
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

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

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)
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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

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

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

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

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

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

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

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%

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em nichos e 

apresentam:
- produtos inovadores e substitutos

novos entrantes se firmam 
regionalmente ou em nichos e 

apresentam:
- produtos de baixo conteúdo 

tecnológico
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13 - infra-estrutura logística e de 
transporte

melhoria pró-ativa da infra-estrutura e 
de transporte multimodal por meio de 

privatizações

melhoria reativa da infra-estrutura 
com limitado uso da multimodalidade

melhoria pró-ativa de 30%

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)

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

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%
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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

R
M

C

18 - vantagens da RMC
redução do custo relativo comparado 

com outros pólos
elevação do custo relativo 

comparado com outros pólos

estabilidade do custo de produção 
relativamente aos outros pólos no 

Brasil

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

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

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

22 - sistemas produtivos
aumento dos ganhos atuais de 

produtividade
aumento dos ganhos atuais de 

produtividade
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

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
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30%

surgimento de um novo arranjo produtivo focado 
em custos e processos

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

a idade média da frota brasileira será de 
aproximadamente 7 anos

estabilidade do custo de produção relativamente 
aos outros pólos no Brasil
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suprimento insuficiente de mão-de-obra com 
dificuldade de retenção

20% dos consumidores de produtos automotivos 
serão usuários frequentes de transportes 

alternativos

leve melhora das relações em comparação aos 
padrões atuais

novos entrantes se firmam regionalmente ou em 
nichos e apresentam produtos inovadores e 

substitutos

melhoria reativa de 70%
melhoria pró-ativa de 30%
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mudança do paradigma da propriedade (produto) 
para a mobilidade (serviço)

entre 31 e 40% de aumento

aumento principalmente por aumento de renda 
em 20%

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
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maior probabilidade de queda das barreiras 
comerciais

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

tecnológica)

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

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

da produção mundial de veículos de passeio

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

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

direcionamento dos incentivos para P&D e 
design tanto na indústria já existente, quanto 

para as novas plantas
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entre 0 e 20% dos níveis atuais

entre 11 e 20% dos níveis atuais

3º maior VTI dentro da RMC (Estabilidade)

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

TEMA VARIÁVEL

CENÁRIO DESEJÁVEL MAIS FREQUENTE CENÁRIO PROVÁVEL MAIS FREQUENTE

PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO

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:entre 0 e 20% dos níveis atuaisentre 21 e 40% dos níveis atuaisentre 41 e 60% dos níveis atuaisentre 61 e 80% dos níveis atuaisentre 81 e 100% dos níveis atuaisentre 101 e 200% dos níveis atuaismaior que 201% dos níveis atuais

carla.fontana

ODI/PR
1ª RODADA
Todos os 125 respondentes responderam a essa questão, sendo a resposta mais freqüente “entre 0 e 20% dos níveis atuais”, com 37 respostas (29,6%). No entanto, ela foi seguida de perto pelas 2 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.

ODI/PR
2ª RODADA

ODI/PR
DESCRIÇÃO DAS HIPÓTESES
1. Comércio internacional do Setor Automotivo (contexto global):Hipótese 1 = aumento das exportações principalmente por motivos cambiaisHipótese 2 = aumento das importações principalmente por motivos cambiaisHipótese 3 = aumento das importações principalmente devido ao custo BrasilHipótese 4 = 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 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).


