendo que a moda (as hipóteses mais recorrentes) destes está representada pelo ponto maior; o mesmo 
ocorre do lado direito da figura, em que estão todos os cenários desejados. Desta forma, é possível 
comparar como as opiniões de cada entrevistado convergem com a opinião da maioria (figura 17).
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Figura 17 – Plano de proximidades dos cenários

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR.

A seguir há uma breve análise de cada variável e hipóteses apontadas pelos especialistas como sendo 
as mais prováveis e as mais desejadas. Tendo em vista que o foco é o Setor Automotivo da Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC) e o objetivo, a consolidação do setor e a geração de novas oportunidades 
em âmbito mundial, no horizonte de tempo de 2020.

5.5.1  Análise dos resultados das entrevistas com o Comitê 
Estratégico para a composição dos cenários

Tema 1 - Econômico

1. Comércio internacional do Setor Automotivo (contexto global):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento das exportações 
principalmente por 
motivos cambiais

aumento das importações 
principalmente por 
motivos cambiais

aumento das importações 
principalmente devido ao 

custo Brasil

aumento da exportação 
principalmente por conta 

de acordos comerciais

A variável que trata do comércio internacional obteve resultados consistentes tanto para o cenário provável 
quanto para o desejável. Ao todo, 11 respondentes acreditam que haverá um aumento das exportações 
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brasileiras relativas ao Setor Automotivo principalmente devido a acordos de livre comércio. Essa hipótese 
é considerada a desejada por 15 dos 17 respondentes, demonstrando a preferência do setor por novas 
possibilidades de comércio e novos mercados para os produtos automotivos. Em segundo lugar, a hipótese 
de aumento de exportações será resultado de uma desvalorização cambial para os dois cenários (4 e 2 
respondentes respectivamente).

Figura 18 – Respostas à variável “comércio internacional do Setor Automotivo”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

2. PIB per capita brasileiro:

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

redução do PIB per capita 
aumento da concentração 

de renda

aumento do PIB per 
capita e aumento da 

concentração de renda

estabilidade do PIB per 
capita e da concentração 

de renda

aumento do PIB per capita 
com maior distribuição de 

renda

No que diz respeito à economia brasileira e à renda da população, tanto as opiniões para o cenário provável 
quanto para o desejável indicam um aumento do PIB per capita (13 e 17 respondentes). Ademais, acredita-
se e espera-se que o incremento na renda seja acompanhado por uma melhor distribuição da riqueza. Esse 
resultado sugere a confiança da indústria no crescimento de longo prazo da economia nacional, assim 
como no planejamento da indústria para o ano de 2020. 
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Figura 19 – Respostas à variável “PIB per capita brasileiro”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

3. Representatividade econômica da indústria automotiva na RMC (contexto local):
Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento do VTI automotivo na RMC 
em relação ao total

estabilidade do VTI automotivo na 
RMC em relação ao total

redução do VTI automotivo na RMC 
em relação ao total

A variável da representatividade da indústria automotiva na RMC apresentou resultados mistos. No 
cenário provável, nove dos 17 respondentes acreditam que a indústria automotiva da região se manterá 
no mesmo patamar de representatividade em termos de valor de transformação industrial (VTI). Outros 
sete dentre os 17 acreditam que o setor irá de fato reduzir sua participação. Esse posicionamento sugere 
que há incerteza quanto ao crescimento de outros setores industriais e quanto à diversidade da indústria 
local, assim como do provável crescimento do setor de refino de petróleo. Por sua vez, no que diz respeito 
ao cenário desejado, 12 dos 17 respondentes almejam pelo crescimento relativo da indústria automotiva, 
aumentando a importância do setor na região.
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Figura 20 – Respostas à variável “representatividade econômica da indústria automotiva na 
RMC”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 2 - Energético

4. Combustíveis alternativos / renováveis (contexto global / brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2

redução da oferta de combustíveis alternativos aumento da oferta de tipos de combustíveis 
alternativos

O papel dos combustíveis alternativos e renováveis se mostrou claro para os respondentes. Tanto o 
cenário provável quanto o desejável demonstram uma quase unanimidade acerca do aumento da oferta de 
combustíveis alternativos para o Setor Automotivo. Dentre as opiniões recolhidas, o papel crescente do 
biodiesel e do etanol dentro do horizonte de 2020, a liberalização do diesel para veículos de passeio e até o 
início da utilização de energia elétrica, hidrogênio e células de combustível; ora como auxiliar em veículos 
híbridos, ora como substituta dos combustíveis fósseis e dos biocombustíveis de 1ª geração. 

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020

rede de competencias versao03jan10.indd   83 07/01/2010   19:15:02



84

Figura 21 – Respostas à variável “combustíveis alternativos / renováveis”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 3 - Governo

5. Legislação tributária, fiscal e trabalhista (contexto brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção da carga tributária e 
dos encargos trabalhistas

diminuição da carga tributária e dos 
encargos trabalhistas

aumento da carga tributária e 
regulamentação trabalhista

Quanto à questão da legislação tributária, fiscal e trabalhista houve uma manifestação praticamente 
unânime quanto ao cenário desejado: os entrevistados gostariam que houvesse uma diminuição tanto 
da carga tributária quanto dos encargos trabalhistas. Porém, quando se fala em probabilidade, não há 
um consenso entre os respondentes. Enquanto 10 deles acreditam que haverá uma estabilidade da carga 
tributária e dos encargos trabalhistas, quatro acreditam em sua diminuição e três em seu aumento.
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Figura 22 – Respostas à variável “legislação tributária, fiscal e trabalhista”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

6. Política industrial brasileira para o setor (contexto brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

direcionamento dos incentivos 
para atrair novos investimentos 

produtivos

direcionamento dos incentivos para 
a capacidade produtiva já instalada

direcionamento dos incentivos para 
P&D e design tanto na indústria já 
existente quanto nas novas plantas

Quando se fala em política industrial brasileira para o Setor Automotivo, há uma considerável divergência 
nas respostas quanto ao cenário mais provável: praticamente um terço dos entrevistados acreditam que os 
incentivos serão direcionados para a atração de novos investimentos produtivos; outro terço acredita que 
o direcionamento destes incentivos irá para a capacidade produtiva que já se encontra aqui instalada e o 
terço restante crê em um foco maior dos incentivos em P&D e design nas novas plantas que surgirem, sem 
deixar de contemplar a indústria já existente. Para o cenário desejado não há uma divergência tão grande 
das respostas, já que 12 dos 17 entrevistados acreditam que o direcionamento dos incentivos por parte do 
governo deverá ser para P&D e design.
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Figura 23 – Respostas à variável “política industrial brasileira para o setor”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 4 – Indústria automotiva

7. Barreiras de entrada do setor (contexto brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento das barreiras de 
entrada, principalmente 

comerciais

redução das barreiras de 
entrada, principalmente 

comerciais

aumento das barreiras, 
principalmente 
tecnológicas

redução das barreiras, 
principalmente 
tecnológicas

Para o fortalecimento tanto da indústria automotiva da RMC quanto da indústria automotiva brasileira como 
um todo, é interessante que caiam as barreiras comerciais e também as barreiras tecnológicas. No total, 
12 entrevistados acreditam que serão reduzidas principalmente as barreiras comerciais, sendo que poucos 
apostam no aumento de barreiras. As opiniões desejadas oscilam entre dois polos: 14 dos 17 respondentes 
gostariam que houvesse uma queda nas barreiras, sendo que oito deles preferem que esta queda se dê nas 
barreiras comerciais e seis desejam que se concretize a diminuição das barreiras tecnológicas.
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Figura 24 – Respostas à variável “barreiras de entrada do setor”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

8. Cadeia de suprimentos (contexto global):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção da cadeia 
com maior especialização 

(nicho)

ampliação da cadeia 
e igual grau de 

especialização (maior 
concorrência)

ampliação da cadeia com 
maior especialização 
(novas tecnologias)

diminuição da cadeia 
(consolidação)

Com relação à questão da cadeia de suprimentos em um contexto global, a maior parte dos entrevistados 
prefere que esta cadeia seja ampliada e que cada um dos fornecedores atinja um alto grau de especialização, 
com foco em novas tecnologias. Quase metade das hipóteses levantadas como mais prováveis apontam 
para a ampliação da cadeia de suprimentos com maior especialização, enquanto a outra metade possui 
uma opinião oposta, uma vez que se acredita em uma diminuição da cadeia de fornecedores (consolidação).
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Figura 25 – Respostas à variável “cadeia de suprimentos”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

9. Movimentos globais da indústria automotiva (contexto global):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

crescimento principalmente por 
meio de joint-ventures e fusões e 

aquisições

crescimento principalmente 
orgânico

diminuição dos movimentos globais

Para representar a questão dos movimentos globais da indústria automotiva foram criadas três hipóteses: 
a hipótese 1 diz que ocorrerá o crescimento principalmente por meio de joint-ventures, fusões e aquisições; 
a hipótese 2 diz que o crescimento será principalmente orgânico, ou seja, haverá o crescimento das 
empresas já existentes, sem a necessidade da criação de novas empresas. Já a hipótese 3 fala sobre a 
diminuição dos movimentos globais. Nenhum dos entrevistados acredita ou deseja a ocorrência da terceira 
hipótese. A grande maioria vê que o crescimento se dará principalmente por meio de parcerias. Não existiu 
um consenso quanto à hipótese mais desejada, já que sete respondentes preferiram a primeira hipótese e 
10 demonstraram um interesse maior em que ocorresse a segunda hipótese 2.
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Figura 26 – Respostas à variável “movimentos globais da indústria automotiva”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

10. Produção de veículos e autopeças nos países desenvolvidos (contexto global):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

níveis atuais mas com maior valor 
agregado

manutenção dos níveis e valores 
atuais

redução dos níveis atuais mas com 
maior segmentação (veículos de 

luxo e veículos alternativos)

No quesito de produção de autopeças e veículos nos países desenvolvidos, 16 dos 17 respondentes 
escolheram como hipótese mais provável aquela que fala da redução dos níveis atuais de produção 
nestes países, entretanto com um maior grau de segmentação, seja em veículos de luxo, seja em veículos 
alternativos. Dessa forma, haveria uma tendência de que a produção dos itens de menor valor agregado se 
concentrasse nos países emergentes. Dentre os respondentes, 10 desejam que esta hipótese se concretize, 
sendo que quatro deles preferem que os níveis atuais de produção se mantenham mas com um maior valor 
agregado dos produtos e três gostariam que se mantivessem os níveis atuais de produção de veículos e 
autopeças com igual agregação de valor.
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Figura 27 – Respostas à variável “produção de veículos e autopeças nos países 
desenvolvidos”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

11. Produção de veículos e autopeças nos países emergentes (contexto global):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento dos níveis atuais 
mas com menor valor 

agregado

aumento dos níveis atuais 
com maior valor agregado

aumento dos níveis atuais 
com igual valor agregado

manutenção dos níveis 
atuais mas com maior 

valor agregado

Quando perguntados sobre a produção de veículos e autopeças nos países emergentes – também em um 
contexto global –, os entrevistados expressaram um desejo quase consensual de que aumentassem os 
níveis atuais de produção com uma maior agregação de valor aos produtos. A visualização do cenário mais 
provável não divergiu muito disto: 11 dos respondentes creem que esta hipótese realmente acontecerá.
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Figura 28 – Respostas à variável “política produção de veículos e autopeças nos países 
emergentes”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

12. Surgimento de novos entrantes (contexto global):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

ganham escala e se 
tornam players globais  

de baixo conteúdo 
tecnológico

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em 
nichos, mas de baixo 
conteúdo tecnológico

ganham escala global 
e apresentam produtos 

inovadores e substitutos

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em 
nichos e apresentam 

produtos inovadores e 
substitutos

Em relação à variável surgimento de novos entrantes não foi possível identificar um padrão consistente 
nas respostas dos entrevistados para o cenário provável. Em termos absolutos, a hipótese 4 foi a que teve 
maior aceitação dos entrevistados com seis apontamentos, ou seja, eles acreditam que os novos entrantes 
se firmam regionalmente ou em nichos e apresentam produtos inovadores e substitutos. No entanto, como 
as hipóteses 3, 2 e 1 tiveram respectivamente 4, 3 e 3 indicações, que é muito próxima da hipótese 4, 
esta deve ser olhada com ressalvas. A hipótese considerada desejada pela maioria dos entrevistados foi a 
hipótese 3 – novos entrantes ganham escala global e apresentam produtos inovadores e substitutos – com 
sete manifestações a favor. Porém não se deve desconsiderar a hipótese 4 pois esta teve seis indicações.
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Figura 29 – Respostas à variável “surgimento de novos entrantes”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 5 – Infraestrutura

13. Infraestrutura logística e de transporte (contexto brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

melhoria reativa da infraestrutura 
com limitado uso da 

multimodalidade

melhoria pró-ativa da infraestrutura 
e de transporte multimodalpor meio 

de privatizações

degradação da infraestrutura e 
piora com crise por saturação 

de mercados (abandono, não há 
investimentos)

No que tange a esta variável foi possível observar um maior consenso entre os entrevistados que acreditam 
que, em relação à infraestrutura logística e de transporte, haverá uma melhoria reativa da infraestrutura 
com limitado uso da multimodalidade, que é expressada na resposta de 12 especialistas. Todavia, o 
cenário desejável para eles traduz-se na hipótese 2 – melhoria pró-ativa da infraestrutura e de transporte 
multimodal por meio de privatizações – no qual foram unânimes.
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Figura 30 – Respostas à variável “política infraestrutura logística de transporte”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 6 – Mercado

14. Características da demanda por produtos automotivos (contexto global):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção da relação 
custo x benefício da 

propriedade do veículo 
como produto industrial

redução da relação custo 
x benefício da propriedade 
do veículo como produto 

industrial

aumento da relação custo 
x benefício da propriedade 
do veículo como produto 

industrial

mudança do paradigma da 
propriedade (produto) para 

a mobilidade (serviço)

O cenário provável para a característica da demanda por produtos automotivos também teve uma 
concentração em diversas hipóteses o que demonstra incerteza ou divergência de opiniões quanto a essa 
variável. Em primeiro lugar ficou a hipótese 2 – redução da relação custo x benefício da propriedade do 
veículo como produto industrial – com seis apontamentos, seguido das hipóteses 4 e 1 com cinco e quatro 
indicações respectivamente. O cenário desejado eleito pelos especialistas é representado pela hipótese 
4 – mudança do paradigma da propriedade (produto) para a mobilidade (serviço) – com sete respondentes. 
Muito próximo está a hipótese 3 como desejado, que aparece com cinco apontamentos.
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Figura 31 – Respostas à variável “características da demanda por produtos alternativos”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

15. Características da densidade veicular (contexto brasileiro):
Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento da densidade veicular em 
mais de  30% (base 2008)

aumento da densidade veicular 
entre 20% e 30% (base 2008)

aumento da densidade veicular em 
menos de  20% (base 2008)

Não existiu nenhuma opinião unânime no que tange às características da densidade veicular no contexto 
do Brasil. Embora exista uma maior parte de entrevistados – 10 no total – que acredita que nos próximos 
doze anos acontecerá um aumento da densidade veicular em mais de 30%, cinco deles apostam em um 
aumento intermediário entre 20% e 30% e apenas dois disseram que este aumento não passará de 20%. 
Quando as hipóteses desejadas o consenso é ainda menor: oito respondentes querem um aumento da 
densidade veicular em mais de 30%, 5 um aumento entre 20% e 30% e os quatro restantes desejam que 
este aumento seja mais modesto e não passe dos 20%.
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Figura 32 – Respostas à variável “características da densidade veicular”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

16. Venda de veículos novos (contexto brasileiro):
Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 Hipótese 5

diminuição 
principalmente 

por saturação do 
mercado

aumento 
principalmente com 
incentivos oficiais

aumento 
principalmente por 
meio da evolução 

tecnológica

diminuição 
principalmente 
por melhoria 

da eficiência do 
transporte público

aumento 
principalmente por 
aumento da renda

Sobre o futuro da venda de veículos novos no mercado brasileiro desejam-se principalmente duas opções 
contraditórias. Primeiramente, sete entrevistados sonham com que não se vendam mais tantos carros 
em detrimento da melhoria da eficiência do transporte público brasileiro; seis respondentes, por sua vez, 
gostariam que houvesse um aumento na venda de carros novos e que este aumento fosse reflexo do 
aumento de renda da população como um todo. Se considerado o cenário mais provável, ocorre uma ligeira 
mudança. Apesar de nove respondentes continuarem acreditando no aumento da venda de veículos novos 
decorrente do aumento da renda, seis apostam em um aumento das vendas devido à evolução tecnológica. 
Curiosamente, nenhum dos entrevistados acredita na melhoria da eficiência do transporte público e na 
consequente diminuição das vendas de veículos novos.
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Figura 33 – Respostas à variável “venda de veículos novos”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 7 – Produto automotivo

17. Características da frota (contexto brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

manutenção das 
características atuais com 

menor idade média

veículos menores com 
menor idade média e vida 

útil

veículos maiores com 
maior idade média e vida 

útil

veículos menores com 
maior idade média e vida 

útil

No quesito que abordou as características futuras da frota brasileira, houve uma tendência maior em 
se acreditar que não haverá alterações significativas quanto ao tamanho dos veículos, mas haverá uma 
diminuição na idade média destes. Esta opinião foi compartilhada por oito dos 17 respondentes. Quanto 
ao futuro desejado as opiniões foram mais divididas: seis entrevistados desejam a manutenção das 
características atuais da frota, com menor idade média e vida útil; outros seis gostariam que os veículos 
diminuíssem, mas também gostariam que eles tivessem menor idade média. Por fim, quatro deles acham 
que os veículos deveriam ser menores, mas sua idade média e vida útil deveriam ser maiores.
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Figura 34 – Respostas à variável “características da frota”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 8 – RMC

18. Vantagens da RMC (contexto local):
Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção do custo relativo 
comparado com outros polos

elevação do custo relativo 
comparado com outros polos

redução do custo relativo 
comparado com outros polos

A maior parte dos respondentes visualiza um cenário no qual o custo relativo da RMC comparado com 
outros polos automotivos irá aumentar, diminuindo as vantagens da RMC em um contexto nacional. Este 
cenário não está em consonância com a vontade da maioria dos entrevistados, que anseiam por uma 
redução do custo relativo da Região Metropolitana de Curitiba diante dos demais polos que também 
agregam indústrias do Setor Automotivo, de forma que a região possa se tornar mais competitiva em 
âmbito nacional.
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Figura 35 – Respostas à variável “política vantagens da RMC”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 9 – Social

19. Mão de obra qualificada (contexto local):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

suprimento adequado 
de mão de obra, com 

facilidade de retenção

suprimento adequado 
de mão de obra, com 

dificuldade de retenção

suprimento insuficiente 
de mão de obra, com 

dificuldade de retenção

abundância de mão de 
obra qualificada

Sobre a questão de mão de obra qualificada, sete dos respondentes gostariam que houvesse um suprimento 
adequado e que não houvesse dificuldade na retenção desta mão de obra. Outros sete são mais ambiciosos 
e desejam que a oferta de mão de obra qualificada seja abundante, de forma que as indústrias possam ter 
uma ampla gama de possibilidades de escolha durante seu processo de recrutamento e seleção. A hipótese 
mais provável e realista é a de um suprimento adequado de mão de obra, mas que não será fácil retê-la.
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Figura 36 – Respostas à variável “mão de obra qualificada”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

20. Perfil do consumidor (contexto brasileiro):
Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

exigente e usuário de transporte 
alternativo

exigente e não usuário de 
transporte alternativo

pouco exigente e usuário de 
transporte alternativo

O desejo de 11 dos respondentes quanto ao perfil do brasileiro como consumidor é de que seu grau de 
exigência aumente e que ele seja usuário do transporte alternativo. Por sua vez, quatro deles preferem 
que o consumidor brasileiro seja sim exigente, mas que ele não seja usuário de formas alternativas de 
transporte. Curiosamente, estes números se invertem quando se consideram os cenários mais prováveis. 
Ou seja, 10 respondentes acreditam que dentro de um horizonte de 12 anos, o consumidor brasileiro se 
tornará mais exigente e não usuário do transporte alternativo, enquanto quatro têm a percepção de que os 
consumidores serão exigentes e usuários do transporte alternativo.
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Figura 37 – Respostas à variável “perfil do consumidor”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

21. Relações trabalhistas (contexto brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

aumento da complexidade e 
dificuldade de entendimento, 

com alto poder de negociação do 
sindicato trabalhista

manutenção das relações atuais redução do poder de negociação 
dos sindicatos trabalhistas

As relações trabalhistas fizeram parte das sugestões do Comitê Técnico para a inclusão nos cenários. Dentre 
as hipóteses sugeridas, uma diversidade de opiniões se fez presente. No cenário provável, a resposta mais 
frequente foi a manutenção das relações atuais (10 respondentes de 17). No entanto, seis respondentes 
acreditam que o relacionamento com os sindicatos trabalhistas vai sofrer um aumento de complexidade e 
dificuldade de entendimento. Nesse contexto, o poder de negociação dos sindicatos trabalhistas aumenta, 
com desdobramentos incertos para o setor. Por outro lado, o cenário desejável apresenta uma alternativa 
oposta, que representa um amadurecimento das relações com os sindicatos, no sentido de viabilizar o 
diálogo nas negociações entre sindicatos trabalhistas e empresas do setor. 
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Figura 38 – Respostas à variável “relações trabalhistas”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tema 10 – Tecnológico

22. Sistemas produtivos (contexto brasileiro):
Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

manutenção dos ganhos atuais de 
produtividade

manutenção das relações atuais diminuição dos ganhos atuais de 
produtividade

Tendo como base o contexto nacional, a opinião dos entrevistados sobre os sistemas produtivos não se 
altera muito, nem para o cenário desejado, nem para o cenário mais provável. A maioria dos entrevistados 
deseja que haja um incremento nos ganhos de produtividade do Setor Automotivo e os mesmos 16 
acreditam que este aumento produtivo de fato ocorrerá. Apenas um dos respondentes acredita e deseja 
que o nível de produtividade será mantido.
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Figura 39 – Respostas à variável “sistemas produtivos”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

23. Tecnologias de novos produtos (contexto brasileiro):
Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em custos e 

processos

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em eficiência, 

energia e design

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em segurança e 

sistemas inteligentes de transporte

O surgimento de um novo arranjo produtivo focado em eficiência, energia e design no contexto brasileiro é 
o cenário mais provável para 10 respondentes no que tange às tecnologias de novos produtos. Em termos 
absolutos essa hipótese foi a mais aceita, porém a hipótese 1 não se pode descartar completamente, pois 
recebeu indicação de seis especialistas. Para o cenário desejado, os entrevistados elegeram também a 
hipótese 2, porém a segunda mais citada como desejado foi a hipótese 3.
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Figura 40 – Respostas à variável “tecnologias de novos produtos”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

24. Pesquisa e desenvolvimento do Setor Automotivo (contexto brasileiro):

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

aumento em países 
emergentes, mas não no 

Brasil

aumento em países 
emergentes incluindo o 
Brasil, com participação 

do Paraná

aumento em países 
emergentes incluindo o 
Brasil, mas concentrado 

em São Paulo

manutenção 
principalmente em países 

desenvolvidos

Em relação à pesquisa e ao desenvolvimento do Setor Automotivo no contexto brasileiro, os entrevistados 
acreditam o mais provável de acontecer é um aumento em países emergentes incluindo o Brasil, mas 
concentrado em São Paulo, com oito manifestações a favor. Porém, para seis especialistas a hipótese 4 
é a mais provável – manutenção principalmente em países desenvolvidos, demonstrando certa incerteza 
quanto a essa variável. Quando questionados em relação à hipótese desejada, eles foram quase unânimes 
ao dizer que o melhor para a consolidação do Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 
para a geração de novas oportunidades em âmbito mundial, no horizonte de tempo de 2020 é aumento em 
países emergentes incluindo o Brasil, com participação do Paraná.
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Figura 41 – Respostas à variável “pesquisa e desenvolvimento do Setor Automotivo”

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.5.2  Cenário provável mais frequente

Hipóteses mais frequentes                Hipóteses mais frequentes e comuns aos dois cenários                Hipóteses alternativas 

Tema Variável Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

econômico

1 - comércio 
internacional do 

Setor Automotivo

4 respondentes

aumento das 
exportações 

principalmente 
por motivos 

cambiais

1 respondente

aumento das 
importações 

principalmente 
por motivos 

cambiais

1 respondente

aumento das 
importações 

principalmente 
devido ao custo 

Brasil

11 respondentes

aumento da 
exportação 

principalmente 
por conta de 

acordos de livre 
comércio

2 - PIB per capita 
global

1 respondente

redução do 
PIB per capita 
aumento da 

concentração de 
renda

2 respondentes

aumento do 
PIB per capita 
e aumento da 

concentração de 
renda

1 respondente

estabilidade do 
PIB per capita e 
da concentração 

de renda

13 respondentes

aumento do PIB 
per capita com 

maior distribuição 
de renda

3 - representati-
vidade econômica 

da indústria 
automotiva na 

RMC

1 respondente

aumento do VTI 
automotivo na 

RMC em relação 
ao total

9 respondentes

estabilidade do 
VTI automotivo 

na RMC em 
relação ao total

7 respondente

redução do VTI 
automotivo na 

RMC em relação 
ao total
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energético
4 - combustíveis 

alternativos 
(renováveis)

1 respondente

redução da oferta 
de combustíveis 

alternativos

16 respondentes

aumento da 
oferta de tipos 

de combustíveis 
alternativos

governo

5 - legislação 
tributária, fiscal e 

trabalhista

10 respondentes

manutenção da 
carga tributária 
e dos encargos 

trabalhistas

4 respondentes

diminuição da 
carga tributária 
e dos encargos 

trabalhistas

3 respondentes

aumento da 
carga tributária e 
regulamentação 

trabalhista

6 - política 
industrial para o 

setor

5 respondentes

direcionamento 
dos incentivos 

para atrair novos 
investimentos 

produtivos

6 respondentes

direcionamento 
dos incentivos 

para a 
capacidade 
produtiva já 

instalada

5 respondentes

direcionamento 
dos incentivos 

para P&D e 
design tanto 

na indústria já 
existente quanto 

nas novas plantas

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses
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indústria 
automotiva

7 - barreiras de 
entrada

1 respondente

aumento das 
barreiras 

de entrada, 
principalmente 

comerciais

12 respondentes

redução das 
barreiras 

de entrada, 
principalmente 

comerciais

1 respondente

aumento das 
barreiras, 

principalmente 
tecnológicas

3 respondentes

redução das 
barreiras, 

principalmente 
tecnológicas

8 - cadeia de 
suprimento

3 respondentes

manutenção da 
cadeia com maior 

especialização 
(nicho)

1 respondente

ampliação 
da cadeia e 

igual grau de 
especialização 

(maior 
concorrência)

6 respondentes

ampliação da 
cadeia com maior 

especialização 
(novas 

tecnologias)

7 respondente

diminuição 
da cadeia 

(consolidação)

9 - movimentos 
globais da 
indústria 

automotiva

15 respondentes

crescimento 
principalmente 

por meio de joint-
ventures e fusões 

e aquisições

2 respondentes

crescimento 
principalmente 

orgânico

Nenhum 
respondente

diminuição dos 
movimentos 

globais

10 - produção 
de veículos 
e autopeças 
nos países 

desenvolvidos

1 respondente

níveis atuais mas 
com maior valor 

agregado

Nenhum 
respondente

manutenção dos 
níveis e valores 

atuais

16 respondentes

redução dos 
níveis atuais 

mas com maior 
segmentação 
(veículos de 

luxo e veículos 
alternativos)

11 - produção 
de veículos 
e autopeças 
nos países 

emergentes

2 respondentes

aumento dos 
níveis atuais mas 
com menor valor 

agregado

11 respondente

aumento dos 
níveis atuais 

com maior valor 
agregado

1 respondente

aumento dos 
níveis atuais 

com igual valor 
agregado

3 respondentes

manutenção dos 
níveis atuais mas 
com maior valor 

agregado

12 - surgimento 
de novos 
entrantes

3 respondentes

ganham escala e 
se tornam players 

globais  de 
baixo conteúdo 

tecnológico

3 respondentes

novos entrantes 
se firmam 

regionalmente 
ou em nichos, 
mas de baixo 

conteúdo 
tecnológico

4 respondentes

ganham 
escala global 
e apresentam 

produtos 
inovadores e 
substitutos

6 respondentes

novos entrantes 
se firmam 

regionalmente 
ou em nichos 
e apresentam 

produtos 
inovadores e 
substitutos

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

infraestrutura

13 - 
infraestrutura 
logística e de 

transporte

12 respondentes

melhoria reativa 
da infraestrutura 

com limitado 
uso da 

multimodalidade

4 respondentes

melhoria 
pró-ativa da 

infraestrutura 
e de transporte 

multimodal 
por meio de 

privatizações

1 respondente

degradação da 
infraestrutura e 
piora com crise 
por saturação 
de mercados 

(abandono, não 
há investimentos)
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mercado

14 - 
características 
da demanda 
por produtos 
automotivos

4 respondentes

manutenção da 
relação custo 
x benefício da 
propriedade do 
veículo como 

produto industrial

6 respondentes

redução da 
relação custo 
x benefício da 
propriedade do 
veículo como 

produto industrial

2 respondentes

aumento da 
relação custo 
x benefício da 
propriedade do 
veículo como 

produto industrial

5 respondentes

mudança do 
paradigma da 
propriedade 

(produto) para 
a mobilidade 

(serviço)

15 - densidade 
veicular

10 respondentes

aumento da 
densidade 

veicular em mais 
de  30% (base 

2008)

5 respondentes

aumento da 
densidade 

veicular entre 
20% e 30% (base 

2008)

2 respondentes

aumento da 
densidade 

veicular em 
menos de  20% 

(base 2008)

16 - vendas de 
veículos novos

2 respondentes

diminuição 
principalmente 

por saturação do 
mercado

Nenhum 
respondente

aumento 
principalmente 
com incentivos 

oficiais

6 respondentes

aumento 
principalmente 

por meio da 
evolução 

tecnológica 

Nenhum 
respondente

diminuição 
principalmente 
por melhoria 
da eficiência 
do transporte 

público

9 respondentes

aumento 
principalmente 
por aumento da 

renda

produto 
automotivo

17 - 
características da 

frota

8 respondentes

manutenção das 
características 

atuais com menor 
idade média

5 respondentes

veículos menores 
com menor idade 
média e vida útil

Nenhum 
respondente

veículos maiores 
com maior idade 
média e vida útil

3 respondentes

veículos menores 
com maior idade 
média e vida útil

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

RMC
18 - vantagens da 

RMC

4 respondentes

manutenção do 
custo relativo 

comparado com 
outros polos

10 respondentes

elevação do 
custo relativo 

comparado com 
outros polos

3 respondentes

redução do 
custo relativo 

comparado com 
outros polos
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social

19 - mão de obra 
qualificada

1 respondente

suprimento 
adequado de 

mão de obra com 
facilidade de 

retenção

10 respondentes

suprimento 
adequado de 

mão de obra com 
dificuldade de 

retenção

3 respondentes

suprimento 
insuficiente de 

mão de obra com 
dificuldade de 

retenção

2 respondentes

abundância de 
mão de obra 
qualificada

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

20 - perfil do 
consumidor

4 respondentes

exigente e 
usuário de 
transporte 
alternativo

10 respondentes

exigente e 
não usuário 

de transporte 
alternativo

2 respondentes

pouco exigente 
e usuário de 
transporte 
alternativo

1 respondente

 não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

21 - relações 
trabalhistas

6 respondentes

aumento da 
complexidade e 
dificuldade de 
entendimento, 
com alto poder 
de negociação 
do sindicato 
trabalhista

10 respondentes

manutenção das 
relações atuais 

1 respondente

redução dos 
conflitos nas 
negociações 

com sindicatos 
trabalhistas

tecnológico

22 - sistemas 
produtivos

1 respondente

manutenção dos 
ganhos atuais de 

produtividade

16 respondentes

aumento dos 
ganhos atuais de 

produtividade

Nenhum 
respondente

diminuição dos 
ganhos atuais de 

produtividade

23 - tecnologias 
em novos 
produtos

6 respondentes

surgimento de 
um novo arranjo 
produtivo focado 

em custos e 
processos

10 respondentes

surgimento de 
um novo arranjo 
produtivo focado 

em eficiência, 
energia e design

1 respondente

surgimento de 
um novo arranjo 
produtivo focado 

em segurança 
e sistemas 

inteligentes de 
transporte

24 - Pesquisa e 
desenvolvimento 

do Setor 
Automotivo

Nenhum 
respondente

aumento 
em países 

emergentes mas 
não no Brasil

3 respondentes

aumento 
em países 

emergentes 
incluindo o Brasil, 
com participação 

do Paraná

8 respondentes

aumento 
em países 

emergentes 
incluindo o Brasil, 
mas concentrado 

em São Paulo

6 respondentes

manutenção 
principalmente 

em países 
desenvolvidos

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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5.5.3  Cenário desejável mais frequente

Hipóteses mais frequentes                Hipóteses mais frequentes e comuns aos 2 cenários                Hipóteses alternativas 

Tema Variável Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4

econômico

1 - comércio 
internacional do 

Setor Automotivo

2 respondentes

aumento das 
exportações 

principalmente 
por motivos 

cambiais

Nenhum 
respondente

aumento das 
importações 

principalmente 
por motivos 

cambiais

Nenhum 
respondente

aumento das 
importações 

principalmente 
devido ao custo 

Brasil

15 respondentes

aumento da 
exportação 

principalmente 
por conta de 

acordos de livre 
comércio

2 - PIB per capita 
global

Nenhum 
respondente

redução do 
PIB per capita 
aumento da 

concentração de 
renda

Nenhum 
respondente

aumento do 
PIB per capita 
e aumento da 

concentração de 
renda

Nenhum 
respondente

estabilidade do 
PIB per capita e 
da concentração 

de renda

17 respondentes

aumento do PIB 
per capita com 

maior distribuição 
de renda

3 - representati-
vidade econômica 

da indústria 
automotiva na 

RMC

12 respondentes

aumento do VTI 
automotivo na 

RMC em relação 
ao total

2 respondentes

Estabilidade do 
VTI automotivo 

na RMC em 
relação ao total

3 respondentes

redução do VTI 
automotivo na 

RMC em relação 
ao total

energético
4 - combustíveis 

alternativos 
(renováveis)

Nenhum 
respondente

redução da oferta 
de combustíveis 

alternativos

17 respondentes

aumento da 
oferta de tipos 

de combustíveis 
alternativos

governo

5 - legislação 
tributária, fiscal e 

trabalhista

1 respondente

manutenção da 
carga tributária 
e dos encargos 

trabalhistas

16 respondentes

diminuição da 
carga tributária 
e dos encargos 

trabalhistas

Nenhum 
respondente

aumento da 
carga tributária e 
regulamentação 

trabalhista

6 - política 
industrial para o 

setor

2 respondentes

direcionamento 
dos incentivos 

para atrair novos 
investimentos 

produtivos

2 respondentes

direcionamento 
dos incentivos 

para a 
capacidade 
produtiva já 

instalada

12 respondentes

direcionamento 
dos incentivos 

para P&D e 
design tanto 

na indústria já 
existente quanto 

nas novas plantas

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses
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indústria 
automotiva

7 - barreiras de 
entrada

1 respondente

aumento das 
barreiras 

de entrada, 
principalmente 

comerciais

8 respondentes

redução das 
barreiras 

de entrada, 
principalmente 

comerciais

2 respondentes

aumento das 
barreiras, 

principalmente 
tecnológicas

6 respondentes

redução das 
barreiras, 

principalmente 
tecnológicas

8 - cadeia de 
suprimento

1 respondente

manutenção da 
cadeia com maior 

especialização 
(nicho)

Nenhum 
respondente

ampliação 
da cadeia e 

igual grau de 
especialização 

(maior 
concorrência)

14 respondentes

ampliação da 
cadeia com maior 

especialização 
(novas 

tecnologias)

2 respondentes

diminuição 
da cadeia 

(consolidação)

9 - movimentos 
globais da 
indústria 

automotiva

7 respondentes

crescimento 
principalmente 

por meio de joint-
ventures e fusões 

e aquisições

10 respondentes

crescimento 
principalmente 

orgânico

Nenhum 
respondente

diminuição dos 
movimentos 

globais

10 - produção 
de veículos 
e autopeças 
nos países 

desenvolvidos

4 respondentes

níveis atuais mas 
com maior valor 

agregado

3 respondentes

manutenção dos 
níveis e valores 

atuais

10 respondentes

redução dos 
níveis atuais 

mas com maior 
segmentação 
(veículos de 

luxo e veículos 
alternativos)

11 - produção 
de veículos 
e autopeças 
nos países 

emergentes

Nenhum 
respondente

aumento dos 
níveis atuais mas 
com menor valor 

agregado

15 respondentes

aumento dos 
níveis atuais 

com maior valor 
agregado

1 respondente

aumento dos 
níveis atuais 

com igual valor 
agregado

1 respondente

manutenção dos 
níveis atuais mas 
com maior valor 

agregado

12 - surgimento 
de novos 
entrantes

Nenhum 
respondente

ganham escala e 
se tornam players 

globais  de 
baixo conteúdo 

tecnológico

3 respondentes

novos entrantes 
se firmam 

regionalmente 
ou em nichos, 
mas de baixo 

conteúdo 
tecnológico

7 respondentes

ganham 
escala global 
e apresentam 

produtos 
inovadores e 
substitutos

6 respondentes

novos entrantes 
se firmam 

regionalmente 
ou em nichos 
e apresentam 

produtos 
inovadores e 
substitutos

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

infraestrutura

13 - 
infraestrutura 
logística e de 

transporte

Nenhum 
respondente

melhoria reativa 
da infraestrutura 

com limitado 
uso da 

multimodalidade

17 respondentes

melhoria 
pró-ativa da 

infraestrutura 
e de transporte 

multimodal 
por meio de 

privatizações

Nenhum 
respondente

degradação da 
infraestrutura e 
piora com crise 
por saturação 
de mercados 

(abandono, não 
há investimentos)
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mercado

14 - 
características 
da demanda 
por produtos 
automotivos

1 respondente

manutenção da 
relação custo 
x benefício da 
propriedade do 
veículo como 

produto industrial

3 respondentes

redução da 
relação custo 
x benefício da 
propriedade do 
veículo como 

produto industrial

5 respondentes

aumento da 
relação custo 
x benefício da 
propriedade do 
veículo como 

produto industrial

7 respondentes

mudança do 
paradigma da 
propriedade 

(produto) para 
a mobilidade 

(serviço)

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

15 - densidade 
veicular

8 respondentes

aumento da 
densidade 

veicular em mais 
de  30% (base 

2008)

5 respondentes

aumento da 
densidade 

veicular entre 
20% e 30% (base 

2008)

4 respondentes

aumento da 
densidade 

veicular em 
menos de  20% 

(base 2008)

16 - vendas de 
veículos novos

Nenhum 
respondente

diminuição 
principalmente 

por saturação do 
mercado

1 respondente

aumento 
principalmente 
com incentivos 

oficiais

3 respondentes

aumento 
principalmente 

por meio da 
evolução 

tecnológica 

7 respondentes

diminuição 
principalmente 
por melhoria 
da eficiência 
do transporte 

público

6 respondentes

aumento 
principalmente 
por aumento da 

renda

produto 
automotivo

17 - 
características da 

frota

6 respondentes

manutenção das 
características 

atuais com menor 
idade média

6 respondentes

veículos menores 
com menor idade 
média e vida útil

Nenhum 
respondente

veículos maiores 
com maior idade 
média e vida útil

4 respondentes

veículos menores 
com maior idade 
média e vida útil

1 respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

RMC
18 - vantagens da 

RMC

4 respondentes

manutenção do 
custo relativo 

comparado com 
outros polos

1 respondente

elevação do 
custo relativo 

comparado com 
outros polos

12 respondentes

redução do 
custo relativo 

comparado com 
outros polos

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020

rede de competencias versao03jan10.indd   111 07/01/2010   19:15:09



112

social

19 - mão de obra 
qualificada

7 respondentes

suprimento 
adequado de 

mão de obra com 
facilidade de 

retenção

1 respondente

suprimento 
adequado de 

mão de obra com 
dificuldade de 

retenção

2 respondentes

suprimento 
insuficiente de 

mão de obra com 
dificuldade de 

retenção

7 respondentes

abundância de 
mão de obra 
qualificada

Nenhum 
respondente

não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

20 - perfil do 
consumidor

11 respondentes

exigente e 
usuário de 
transporte 
alternativo

4 respondentes

exigente e 
não usuário 

de transporte 
alternativo

1 respondente

pouco exigente 
e usuário de 
transporte 
alternativo

1 respondente

 não concorda 
com nenhuma 
das hipóteses

21 - relações 
trabalhistas

Nenhum 
respondente

aumento da 
complexidade e 
dificuldade de 
entendimento, 
com alto poder 
de negociação 
do sindicato 
trabalhista

3 respondentes

manutenção das 
relações atuais 

14 respondentes

redução dos 
conflitos nas 
negociações 

com sindicatos 
trabalhistas

tecnológico

22 - sistemas 
produtivos

1 respondente

manutenção dos 
ganhos atuais de 

produtividade

16 respondentes

aumento dos 
ganhos atuais de 

produtividade

Nenhum 
respondente

diminuição dos 
ganhos atuais de 

produtividade

23 - tecnologias 
em novos 
produtos

Nenhum 
respondente

surgimento de 
um novo arranjo 
produtivo focado 

em custos e 
processos

10 respondentes

surgimento de 
um novo arranjo 
produtivo focado 

em eficiência, 
energia e design

7 respondentes

surgimento de 
um novo arranjo 
produtivo focado 

em segurança 
e sistemas 

inteligentes de 
transporte

24 - Pesquisa e 
desenvolvimento 

do Setor 
Automotivo

Nenhum 
respondente

aumento 
em países 

emergentes mas 
não no Brasil

15 respondentes

aumento 
em países 

emergentes 
incluindo o Brasil, 
com participação 

do Paraná

2 respondentes

aumento 
em países 

emergentes 
incluindo o Brasil, 
mas concentrado 

em São Paulo

Nenhum 
respondente

manutenção 
principalmente 

em países 
desenvolvidos

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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5.6  Método de consulta a especialistas nacionais

A consulta a especialistas nacionais teve como objetivo obter mais detalhes sobre as hipóteses identificadas 
e analisadas nas etapas anteriores, e probabilizá-las. A consulta foi encaminhada aos próprios membros 
do comitê estratégico, às equipes internas das indústrias participantes do Setor Automotivo da RMC, aos 
acadêmicos, aos pesquisadores do setor e também ao quadro de associados da SAE Brasil34, cujo apoio 
contribuiu sobremaneira para a relevância dos resultados.

Para consolidar o questionário que foi aplicado, as variáveis foram refinadas de maneira a não demonstrarem 
a totalidade de probabilidades, mas sim, a tendência geral relacionada à variável e(ou) suas respostas 
mais frequentes. Alguns ajustes de escopo foram tomados a fim de aproximar as variáveis ao feedback 
recebido durante as entrevistas com os membros do comitê estratégico do Setor Automotivo da RMC;  os 
ajustes foram validados por estes em reunião oportuna. Sempre que possível, buscou-se transformar as 
variáveis em hipóteses ou escalas para facilitar a compreensão e o retorno dos especialistas, assim como 
para permitir uma melhor mensuração por parte da equipe de pesquisas do ODI/PR. 

Desse modo, grande parte das questões foi adaptada a fim de propiciar uma avaliação mais adequada do 
questionário, não só por parte dos respondentes, mas também por parte da equipe do ODI/PR quando da 
análise das respostas. A seguir, encontra-se a tabela que apresenta as hipóteses que foram apresentadas 
na consulta aos especialistas:

34  Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. A fi lial brasileira dessa organização congrega engenheiros de todo o Brasil que   Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. A filial brasileira dessa organização congrega engenheiros de todo o Brasil que 
trabalham nos mais diversos elos da cadeia automotiva, além de pesquisadores e órgãos representativos do setor. Para maiores 
informações, acesse: www.saebrasil.org.br.
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Tabela 11 - Quadro variáveis x hipóteses mais frequentes

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

A consulta aos especialistas foi feita via web em duas rodadas. A primeira rodada ficou disponível 
durante o período de 13 de abril até 30 de maio de 2009. Durante esse período, 125 questionários foram 
respondidos por especialistas não só da RMC como também de todo o Brasil, associados ou não à SAE, 
com experiências e formações heterogêneas que contribuíram para uma melhor visão de futuro. 

Após a análise dos dados da 1ª rodada, constatou-se uma aproximação razoável de consenso em 12 
questões. As 11 questões nas quais não foi possível estabelecer tendências centrais robustas e(ou) não 
houve consenso entre os respondentes foram encaminhadas para uma nova consulta com os mesmos 125 
especialistas respondentes à 1ª rodada. Essa 2ª rodada se deu no período de 6 de julho até 19 de julho 
de 2009, resultando em 68 questionários respondidos. Na segunda rodada, as tentativas de consenso 
se confirmaram, possibilitando uma análise mais robusta da opinião dos especialistas em relação aos 
cenários da indústria automotiva da RMC.

A análise do perfil dos respondentes demonstrou um profissional maduro e focado no Setor Automotivo. 
No geral, o especialista é associado à SAE Brasil, engenheiro, com pós-graduação completa, é de fora 
da RMC, e tem cerca de 14 anos de experiência profissional no setor. No entanto, observou-se uma 
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diversidade de origens acadêmica, de localização geográfica, experiência profissional e representatividade 
da cadeia que, não somente permitiu resultados consistentes, como também confirmou o escopo nacional 
e da abrangência em toda a indústria automotiva, característica que foi buscado desde o início do projeto.

5.7  Resultados da consulta a especialistas nacionais

A seguir, as análises das questões representando as 23 maiores incertezas do Setor Automotivo da RMC. 
Caso tenham sido necessárias duas rodadas para obter-se consenso acerca de uma questão, as duas 
rodadas são apresentadas em sequência. As principais estatísticas foram sumarizadas e os quadros 
detalhados se encontram na forma de anexo35.

5.7.1  Tendência de aumento das exportações

A primeira pergunta diz respeito à intensidade do aumento das exportações brasileiras de produtos 
relacionados ao Setor Automotivo. Isso se deve à tendência de aumento das exportações constatada nas 
entrevistas anteriores realizadas com os membros do comitê estratégico do Setor Automotivo da RMC. 
Dados da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) demonstram que a 
balança comercial de automóveis e autopeças foi superavitária em 2007 em cerca de USD 3,7 bilhões, 
sendo que as exportações atingiram uma cifra de USD 17 bilhões.

Foi perguntado aos especialistas o seguinte:

Tendo em mente o ano de 2020, a pesquisa realizada pelo ODI/PR identificou uma tendência de aumento 
das exportações de produtos automotivos no Brasil. De quanto será tal aumento? Escolha *apenas uma* 
das opções seguintes:

35  Os quadros estatísticos no anexo estão organizados de acordo com a questão que fazem parte, estando enumerados de 1 a 23.   Os quadros estatísticos no anexo estão organizados de acordo com a questão que fazem parte, estando enumerados de 1 a 23. 
Neste capítulo “5.7 Resultados da Consulta a Especialistas Nacionais”, as mesmas 23 questões estão enumeradas como subitens 
de 5.7.1 a 5.7.23 .
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entre 0 e 20% dos níveis atuais

entre 21 e 40% dos níveis atuais

entre 41 e 60% dos níveis atuais

entre 61 e 80% dos níveis atuais

entre 81 e 100% dos níveis atuais

entre 101 e 200% dos níveis atuais

maior que 201% dos níveis atuais

PRIMEIRA RODADA

Todos os 125 respondentes responderam a essa questão, sendo a resposta mais frequente “entre 0 e 20% 
dos níveis atuais”, com 37 respostas (29,6%). No entanto, ela foi seguida de perto pelas duas alternativas 
seguintes (de 21 a 40% dos níveis atuais; e 41 a 60% dos níveis atuais), cada uma com 35 e 32 respostas, 
respectivamente. 

Esse resultado demonstra que 83,2% dos respondentes acreditam que as exportações atingirão patamares 
que variam da estabilidade até 60% acima dos valores atuais, sendo 57,6% dos respondentes acreditam 
em um aumento de até 40%. Desse resultado pode-se sugerir que as exportações do Setor Automotivo 
podem crescer entre USD 3 bilhões e USD 10 bilhões, até o ano de 2020. Tendo em vista a grande variação, 
mais investigações se fizeram necessárias para identificar as tendências mais prováveis.

Figura 42 - Tendência de aumento das exportações para o ano de 2020 – 1ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial

rede de competencias versao03jan10.indd   116 07/01/2010   19:15:11



117

SEGUNDA RODADA

A fim de se obter um maior consenso, uma segunda rodada foi gerada para a variável “tendência de 
aumento das exportações”. Optou-se por restringir a escala original que varia de 0% até “maior que 201%” 
ao intervalo de alternativas que se mostraram mais significativas, a saber, entre 0 e 60% de aumento dos 
níveis atuais.

Das 68 respostas recebidas da 2ª rodada, a resposta mais frequente foi novamente “entre 0 e 20% dos 
níveis atuais” com 50% dos respondentes. Houve ainda, uma menor representatividade das alternativas 
“entre 21 e 40%” e “entre 41 e 60%”, indicando uma tendência ao consenso entre os especialistas. 

Em termos práticos, isso significa que a maioria dos especialistas acredita que as exportações brasileiras 
do setor podem atingir em 2020 o montante total de aproximadamente USD 21 bilhões, ante os atuais USD 
17 bilhões. 

É importante notar que a resposta “entre 41 e 60%” ficou em segundo lugar, o que pode sugerir um 
potencial de crescimento maior do que o esperado. 

Figura 43 - Tendência de aumento das exportações para o ano 2020 - 2ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Dentre os fatores de influência para essa questão podem-se citar a política cambial e os desdobramentos 
de longo prazo da crise financeira internacional (maior regulação no fluxo de capitais, protecionismos, 
entre outros). De qualquer modo, o monitoramento das tendências acerca das exportações deve também 
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considerar se há um incremento equivalente das importações, refletindo na balança comercial do setor. 
Como desdobramentos neste cenário estão a importação de conjuntos de motores hibrido-elétricos e 
outras tecnologias oriundas dos países desenvolvidos, e, por outro lado, importações de veículos e peças 
oriundas de países emergentes.

5.7.2  Crescimento do PIB per capita brasileiro

No ano de 2007, o PIB per capita brasileiro foi de aproximadamente USD 10.300,00 em termos de paridade 
de poder de compra (BANCO MUNDIAL, 2008), ficando em 77º lugar no ranking mundial. De acordo com os 
resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para o Setor Automotivo, no ano de 2020, o 
PIB per capita brasileiro tenderá a crescer. Perguntou-se aos especialistas “quanto será o crescimento do 
PIB per capita brasileiro?”. A escala apresentada foi a seguinte:

estável em relação aos valores atuais

entre 0 e 10% dos níveis atuais

entre 11 e 20% dos níveis atuais

entre 21 e 30% dos níveis atuais

entre 31 e 40% dos níveis atuais

entre 41 e 50% dos níveis atuais

entre 51 e 60% dos níveis atuais

entre 61 e 70% dos níveis atuais

entre 71 e 80% dos níveis atuais

entre 81 e 90% dos níveis atuais

entre 91 e 100% dos níveis atuais

maior que 100% dos níveis atuais

PRIMEIRA RODADA

O desafio de quantificar esse crescimento foi respondido por 117 especialistas e as duas respostas mais 
frequentes (com 28 respostas cada, ou 22,4% do total) foram “entre 0 e 10% dos níveis atuais” e “entre 
11 e 20% dos níveis atuais”. De acordo com essas alternativas, o PIB per capita brasileiro poderá crescer 
em até USD 2.060,00. Em valores atuais, isso seria o suficiente para que o Brasil estivesse acima da média 
mundial de 2008, de cerca de USD 10.400,00 e galgasse para a 67ª posição no ranking mundial. Com cerca 
de 50% dos especialistas se enquadrando dentro dessa opinião, ter-se-ia uma taxa anualizada de 1,7% de 
crescimento do PIB per capita.
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Figura 44 - Crescimento do PIB per capita brasileiro para o ano 2020 - 1ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Um dado curioso chama atenção: não há respostas entre 51% e 80% de crescimento, mas há respostas 
indicando crescimento acima de 81%. Esse fato contribui para que a média das opiniões dos respondentes 
se situe entre 21 e 30% de crescimento no período, já que 8,5% dos respondentes acreditam nessa 
alternativa. Nesse caso, o PIB per capita precisaria crescer em taxas constantes de 5% anuais nos próximos 
11 anos para atingir esse resultado. Apesar de taxas de crescimento nesse patamar serem consideradas 
factíveis para países emergentes (como é o caso da China e Índia), essa taxa de crescimento representaria 
um momento singular para o país.

Não obstante, a diversidade de respostas e a ausência de uma tendência de comportamento justificaram 
uma rodada extra entre os especialistas a fim de refinar a resposta e possibilitar que inferências mais 
precisas pudessem ser feitas.

SEGUNDA RODADA

Um maior consenso foi atingido nessa segunda etapa, já que 40% dos 68 respondentes optaram pela 
alternativa “entre 11 e 20% dos níveis atuais”. As medidas centrais de média, mediana e moda foram 
bastante próximas, sugerindo que o resultado é robusto para indicar uma paridade de poder de compra entre 
USD 12 mil e USD 13 mil, para o ano de 2020. Esse valor representa um ganho importante para a sociedade 
brasileira e para a indústria. Isso se deve pelo fato de que a frota de veículos pode ser descrita em função 
da renda per capita e um incremento de renda poderia significar, portanto, um aumento da frota brasileira.
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Figura 45 - Crescimento do PIB per capita brasileiro para o ano 2020 - 2ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.3  Representatividade econômica do Setor Automotivo da 
RMC

Em 2005, o Valor de Transformação Industrial (VTI) da indústria automotiva na RMC era de cerca de R$ 3,3 
bilhões/ano, ou aproximadamente 10,4% do total da indústria de transformação do Paraná. Esse resultado 
garantiu à indústria automotiva o 3º lugar em representatividade, atrás somente da indústria alimentícia com 
20% e de refino de petróleo e derivados, com 19% (IBGE, 2008). Tendo em vista o ano de 2020, perguntou-se 
qual será a representatividade da indústria automotiva da RMC. As opções de resposta foram:

maior VTI dentro da RMC (crescimento expressivo)

2º maior VTI dentro da RMC (crescimento)

3º maior VTI dentro da RMC (estabilidade)

4º maior VTI dentro da RMC (redução)

igual ou abaixo do 5º maior VTI dentro da RMC (redução expressiva)

Uma tendência de estabilidade/crescimento ficou evidenciada, já que 52 especialistas indicaram a 
continuidade do Setor Automotivo como 3º mais relevante dentro da RMC. Em segundo lugar, com 50 
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respostas, está o crescimento do setor, que assumiria o 2º lugar em termos de valor de transformação 
industrial. Somente cerca de 18% dos respondentes não se enquadraram dentro dessas alternativas. 
Portanto, sugere-se que os especialistas acreditam que o setor tenderá a crescer em participação e talvez 
até supere o setor de refino de petróleo. No caso de uma mudança de 3º para 2º lugar em representatividade 
econômica, grandes esforços serão necessários, já que, se mantendo os valores atuais, o Setor Automotivo 
da RMC precisará crescer cerca de 80% em relação ao VTI atual.

Figura 46- Representatividade econômica do Setor Automotivo da RMC para o ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.4  Matriz de transporte automotiva brasileira

Com vistas a identificar a matriz energética do setor de transporte automotivo do Brasil, os especialistas 
foram convidados a sugerir qual seria a participação relativa de cada um dos combustíveis existentes e 
outros ainda em testes de mercado. Lembrando que em 2008 os combustíveis renováveis (etanol e biodiesel) 
representavam cerca de 50% do consumo de combustíveis para veículos no Brasil (Agência Nacional do 
Petróleo, 2009), perguntou-se: qual será a participação tanto dos combustíveis alternativos já existentes, 
quanto dos que estariam por vir. Foram apresentados os combustíveis e pediu-se que completassem sua 
participação relativa, conforme alternativas abaixo:
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Etanol % do total

Gás Natural Veicular (GNV) % do total

Diesel (veículos de passeio) % do total

Eletricidade % do total

Hidrogênio % do total

Outros % do total

A seguir, encontram-se os resultados individuais por combustível e também uma breve análise da matriz 
energética automotiva resultante da consulta.

a - Participação do etanol na matriz de transporte 
automotiva brasileira

Dos 125 especialistas consultados, somente 11 respondentes acreditam na manutenção da participação 
atual. Já 24 (19% dos respondentes) acreditam que o etanol representará 60% da matriz de transporte 
automotiva no Brasil, sendo que outros 15% acreditam em 70% de participação. Uma tendência de elevação 
da participação do etanol na matriz brasileira é sugerida pelas medidas de média, moda e mediana, todas 
entre 56% e 60% de participação. 

Figura 47 - Participação do etanol na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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b - Participação do GNV na matriz de transporte 
automotiva brasileira

A participação do Gás Natural Veicular (GNV), por sua vez, oscilou principalmente entre 5% (com 23 
respondentes) e 20% (com 18 respondentes), onde se posicionaram 65% dos respondentes. Ademais, a 
resposta mais frequente, foi de 10% de participação, com 26% das respostas, que se aproxima da média 
de 12% de participação. Desse modo, sugere-se que o valor aproximado de 10 e 12% venha a representar 
uma estimativa razoável para a participação do GNV no ano de 2020. 

Figura 48 - Participação do GNV na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

c - Participação do diesel (automóveis de passeio) na 
matriz de transporte automotiva brasileira

Os veículos de passeio não podem ser movidos a óleo diesel, razão pela qual essa pergunta se mostrou 
importante para o estudo dos cenários36. Apesar de existirem 19 participantes (15% do total) que 
acreditaram na manutenção dessa imposição legal, 16 participantes disseram que 5% dos veículos de 

36  Isso se deve à uma restrição legal imposta pelo governo brasileiro  Isso se deve à uma restrição legal imposta pelo governo brasileiro
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passeio seriam movidos a diesel, outros 22 acreditaram em 10%, além de 14 participantes com 15% 
e 12 participantes com 20%. A resposta mais frequente, no entanto, foi 10% de participação, com 22 
respondentes, dividindo os especialistas em dois grupos. O primeiro grupo é conservador, e acha que se 
houver o fim da imposição legal, o diesel se manterá como uma alternativa minoritária. O segundo grupo, 
por sua vez, acredita em uma participação mais importante para o diesel, com números superiores a 10%, 
que, em dados de hoje, representariam mais de 3 milhões de veículos de passeio movidos a diesel.

Figura 49 - Participação do diesel (automóveis de passeio) na matriz de transporte 
automotiva brasileira no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

d - Participação da eletricidade na matriz de transporte 
automotiva brasileira

A participação de veículos elétricos teve como resposta mais frequente 5% de participação, com 23 votos. 
Apesar de haver 14 especialistas acreditando em até 10% de participação, 15 especialistas acreditam em 
0% e outros 20 com 1%. Ou seja, 35 participantes acreditam em uma participação insignificante desse 
tipo de combustível. A média de 9,7% é distorcida por opiniões entre 15 e 60%, o que representa um ponto 
importante para estudos posteriores. No entanto, é possível sugerir uma participação de 5%, condizente 
tanto com a moda quanto com a mediana. Pode-se inferir que a eletricidade pode assumir uma posição 
complementar, como, por exemplo, em veículos híbrido-elétricos, ainda não disponíveis no Brasil, mas já 
importantes nos mercados mais desenvolvidos dos EUA, Japão e Europa.
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Figura 50 - Participação da eletricidade na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 
2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

e - Participação do hidrogênio na matriz de transporte 
automotiva brasileira

Mesmo que ainda em fase de testes e com resultados inconclusos, o hidrogênio permanece como rota 
tecnológica alternativa para o futuro do setor. Ao menos no Brasil, os especialistas não acreditam em uma 
participação relevante, ao menos até o horizonte de 2020. Dentre os respondentes, 55 acreditam que o 
hidrogênio não fará parte da matriz brasileira, ao passo que 22 acreditam em somente 1% de participação. 
Logo, 61% dos respondentes são de certo modo descrentes que o hidrogênio possa vir a se tornar um 
combustível relevante na matriz brasileira, nos próximos 10 anos. Por outro lado, 25 respondentes (20% do 
total) acreditam em até 5% de participação. Tendo em vista a moda de 0% e a mediana em 1%, acredita-se 
que a participação do hidrogênio se estabeleça dentro desse patamar. 
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Figura 51 - Participação do hidrogênio na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 
2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Por fim, a participação dos combustíveis alternativos na matriz de transporte brasileira no ano de 2020 
poderia ser resumida da seguinte forma:

Tabela 12 – Resultado da matriz brasileira de combustíveis para o ano de 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Esse quadro apresenta uma participação decrescente da gasolina na matriz brasileira, ao passo em que 
cresce a relevância de outros combustíveis fósseis (GNV e diesel), além de uma elevada participação do 
etanol. Talvez de igual importância, o quadro demonstra o início da participação de outros combustíveis 
como a eletricidade e o hidrogênio, mesmo que em pequena escala. Implicações acerca dessa matriz são 
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de fundamental importância para o futuro do setor, uma vez que a composição da matriz energética do setor 
não só pode influenciar a infraestrutura necessária para viabilizá-la como também na oferta tecnológica 
das montadoras em relação às preferências de seus consumidores. A existência de uma participação 
relativa importante do diesel e da eletricidade representa uma mudança de paradigma na matriz atual e 
exigirão adaptações por parte da indústria nacional e local.

5.7.5  Carga tributária brasileira

Em 2008, a carga tributária brasileira foi de aproximadamente 36% do PIB (Secretaria da Receita Federal, 
2009), considerada uma das mais altas do mundo. Tendo em vista a grande incerteza acerca quanto ao 
tema, perguntou-se qual será seu valor no ano de 2020. As alternativas foram:

menor que 20% do PIB

entre 21 e 30% do PIB

entre 31 e 40% do PIB

entre 41 e 50% do PIB

maior que 51% do PIB

Sem resposta

Com 124 respostas válidas, as opiniões dos especialistas converge para a defesa de que a carga tributária 
brasileira para o ano de 2020 tenderá para a estabilidade em relação aos padrões atuais. A resposta 
mais frequente, com 54,4% dos respondentes, foi a alternativa “entre 31 e 40% do PIB”. Esse resultado 
expressivo demonstra a posição relativamente firme dos respondentes acerca de uma manutenção dos 
padrões atuais. Somente 11 respondentes acreditam que a carga tributária ainda pode crescer, entretanto, 
a alternativa “entre 21 e 30% do PIB” obteve 39 respostas (ou 31,2% dos respondentes) sugerindo que 
a carga tributária dentro do horizonte de 2020 tenha mais probabilidade em diminuir do que aumentar. 
Alguns pontos importantes surgem desse resultado. Primeiramente, a estabilidade da carga tributária 
reflete uma descrença nas alterações de sua estrutura, como por exemplo, a “reforma tributária”? Qual 
o sistema tributário necessário para permitir esse tipo de carga tributária no longo prazo? Ou o sistema 
tributário brasileiro pouco mudará dentro desse horizonte? Por fim, qual será a utilização que o governo 
dará ao incremento em arrecadação resultante de uma manutenção da carga tributária e aumento da renda 
per capita? 
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Figura 52 - Carga tributária brasileira no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.6  Política industrial mais provável

PRIMEIRA RODADA

Pediu-se que os especialistas escolhessem as alternativas que fossem mais prováveis para a política 
industrial brasileira no ano de 2020. As opções foram:

Direcionamento dos incentivos para atrair novas plantas

Direcionamento dos incentivos para a capacidade produtiva já instalada

Direcionamento dos incentivos para P&D e design, tanto na indústria já existente quanto para novas plantas

Dentre as hipóteses mais polêmicas ao longo da etapa de entrevistas com o comitê estratégico, a Política 
Industrial para o Setor Automotivo obteve resultados iniciais não-conclusivos. A resposta mais frequente, 
com 39% dos votos, foi “direcionamento dos incentivos para P&D e design, tanto na indústria já existente, 
quanto para as novas plantas”. Essa resposta obteve 49 votos, somente nove a mais do que o segundo 
lugar, “direcionamento dos incentivos para a capacidade produtiva já instalada”, que, por sua vez, ficou 
somente quatro votos acima do 3º lugar, “direcionamento dos incentivos para atrair novas plantas”.

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial

rede de competencias versao03jan10.indd   128 07/01/2010   19:15:14



129

Figura 53 - Política industrial mais provável no ano 2020– 1ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Esse equilíbrio pode ser um sintoma da falta de uma política industrial bem definida por parte do governo. 
Como nos anos recentes não houve uma trajetória bem definida sobre o tema, a incerteza sobre ele é 
maior. Na média, o direcionamento dos incentivos seria para a capacidade produtiva já instalada, mas a 
maior frequência dos incentivos para P&D e design pode significar um foco maior na capacidade produtiva 
já existente, ao contrário de buscar novas plantas, como o ocorrido nos ciclos anteriores de expansão da 
indústria. Por essa indefinição, uma nova rodada foi conduzida a fim de possibilitar uma oportunidade de 
consenso entre os especialistas.

SEGUNDA RODADA

Diferentemente da primeira rodada, a segunda rodada contou com 58,8% dos respondentes optando 
pela alternativa “direcionamento para P&D e Design tanto para novas plantas quanto para capacidade 
já instalada”. Esse resultado confirma a tendência apresentada quando da primeira rodada, embora 
com uma maior definição acerca do resultado. Assim como na década de 1990, o foco dos governos foi 
o direcionamento dos incentivos para novas plantas e o resultado da pesquisa sugere que para o ano 
de 2020, os governos focarão em atividades de pesquisa, desenvolvimento e design. De fato, no caso 
brasileiro, uma das maneiras indiretas de intervir no produto automotivo poderia ser a partir da legislação, 
tornando-se cada vez mais exigente em termos de meio ambiente e segurança. O que se espera é que o 
governo possa também agir de maneira a estimular o setor pelo lado da oferta. Por exemplo, incentivos 
fiscais para centros de pesquisa e design, regimes aduaneiros especiais, linhas de financiamento para 
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aquisição de bens de capital, estímulo para pesquisa aplicada com centros de pesquisa e universidades, 
entre outros.

Figura 54 - Política industrial mais provável no ano 2020 – 2ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.7  Probabilidade de queda das barreiras de entrada

PRIMEIRA RODADA

De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para o Setor Automotivo, 
no ano de 2020 as barreiras de entrada para se ingressar no Setor Automotivo tenderão a diminuir. As 
barreiras mais importantes no setor tendem a ser comerciais (rede de distribuição, escala e escopo, 
barreiras tarifárias no comércio internacional) ou tecnológicas (novas tecnologias de produtos, materiais e 
processos). Quando indagados sobre a probabilidade das barreiras comerciais ou tecnológicas caírem, os 
resultados iniciais não foram conclusivos, necessitando de uma segunda rodada de consulta.
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a - Probabilidade de queda das barreiras de entrada, 
principalmente comerciais

A probabilidade de queda das barreiras comerciais teve “60% de probabilidade” como resposta mais 
frequente, com o total de 20 respondentes. Apesar de os especialistas acreditarem existir uma ligeira 
tendência de que ficará mais fácil se adquirir tanto escala, como escopo, canais de distribuição e(ou) 
comercializar internacionalmente, a média e a mediana ficaram em torno de “50% de probabilidade”. Isso 
indica uma divisão entre os especialistas em dois grupos com aproximadamente metade dos respondentes 
cada. A primeira metade descrente de queda de barreiras comerciais e a segunda metade mais confiante 
de que as barreiras comerciais cairão. Desse modo, foi necessária uma nova rodada entre os especialistas 
a fim de encontrar um consenso sobre a possibilidade de queda dessas barreiras.

Figura 55 - Probabilidade das barreiras de entrada no ano 2020, principalmente comerciais - 
1.a rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

b - Probabilidade de queda das barreiras de entrada, 
principalmente tecnológicas

As barreiras tecnológicas apresentaram duas respostas com igual frequência: “40% de probabilidade” e 
“50% de probabilidade”, ambas com 21 votos. Não obstante, essa questão teve uma média semelhante à 
questão anterior, sugerindo que o acesso às novas tecnologias de produtos, materiais e processos (barreiras 
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tecnológicas) seja um pouco mais difícil do que as barreiras comerciais. Essa indefinição confirmou a 
necessidade de uma nova rodada de consulta entre os especialistas.

Figura 56 - Probabilidade de queda das barreiras de entrada no ano 2020, principalmente 
tecnológicas - 1.a rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tendo em vista a indefinição acerca da possibilidade de ocorrência de queda nas barreiras de entrada, 
essa questão retornou aos especialistas sob uma nova estrutura, ou seja, “Qual das barreiras tem maior 
probabilidade de queda?”. A resposta tendeu para a opção “maior probabilidade de queda das barreiras 
comerciais”, com 62% dos votos válidos. Isso pode significar que haverá menor dificuldade, por exemplo, 
de um estabelecimento de novas redes de distribuição, de aquisição de economias de escala e escopo de 
atuação e de redução de barreiras tarifárias. 

Essa hipótese sustenta uma maior mobilidade da produção entre os mercados e também abre caminho 
para o surgimento de novos entrantes e concorrentes dentro de segmentos e produtos já consolidados. 
Sinais desse tipo de comportamento já podem ser vistos na forma de novas empresas buscando entrar 
em mercados antes não existentes (por exemplo, a SMART nos EUA) e também em mercados em que não 
atuavam antes (como a Tata, Mahindra, Cherry, entre outras). Dentre os pontos a serem observados estão 
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o compartilhamento de redes de distribuição e a formação de joint-ventures, fusões e aquisições que serão 
discutidas no decorrer da pesquisa.

Não obstante, a diferença permanece pequena entre as duas alternativas, indicando que tanto o 
monitoramento tecnológico quanto o econômico se mostram relevantes para as ações do Setor Automotivo 
da RMC.

Tabela 13 - Probabilidade de queda das barreiras de entrada no ano 2020– 2.ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.8  Tendência da cadeia de suprimentos automotiva

PRIMEIRA RODADA

De acordo com os resultados das etapas anteriores do exercício de prospectiva estratégica para o Setor 
Automotivo, no ano de 2020 a cadeia de suprimentos do Setor Automotivo poderá tomar dois rumos. Ela 
tenderá para a ampliação (com maior especialização), ou para a diminuição (consolidação da cadeia). 

Foi apresentada uma escala em que essas opções representassem os extremos e solicitou-se que os 
respondentes se posicionassem de acordo. As alternativas foram as seguintes:

Elevada consolidação em relação à estrutura atual da cadeia de suprimentos
Pequena consolidação em relação à estrutura atual da cadeia de suprimentos

Estabilidade em relação à estrutura atual da cadeia de suprimentos
Pequena ampliação da cadeia em relação à estrutura atual (com maior especialização tecnológica)
Elevada ampliação da cadeia em relação à estrutura atual (com maior especialização tecnológica)
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Dos 125 respondentes, dois grupos opostos surgiram. Aproximadamente 54% dos respondentes acreditam 
que de alguma maneira haverá uma ampliação da cadeia, com maior especialização tecnológica. Dentro 
desse grupo se encontram a moda e a mediana, que se referem à “pequena ampliação da cadeia em relação 
à estrutura atual (com especialização tecnológica)”. Por outro lado, 39% dos respondentes acreditam em 
uma consolidação em relação à estrutura atual da cadeia. Destes, 30 respondentes acreditam em uma 
elevada consolidação.

Figura 57 - Tendências da cadeia de suprimentos automotiva no ano 2020– 1.ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Por haver uma distinção tão clara entre as duas opiniões, sugeriu-se uma nova rodada entre os especialistas 
com fins de tentar atingir um consenso. Mas ainda é pertinente aprofundar a análise desses dois grupos, 
identificando sua origem, área de atuação, vivência, entre outros, para que seja possível conhecer melhor 
os diferentes futuros que esses profissionais vislumbram para seu setor.

SEGUNDA RODADA

Quando questionados uma segunda vez acerca das tendências da cadeia de suprimentos automotiva, a 
divisão em dois grupos anteriormente encontrada reduziu de intensidade, no sentido de fortalecer a opção 
de “pequena ampliação da cadeia em relação à estrutura atual”. 
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Figura 58 - Tendências da cadeia de suprimentos automotiva no ano 2020 – 2.ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Em outras palavras, os especialistas acreditam que as empresas do setor se especializarão ainda mais. 
Há também a possibilidade de novos spin-offs37, novos entrantes e separação de linhas de produtos. De 
acordo com essa hipótese, mais empresas farão parte da cadeia, indicando uma oportunidade para que 
empresas que ainda não participam do setor possam adentrá-lo e, também, que novos empreendimentos 
surgirão com vistas a suprir essa tendência.

5.7.9  Estratégias de crescimento das indústrias do Setor 
Automotivo

Até o ano de 2020, as indústrias do Setor Automotivo poderão crescer principalmente de duas maneiras. 
Ou por meio de joint-ventures, fusões, aquisições (parte superior da escala), ou internamente (parte inferior 
da escala).Os especialistas foram indagados acerca de qual o comportamento que mais lhe parecesse 
provável. Uma escala foi criada conforme a seguir:

37   “Spin-off” é o termo utilizado para o desmembramento de uma divisão ou unidade de negócio em uma empresa independente.    “Spin-off” é o termo utilizado para o desmembramento de uma divisão ou unidade de negócio em uma empresa independente. 
Um exemplo característico foi o desmembramento da Delphi de sua matriz, a GM.
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Predominância de joint-ventures, fusões e aquisições
Principalmente joint-ventures, fusões e aquisições com pouco uso de crescimento interno

Igual uso de joint-ventures, fusões, aquisições e crescimento interno (orgânico)
Principalmente crescimento interno (orgânico) com pouco uso de joint-ventures, fusões e aquisições

Predominância de crescimento interno (orgânico)
Sem resposta

No total, 70% dos respondentes concordam com a predominância de joint-ventures, fusões e aquisições 
como principal estratégia de crescimento para as indústrias do setor. Mesmo que as opiniões não 
especifiquem diretamente a intensidade dessas estratégias, pode-se sugerir, baseando-se nas tendências 
anteriores de queda nas barreiras comerciais e de pequena ampliação da cadeia (com maior especialização 
tecnológica), que as fusões e aquisições ocorrerão entre empresas de um mesmo segmento talvez com 
negócios-chave semelhantes e provavelmente de mercados geográficos distintos.

Figura 59 - Estratégias de crescimento das indústrias do Setor Automotivo no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Supõe-se que essas estratégias sejam relacionadas a um movimento de horizontalização do setor e a uma 
concentração em competências-chave. Essa estratégia se opõe à crença de que o surgimento de novas 
tecnologias do setor estimularia as companhias a incorporar novas competências dentro de suas bases 
produtivas e tecnológicas.  Ao que parece, o foco será escala e escopo e acesso a canais de distribuição 
e mercados. 

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial

rede de competencias versao03jan10.indd   136 07/01/2010   19:15:16



137

Quando relacionada ao posicionamento dos novos entrantes (ver questão 11), o surgimento de players 
regionais e de base tecnológica representarão uma nova oportunidade para fusões e aquisições dentro do 
cenário de longo prazo. 

5.7.10  Participação na produção de veículos automotivos

PRIMEIRA RODADA

De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para o Setor Automotivo, 
acredita-se que no ano de 2020 a produção do Setor Automotivo nos mercados tradicionais dos países 
desenvolvidos se especializará em veículos dos segmentos de luxo, de alto desempenho e alternativos. 
Por outro lado, os principais países emergentes (BRIC - Brasil, Rússia, Índia e China) crescerão em escala 
e participação na produção total. Em dados de 2007, os principais países desenvolvidos (Estados Unidos, 
Canadá, Europa Ocidental e Japão) representavam cerca de 62% da produção mundial. Já os “BRIC” 
representavam 22% da produção mundial (OICA, 2008). Pediu-se que os especialistas indicassem os 
valores percentuais relativos aos seguintes grupos: 

Países desenvolvidos. % da produção mundial
“BRIC”. % da produção mundial
Outros. % da produção mundial

Nessa questão, o ponto de divergência entre os especialistas foi, principalmente, o papel que os BRICs 
assumirão na produção de veículos automotivos. Nos demais grupos (“países desenvolvidos” e “outros”), 
uma tendência geral pôde ser estabelecida já na primeira rodada. 

a - Participação dos países desenvolvidos na produção 
automotiva

Dos 125 respondentes, a maioria absoluta acredita numa redução da participação relativa da produção 
dos países desenvolvidos, somente um especialista acredita que os países desenvolvidos aumentarão sua 
produção em termos relativos. O que variou nas respostas foi o grau de decréscimo de participação. Desta 
amostra, 25% (32 respondentes) acreditam em uma participação de 50% da produção mundial. Em segundo 
lugar, com 28 respondentes, ficou a alternativa “40% de participação”. Do total dos respondentes, 53% 
acreditam que os países desenvolvidos representarão entre 40 e 50% da produção mundial de veículos de 
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passeio (esses valores congregam tanto a moda, como a média e mediana). Em termos atuais, essa faixa 
de valores de participação da produção representaria algo entre 28 e 35 milhões de unidades, bem abaixo 
dos atuais 43 milhões de veículos produzidos (OICA, 2008).

Figura 60 - Participação dos países desenvolvidos na produção automotiva no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

b - Participação dos BRICs na produção automotiva no 
ano 2020

Já no Brasil, Rússia, Índia, China (BRIC) não houve um consenso acerca da participação na produção 
mundial. A resposta mais frequente com 30 votos foi a alternativa “30% de participação”. Por outro lado, 
se forem considerados todos as respostas na faixa entre 30 e 35% de participação dos BRICs na produção 
mundial, foram contabilizados 53 especialistas no total (ou 42% da amostra). 

Entretanto, outros 52 especialistas se posicionaram na faixa entre 40% e 50% de participação. Os demais 
20 especialistas acreditam em um valor ainda maior, atingindo até 80% de participação. 
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Figura 61 - Participação dos BRICs na produção automotiva, no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Em valores atuais, uma participação de 30% a 35% representaria uma produção entre 21 e 24 milhões de 
unidades, ao passo que entre 40% e 50% de participação representariam entre 28 e 35 milhões de veículos 
(OICA, 2008). Tal diferença justificou uma nova rodada entre os especialistas a fim de chegar a um acordo 
sobre este tema.

c - Participação dos “outros” na produção automotiva 
no ano 2020

A resposta mais frequente foi “10% de participação”, com 45 respostas, sugerindo que a participação 
dos demais países que não os BRICs e os países desenvolvidos tenderá a diminuir. Ao todo, 62% dos 
respondentes (78 especialistas de um total de 125) acreditam que os demais países não ultrapassarão 15% 
de participação da produção automotiva mundial, coincidindo com a média e com a mediana. Na prática, 
esse resultado representa uma estabilidade em relação à participação relativa atual. 
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Figura 62 - Participação dos “outros” na produção automotiva no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Por fim, a participação dos diferentes polos geográficos na primeira pode ser resumida da seguinte forma:

Tabela 14 - Participação relativa na produção de veículos automotivos no ano 2020 – 1ª 
rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

 Esse quadro demonstra uma tendência de decréscimo na participação dos países desenvolvidos na produção 
mundial, ao passo que cresce em relevância a produção dos BRICs. A definição acerca da participação dos 
BRICs na produção mundial em 2020 se faz relevante para aumentar a precisão do cenário, uma vez que 
10% da produção mundial significa cerca de 7 milhões de veículos em números de hoje. Vale lembrar que 
esse valor é pouco superior à produção chinesa e inferior à produção japonesa em 2008, que foi de 11,5 
milhões de veículos.

Cabe explorar junto aos especialistas, quais as localidades dentro dos BRIC cujos valores da participação 
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mundial podem crescer. Essa informação seria um indicativo de onde se instalarão novas plantas ou onde 
plantas já existentes serão desativadas ou, ainda, onde serão alocados os investimentos em capacidade 
produtiva. No caso brasileiro, e em particular da RMC, isso pode representar uma oportunidade de se 
firmar como polo automotivo, seja como um polo regional, seja como um polo de relevância mundial.

SEGUNDA RODADA

Na segunda rodada, foi perguntado somente sobre a participação dos BRICs na produção mundial38. Neste 
momento, uma aproximação de consenso foi atingida, o que é demonstrado pelas tendências centrais. 
Nessa etapa, o resultado obtido foi que a produção dos BRICs será de cerca de “40%” da produção mundial.

Figura 63 – Participação dos BRICs na produção automotiva no ano 2020 – 2ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Esse resultado indica um ganho importante de participação relativa dos países emergentes, de quase 
100% de aumento da produção. Em números absolutos atuais, são cerca de 28 milhões de veículos. É 
importante ressaltar que esse crescimento poderá se dar também na forma de uma migração da produção 
dos países desenvolvidos para os países emergentes (note que a participação dos “outros” não se altera).

38  Uma vez que a participação dos “outros” não se altera e que são somente três grupos de países, uma vez defi nido os valores   Uma vez que a participação dos “outros” não se altera e que são somente três grupos de países, uma vez definido os valores 
relativos da produção dos BRICs sabe-se a participação também dos países desenvolvidos.
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Por fim, com os novos dados oriundos da segunda rodada, sugere-se uma matriz de participação relativa 
mais refinada. 

Tabela 15 – Participação relativa na produção de veículos automotivos no ano 2020  – 2.ª 
rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Nesse cenário, os países desenvolvidos teriam uma participação de 50% da produção mundial. Conforme 
as entrevistas realizadas anteriormente com os membros do comitê estratégico, esses países terão maior 
especialização em veículos dos segmentos de luxo, de alto desempenho e alternativos. Por sua vez, os 
BRICs aumentarão sua participação na produção de veículos de passeio para cerca de 40% da produção 
mundial, ou seja, cerca de 28 milhões de veículos/ano.

Tabela 16 - Participação relativa na produção de veículos automotivos: comparativo atual x 
ano de 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.11  Posicionamento dos novos entrantes - mais provável

PRIMEIRA RODADA

De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para o Setor Automotivo, 
no ano de 2020 novas empresas farão parte do Setor Automotivo (seja como montadoras, autopeças e 
oriundas dos mais diversos setores). Como esses novos entrantes se posicionarão estrategicamente em 
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termos de escala e escopo, permanece uma dúvida. Essa variável não só foi uma das mais influentes, como 
também uma das mais dependentes durante o estudo prospectivo39. 

Quatro alternativas foram apresentadas dentre as quais os especialistas deveriam escolher a mais provável:

Novos entrantes ganham escala e se tornam players globais de baixo conteúdo tecnológico

Novos entrantes se firmam regionalmente ou em nichos e apresentam produtos inovadores e substitutos

Novos entrantes ganham escala global e apresentam produtos inovadores e substitutos

Novos entrantes se firmam regionalmente ou em nichos, mas com produtos de baixo conteúdo tecnológico

Conforme os 125 especialistas consultados, há uma indefinição acerca do tema. A alternativa mais votada 
foi “os novos entrantes se firmam regionalmente ou em nichos e apresentam produtos inovadores e 
substitutos”. Ou seja, as empresas teriam uma influência geográfica mais limitada, mas competiriam com 
produtos inovadores e capazes de substituir os produtos tradicionais. Essa foi a opinião de 46 respondentes. 
Entretanto, 35 respondentes acreditam que esses novos entrantes serão regionais e oferecerão produtos 
com baixo conteúdo tecnológico. No total, considerando-se somente a característica geográfica, 65% dos 
especialistas acreditam que os novos entrantes serão locais. 

39  Para maiores informações, ver a parte 3 desta mesma publicação “Análise estrutural (infl uência das variáveis no contexto de   Para maiores informações, ver a parte 3 desta mesma publicação “Análise estrutural (influência das variáveis no contexto de 
estudo)”.
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Figura 64 - Posicionamento dos novos entrantes da indústria automotiva no ano 2020– 1.ª 
rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Por outro lado, um quarto dos especialistas optou pela alternativa “novos entrantes ganham escala global 
e apresentam produtos inovadores e substitutos”; no total, 35% dos entrevistados acreditam que os novos 
entrantes terão uma escala global. A ausência de definição a respeito dessa variável sugeriu a necessidade 
de uma nova rodada entre os especialistas a fim de possibilitar um consenso.

SEGUNDA RODADA

Quando indagados uma segunda vez sobre o tema, 59% dos respondentes confirmaram que os novos 
entrantes serão “regionais ou em nichos com produtos inovadores e substitutos”, fortalecendo a tendência 
original. Como exemplos desse comportamento, encontram-se os fabricantes de baterias e motores 
elétricos, nanomateriais e eletrônicos para os diversos sistemas veiculares.
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Figura 65 - Posicionamento dos novos entrantes da indústria automotiva no ano 2020 – 1.ª 
rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Por esse ponto de vista, as montadoras que recentemente ganharam escala e participação de mercado 
manterão o enfoque regional, pelo menos no horizonte de 2020. Isto significa que não tentarão outros 
mercados. Há também as novas montadoras que anunciam projetos recentes, como a Tesla Motors, Áptera, 
Coda Automotive, entre outras, que devem permanecer restritas aos seus mercados-base ou nos produtos 
diferenciados que oferecem.

5.7.12  Melhoria da infraestrutura de transporte do Brasil

Um tema de interesse direto do Setor Automotivo da RMC, a infraestrutura logística e de transporte 
brasileira40 apresentou um consenso relativo já na primeira rodada. Questionou-se acerca da natureza da 
melhoria da infraestrutura de transporte no Brasil e sua probabilidade de ocorrência. Uma escala foi criada 
de maneira a representar os dois extremos: de um lado a melhoria de natureza “pró-ativa” com uso de 
multimodalidade e privatizações. Do outro, a melhoria “reativa” com limitado uso da multimodalidade. As 
alternativas foram:

40  Infraestrutura e logística foi a segunda variável considerada mais relevante pelos membros do comitê estratégico do Setor   Infraestrutura e logística foi a segunda variável considerada mais relevante pelos membros do comitê estratégico do Setor 
Automotivo da RMC. Para mais detalhes, ver o estudo sobre levantamento de variáveis e matriz de impactos cruzados e o plano 
de influências e dependências realizada pelo ODI/PR.

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020

rede de competencias versao03jan10.indd   145 07/01/2010   19:15:18



146

(100% de possibilidade) melhoria reativa da infraestrutura com limitado uso da multimodalidade

90% melhoria reativa / 10% melhoria pró-ativa

80% melhoria reativa / 20% melhoria pró-ativa

70% melhoria reativa / 30% melhoria pró-ativa

60% melhoria reativa / 40% melhoria pró-ativa

50% melhoria reativa / 50% melhoria pró-ativa

40% melhoria reativa / 60% melhoria pró-ativa

30% melhoria reativa / 70% melhoria pró-ativa

20% melhoria reativa / 80% melhoria pró-ativa

10% melhoria reativa / 90% melhoria pró-ativa

(100% de possibilidade) melhoria pró-ativa da infraestrutura e do transporte multimodal por meio de 
privatizações

Um relativo consenso foi atingido já na primeira rodada, com 64% dos respondentes se posicionando 
no sentido de que as melhorias de infraestrutura se darão de forma reativa. Quer dizer, a infraestrutura 
tenderá a ser atrasada em relação à demanda. A escolha mais frequente dos especialistas, sendo também 
média e a mediana, com 30% dos votos, apresenta uma probabilidade de 70% de melhoria reativa da 
infraestrutura contra somente 30% de probabilidade de melhoria pró-ativa da infraestrutura.

Figura 66 - Melhoria da infraestrutura de transporte do Brasil no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Rede dos Observatórios 
de Desenvolvimento Industrial

rede de competencias versao03jan10.indd   146 07/01/2010   19:15:18



147

Dentre os possíveis desdobramentos dessa tendência encontram-se a manutenção do chamado 
“custo Brasil”41, a menor agilidade da cadeia de suprimentos em relação aos concorrentes externos e, 
principalmente, um possível gargalo para a indústria automotiva da RMC. Isto deve-se ao fato de que 
uma parte relevante dos fornecedores de autopeças se encontra fora da RMC. Logo, uma infraestrutura 
de natureza reativa poderá dificultar o crescimento do Setor Automotivo da RMC e reduzir a atratividade 
para novos projetos.

5.7.13  Relação custo x benefício da propriedade de veículos no 
Brasil

De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para o Setor Automotivo, no 
ano de 2020 a relação custo x benefício da propriedade do veículo no Brasil poderá mudar em relação aos 
padrões atuais. Questionou-se qual das alternativas abaixo tem maior probabilidade de ocorrer: 

Aumento das vantagens inerentes da propriedade do veículo como “produto”
Manutenção das vantagens inerentes da propriedade do veículo como “produto”
Redução das vantagens inerentes da propriedade do veículo como um “produto”

Mudança do paradigma da propriedade (produto) para a mobilidade (serviço)

Quando indagados acerca da relação custo x benefício de ser proprietário de um veículo no Brasil, a 
tendência se mostrou desfavorável: o veículo de passeio como bem individual e durável teve seu conceito 
questionado pelos especialistas.

Apesar das medidas de tendência não coincidirem totalmente, mais de 65% dos especialistas se 
posicionaram no sentido de que o valor (medido como a relação de benefício sobre custo) de ser proprietário 
de um veículo tenderá a diminuir até o ano 2020. Por exemplo, maiores impostos (como um imposto 
sobre a emissão de gases causadores do efeito estufa), custo de estacionamento, maiores prêmios de 
seguro, menor valor de revenda, elevada depreciação, entre outros podem influenciar nesse sentido. Por 
outro lado, pode haver uma redução do benefício de ser proprietário de um veículo: elevados tempos de 
trânsito, insegurança, tempo elevado de manutenção ou crescente consciência ambiental, além de outras 
alternativas de mobilidade.

A resposta mais frequente também aponta para uma nova estrutura de mercado: 33% dos especialistas 

41  Incremento de custo no processo produtivo em decorrência de sua localização no Brasil, regime de trabalho, infraestrutura,   Incremento de custo no processo produtivo em decorrência de sua localização no Brasil, regime de trabalho, infraestrutura, 
legislação, entre outros.
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acreditam que haverá uma migração da propriedade de um bem (veículo) para um serviço (mobilidade). 
Dentre as alternativas, encontram-se contratos de pacotes de serviço como, por exemplo, mensalidades 
que incluirão a troca do veículo em intervalos regulares, seguros, manutenção e abastecimentos incluídos. 
Um processo semelhante aconteceu, por exemplo, com a telefonia. 

Figura 67 - Relação custo x benefício da propriedade de veículos no Brasil no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Apesar de ainda haver diversos obstáculos na infraestrutura atual para esse tipo de “pacote de mobilidade”, 
esse novo canal de distribuição para o cliente final pode representar uma mudança completa no modelo 
de negócio do Setor Automotivo, tanto para as montadoras e concessionárias (que passariam a ser 
prestadoras de serviços de mobilidade), quanto para os fornecedores que teriam uma nova dinâmica tanto 
no mercado de OEM42 quanto de reposição.

5.7.14  Densidade veicular no Brasil

Em 2008, o Brasil possuía uma densidade de aproximadamente 150 veículos / 1000 habitantes 
(ANFAVEA, 2008). De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para 
o Setor Automotivo, no ano de 2020 a densidade veicular no Brasil tenderá a aumentar, de modo que os 

42  Original Equipment Manufacturer, ou seja, as montadoras  Original Equipment Manufacturer, ou seja, as montadoras
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especialistas foram indagados sobre a intensidade desse aumento. As alternativas possíveis foram:

Redução ou estabilidade

Até 10% de aumento

Entre 11 e 20% de aumento

Entre 21 e 30% de aumento

Entre 31 e 40% de aumento

Entre 41 e 50% de aumento

Entre 51 e 60% de aumento

Entre 61 e 70% de aumento

Entre 71 e 80% de aumento

Entre 81 e 90% de aumento

Entre 91 e 100% de aumento

Maior que 100% de aumento

PRIMEIRA RODADA

A resposta mais frequente foi “entre 31 e 40% de aumento”, com 28 votos (essa alternativa é também 
a mediana e se aproxima da média do grupo). No entanto, com 26 votos está a alternativa “entre 11% e 
20%”, seguida de perto por “entre 21% e 30%” com 25 votos.

Figura 68 - Densidade veicular no Brasil no ano 2020 – 1ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Apesar de os resultados estarem relativamente próximos, se considerados números absolutos, essa variação 
estaria entre 15 e 60 veículos/1000 habitantes. Considerando as projeções do IBGE para a população 
brasileira no ano de 2020, que é estimada em aproximadamente 207 milhões de habitantes (IBGE, 2009), 
essa variação representa entre 3 e 14 milhões de veículos à mais na frota brasileira. Essa grande amplitude 
justificou uma nova rodada entre os especialistas a fim de buscar um consenso sobre o tema.

SEGUNDA RODADA

Na segunda rodada, eliminaram-se os extremos da escala, mantendo somente as alternativas mais 
significativas. Os respondentes reduziram a participação relativa das alternativas “entre 11 e 20%” e “entre 
21 e 30%” e aumentaram a participação da alternativa “entre 31 e 40% de aumento”, que novamente foi 
a alternativa mais escolhida, embora, dessa vez, com 41% dos votos. A proximidade dos valores das 
medidas de tendência corrobora para afirmar que há uma aproximação de consenso.  

Figura 69 - Densidade veicular no Brasil no ano 2020– 2ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Considerando que as projeções do IBGE para a população brasileira no ano de 2020 é estimada em 
aproximadamente 207 milhões de habitantes (IBGE, 2009), essa alternativa corresponde a aproximadamente 
10 a 12 milhões de veículos a mais na frota brasileira.

Dentre os pontos de observação e monitoramento, encontra-se a taxa de renovação da frota, a idade média 
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da frota e também o percentual desse valor que será produzido internamente, e, mais especificamente, o 
papel da RMC nesse aumento previsto da densidade veicular. 

5.7.15  Vendas de veículos novos no Brasil

De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para o Setor Automotivo, no 
ano de 2020 as vendas de veículos novos no Brasil tenderão a crescer. Os especialistas foram indagados 
acerca das causas desse crescimento e posteriormente de quanto seria o crescimento para 2020.

Foi solicitado aos especialistas que enumerassem as causas do crescimento por ordem de probabilidade 
de ocorrência. Dentre elas, incluíram-se as causas prováveis, como renda, tecnologia, manutenção das 
condições atuais e melhoria do transporte público. A seguir as hipóteses conforme apresentadas aos 
especialistas:

Diminuição das vendas por conta da melhoria do transporte público

Estabilidade das vendas nos níveis atuais

Aumento das vendas principalmente por aumento de renda

Aumento das vendas principalmente por meio da evolução tecnológica

A hipótese que obteve o 1º lugar em probabilidade foi “aumento das vendas principalmente por aumento 
de renda”. Esse resultado confirmou a tendência identificada do aumento da renda per capita brasileira, 
conforme a questão 2 dessa consulta (crescimento do PIB per capita brasileiro). 

A 2ª alternativa mais provável, também confirmando o aumento das vendas de veículos no Brasil, foi a 
hipótese “aumento de vendas principalmente por meio da evolução tecnológica”. Em seguida a 3ª hipótese 
mais provável está a alternativa “estabilidade das vendas nos níveis atuais”. E por fim, como a menos 
provável está a hipótese “diminuição de vendas em decorrência da melhoria do transporte público”.  

Esse último fato revela uma tendência que levanta indagações. Ou seja, mesmo com a alternativa de 
transporte público, o usuário não deixaria de adquirir um veículo por conta de um sistema alternativo 
de transporte. Maiores implicações surgiram quando os especialistas opinaram sobre a relação entre o 
veículo de passeio e o transporte alternativo (questão 19 dessa consulta).
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a - Aumento das vendas de veículos novos no Brasil

De acordo com as entrevistas com o comitê estratégico do Setor Automotivo da RMC, a variável “vendas 
de veículos novos no Brasil” é de fundamental relevância para o futuro do Setor Automotivo da RMC. 
Observou-se um comportamento relativamente consensual entre os respondentes, com alguns desvios. 
Devido algumas respostas de até 300% de aumento, as médias se distorceram, mas manteve-se uma 
tendência suficientemente robusta para determinar um intervalo considerado ideal. 

Num primeiro momento, 23 respondentes (18% do total) afirmaram que as vendas aumentariam em até 
20% dos valores atuais. No entanto, quase 70% dos respondentes acreditam que as vendas de veículos 
novos no Brasil serão de até 35% em relação aos dados atuais. Ou seja, há uma expectativa que, até o ano 
de 2020, as vendas brasileiras de veículos novos estejam no patamar entre 3,8 milhões a 4,3 milhões de 
veículos (considerando os dados de 2008, com licenciamentos de 3,2 milhões de veículos). 

Figura 70 - Aumento das vendas de veículos novos no Brasil no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.16  Idade média da frota brasileira

Em 2007, a idade da frota de veículos brasileira era de cerca de nove anos (Sindipeças, 2008). Questionou-
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se qual será a idade média da frota brasileira no ano de 2020. Dos 125 especialistas consultados, 45 
responderam que a idade média da frota deve reduzir para 7 anos43. Somente cinco respondentes acreditam 
em um aumento da idade média da frota brasileira. Por outro lado 85% dos especialistas acreditam que 
a frota terá sete ou menos anos. Essa tendência representa uma importante oportunidade para o setor, 
já que a redução da idade média da frota pode se dar por aumento de vendas de veículos novos, ou por 
renovação da frota.

Programas de renovação da frota podem obter sucesso em reduzir a idade média da frota, além de outros 
fatores como, por exemplo, um menor ciclo de vida do veículo, o surgimento de contratos de mobilidade44, 
mudanças tecnológicas em materiais, design, conjuntos de força, propulsão, combustíveis e sistemas 
inteligentes de transporte, ou ainda por meio de incentivos governamentais.

Figura 71- Idade média da frota brasileira no ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

43  esse resultado também se refl etiu na média e na mediana  esse resultado também se refletiu na média e na mediana
44  Conforme discutido na questão 13.  Conforme discutido na questão 13.
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5.7.17  Custo de produção da RMC em relação ao Brasil

Atualmente, a Região Metropolitana de Curitiba é considerada um polo produtivo competitivo no cenário 
nacional. Como a RMC se posicionará em termos de custo de produção em relação aos demais polos 
produtivos no Brasil no ano de 2020? Essa foi a questão apresentada no questionário e as alternativas são:

Redução significativa do custo de produção relativamente aos outros polos no Brasil

Pequena redução do custo de produção relativamente aos outros polos no Brasil

Estabilidade do custo de produção relativamente aos outros polos no Brasil

Pequena elevação do custo de produção relativamente aos outros polos no Brasil

Elevação significativa do custo de produção relativamente aos outros polos no Brasil

Dentre os 125 especialistas, as opiniões centrais tenderam a convergir para a “estabilidade do custo de 
produção relativamente aos outros polos produtivos”. Ao todo, 38,4% dos respondentes acreditam nessa 
estabilidade em relação aos outros polos. No total, 36% dos respondentes acreditam em algum grau 
de redução do custo de produção da RMC, em discordância com os resultados das entrevistas com os 
membros do comitê estratégico do Setor Automotivo da RMC, que tendiam para a elevação dos custos 
de produção. Somente 25,6% dos respondentes concordam com a tendência apresentada pelo comitê 
estratégico, ou seja, acreditam na elevação do custo de produção da RMC. 

Figura 72 - Custo de produção da RMC no ano 2020 em relação ao Brasil

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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O desafio da RMC se mostra complexo, já que os especialistas não acreditam que ela poderá concorrer 
com os outros polos com base em custos baixos. Ademais, há ainda o aspecto da infraestrutura que será 
reativa (ver item 5.7.12 dessa consulta) e da carência de mão de obra especializada (ver item 5.7.18 dessa 
consulta). Se a indústria na RMC tiver a pretensão de aumentar seu papel na indústria automotiva, caberá 
ao setor definir uma alternativa capaz de lidar com esse cenário.

5.7.18  Mão de obra qualificada da RMC

No ano de 2020, o Setor Automotivo da RMC necessitará de mão de obra especializada. Conforme a análise 
estrutural a mão de obra é um dos atributos que sofre influência de demais variações em todo o sistema. 
Ela também foi considerada como uma das variáveis mais importantes levantadas pelos membros do 
comitê estratégico do Setor Automotivo da RMC45. Como será a disponibilidade de mão de obra qualificada 
da RMC para o Setor Automotivo? Para responder a essa pergunta, os especialistas tiveram que escolher 
entra as seguintes alternativas:

Mão de obra qualificada insuficiente e de difícil retenção

Mão de obra qualificada insuficiente e de fácil retenção

Mão de obra qualificada adequada e de difícil retenção

Mão de obra qualificada adequada e de fácil retenção

Mão de obra qualificada abundante e de difícil retenção

Mão de obra qualificada abundante e de fácil retenção

PRIMEIRA RODADA

No que diz respeito à mão de obra qualificada da RMC, os especialistas concordam que ela será de difícil 
retenção, ou seja, que haverá uma grande mobilidade e rotatividade nas empresas do Setor Automotivo 
(75% das respostas dos especialistas continham a dificuldade de retenção como parte da alternativa). 

45  Para maiores informações, ver a sessão “Análise estrutural (infl uência das variáveis no contexto de estudo)” e a matriz de   Para maiores informações, ver a sessão “Análise estrutural (influência das variáveis no contexto de estudo)” e a matriz de 
impactos cruzados e o plano de influências e dependências do Setor Automotivo da RMC.
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Figura 73 - Mão de obra qualificada da RMC no ano 2020 - 1.a rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

No entanto, há ainda uma divisão entre aqueles que acreditam que a mão de obra será insuficiente (com 
52 votos) e aqueles que acreditam que ela será adequada (com 60 votos no total). Em um cenário de mão 
de obra adequada, a dificuldade de retenção pode não representar um problema tão grande, já que haveria 
disponibilidade de recursos humanos no mercado com o qual as empresas poderiam contar. No entanto, um 
cenário de insuficiência de mão de obra e dificuldade de retenção representaria um sério gargalo para o 
desenvolvimento do setor.

A sugestão de que a mão de obra qualificada será de difícil retenção representa um desafio para as 
indústrias do setor. Como garantir produtividade em um ambiente de constante mudança no quadro de 
colaboradores? A alternativa é a automação? Ou será interessante para o setor que haja uma rotatividade 
de colaboradores entre as empresas do setor instaladas na RMC? Qual o papel dos formadores de mão de 
obra nesse quadro? Como as universidades e escolas técnicas podem contribuir para reverter esse quadro? 
Devido à delicadeza do tema, sugeriu-se uma nova rodada entre os especialistas em busca de maior 
consenso sobre as características da mão de obra qualificada.

SEGUNDA RODADA

A segunda rodada apresentou um ganho de representatividade da alternativa “mão de obra insuficiente 
e de difícil retenção”, que migrou de 35% do total das respostas para cerca de 53%. Há um consenso 
acerca de que a mão de obra será de difícil retenção, no entanto não há como afirmar que a hipótese “mão 
de obra adequada” está descartada. Ainda assim, a sugestão é considerar que a mão de obra tenderá à 
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insuficiência e direcionar esforços para o acompanhamento da rotatividade da mão de obra da RMC. 

Figura 74 - Mão de obra qualificada da RMC no ano 2020- 2ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.19  Probabilidade do consumidor de veículos usarem 
prioritariamente transportes alternativos

Essa variável sofreu modificações para comportar melhor o feedback recebido a partir das entrevistas 
do comitê estratégico. De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica 
para o Setor Automotivo, acredita-se que o consumidor brasileiro de produtos automotivos de 2020 será 
ainda mais exigente e ambientalmente consciente do que na atualidade. Dentre as características do 
perfil consumidor de veículos consideradas mais relevantes, encontra-se a probabilidade do consumidor 
de veículos utilizarem prioritariamente transportes alternativos. Essa questão a preocupação do setor 
em entender quanto o Setor Automotivo está diretamente relacionado aos demais meios de transporte 
individuais, coletivos, alternativos ou públicos. Para tal, questionou-se “Qual é a probabilidade que o 
consumidor de veículos utilize prioritariamente transportes alternativos (transporte público, bicicleta, 
caminhada, entre outros)?”.

Assim, 72% dos especialistas acreditam que há uma possibilidade de até 30% de que o consumidor 
de veículos de passeio priorize outros meios de transporte. A resposta mais frequente foi “20% de 
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probabilidade” e as demais medidas de tendência permaneceram em torno de 25%. Essa possibilidade 
é relativamente pequena, mas permite diversas avaliações. Primeiramente, quais as implicações de 
um uso prioritário dos transportes alternativos em detrimento do veículo de passeio? O veículo deve se 
adaptar a esse público? Quais as características que um veículo de passeio deve possuir que permita que 
o consumidor ainda perceba valor em consumir esse produto mesmo não o utilizando como principal meio 
de transporte?

Levando em conta que no Brasil não é muito comum o hábito de “deixar o carro em casa”, se três em cada 
10 consumidores de veículos deixarem seu veículo em casa para o seu uso diário, já será uma mudança 
importante no comportamento do consumidor.

Por sua vez, considerando que no ano de 2020 a infraestrutura tenderá a ser defasada em relação à 
demanda e existirá a possibilidade de um novo modelo de negócios no setor (serviço de mobilidade), novas 
oportunidades surgem para o setor. Produtos específicos para esse tipo de consumidor deverão surgir, e, 
tomando como exemplo da fusão de serviços de telefonia (fixa, cabo, internet, entre outros), é possível 
especular quais os novos arranjos e inovações que poderão surgir no setor. 

Entre elas estão: pacotes de serviços de mobilidade multimodal (o consumidor pode optar por utilizar 
seu veículo, o transporte coletivo, ferroviário, entre outros, dentro de um único fornecedor de serviços); 
compartilhamento de veículos cuja utilização é paga por hora; sistemas inteligentes de transporte 
para indicar o veículo de aluguel disponível mais próximo; ou ainda, um serviço que indicaria o veículo 
compartilhado mais próximo que irá para o destino informado pelo usuário e cujo custo pudesse ser rateado 
entre os passageiros. E se esse serviço gerasse renda para o condutor, nos moldes da cogeração de energia 
elétrica? Ou seja, do mesmo modo que o proprietário que gerar excedente de energia poderá vendê-la para 
a rede elétrica, o proprietário de veículo poderia vender seu espaço excedente para outros passageiros com 
destinos semelhantes.

Ou seja, existem diferentes modelos de negócio que podem se tornar alternativas para o consumidor de 
produtos automotivos, sejam esses modelos concorrentes, complementares ou até substitutos.

5.7.20  Mudança na relação entre sindicatos patronais e de 
trabalhadores da RMC

De acordo com os resultados das etapas anteriores da prospectiva estratégica para o Setor Automotivo, 
a relação entre os sindicatos patronais e de trabalhadores do Setor Automotivo da RMC mudará. As 
alternativas apresentadas aos especialistas foram: 

Dificuldade considerável nas relações em comparação aos padrões atuais

Leve dificuldade nas relações em comparação aos padrões atuais

Manutenção das relações em comparação aos padrões atuais
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Leve melhora das relações em comparação aos padrões atuais

Melhora considerável das relações em comparação aos padrões atuais

PRIMEIRA RODADA

Os especialistas consultados responderam de maneira heterogênea sobre esse tema. Dentre as alternativas, 
três tiveram níveis semelhantes de resposta. A resposta mais frequente foi “uma leve melhoria das relações 
em comparação aos padrões atuais”, com 37 votos. 

Figura 75 - Relação entre sindicatos patronais e de trabalhadores da RMC no ano 2020 – 1ª 
rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Não obstante, a opção pela “manutenção das relações em comparação aos padrões atuais” obteve 35 
votos, seguida de “leve dificuldade nas relações em comparação aos padrões atuais” que obteve um voto 
a menos. Ou seja, não há uma definição de como as relações entre os sindicatos do Setor Automotivo se 
comportarão. Uma vez que essa questão foi adicionada ao sistema do Setor Automotivo da RMC pelos 
especialistas participantes do painel de validação de variáveis e construção de hipóteses, a falta de 
definição acerca do tema revela a complexidade das relações atuais e futuras. De fato, uma nova rodada 
de especialistas se fez necessária a fim de possibilitar uma maior convergência de opiniões. 
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SEGUNDA RODADA

Já na segunda rodada, a alternativa de “leve melhora na relação em comparação aos padrões atuais” ganhou 
força e atingiu 43% dos respondentes. Por outro lado, as outras duas opções que haviam demonstrado 
elevada representatividade “leve dificuldade...” e “manutenção...”, mantiveram suas participações 
aproximadas. Sugere-se que a hipótese de “leve melhora...” seja levada em conta por apresentar maior 
ocorrência e maior ganho em relação à primeira rodada. A complexidade dessa variável, relacionada aos 
atores econômicos envolvidos e à natureza transversal de suas causas e consequências, é um sinal de 
que essa questão ainda não apresenta um verdadeiro consenso e representa um ponto fundamental de 
observação no desenvolver do cenário.

Figura 76 - Relação entre sindicatos patronais e de trabalhadores da RMC no ano 2020 – 2ª 
rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

5.7.21  Ganho de produtividade do Setor Automotivo

A produtividade do Setor Automotivo é tradicionalmente crescente. Novas tecnologias e novos modelos de 
gestão foram responsáveis por uma escalada na produtividade. Os especialistas foram consultados a fim de 
saber qual será o ganho de produtividade no ano 2020 em relação aos padrões atuais. Com relativo consenso, 
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quase 30% dos especialistas consultados acreditam em um ganho de produtividade de 30% até o ano de 
2020. Essa taxa, em valores anuais, representa 2,4% de ganho de produtividade e é considerada razoável46. 

Figura 77 - Ganho de produtividade do Setor Automotivo até o ano 2020

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Esse ritmo de crescimento da produtividade do setor não é de maneira alguma expressivo e pode significar 
uma perda de competitividade do Brasil em relação aos demais países produtores47. 

5.7.22  Novo arranjo produtivo mais provável

De acordo com os resultados das entrevistas com os membros do comitê estratégico da indústria automotiva 
da RMC, um novo arranjo produtivo para o setor surgirá no ano de 2020. Esse arranjo pode ser focado em 
custos e melhoria de processos, ou em eficiência energética e design; ou ainda em segurança veicular e 
sistemas inteligentes de transporte. Cada uma das alternativas exige competências, cadeias produtivas 

46  Tanto a média quanto a mediana apontam para a mesma tendência, dando relativa robustez ao resultado.  Tanto a média quanto a mediana apontam para a mesma tendência, dando relativa robustez ao resultado.
47  De acordo com o USDL (United States Department of Labor), a média de crescimento de produtividade industrial dos EUA,   De acordo com o USDL (United States Department of Labor), a média de crescimento de produtividade industrial dos EUA, 
Canada, Japão, Coreia do Sul, França e Alemanha, no período de 2000 a 2007 foi de 4,6% a.a.
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e relacionamentos específicos. Construída de maneira a forçar a escolha de uma alternativa somente, os 
especialistas tiveram de optar entre as seguintes alternativas:

 Surgimento de um novo arranjo produtivo focado em custos e processos produtivos

Surgimento de um novo arranjo produtivo focado em eficiência, energia e design

Surgimento de um novo arranjo produtivo focado em segurança e sistemas inteligentes de transporte

PRIMEIRA RODADA

Os respondentes optaram em 1º lugar por um arranjo produtivo focado em custos e processos produtivos. 
Essa alternativa teve 56 votos (aproximadamente 45% da amostra) e sugere que o setor focará em fazer 
melhor o que já faz hoje, voltado para seus processos fabris. Em um próximo segundo lugar, com 51 votos, 
veio a alternativa de um arranjo focado em eficiência, energia e design. Nesse sentido, o foco no produto 
automotivo se faz mais presente, adequando-o ao mercado e oferecendo produtos mais econômicos e 
direcionados ao consumidor do ano 2020. Por fim, com somente 15% dos votos, o arranjo focado em 
segurança e sistemas inteligentes de transporte, que mostraria um arranjo voltado à infraestrutura e aos 
meios e vias de transporte.

Figura 78 - Arranjo produtivo mais provável no ano 2020 - 1ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Apesar de não serem inteiramente mutuamente exclusivos, o foco e direcionamento dos arranjos produtivos 
do setor influenciam diretamente nas escolhas de produtos, mercados, fornecedores, materiais, mão de 
obra, competências, alianças e parcerias necessárias para torná-los viáveis. Devido à falta de consenso 
dentre os especialistas, uma nova rodada se fez necessária.

SEGUNDA RODADA

A resposta mais frequente foi, novamente, “surgimento de um novo arranjo produtivo focado em custos 
e processos produtivos”. Entretanto, nessa rodada ela representou mais de 50% das escolhas dos 
especialistas. A segunda opção também se manteve em valores relativos, mas a busca pelo consenso 
sugere que a alternativa mais escolhida pode ser considerada para a construção do cenário. 

Figura 79 - Arranjo produtivo mais provável no ano 2020 - 2ª rodada

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Este é um tema polêmico, já que as opções não se excluem diretamente e suas causas e repercussões 
são profundas em um polo como a RMC., o Setor Automotivo da RMC pode se deparar com escolhas 
que determinarão o seu papel na indústria. Isto se deve ao fato de que a RMC tenderá a ter seus custos 
de produção estáveis em relação aos valores atuais, mas, por outro lado, a indústria automotiva global 
se focará exatamente na redução de custos e nos processos produtivos. Em um cenário de mão de obra 
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insuficiente, de maior uso de joint-ventures, de menores barreiras de entrada e de novos entrantes regionais 
(somente para citar alguns complicadores)48, a Setor Automotivo da RMC tem um desafio pela frente.

5.7.23  Localização e intensidade das atividades de P&D do Setor 
Automotivo - maior probabilidade

Grandes incertezas surgirão quanto à localização e intensidade das atividades de P&D na indústria 
automotiva. Quando indagados sobre qual será a localização e intensidade das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento do Setor Automotivo, os especialistas contaram com as seguintes alternativas:

Concentração das atividades de P&D principalmente em países desenvolvidos

Aumento das atividades de P&D nos países emergentes, com pequena participação do Brasil

 Aumento das atividades de P&D nos países emergentes, incluindo o Brasil e concentrado em São Paulo

 Aumento das atividades de P&D nos países emergentes, incluindo o Brasil com participação importante do Paraná

As respostas se concentraram no aumento das atividades de P&D nos países emergentes. Por outro lado, 
41,6% dos especialistas acreditam, no entanto, que dentre as atividades de P&D que forem desenvolvidas 
no Brasil, haverá uma concentração destas no estado de São Paulo49. Ao todo, somente 20% dos 
especialistas acreditam que o estado do Paraná terá participação importante no P&D automotivo realizado 
no Brasil.

48  Ver itens 5.7.7/ 5.7.9/ 5.7.11/ 5.7.18  Ver itens 5.7.7/ 5.7.9/ 5.7.11/ 5.7.18
49  Esse resultado se confi rma nas tendências de mediana e moda  Esse resultado se confirma nas tendências de mediana e moda
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Figura 80 - Localização e intensidade das atividades de P&D do Setor Automotivo no ano 
2020 - maior probabilidade

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Importantes implicações para a RMC podem ser extraídas desses resultados. Dentre elas, a necessidade 
de definição por parte do Setor Automotivo da RMC de qual será a sua estratégia de longo prazo. A busca 
por atividades de P&D pode garantir um novo ciclo de investimentos, mas esta hipótese parece improvável 
já que o arranjo produtivo do Setor Automotivo se voltará para o foco em custos e processos produtivos 
(ver item 5.7.22).
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6  Trajetórias para os Cenários Prospectivos 
do Setor Automotivo da RMC para o ano 2020

Os cenários prospectivos resultantes das entrevistas com os membros do comitê estratégico do Setor 
Automotivo da RMC e das consultas a especialistas permitem vislumbrar o horizonte de longo prazo 
do Setor Automotivo, seja o “desejável” ou o “mais provável”. No entanto, faz-se necessário criar um 
panorama dos cenários prospectivos construídos, ou seja, uma história sobre como os cenários podem vir 
a se desenvolver.

Esse exercício permite ao leitor tornar os cenários mais claros por meio do exercício de construir o 
relacionamento entre as variáveis em jogo do sistema estudado. A seguir, encontram-se as trajetórias 
para os dois cenários principais: o cenário desejável, ou que se optou por chamar de “Futuro Sustentável”; 
e o cenário mais provável, chamado aqui de “Futuro de Contingências”.

6.1  Cenário desejável: O Futuro Sustentável

Ano 2020, o Brasil se consolida como uma das maiores democracias do planeta. A maior maturidade 
política da sociedade organizada permite com que uma reforma tributária e trabalhista agilize a economia 
brasileira. É mais fácil para a indústria pagar impostos e gerenciar suas contratações, que começam a 
acontecer em maior número para suprir a demanda resultante do maior capital disponível nas mãos das 
famílias. Um círculo virtuoso se estabelece, elevando o poder de compra da população fortalecendo o 
mercado interno e as indústrias no país. 

No ambiente externo, acordos de comércio se fortalecem, reduzindo as barreiras tarifárias e impulsionando 
o comércio internacional. O acesso a mercados externos é facilitado e novas oportunidades do negócio 
surgem tanto no sentido sul-norte quanto norte-sul.
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A sociedade também prioriza a melhoria da infraestrutura logística e de transportes, e uma rede integrada 
de transporte começa a tomar vida. Rodovias e ferrovias ganham em qualidade e aumentam em capacidade. 
As duplicações dos principais eixos de transporte no Brasil estão concluídas e as ligações com o MERCOSUL 
permitem o fácil acesso aos mercados do continente. As BRs 101, 116, 040, 381 e 262, juntamente com 
as principais rodovias estaduais, formam uma grande rede de ligação entre as grandes e médias cidades 
brasileiras. As concessionárias ferroviárias concluem investimentos nos contornos ferroviários das grandes 
cidades, melhoram os traçados de suas linhas e disponibilizam serviços cada vez mais ágeis e integrados. 
Os primeiros ramais de trens de alta velocidade já estão em operação, ligando Curitiba a São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. Como consequência disso, as companhias aéreas dedicam mais espaço para 
cargas de alto valor agregado. Os portos brasileiros têm boa parte de sua movimentação nas rotas de 
cabotagem. A concorrência entre os modais reduz os custos de transporte no Brasil. Portos e aeroportos 
industriais atraem indústrias exportadoras e melhoram o saldo da balança de pagamentos brasileira. 

O governo desenvolve uma política industrial com incentivos fiscais, criação de novos cursos para 
a indústria, linhas de financiamentos e acordos de cooperação e livre comércio, focados na inovação, 
pesquisa e desenvolvimento. A indústria automotiva responde, trazendo o desenvolvimento de plataformas 
e autopeças para o país, que são também exportadas para países desenvolvidos e emergentes. A indústria 
automotiva ganha ainda mais destaque nas exportações brasileiras.

O resultado dos investimentos realizados anos antes, tanto pelo governo quanto pela indústria, reflete-se 
na maior qualificação da mão de obra, treinada em universidades e centros técnicos modernos, integrados 
com a indústria.  A mão de obra melhor instruída é também mais exigente e participativa na sociedade. 
Uma prova disso é o crescente interesse pelo meio ambiente e a elevada exigência dos consumidores 
por produtos e serviços sustentáveis como, por exemplo, o maior uso do transporte coletivo e de meios 
alternativos de mobilidademesmo entre proprietários de veículos. O engajamento social também se dá na 
forma de organizações de classe e sindicatos mais alinhados com o desenvolvimento sustentável, o que 
gera uma convergência com os sindicatos patronais em prol do desenvolvimento. 

A sustentabilidade surge também com a introdução de energias renováveis na matriz de transporte 
brasileira. O biodiesel já ocupa uma parcela significativa e os veículos comerciais flex surgem na forma 
de biodiesel-gás, biodiesel-elétrico, entre outros. O transporte coletivo é menos poluente e se torna mais 
atrativo. Já é comum a utilização de motores híbridos nos veículos de passeio (o primeiro híbrido elétrico 
de etanol é brasileiro!). Veículos elétricos “plug-in”50 já fazem parte da linha de alguns fabricantes e os 
testes das redes de distribuição se iniciam em algumas cidades.

A propriedade de um veículo de passageiros começa a ser repensada. A maior renda dos brasileiros 
eleva a densidade veicular e o governo estimula a renovação da frota, incentivando a compra de veículos 
compactos e eficientes, reduzindo a idade média da frota. Práticas de “carpool”51, serviços de aluguel de 

50  Veículos elétricos que se abastecem via rede de distribuição elétrica convencional  Veículos elétricos que se abastecem via rede de distribuição elétrica convencional
51  Caronas e compartilhamento de veículos entre origens e destinos semelhantes  Caronas e compartilhamento de veículos entre origens e destinos semelhantes
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veículos, planos de motorização oferecem cada vez mais vantagens em adquirir um pacote de mobilidade 
que inclua um meio de transporte pessoal, seguros, combustíveis e manutenção. Uma nova forma de 
concorrência começa a surgir, mais focada no veículo como serviço do que como um produto.

 A conjunção desses fatores culmina por criar uma nova indústria automotiva. Novas tecnologias focadas 
em eficiência, energia e design estimularam a criação de novas empresas e “start-ups”52, cada vez mais 
especializadas em tecnologias de ponta: motores elétricos, baterias, eletrônica embarcada, sistemas 
de injeção e nanomateriais. Essas empresas competem pelos novos nichos criados com a revolução 
tecnológica da indústria automotiva e tornaram-se players globais, conhecidos por sua capacidade de 
inovação. A produtividade do setor também aumenta, devido à maturidade dos sistemas gerenciais e de 
produção enxuta. Esses acontecimentos não ocorrem somente nos mercados tradicionais, mas também 
nos mercados emergentes de alto crescimento. Em termos relativos, parte da produção de veículos e 
autopeças migra para os países emergentes, enquanto os países desenvolvidos se especializam cada 
vez mais em veículos alternativos, de luxo e segmentos especializados. O crescimento da indústria se dá 
principalmente de forma orgânica com algum uso de fusões, aquisições e joint-ventures, principalmente 
nos mercados emergentes.

A RMC, ciente das oportunidades do setor, posiciona-se de maneira a capacitar sua mão de obra 
especializada e reduzir seu custo de produção, tornando-se um polo importante para o Setor Automotivo 
mundial e transformando a indústria automotiva na principal indústria do Estado do Paraná.

6.2  Cenário mais provável: O Futuro de Contingências

Ano 2020, o Brasil, a maior democracia do hemisfério sul, continua em processo de consolidação. Sua 
sociedade organizada se mobiliza para conter o inchaço da máquina governamental e contribui para 
interromper o crescimento da carga tributária, que estabiliza entre 31 e 40% do PIB brasileiro. Isso foi 
possível com pequenos ajustes nas legislações tributária e trabalhista que tiveram sua defasagem reduzida 
em relação às de outras grandes economias do planeta. Esse pequeno avanço nas importantes reformas 
desacelera o crescimento econômico, limitando o crescimento da renda das famílias que oscila entre 12 e 
13 mil dólares per capita (em paridade de poder de compra), ou seja, cerca de 20% a mais do que ao final 
da primeira década do século XXI. Não obstante, o crescimento da economia brasileira estimula acordos 
comerciais, reduzindo as barreiras aos mercados externos e facilitando o acesso das empresas brasileiras 
às cadeias de suprimento e canais de distribuição no exterior.

No que diz respeito à infraestrutura, os pequenos avanços nas reformas tributária e trabalhista limitam 
os investimentos públicos e privados na infraestrutura logística e de transportes. Somente os projetos 

52  Novos empreendimentos  Novos empreendimentos
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prioritários, como duplicações e contornos rodoviários no sudeste e sul, são concluídos. Do mesmo modo, 
importantes linhas ferroviárias ainda não estão em funcionamento, retendo a expansão da multimodalidade. 
Os portos se estruturaram para receber navios maiores, mas a cabotagem ainda é pouco utilizada. Os 
aeroportos se adéquam para receber mais voos e têm maior capacidade de armazenagem, mas nos picos 
de uso ainda apresentam problemas. A natureza incremental e reativa das melhorias da infraestrutura 
limita a capacidade exportadora da indústria. 

Em contrapartida, o governo desenvolve uma política industrial com incentivos fiscais, criação de novos 
cursos para a indústria, linhas de financiamentos e acordos de cooperação e livre comércio, focados na 
inovação, pesquisa e desenvolvimento. A indústria automotiva fez sua parte, trazendo o desenvolvimento de 
plataformas e autopeças para o país (em especial no estado de São Paulo) cujas exportações contemplam 
tanto países desenvolvidos quanto emergentes. Desta forma, as exportações do setor crescem para o 
patamar de USD 21 bilhões (ante os USD 17 bilhões de 2008). Assim, ela se mantém como uma indústria-
chave para a balança de pagamentos brasileira.

O resultado dos investimentos voltados para a mão de obra realizados anos antes, tanto pelo governo, 
quanto pela indústria, reflete-se na maior qualificação de pessoal, porém, ainda há um déficit de profissionais 
qualificados. Outros setores como o de petróleo e gás disputam com o automotivo pelas melhores cabeças, 
criando uma rotatividade de recursos humanos acima do que a desejável. Esta carência de mão de obra se 
torna um fator importante na decisão de investimentos das empresas. 

Os melhores salários decorrentes da escassez de mão de obra e o aumento da renda per capita impulsionam 
o consumo. A mão de obra melhor instruída é também mais exigente e participativa na sociedade. Uma 
prova disso é o crescente interesse pelo meio ambiente e a elevada exigência dos consumidores por 
produtos e serviços sustentáveis como, por exemplo, o maior uso do transporte coletivo e de meios 
alternativos de mobilidade mesmo entre proprietários de veículos (pesquisa recente afirma que 20% dos 
proprietários utilizam meios alternativos de transporte). Outra forma de manifestação da mão de obra se 
dá por meio de organizações de classe e sindicatos, ligeiramente mais alinhados com o desenvolvimento 
econômico, o que resulta em menos atritos com os sindicatos patronais. 

O movimento rumo ao incremento da participação dos combustíveis renováveis na matriz de transporte 
brasileira se fortaleceu. O etanol corresponde agora a 60% do volume de combustíveis para o transporte 
rodoviário. O GNV consolida-se com 10% de participação, principalmente entre frotistas, e também com 
experiências bem-sucedidas no transporte público. Por pressão principalmente da indústria e da sociedade 
civil, o diesel é liberado para veículos de passeio e atinge 10% da matriz, com taxistas e consumidores 
interessados em desempenho e economia liderando o grupo. Um nicho de mercado surge nos últimos 
anos: veículos elétricos. Eles já contribuem para que a participação da eletricidade atinja 5% da matriz 
energética e são limitados tanto pela infraestrutura quanto pelos preços elevados. A gasolina, por sua vez, 
se limita em 15% do mercado. Testes com hidrogênio e outros combustíveis não são expressivos, apesar 
da ampla divulgação na mídia.   
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Tantas mudanças fizeram com que o mercado automotivo e a propriedade de um veículo de passageiros 
começassem a ser repensados. A maior renda dos brasileiros elevou a densidade veicular e o governo 
estimulou a renovação da frota, incentivando a compra de veículos compactos e eficientes. Essas ações 
elevaram as vendas de veículos novos, e, no ano 2020, as vendas são 20% maiores que em 2008. A 
renovação da frota reduziu a idade média dos veículos de 10 para sete anos. Novas práticas começam 
a aparecer, como “carpool” e serviços de aluguel pontual de veículos. Planos de motorização passam a 
oferecer cada vez mais vantagens em adquirir um pacote de mobilidade que inclua um meio de transporte 
pessoal, seguros, combustíveis e manutenção. Uma nova forma de concorrência começa a surgir, mais 
focada no veículo como serviço do que como um produto.

 A conjunção desses fatores culminou por criar uma indústria automotiva mais produtiva. Novas tecnologias 
de gestão focadas em custos e processos produtivos resultaram em um aumento da produtividade da 
indústria em 30% em relação à década anterior. Também surgiu um pequeno grupo de novas empresas 
e “start-ups”.  Elas são conhecidas pela agilidade em suprir as peculiaridades dos mercados nos quais 
estão inseridas e também por sua especialização tecnológica em motores elétricos, baterias, eletrônica 
embarcada, sistemas de injeção, nanomateriais entre outros. 

Tantos acontecimentos e mudanças não aconteceram somente nos mercados tradicionais, mas também 
nos mercados emergentes de alto crescimento. Em termos relativos, parte da produção de veículos e 
autopeças migrou para os países emergentes que atingem o patamar de 40% da produção global. China, 
Índia, Brasil e Rússia lideram esse crescimento, que representa um salto em relação aos 22% que detinham 
nas décadas anteriores. Por outro lado, os países desenvolvidos agora focam sua produção em veículos 
alternativos, de luxo e segmentos especializados, mantendo uma participação de 50% da produção total 
(uma queda de 12 pontos percentuais em relação à década anterior). A estratégia de crescimento da 
indústria se deu principalmente na forma de fusões, aquisições e joint-ventures entre concorrentes e não 
com fornecedores e clientes. Esses movimentos globais foram motivados pela necessidade de ganhos de 
escala e reforçam a especialização tecnológica e o foco nas competências essenciais de cada indústria.

No âmbito local, e mais especificamente na RMC, mesmo com o crescimento das indústrias petroquímicas 
e de alimentos, a indústria automotiva se manteve como uma das três indústrias mais importantes para 
sua economia. Ciente dessa importância, a RMC posiciona-se de maneira a minimizar a carência de mão de 
obra especializada e estabilizar seu custo de produção em relação aos outros polos brasileiros, garantindo 
o seu lugar como importante polo produtivo regional.

Cenário da Indústria Automotiva: 
Região Metropolitana de Curitiba 2020
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Considerações Finais

A prospectiva, que também envolve a elaboração de cenários, pode ser vista uma como ferramenta de 
construção do futuro, que contribui na concepção e implementação de novas estratégias de desenvolvimento 
de um país, uma região, um setor, uma cadeia ou até mesmo de uma organização. Baseado em um esforço 
articulado e cooperativo de planejamento do futuro, este tipo de estudo induz os atores envolvidos a pensar 
sobre a importância dos estudos de futuro, da visão prospectiva, do planejamento de médio e longo prazo 
e da atuação conjunta para o aumento da competitividade e o alcance da sustentabilidade da indústria.

Nesse contexto o Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL Paraná (ODI/PR) lançou-se em um projeto 
de construção de cenários junto ao Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba. Tendo como base 
um diagnóstico do setor e suas tendências, um esforço efetivo de articulação com o setor aconteceu a partir de 
agosto de 2008. Envolvendo diversos atores, foram incitadas discussões de nível estratégico ou de assuntos 
conjunturais, a partir das quais foi definido o direcionamento estratégico do estudo e foram identificados os 
elementos mais impactantes para o setor, importantes na construção dos cenários.

Esta iniciativa pioneira do ODI/PR em articular o Setor Automotivo da RMC para pensar o futuro pode ser 
considerada um ganho de competitividade para as organizações nele incluídas, pois pensando e agindo 
coletivamente as ações tendem a ser sustentáveis no longo prazo. Por isso, fica o agradecimento aos 
membros do Comitê Estratégico e aos especialistas que, com seu conhecimento das práticas setoriais, 
contribuíram efetivamente para a consolidação do estudo.

A construção de cenários para o Setor Automotivo enfocando a RMC, experiência que é compartilhada 
nesta publicação, agora está disponível para este setor e para outros setores e organizações interessados 
na natureza deste estudo. Cabe ressaltar que este resultado pode subsidiar a tomada de decisão ao 
fornecer informações estratégicas diferenciadas e de qualidade para os atores envolvidos no setor. Seus 
planos estratégicos poderão contemplar informações aqui dispostas, promovendo assim uma melhor 
adequação ao futuro desejado.

Finalmente fica nesta publicação registrado um convite para que os atores do Setor Automotivo não 
só apropriem-se do conhecimento sobre cenários aqui demonstrado, mas também envolvam-se cada 
vez mais com atividades de prospectiva estratégica, tanto as realizadas pelo Sistema Indústria quanto 
desenvolvendo as suas próprias. Para dar sequência às atividades até agora desenvolvidas sugerem-se a 
prática da inteligência competitiva e o monitoramento setorial em conjunto com a articulação do setor. E, 
assim, pensando-se coletivamente o futuro desejado para o setor de forma contínua, as ações cooperativas 
e articuladas podem ser colocadas em prática hoje para construir o amanhã.
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Anexos - Estatísticas Completas 
da Consulta a Especialistas

Anexo A - Tendência de aumento das exportações

PRIMEIRA RODADA

Tabela 17 - Tendência de aumento nas exportações no ano 2020 – 1ª rodada: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 18 - Tendência de aumento das exportações no ano 2020 – 1ª rodada: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tabela 19 – Tendência de aumento das exportações no ano 2020 - 2.a rodada: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 20 - Tendência de aumento das exportações no ano 2020 - 2.ª rodada: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo B - Crescimento do PIB per capita brasileiro

PRIMEIRA RODADA

Tabela 21 - Crescimento do PIB per capita brasileiro no ano 2020 - 1ª rodada: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 22 - Crescimento do PIB per capita brasileiro no ano 2020 - 1.ª rodada: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tabela 23 - Crescimento do PIB per capita brasileiro no ano 2020 - 2ª rodada: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 24 - Crescimento do PIB per capita brasileiro no ano 2020 - 2.a rodada: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo C - Representatividade econômica do Setor 
Automotivo da RMC

Tabela 25 - Representatividade econômica do Setor Automotivo da RMC no ano 2020: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 26 - Representatividade econômica do Setor Automotivo da RMC no ano 2020: frequência 
de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo D - Matriz de transporte automotiva brasileira

PARTICIPAÇÃO DO ETANOL NA MATRIZ DE TRANSPORTE AUTOMOTIVA 
BRASILEIRA

Tabela 27 - Participação do etanol na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 2020: 
resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 28 - Participação do etanol na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 2020: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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PARTICIPAÇÃO DO GNV NA MATRIZ DE TRANSPORTE AUTOMOTIVA 
BRASILEIRA

Tabela 29 - Participação do GNV na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 2020: 
resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 30 - Participação do GNV na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 2020: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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PARTICIPAÇÃO DO DIESEL (AUTOMÓVEIS DE PASSEIO) NA MATRIZ DE 
TRANSPORTE AUTOMOTIVA BRASILEIRA

Tabela 31 - Participação do diesel (automóveis de passeio) na matriz de transporte 
automotiva brasileira no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 32 - Participação do diesel (automóveis de passeio) na matriz de transporte 
automotiva brasileira no ano 2020: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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PARTICIPAÇÃO DA ELETRICIDADE NA MATRIZ DE TRANSPORTE 
AUTOMOTIVA BRASILEIRA

Tabela 33 - Participação da eletricidade na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 
2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 34 - Participação da eletricidade na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 
2020: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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PARTICIPAÇÃO DO HIDROGÊNIO NA MATRIZ DE TRANSPORTE 
AUTOMOTIVA BRASILEIRA

Tabela 35 - Participação do hidrogênio na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 
2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 36 - Participação do hidrogênio na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 
2020: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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PARTICIPAÇÃO DE “OUTROS” NA MATRIZ DE TRANSPORTE AUTOMOTIVA 
BRASILEIRA

Tabela 37 - Participação de “outros” na matriz de transporte automotiva brasileira no ano 
2020: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo E - Carga tributária brasileira

Tabela 38 - Carga tributária brasileira no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 39 - Carga tributária brasileira no ano 2020: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo F - Política industrial mais provável

PRIMEIRA RODADA

Tabela 40 - Política industrial mais provável no ano 2020 – 1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 41 - Política industrial mais provável no ano 2020 – 1ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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SEGUNDA RODADA

Tabela 42 - Política industrial mais provável no ano 2020 – 2ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 43 - Política industrial mais provável no ano 2020 – 2ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo G - Probabilidade de queda das barreiras de 
entrada

PRIMEIRA RODADA

PROBABILIDADE DE QUEDA DAS BARREIRAS DE ENTRADA, 
PRINCIPALMENTE COMERCIAIS

Tabela 44 - Probabilidade das barreiras de entrada no ano 2020, principalmente comerciais - 
1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 45 - Probabilidade das barreiras de entrada no ano 2020, principalmente comerciais - 
1ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

PROBABILIDADE DE QUEDA DAS BARREIRAS DE ENTRADA, 
PRINCIPALMENTE TECNOLÓGICAS

Tabela 46 - Probabilidade de queda das barreiras de entrada no ano 2020, principalmente 
tecnológicas - 1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 47 - Probabilidade de queda das barreiras de entrada no ano 2020, principalmente 
tecnológicas - 1ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tabela 48 - Probabilidade de queda das barreiras de entrada no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 49 - Probabilidade de queda das barreiras de entrada no ano 2020: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo H - Tendência da cadeia de suprimentos 
automotiva

PRIMEIRA RODADA

Tabela 50 - Tendências da cadeia de suprimentos automotiva no ano 2020 – 1ª rodada: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 51 - Tendências da cadeia de suprimentos automotiva no ano 2020 – 1ª rodada: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tabela 52 - Tendências da cadeia de suprimentos automotiva no ano 2020 – 2ª rodada: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 53 - Tendências da cadeia de suprimentos automotiva no ano 2020 – 2ª rodada: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo I - Estratégias de crescimento das indústrias do 
Setor Automotivo

Tabela 54 - Estratégias de crescimento das indústrias do Setor Automotivo no ano 2020: 
resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 55 - Estratégias de crescimento das indústrias do Setor Automotivo no ano 2020: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo J - Participação da produção de veículos 
automotivos

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS

Tabela 56 – Participação dos países desenvolvidos na produção automotiva no ano 2020: 
resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 57 – Participação dos países desenvolvidos na produção automotiva no ano 2020: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BRICs

Tabela 58 – Participação dos BRICs na produção automotiva no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 59 – Participação dos BRICs na produção automotiva no ano 2020: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS “OUTROS”

Tabela 60 – Participação dos “outros” na produção automotiva no ano 2020: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 61 – Participação dos “outros” na produção automotiva no ano 2020: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tabela 62 – Participação dos BRICs na produção automotiva no ano 2020 – 2ª rodada: resumo 
estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 63 – Participação dos BRICs na produção automotiva no ano 2020 – 2ª rodada: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo K - Posicionamento dos novos entrantes - mais 
provável

PRIMEIRA RODADA

Tabela 64 – Posicionamento dos novos entrantes no ano 2020 – 1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 65 – Posicionamento dos novos entrantes - mais provável - 1ª rodada: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tabela 66 – Posicionamento dos novos entrantes no ano 2020 – 2ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 67 – Posicionamento dos novos entrantes no ano 2020 - 2ª rodada: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo L - Melhoria da infraestrutura de transporte do 
Brasil

Tabela 68 - Melhoria da infraestrutura de transporte do Brasil no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 69 - Melhoria da infraestrutura de transporte do Brasil no ano 2020: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo M - Relação custo x benefício da propriedade de 
veículos no Brasil

Tabela 70 - Relação custo x benefício da propriedade de veículos no Brasil no ano 2020: 
resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 71 - Relação custo x benefício da propriedade de veículos no Brasil no ano 2020: 
frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Anexo N - Densidade veicular no Brasil

PRIMEIRA RODADA

Tabela 72 - Densidade veicular no Brasil no ano 2020 – 1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 73 - Densidade veicular no Brasil no ano 2020 – 1ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

SEGUNDA RODADA

Tabela 74 - Densidade veicular no Brasil no ano 2020 – 2ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Tabela 75 - Densidade veicular no Brasil no ano 2020 – 1ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo O - Vendas de veículos novos no Brasil

Tabela 76 – Venda de veículos no Brasil no ano 2020: causas prováveis

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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AUMENTO DAS VENDAS DE VEÍCULOS NOVOS NO BRASIL

Tabela 77 - Aumento das vendas de veículos novos no Brasil no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 78 - Aumento das vendas de veículos novos no Brasil no ano 2020: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

rede de competencias versao03jan10.indd   211 07/01/2010   19:15:43



212

Anexo P - Idade média da frota brasileira

Tabela 79 - Idade média da frota brasileira no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 80 - Idade média da frota brasileira no ano 2020: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo Q - Custo de produção da RMC em relação ao 
Brasil

Tabela 81 - Custo de produção da RMC no ano 2020 em relação ao Brasil: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 82 - Custo de produção da RMC no ano 2020 em relação ao Brasil: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo R - Mão de obra qualificada da RMC

PRIMEIRA RODADA

Tabela 83 - Mão de obra qualificada da RMC no ano 2020 - 1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 84 - Mão de obra qualificada da RMC no ano 2020 - 1ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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SEGUNDA RODADA

Tabela 85 - Mão de obra qualificada da RMC no ano 2020 - 2ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 86 - Mão de obra qualificada da RMC no ano 2020 - 2ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo S - Probabilidade do consumidor de veículos 
usarem prioritariamente transportes alternativos

Tabela 87 - Probabilidade do consumidor de veículos usarem prioritariamente transportes 
alternativos no ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 88 - Probabilidade do consumidor de veículos usarem prioritariamente transportes 
alternativos no ano 2020: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo T - Mudança na relação entre sindicatos 
patronais e de trabalhadores da RMC

PRIMEIRA RODADA

Tabela 89 - Mudança na relação entre sindicatos patronais e de trabalhadores da RMC no 
ano 2020 – 1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 90 - Mudança na relação entre sindicatos patronais e de trabalhadores da RMC no 
ano 2020 – 1ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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SEGUNDA RODADA

Tabela 91 - Mudança na relação entre sindicatos patronais e de trabalhadores da RMC no 
ano 2020 – 2ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 92 - Mudança na relação entre sindicatos patronais e de trabalhadores da RMC no 
ano 2020 – 2ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo U - Ganho de produtividade do Setor Automotivo

Tabela 93 - Ganho de produtividade do Setor Automotivo até o ano 2020: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 94 - Ganho de produtividade do Setor Automotivo até o ano 2020: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo V - Novo arranjo produtivo mais provável

PRIMEIRA RODADA

Tabela 95 - Novo arranjo produtivo mais provável no ano 2020 - 1ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 96 - Novo arranjo produtivo mais provável no ano 2020 - 1.ª rodada: frequência de 
respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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SEGUNDA RODADA

Tabela 97 - Novo arranjo produtivo mais provável no ano 2020 - 2.ª rodada: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 98 - Novo arranjo produtivo no ano 2020 - 2.ª rodada: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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Anexo X - Localização e intensidade das atividades de 
P&D do Setor Automotivo - maior probabilidade

Tabela 99 - Localização e intensidade das atividades de P&D do Setor Automotivo no ano 
2020 - maior probabilidade: resumo estatístico

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR

Tabela 100 - Localização e intensidade das atividades de P&D do Setor Automotivo no ano 
2020 - maior probabilidade: frequência de respostas

Fonte: Elaborado pela equipe do ODI/PR
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