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AUTOPEÇAS - PANORAMA ATUAL 
 
 
O perfil do setor vem se alterando em termos de composição de empresas e ocorre um processo de 
definição dos fornecedores diretos das montadoras. A transformação estrutural desta indústria continua em 
curso tendo-se, cada vez mais claro, a necessidade de desenvolvimento de fornecedores locais não só 
para montadoras mas, principalmente, para os seus siste-mistas. Outro aspecto atual é a preocupação de  
desenvolvimento de parques estaduais de autopeças tendo em vista a instalação de montadoras no sul do 
país. 

Observe-se, ainda, que o grande crescimento de vendas de veículos novos no período 1993-97 no 
mercado interno, não foi acompanhado por igual desempenho no faturamento do setor de autopeças. Isto 
pode ser atribuído a dois fatores principais: 

. redução de margens imposta pelas montadoras através dos conhe-cidos mecanismos de target price  e 
target cost; 

.  aumento das importações de autopeças diretamente para as linhas de montagem, devido aos 
benefícios previstos pelo Regime Automotivo. 

Assim, o desempenho do setor reflete a política das montadoras quanto à prática de preços e a política de 
importações de partes e peças. Em 1998, a indústria conviveu com expressiva queda da produção de 
veículos e a quebra de programação de compras por parte das montadoras, com cancelamento de 
pedidos e antecipação de férias coletivas, o que refletiu na redução de escalas e aumento de custos de 
produção das empresas de autopeças.  

O faturamento do setor em 1998 voltou ao patamar daquele obser-vado em 1994, como mostra o quadro 
1, com aumento de 40% nas exportações, enquanto as importações dobraram de valor em relação a 
1994. Apesar de os investimentos, em 1998, terem sido 80% superiores aos realizados em 1994, o 
número de empregos no setor foi reduzido em 30%. 

 
Quadro 1 
Desempenho Setor Autopeças                

 
1994 1997 1998 

98/9
4 
(%) 

98/97 
(%) 

Faturamento  
US$ bilhões 

14,8 17,5 14,5 (3) (17) 

Exportação 
(fob) 
US$ bilhões 

3,0 4,0 4,2 39 4 

Importação 
(fob) 
US$ bilhões 

2,0 4,4 4,2 107 (6) 

Investimento
s 
US$ bilhões 

0,9 1,8 1,6 81 (11) 

Empregados 
(mil) 

236,
6 
186,4 167,0 (30) (10) 

 Fonte: Sindipeças. 



Ao mesmo tempo, as empresas de autopeças vêm sendo induzidas a acelerar a modernização de seus 
métodos de gestão e de produção, obter padrões internacionais de qualidade, bem como incorporar novas 
responsabilidades, inclusive de investimentos. Em função da política de terceirização implemen-tada pelas 
montadoras, as empresas também passaram a ofertar partes e peças com maior conteúdo tecnológico 
assim como houve um acréscimo do número de produtos ofertados  

As perspectivas para 1999 estão mais ligadas ao comportamento do mercado interno de veículos do que 
à desvalorização do real, embora este favoreça às exportações no médio prazo. As vendas direcionadas 
para montadoras têm maior peso na composição do faturamento do setor, cerca de 58%, enquanto a 
reposição representa 19%, a exportação 16% e outros 7%. Alguns fabricantes dependem muito do 
fornecimento para as montadoras e outros do mercado de reposição.  Vem sendo buscada uma melhor 
composição da receita através do aumento das vendas para exportação e para o mercado de reposição.  

As políticas governamentais adotadas como os Acordos Setoriais e Regime Automotivo vêm afetando  
também o setor de autopeças seja pelo aumento de vendas e produção de veículos como pela redução do 
imposto de importação de autopeças. Este último, junto à política de câmbio praticada, permitiu a elevação 
substancial das importações como pode ser visto na Figura 1.  

 
Figura 1 

Desempenho Setor Autopeças 1991-1998 
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 Fonte: Sindipeças. 
 
 

Eliminada a exigência de índice mínimo de nacionalização de veículos no início dos anos 90, o Regime 
Automotivo estabeleceu para as empresas monta-doras com projetos no âmbito deste Regime, um índice 
de 60% por fabricante de veículo.  Tendo em vista ser majoritária a produção de carros até 1000cc no 
país, até os dias de hoje este índice  tem sido superior, em torno de 90%. A maioria das montadoras 
novas no país planejaram importar uma grande quantidade de peças, principalmente durante os primeiros 
anos de produção.  Porém, nos últimos anos já vem sendo observa-do que a indústria automobilística 
necessita de fornecedores próximos para determinados produtos e que a existência de  fornecedores no 
país é um importante fator de redução de custo.  

Mais recentemente, em função da nova política cambial, as montadoras vêm anunciando a intenção de 
acelerar o processo de aumento de compras de partes e peças no país. No entanto, este quadro afeta  
sobretudo os sistemistas e integradores de sistemas que também são importadores de partes e peças. 

 

 Investimentos 



No acordo da Câmara Setorial de 1993 havia sido previsto o investimento de US$ 9,0 bilhões em 
autopeças,  fundições e forjarias para atender a uma demanda de produção automobilística de 2 milhões 
de veículos no ano 2000.  

No período 1993-98, os investimentos totalizaram US$ 7,5 bilhões  e mantendo-se o ritmo atual deverá 
ultrapassar US$ 10,0 bilhões até 2000.  

Estes investimentos, no entanto, não têm gerado mais empregos conforme visto nas Figuras 2  e  3, pois  
tanto as montadoras quanto as empresas de autopeças reduziram significativamente o número de 
funcionários nesta década. 
 

Figura  2 
Investimentos no Setor Autopeças 
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Figura 3
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Os investimentos das empresas vêm sendo realizados para acompanhar programas de expansão da 
produção de veículos como também para modernização e implantação de programas de produtividade e 
qualidade. O setor vem incorporando também aqueles investimentos transferidos pelas montadoras 
abrangendo programas de desverticalização. Destacam-se duas fases neste programa de investimentos:  
a primeira concentrou-se na aquisição de novas máquinas e, principalmente em programas de qualidade e 
produtividade. Posteriormente, em função do acréscimo de produção automobilística, vem se verificando 
também a expansão e implantação de novas unidades. Entre os projetos financiados pelo BNDES através 
de programa de apoio ao setor, válido de 1996 a 1998, constatou-se que 78% do valor total das 



operações referiram-se à expansão e implantação, para um total de financiamentos da ordem de US$ 650 
milhões. 

O setor vem se preparando para atender às exigências de padrão internacional, sendo um dos objetivos 
dos investimentos, conforme já referido, a implantação de programas de qualidade. A Figura 4 apresenta 
um resumo comparativo do grau de implantação de alguns sistemas e ferramentas de qualidade entre 1996 
e 1998. Esta pesquisa é realizada periodicamente pelo Sindipeças em uma amostra de 250 empresas 
associadas.   

Figura 4 
Grau de Implantação de Programas de Qualidade -- 1996-98 
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Comércio Exterior 

As exportações têm se mantido crescentes nos anos 90 e até 1996 verificou-se  superávit. Em função das 
políticas de compras adotadas pelas montadoras, as importações cresceram acima das exportações tendo 
reduzido o saldo comercial. De um superávit de US$ 1,1 bilhão em 1993 chegou-se ao déficit de US$ 352,5 
milhões em 1997. Em 1998, em função da expressiva queda de vendas de veículos, houve uma redução 
das importações de autopeças e foi obtido superávit de US$ 33 milhões (Figura 5). Estados Unidos e 
Argentina são os principais destinos das exportações e em 1998, responderam por 35% e 27%, 
respectivamente. Os EUA são também o maior país de origem das importações com 18% do valor total, 
seguido da Alemanha (16%), Itália (15%) e Argentina (13%). 

 
O setor é representativo nas exportações e importações brasileiras. Em função da queda esperada de 
vendas da indústria automobilística em 1999 e também da desvalorização da moeda pode-se esperar 
superávit comercial neste ano com queda das importações. Há também uma expectativa de crescimento 
das exportações, baseada não só no favorecimento do câmbio como também na política de empresas 
internacionais de autopeças, com sedes estabelecidas no Brasil, inclusive para exportação para os demais 
países da América do Sul. Deve-se lembrar que há, no entanto, forte concorrência de produtos asiáticos, 
assim como alguns dos países sul americanos estão apresentando queda de vendas de veículos novos. 
 
 
 
 
 



 

Figura 5

Balança Com ercial de Autopeças
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Conclusão 
Em resumo, três aspectos principais vêm promovendo mudanças no setor : 

1. a política de compras e seleção de fornecedores das montadoras, em que se verifica uma tendência de 
atendimento através da produção local, tem se mostrado importante fator de redução de custo. Além 
disso, a fabricação de carros mundiais, com fornecedores diretos também mundiais, faz com que seus 
fornecedores internacionais produzam no país, o que vem acontecendo através de novas fábricas e 
aquisições.  

2. os programas de investimentos em plantas de veículos cada vez mais enxutas resultam em programas 
de desverticalização e transferência para fornecedores de partes e peças antes fabricados 
internamente.   

3. finalmente, a definição e expansão das atividades de integradores de sistemas que estão também 
desenvolvendo/atraindo subfornecedores para o país.  

Entre montadoras e fornecedores de primeira linha existe uma aliança implícita. As duas partes criam uma 
interdependência e estabelecem relações continuadas e/ou contratuais e cada vez mais é uma relação 
com um número reduzido de empresas multinacionais com acordos feitos globalmente. 

Em relação aos fornecedores de segunda linha, apesar do gerenciamento ser daqueles fornecedores 
diretos, a ingerência da montadora ainda é grande, embora isto não deva continuar.  No relacionamento 
entre fornecedores de  primeira linha com aqueles de segunda ou terceira há ainda um processo a ser 
deslanchado. Estas empresas são indispensáveis para a competitividade da cadeia produtiva e precisam 
programas para aumentar qualidade de produtos e produtividade. Na ausência de subfornecedores com-
petitivos pode-se verificar um aumento de verticalização nas grandes empresas ou importação de peças. 

 A indústria encontra-se frente a alguns desafios como desenvolver fornecedores de produtos 
intermediários para trabalhar com um segmento competitivo. Em alguns casos, tratam-se de médias ou 
pequenas empresas que precisam crescer de forma muito rápida e investir. Fornecedores exclusivos de 
uma grande empresa, montadora ou integradora de sistemas, precisam do suporte desta para obter  
recursos financeiros para os investimentos necessários.  
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