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TEMA VARIÁVEL

CENÁRIO DESEJÁVEL MAIS FREQUENTE CENÁRIO PROVÁVEL MAIS FREQUENTE

1ª RODADA
PESQUISA “CENÁRIOS DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

RMC PARA O ANO DE 2020”

2ª RODADA
PESQUISA “CENÁRIOS DA 
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

RMC PARA O ANO DE 2020”

Hipóteses alternativas Hipóteses alternativas

Hipóteses mais frequentes e comuns para os 2 cenários Hipóteses mais frequentes e comuns para os 2 cenários      

Hipóteses mais frequentes Hipóteses mais frequentes
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1 - comércio internacional do setor 
automotivo

aumento da exportação 
principalmente por conta de 
acordos de livre comércio

aumento da exportação 
principalmente por conta de 
acordos de livre comércio

entre 0% e 60% dos níveis atuais entre 0% e 20% dos níveis atuais

2 - PIB per capita global aumento do PIB per capita com 
maior distribuição de renda

aumento do PIB per capita com 
maior distribuição de renda entre 0% e 20% dos níveis atuais entre 11% e 20% dos níveis atuais

3 - representatividade econômica 
da indústria automotiva na RMC

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

3º maior VTI dentro da RMC 
(estabilidade)

3º maior VTI dentro da RMC 
(estabilidade)
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4 - combustíveis alternativos 
(renováveis)

aumento da oferta de tipos de 
combustíveis alternativos

aumento da oferta de tipos de 
combustíveis alternativos

etanol: 60% da matriz
GNV: 10% da matriz
diesel: 10% da matriz

eletricidade: 5% da matriz
hidrogênio: 0% da matriz

outros: 0% da matriz

etanol: 60% da matriz
GNV: 10% da matriz
diesel: 10% da matriz

eletricidade: 5% da matriz
hidrogênio: 0% da matriz

outros: 0% da matriz
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5 - legislação tributária, fiscal e 
trabalhista

diminução da carga tributária e 
dos encargos trabalhistas

manutenção da carga tributária e 
dos encargos trabalhistas

estabilidade em relação ao nível 
atual, entre 31% e 40% do PIB

estabilidade em relação ao nível atual, 
entre 31% e 40% do PIB

6 - política industrial para o setor

direcionamento dos incentivos 
para P&D e design tanto na 

indústria já existente quanto nas 
novas plantas

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

direcionamento dos incentivos 
para atrair novas plantas

direcionamento dos incentivos 
para P&D e design tanto na 

indústria já existente, quanto para 
as 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 as novas plantas
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7 - barreiras de entrada redução das barreiras de entrada, 
principalmente comerciais

redução das barreiras, 
principalmente tecnológicas

redução das barreiras de entrada, 
principalmente comerciais

barreiras tecnológicas: 
probabilidade de 40% de redução

barreiras comerciais: 
probabilidade de 60% de redução

barreiras tecnológicas: 
probabilidade de 50% de redução

maior probabilidade de queda das 
barreiras comerciais

8 - cadeia de suprimento ampliação da cadeia com maior 
especialização (novas tecnologias)

diminuição da cadeia 
(consolidação)

ampliação da cadeia com maior 
especialização (novas tecnologias)

consolidação (pequena/elevada) 
em relação à estrutura atual da 

cadeia de suprimentos

ampliação (pequena/elevada) da 
cadeia em relação à estrutura 

atual (maior especialização 
tecnológica)

estabilidade em relação à estrutura 
atual da cadeia de suprimentos

pequena ampliação da cadeia em relação 
à estrutura atual (maior especialização 

tecnológica)

9 - movimentos globais da 
indústria automotiva

crescimento principalmente por 
meio de joint-ventures e fusões e 

aquisições

crescimento principalmente 
orgânico

crescimento principalmente por 
meio de joint-ventures e fusões e 

aquisições

crescimento principalmente por 
meio de joint-ventures e fusões e 

aquisições

crescimento principalmente por meio de 
joint-ventures e fusões e aquisições

10 - produção de veículos 
e autopeças nos países 
desenvolvidos

redução dos níveis atuais mas 
com maior segmentação (veículos 

de luxo e veículos alternativos)

redução dos níveis atuais mas 
com maior segmentação (veículos 

de luxo e veículos alternativos)

a participação da produção dos 
países desenvolvidos passa a 
representar de 40% a 50% da 
produção mundial de veículos 

de passeio

a participação da produção dos países 
desenvolvidos passa a representar de 
40% a 50% da produção mundial de 

veículos de passeio

11 - produção de veículos e 
autopeças nos países emergentes

aumento dos níveis atuais com 
maior valor agregado

aumento dos níveis atuais com 
maior valor agregado 30% a 35% 40% a 50% 40%

12 - surgimento de novos 
entrantes

ganham escala global e 
apresentam produtos inovadores 

e substitutos

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em nichos e 

apresentam produtos inovadores 
e substitutos

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 ganham escala global e 

apresentam produtos inovadores 
e substitutos

ganham escala global e 
apresentam produtos inovadores 

e substitutos

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em nichos e 

apresentam produtos inovadores 
e substitutos

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em nichos, mas 

de baixo conteúdo tecnológico

novos entrantes se firmam regionalmente 
ou em nichos e apresentam produtos 

inovadores e substitutosnovos entrantes se firmam 
regionalmente ou em nichos e 

apresentam:
produtos de baixo conteúdo 

tecnológico
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13 - infraestrutura logística e de 
transporte

melhoria proativa da infraestrutura 
e de transporte multimodal por 

meio de privatizações

melhoria reativa da infraestrutura 
com limitado uso da 

multimodalidade
melhoria proativa de 30% melhoria reativa de 70%

melhoria proativa de 30%
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14 - características da demanda 
por produtos automotivos

aumento da relação custo x 
benefício da propriedade do 

veículo como produto industrial

mudança do paradigma da 
propriedade (produto) para a 

mobilidade (serviço)

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

mudança do paradigma da 
propriedade (produto) para a 

mobilidade (serviço)

mudança do paradigma da 
propriedade (produto) para a 

mobilidade (serviço)

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

15 - densidade veicular 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)

aumento da densidade veicular em 
mais de  30% (base 2008) entre 11% e 20% de aumento entre 31% e 40% de aumento entre 21% e 30% de aumento entre 31% e 40% de aumento

16 - vendas de veículos novos
diminuição principalmente 

por melhoria da eficiência do 
transporte público

aumento principalmente por 
aumento da renda

aumento principalmente por 
aumento da renda

aumento principalmente por meio 
da evolução tecnológica

aumento principalmente por 
aumento de renda em 20%

aumento principalmente por aumento de 
renda em 20%
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17 - características da frota veículos menores com menor 
idade média e vida útil

manutenção das características 
atuais com menor idade média

veículos menores com maior idade 
média e vida útil

manutenção das características 
atuais com menor idade média

a idade média da frota brasileira 
será de aproximadamente 7 anos

a idade média da frota brasileira será de 
aproximadamente 7 anos
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18 - vantagens da RMC redução do custo relativo 
comparado com outros polos

elevação do custo relativo 
comparado com outros polos

estabilidade do custo de produção 
relativamente aos outros polos 

no Brasil

estabilidade do custo de produção 
relativamente aos outros polos no Brasil
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19 - mão de obra qualificada suprimento adequado de mão de 
obra com facilidade de retenção

abundância de mão de obra 
qualificada

suprimento adequado de mão de 
obra com dificuldade de retenção

suprimento adequado de mão de 
obra com dificuldade de retenção

suprimento insuficiente de mão de 
obra com dificuldade de retenção

suprimento insuficiente de mão de obra 
com dificuldade de retenção

20 - perfil do consumidor exigente e usuário de transporte 
alternativo

exigente e não usuário de 
transporte alternativo

20% dos consumidores de 
produtos automotivos serão 

usuários frequentes de transportes 
alternativos

20% dos consumidores de produtos 
automotivos serão usuários frequentes de 

transportes alternativos

21 - relações trabalhistas
redução dos conflitos nas 

negociações com sindicatos 
trabalhistas

aumento da complexidade e 
dificuldade de entendimento, 

com alto poder de negociação do 
sindicato trabalhista

manutenção das relações atuais leve dificuldade nas relações em 
comparação aos padrões atuais

leve melhora das relações em 
comparação aos padrões atuais

manutenção das relações em 
comparação aos padrões atuais

leve melhora das relações em 
comparação aos padrões atuais

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

22 - sistemas produtivos aumento dos ganhos atuais de 
produtividade

aumento dos ganhos atuais de 
produtividade 30% 30%

23 - tecnologias em novos 
produtos

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

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 eficiência, 

energia e design

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em custos e 

processos

surgimento de um novo arranjo 
produtivo focado em segurança e 

sistemas inteligentes de transporte

surgimento de um novo arranjo produtivo 
focado em custos e processos

24 - pesquisa e desenvolvimento 
do setor automotivo

aumento em países emergentes 
incluindo o Brasil, mas 

concentrado em São Paulo

aumento em países emergentes 
incluindo o Brasil, mas 

concentrado em São Paulo

manutenção principalmente em 
países desenvolvidos

aumento em países emergentes 
incluindo o Brasil, mas 

concentrado em São Paulo

aumento em países emergentes incluindo 
o Brasil, mas concentrado em São Paulo



Metodologia: Prospectiva Estratégica
A prospectiva estratégica investiga futuros possíveis e explora suas possibilidades, identificando dentro deste grupo quais 

são os mais prováveis e os que são desejáveis. Esta investigação traz informações estratégicas que podem dar suporte à tomada 
decisões, e diferencia-se de outras metodologias de planejamento ao obter e analisar as opiniões de diversos atores de forma 
estruturada, interativa, participativa, coordenada e sinérgica.

Esta metodologia envolve um processo de desenvolvimento de visões possíveis do futuro a partir de uma reflexão coletiva, e 
entende que o amanhã desejado pode ser construído, contribuindo assim para o aumento da competitividade e o desenvolvimento 
de um país, território, setor ou cadeia econômica, empresa ou instituição pública.

Construção de Cenários
A antecipação de mudanças, ou de continuidades, permite a construção de cenários futuros, e torna possível que as 

organizações, setores ou cadeias possam se preparar mais adequadamente para ameaças e oportunidades provenientes do 
ambiente competitivo em que estão alocadas.

Os cenários construídos podem ser prováveis e desejáveis. Os prováveis são aqueles que possuem uma maior possibilidade 
de se realizar a partir das considerações e projeções da atualidade. Já os desejáveis remetem ao anseio de se projetar um futuro 
a partir das percepções de diferentes tipos de atores acerca de seus valores, expectativas e aspirações sobre o futuro dentro de 
um contexto social e histórico pré-determinado.

Os resultados dos cenários são utilizados na recomendação de estratégias para o objeto do estudo, na identificação de 
variáveis impactantes e possíveis tendências que devem ser monitoradas e analisadas frequentemente. Desta forma, contribuem 
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. 

Projeto para o Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba
O Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL Paraná (ODI/PR) faz parte do projeto de Rede de Articulação de 

Competências para o Desenvolvimento Industrial e Tecnológico (Rede de Competências), vinculado ao IEL Nacional (IEL/NC) 
e tem 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.

O ODI/PR identificou o setor automotivo como representativo para economia paranaense, pois é mundialmente uma 
referência em inovação e em tecnologias de gestão empresarial e de produção.  O Paraná é um dos estados brasileiros com 
maior concentração de empresas ligadas ao setor, o que contribui significativamente para o desenvolvimento da economia local.

Com o intuito de cooperar para o aumento da competitividade deste setor no Paraná o ODI/PR liderou um projeto de 
construção de cenários prospectivos para a indústria 
automotiva com foco na região metropolitana de 
Curitiba – horizonte 2020. 

Este projeto contou com a participação de 
mais de 125 especialistas, que ao analisarem 23 
variáveis impactantes para o setor contribuíram para 
construção dos cenários provável e desejável. As 
informações estratégicas resultantes deste estudo 
podem auxiliar na tomada de decisão de diferentes 
atores, preparando o setor para oportunidades e 
mudanças futuras. As variáveis consideradas no 
projeto podem ser visualizadas detalhadamente no 
verso deste documento e os cenários construídos 
estão inseridos nesta publicação.

Tendências Tecnológicas para o Setor Automotivo
Como parte do processo de construção de cenários foram identificadas algumas tendências tecnológicas para o Setor Automotivo:

 ▪ Combustíveis e sistema força (motor e transmissão)
 ▫ Redução da emissão de gases poluentes
 ▫ Eficiência de combustíveis
 ▫ Melhoria no fluxo de tráfego
 ▫ Combustíveis alternativos: hidrogênio, o gás natural veicular, os motores elétricos, os biocombustíveis e os sistemas    

 híbridos
 ▫ Ampliação do uso de combustíveis limpos

 ▪ Materiais, processos e manufatura
 ▫ Mudança no uso de materiais: diminuição do custo de fabricação, peso dos veículos, design otimizado
 ▫ Redução da resistência aerodinâmica
 ▫ Redução da resistência do rolamento com a utilização do “pneu verde”

 ▪ Sistema de transporte inteligente
 ▫ Detectores de obstáculos frontais, em ponto-cego e laterais
 ▫ Detectores de curva, de saída de pista e de pedestres
 ▫ Piloto-automático com controle de frenagem
 ▫ Controle dinâmico de pista
 ▫ Faróis adaptativos
 ▫ Sistema de redução de ferimentos no pescoço por colisão traseira
 ▫ Chassis para proteção de pedestre e airbag para pedestres
 ▫ Alerta de sonolência de motorista
 ▫ Alertas de uso de cintos de segurança para todos os passageiros
 ▫ Alerta de frenagem repentina para veículos à montante

 ▪ Tecnologias transversais
 ▫ Reciclagem de automóveis
 ▫ Ecodriving
 ▫ Inspeção técnica veicular

Realização
A Construção de Cenários para o Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba – horizonte 2020 foi realizado pelo 

Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL Paraná (ODI/PR), com o apoio efetivo do Serviço Social da Indústria (SESI/
PR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/PR).

Parceiros
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Central (IEL/NC)

Publicações Interessantes
 ▪ INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/NUCLEO CENTRAL. Dinâmicas e Tendências do Setor Automotivo: Região Metropolitana  

 de Curitiba. Brasília: IEL/NC, 2009
 ▪ INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/NUCLEO CENTRAL. Estudos de Futuro Setoriais: Guia Metodológico. Brasília: IEL/NC,   

 2009
 ▪ INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/NUCLEO CENTRAL. Estudos de Futuro Setoriais para a Indústria Brasileira. Brasília: IEL/ 

 NC, 2009

Para maiores informações
http://www.fiepr.org.br/observatorios/
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