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Cadeia de Valor

Fornecedores e Acessórios
Fabricantes de componentes: Pneus, Chassis, Motor e Transmissão, Têxtil,
Componentes Elétricos, Eletrónica e Automação, Fibras e Couro, Vidro e outros
Outros fornecedores: Produtos base, intermédios ou subsidiários;
Equipamentos e máquinas; Moldes e ferramentas
Transformação e Acessórios: Transformadores de veículos; Carroçarias e
reboques; Assessórios para automóveis

Construtores

Distribuição e Retalho

Aftermarket

Construtores de veículos
automóveis - Original Equipment
Manufacturers (OEM) - que
detêm as marcas automóveis e
são responsáveis pela conceção e
montagem dos veículos

Distribuição grossista e
pontos de venda de veículos
automóveis (e.g. “stands”)
detidos pelas marcas
construtoras, representantes
ou outras entidades

Serviços associados à ciclo de
vida após-venda do
automóvel, nomeadamente a
reparação e manutenção de
veículos e pneus e retalho de
peças para veículos

Atividades Conexas: Associações de empresas, entidades de transferência de conhecimento, instituições de ensino superior e centros de
investigação e centros de formação profissional

Fileira industrial: “Cluster da Indústria Automóvel”
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Um Cluster Estratégico para a Economia Portuguesa

Impacto direto do Cluster da Indústria Automóvel em 2019

Impacto Total 1

~ 15.900 M€

VOLUME DE NEGÓCIOS significativo e com
elevada representatividade a nível nacional
Crescente geração de RIQUEZA, vital para a
economia nacional
Cariz fortemente EXPORTADOR, contribuindo
para o equilíbrio da balança comercial
Elevado peso no INVESTIMENTO do sector
transformador, com efeito mobilizador
Contribuição para a criação de EMPREGO de
elevada qualificação
Ecossistema alargado de EMPRESAS com
elevada relevância a nível nacional

de volume de negócios
~ 7,4% do PIB nacional

~ 3.850 M€
de Valor Acrescentado Bruto (VAB)
~ 17% do VAB da Indústria Transformadora

~ 99%

~ 28%

do volume de negócio
exportado

das exportações de bens
transacionáveis2 nacionais

~ 6.400 M€
de riqueza anual criada (VAB)

~ 3% do PIB nacional

~ 20%
do investimento da indústria transformadora nacional

+ de 90.000 empregados
~ 33% dos empregos gerados na indústria transformadora nos
últimos 4 anos

+ de 1.100 empresas
na fileira do cluster industrial automóvel

+ de 200.000
empregados
Impacto direto na vida de

+ de 5.700 empresas
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Impacto da Pandemia no Cluster

Resumo dos impactos da pandemia no Cluster – Impacto 2020e

Impacto 2019

~ 12.550 M€

~ 15.900 M€

de Volume de Negócios

de Volume de Negócios

Quebra acentuada das EXPORTAÇÕES seguindo a
diminuição nos principais mercados destino

~ 12.450 M€

~ 15.750 M€

de Exportações

de Exportações

Quebra significativa da RIQUEZA com impacto na
margem operacional do setor

~ 3.050 M€

~ 3.850 M€

de Valor Acrescentado Bruto (VAB)

de Valor Acrescentado Bruto (VAB)

Quebra acentuada do VOLUME DE NEGÓCIOS devido
à diminuição da procura na Europa

Redução acentuada do INVESTIMENTO como forma
de gerir fundo de maneio no curto-prazo

~ 550 M€

~ 1.000 M€

de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)

de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)

Maior rigidez de EMPREGO justificada pelas medidas
de apoio às empresas e pela resiliência do setor

~ 87.000 empregados

~ 90.000 empregados

A tendência de decréscimo verificada em 2020 é sobretudo explicada pelos impactos da pandemia no setor
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Drivers de mudança

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Os objetivos traçados a nível mundial de redução
de emissões de CO2 reforçaram a aposta na
transição energética na mobilidade.
Adicionalmente, os avanços tecnológicos têm
tornado os veículos elétricos mais acessíveis

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

COVID-19

A transformação digital tem impactado todos os

Apesar das dificuldades que a pandemia trouxe à

setores da sociedade, e a indústria automóvel não é

indústria automóvel com uma queda abrupta da

exceção. A indústria 4.0 serve de motor à digitalização

procura, esta veio acelerar algumas tendências

da indústria e acompanhamento das tendências

emergentes. Por outro lado, os constrangimentos

tecnológicas

criados a nível de capital terão um grande impacto
nas empresas mais frágeis
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Drivers de mudança

Dinâmica dos mercados

Indústria 4.0

Novos Conceitos de Mobilidade

(mercados consumidores e produtores)

(processo)

(produto)

Fonte: Análise Deloitte
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Drivers de mudança

Europa

América do Norte

~98

Produção Automóvel
Global | 2018

milhões de veículos

17.458.189

-3,8%

21.231.606

-1,2%

22.161.107

+3,1%

Ásia

20.916.025 +3,9%

53.540.607

579 veic/ 1000 hab

670 veic /1000 hab

+9% face a 2005

48.903.658 +4,3%

+5% face a 2005

• O crescimento de 2018 foi alavancado
mercados

asiáticos

emergentes,

pelos
em

particular a China, que são responsáveis por
mais de 50% da produção mundial.
• Na Europa, o mercado automóvel encontrase em período de

América do Sul
3.211.348

+20,3%

4.557.336

+12,4%

176 veic / 1000 hab

+,3%

África/Middle East
3.211.348

+20,3%

4.557.336

+12,4%

85 veic / 1000 hab
+140% face a 2005

176 veic / 1000 hab
+59% face a 2005

+59% face a 2005

recuperação, após a

crise económica.
• Espanha é o segundo produtor europeu de
veículos (com 15,3% de quota) e Marrocos
tem registado crescimento assinalável com
cerca do dobro dos veículos produzidos face a
Portugal

Produção de veículos 2017
(nº veículos, % face a 2016)

Registos de veículos novos 2017
(nº veículos, % face a 2016)

Veículos / habitante 2016
(nº veículos / 1000 habitante)
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Drivers de mudança

Indústria 4.0
Transformação digital, com tecnologias
ciber-físicas que permitem disrupção nos
modelos operativos e de negócio.
Conectividade
•
•
•
•

Sensores avançados
Máquinas inteligentes
Infraestrutura digital
Remoto controlo

Dados
•
•
•
•

Big Data
Advanced Analytics
Inteligência artificial
Realidade aumentada

Produção inteligente
•
•
•
•
•

Impressão 3D
Robótica
Operações modelares
Materiais avançados
Geração distribuída

Oportunidades para a Indústria Automóvel
(principais oportunidades referidas pelos participantes da
Fileira Automóvel na iniciativa Portugal i4.0)
Maior inteligência e eficiência do processo produtivo e logístico –
maior aproveitamento da tecnologia MES, manutenção preditiva,
rastreabilidade, melhoria contínua, …
Inovação e “time-to-market” – intensidade de introdução de novos
produtos requer agilidade e rapidez de projeto (e.g. 3D Printing prototypes,
CAD/ CAM partilhado, etc.)
Integração vertical de processos e informação – maior interligação e
colaboração ao longo da cadeia de valor, do projeto à operação, permitindo
maior inovação, eficiência e customização em massa
Papel mais relevante das TIC e novos modelos de negócio – software e
conectividade geram um leque de novas parcerias e oportunidades de
negócio (e.g. servitização dos equipamentos)
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Drivers de mudança

A new age
A driverless
of accessible
revolution
autonomy

Controlo

Autónomo

O FUTURO DA MOBILIDADE:

O impacto do Futuro da Mobilidade transcende
o sector automóvel

Condutor

4 Futuros
Coexistentes

Incremental A world of car
change sharing

Sector Público

Financeira

Retalho

Seguros

Telecom

Media

Tecnologia

Saúde e Legal
Partilhado

Privada

Energia

Transporte

Benefícios
Sociais
Aumento da
segurança
Redução
emissões

Aumento
da produtividade

Propriedade

© Mobinov 2017

Drivers de mudança

Conectado
O mercado dos
carros conectados
está projetado para
atingir os 92 milhões
de veículos até 2020

Autónomo
Utilização de sistemas dinâmicos
de comunicação móvel
entre veículos e envolvente e
aplicação de informação gerada

Partilhado
~35 milhões de
condutores usarão
serviços de carsharing
até 2021

Generalização de novos modelos
de negócio de posse partilhada
de automóveis e consequente
distanciamento progressivo da
ideia do automóvel como um ativo
pessoal

Substituição do condutor humano
por automóveis de condução
autónoma integrados numa rede
globalizada

O NOVO
AUTOMÓVEL

A perspetiva global é
que até 2035 estejam
nas estradas 21
milhões de veículos
autónomos

“Verde”
Massificação de veículos com
motores elétricos, híbridos e fuel
cell e melhoramento da eficiência
ambiental dos motores de
combustão para fazer face às
preocupações ambientais

Até 2040 as vendas de
veículos elétricos
estão projetadas para
atingir as 41 milhões
de UN, representando
35% das vendas de
novos veículos

Personalizado
A impressão 3D irá permitir no futuro
próximo a customização de veículos
sem limitações (e.g. a Toyota em
2015 disponibilizou aos seus clientes o
1º serviço de personalização de
veículos através de impressoras 3D)

Personalização dos veículos
automóveis tanto no que diz
respeito à sua arquitetura a
características físicas como à
tecnologia e multimédia que as
complementam
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Drivers de mudança | Perspetiva Tier 1 | Tendências
Perspetiva dos principais
fornecedores mundiais de
componentes (Tier 1)

Tendências que terão maior
impacto

Classificação
#1

#2

#3

Materiais mais
leves e resistentes
Indústria 4.0

Veículos autônomos
Mobilidade partilhada/
Mobilidade como serviço
Veículo elétrico/ Híbrido
Aumento da conetividade
de veículos
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Collaborate to Grow

MOBINOV
© Mobinov 2017

Thank you for your attention!
Please feel free to contact us for any additional information
•
•
•
•

Av. D. Afonso Henriques 1825, 4450-017 Matosinhos, Porto, Portugal
Tel: +351 22 016 48 98 | Tlm: +351 918 136 259
www.mobinov.pt
fernando.machado@mobinov.pt
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