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Indústria de Autopeças 

1.Introdução. 

 O setor de autopeças no Brasil passou por um profundo processo de reestruturação na década 

de 1990. Essa reestruturação acontece por meio de um processo de internacionalização 

produtiva e comercial, que promoveu uma a estrutura hierarquizada de fornecimento, 

concentração técnica e econômica e também a desnacionalização da base produtiva brasileira. 

A estrutura hierarquizada dos fornecedores do setor automobilístico brasileiro está subdividida 

em diferentes níveis. No primeiro nível, em que predominam grandes corporações estrangeiras, 

estão os fornecedores de sistemas prontos para as montadoras - “sistemistas” (suspensão, 

direção, linhas de freios, câmbio, transmissão, sistemas elétricos eletrônicos e pneus). No 

segundo nível, em que possui maior participação de empresas nacionais, estão os fornecedores 

de peças e componentes forjados, fundidos, estampados, usinados e etc. Em um terceiro nível, 

estão os fornecedores de matérias-primas, para os dois níveis anteriores, com presença 

predominante de empresas nacionais. 

2.Produção Mundial. 

De acordo com os dados da Global Insigth, cerca de 60% da produção de autopeças no mundo 

concentra-se na China, Japão e EUA. O Brasil tem uma participação de 3% na produção global 

do setor de autopeças. 

GRÁFICO 1 

Produção de autopeças no mundo - Ano de 2012 

 

 

                              Fonte: Elaboração por ProMexico com dados Global Insigth 
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3. Produção Nacional, Faturamento, Balança Comercial e emprego. 

3.1. Produção Nacional. 

O setor de autopeças é um importante elo da cadeia de produção automotiva nacional. De 

acordo com o indicador de Produção Física divulgado pelo IBGE, a Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores no acumulado dos 07 primeiros meses de 2014 (janeiro-

julho) comparado com mesmo período do ano passado registrou uma queda de 16,6% da sua 

produção física. O Gráfico 2 abaixo, mostra a forte relação existente entre a produção industrial 

das montadoras e das autopeças.  

GRÁFICO 2 

Produção Industrial - Autopeças X Montadoras (2002 = Base 100) Brasil, 2005-2014 

 

 

                 Fonte: Sindipeças 

 

3.2.Faturamento. 

De acordo com o Sindipeças e Abipeças, o faturamento do setor no Brasil atingiu R$ 85,6 

bilhões no ano de 2013, apresentando crescimento de 4,8% em relação ao ano de 2012. Os 

negócios com montadoras, principal segmento de mercado, representam 70,1% do total 

faturado, reposição, 14,8%, exportações, 8,3% e as vendas intrasetoriais 6,8%. De acordo o 

gráfico 3 abaixo, também pode-se perceber que no período de 2002-2013, o faturamento do 

setor apresentou crescimento de 158,13%. Também deve-se considerar que as autopeças de 

capital estrangeiro tiveram participação de 68,9% no faturamento do setor no ano de 2013, 

enquanto as autopeças de capital nacional, participaram com 31,1%. No primeiro semestre de 

2014, em relação ao mesmo período de 2013, a queda do faturamento do setor é de 12,4%. 
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GRÁFICO 3 

Evolução do Faturamento do setor de autopeças no Brasil – 2002-2013 

 

               Fonte: Sindipeças 

                Elaboração: Subseção – FEM/CUT-MG 

 

3.3.Balança Comercial. 

Um dado preocupante para a produção de autopeças nacional, é o grande volume de produtos 

importados que no ano de 2013, atingiu US$ 19,7 bilhões, e contribuiu para a balança comercial 

do setor ficar negativa em US$ 9,9 bilhões no mesmo ano. 

GRÁFICO 4 

Balança comercial - US$ milhões 

Setor de autopeças do Brasil– 2002-2013 

 

                   Fonte: Sindipeças                       

                   Elaboração: Subseção – FEM/CUT-MG 
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3.4.Emprego. 

A desaceleração da produção do setor automotivo tem afetado o emprego na cadeia de 

autopeças do Brasil.  De acordo com dados do Caged/MTE, no período de janeiro a julho de 

2013 foram registradas 16.101 demissões no setor, o que representa uma queda de 4,01% em 

relação ao estoque de empregos do ano 2013. 

GRÁFICO 5 

Emprego no setor de autopeças do Brasil– 2002-2013 

 

                   Fonte: RAIS/CAGED - MTE 

                     Elaboração: Subseção – FEM/CUT-MG 
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demissões e também fez com que as grandes autopeças do estado como Mardel, Aethra 

Sistemas Automotivos, Comau, Denso, Nemak Alumínio do Brasil, Magneti Marelli e a Teksid, 

colocassem trabalhadores em férias coletivas. 

 4.1. Perfil dos Estabelecimentos no Setor de autopeças do Estado de MG. 

Percebe-se que em torno de 76,2% dos estabelecimentos no segmento de autopeças no estado 

de Minas Gerais são de empresas que possuem no máximo até 49 trabalhadores. Esses 

estabelecimentos normalmente são caracterizados por serem fornecedores de matéria-prima 

para as grandes autopeças do estado.  

GRÁFICO 6 

Perfil dos estabelecimentos no setor de autopeças em MG –2013 

 

                   Fonte: RAIS/CAGED - MTE 

                     Elaboração: Subseção – FEM/CUT-MG 
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GRÁFICO 7 

Percentual dos empregados nas autopeças por tamanho do estabelecimento em MG–2013 

 

                   Fonte: RAIS/CAGED - MTE 

                     Elaboração: Subseção – FEM/CUT-MG 

 

4.3.Emprego no setor de autopeças no Estado de MG. 

O emprego nas autopeças no estado de Minas Gerais tem refletido a desaceleração da produção 

de automóveis já evidenciada no ano de 2013. No ano de 2013, de acordo com os dados da 

RAIS/MTE de 2013, foram realizadas 3.064 demissões nas autopeças do estado. No ano de 

2014, em de acordo com o Caged/MTE até julho, foram realizadas 948 demissões no setor. 

GRÁFICO 8 

Emprego nas autopeças em MG– 2002 - 2013 

 

                   Fonte: RAIS/CAGED - MTE 

                     Elaboração: Subseção – FEM/CUT-MG 
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4.5. Rotatividade no setor de autopeças MG. 

As Autopeças no estado de MG registraram em 2012 taxa de 28,6% - taxa descontada - (que 

exclui as demissões a pedido, aposentadoria, falecimento e transferência). Isso significa que 

para cada 100 postos de trabalho gerados, quase 30 foram para substituir trabalhadores 

demitidos. A taxa de rotatividade das autopeças em MG é acima da média nacional (25,1%) 

fato preocupante, pois a taxa de rotatividade impede que os trabalhadores apropriem dos ganhos 

conquistados nas convenções coletivas de trabalho do setor metalúrgico.   

 5. Perspectivas. 

A queda na produção e venda das montadoras principalmente no primeiro semestre de 2014, 

afetou a indústria de autopeças no Brasil. Porém, para o segundo semestre espera-se uma 

retomada na produção em virtude do maior número de dias trabalhados no segundo semestre 

em relação ao primeiro, e também espera-se que estímulos do Governo Federal ao crédito, 

possam refletir na melhoria das vendas e na produção do setor. O crescimento de 8,5% na 

fabricação de veículos automotores no mês de julho de 2014 em relação ao mês anterior, de 

acordo com a PIM-PF do IBGE, pode indicar uma retomada da produção, mesmo que a 

projeção do setor para o ano ainda continue negativa. Um dado importante e que terá impactos 

positivos para o setor de autopeças nacional foi a publicação do decreto do governo, no mês de 

agosto de 2014, no âmbito do regime INOVAR-AUTO, que tem por objetivo regulamentar o 

consumo de autopeças pelas montadoras. A rastreabilidade tende a fortalecer a cadeia 

automotiva nacional pois será possível como calcular o quanto de peças nacionais, as 

montadoras estão comprando. Pelas regras do regime Inovar Auto, quanto maior o consumo de 

peças locais, maior é o aumento no abatimento do IPI, nos carros vendidos. 
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