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Macrotendências

Drivers de mudança

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

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

A transformação digital tem impactado todos os 

setores da sociedade, e a indústria automóvel não é 

exceção. A indústria 4.0 serve de motor à digitalização 

da indústria e acompanhamento das tendências 

tecnológicas

Apesar das dificuldades que a pandemia trouxe à 

indústria automóvel com uma queda abrupta da 

procura, esta veio acelerar algumas tendências 

emergentes. Por outro lado, os constrangimentos 

criados a nível de capital terão um grande impacto 

nas empresas mais frágeis

COVID-19TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
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A Pandemia da Covid-19
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Covid-19

Impacto da Pandemia no Cluster

Contribuição do Cluster 2019Resumo dos impactos da pandemia no Cluster – Contribuição do Cluster 2020e

Quebra acentuada do VOLUME DE NEGÓCIOS devido 

à diminuição da procura na Europa
~ 12.550 M€

de Volume de Negócios

~ 15.900 M€
de Volume de Negócios

Quebra significativa da RIQUEZA com impacto na 

margem operacional do setor
~ 3.050 M€

de Valor Acrescentado Bruto (VAB)

~ 3.850 M€
de Valor Acrescentado Bruto (VAB)

Redução acentuada do INVESTIMENTO como forma 

de gerir fundo de maneio no curto-prazo
~ 550 M€

de Formação Bruta de Capital Fixo

~ 1.000 M€
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 ~ 90.500 empregados

Quebra acentuada das EXPORTAÇÕES seguindo a 

diminuição nos principais mercados destino
~ 12.450 M€

de Exportações

~ 15.750 M€
de Exportações

Fonte: ACAP; AFIA; SABI; INE; Análise Deloitte | Nota: eOs valores para o ano de 2020 foram calculados com recurso a estimativa
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A tendência de decréscimo verificada em 2020 é sobretudo explicada pelos impactos da pandemia no setor
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Covid-19

Impactos a curto prazo

DIMINUIÇÃO DO RECURSO A EMPREGO TEMPORÁRIO

GESTÃO OPERACIONAL VIRADA PARA A EFICIÊNCIA REVELA-SE VULNERÁVEL A DISRUPÇÕES 

DIFICULDADES NA GESTÃO DOS FUNDOS DE MANEIO

QUEDA DOS INVESTIMENTOS PARA CONSERVAR LIQUIDEZ

A queda da procura e 
produção automóvel 
resultou em impactos 
em toda a cadeia de 

valor do setor em 
Portugal:

Fonte: Análise Deloitte
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Covid-19

Impactos a longo prazo

Fonte: Deloitte – “How the pandemic is changing the future of automotive”; Deloitte - “Electric vehicles – Setting a course for 2030”; Análise Deloitte

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Recuperação do número de automóveis vendidos a nível global

ADIAMENTO DA COMPRA DE NOVOS VEÍCULOS

RECUPERAÇÃO DA PROCURA POR VEÍCULOS PESSOAIS

ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTOS
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REINVENÇÃO DOS PRODUTOS E FONTES DE RENDIMENTO

CONSOLIDAÇÃO DA INDÚSTRIA

RECONFIGURAÇÃO E RUTURAS DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

CONTROLO E OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS

Produto Empresas
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Alemanha

Portugal

Diminuição do IVA na compra 
de veículos pouco poluentes
(de 19% para 16%) e 
duplicação do subsídio à 
compra de EVs (agora cerca de 
6.000 €)

Aprovação de um pacote de 5 
mil milhões de euros para 
ajudar o setor automóvel 
alemão na resposta à crise da 
pandemia e transição para os 
veículos elétricos

Exemplos de medidas de apoio ao setor na União Europeia:

França

Aumento dos subsídios à
compra de veículos elétricos e
duplicação do incentivo ao
abate

Empréstimo direto do Estado
à Renault, no valor de 5 mM€

Itália

Empréstimo direto do Estado

à Fiat Chrysler Automobiles, 

no valor de 6.3 mM€

Fonte: Deloitte - “Electric vehicles – Setting a course for 2030”; BBC; Reuters; Jornal de Negócios; Bloomberg; Análise Deloitte
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Covid-19

Respostas à Pandemia na União Europeia

Resiliência

(11.125 M€)

Transição Climática

(3.059 M€)

Transição Digital

(2.460 M€)

Plano de estímulos de 3,75 

mM€ para o setor automóvel

Espanha



A Transição Energética no 
Setor Automóvel
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Planos Estratégicos

Transição Energética

A TRASIÇÃO ENERGÉTICA TEM-SE REFLETIDO EM METAS AMBICIOSAS, SUSTENTADAS EM PLANOS ESTRATÉGICOS EUROPEUS

União EuropeiaPortugal

• Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica

• Plano Nacional Energia e Clima 

2021-2030 (20% renováveis nos 

transportes até 2030)

• Plano Nacional para o 

Hidrogénio

• Visão Estratégica para o Plano 

de Recuperação Económica de 

Portugal 2020-2030

• Green Deal
(-90% emissões transportes até 
2050)

• Sustainable and Smart 

Mobility Strategy – putting 

European transport on 

track for the future

Exemplos de Planos Estratégicos Nacionais e Europeus com impacto na transição energética ao nível da mobilidade:
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Drivers de Crescimento dos Veículos Elétricos

Transição Energética

Preferências do Consumidor
A procura do consumidor potenciará o crescimento dos veículos elétricos. 
Assim que as barreiras à adoção destes veículos vão diminuindo, os 
veículos elétricos tornam-se cada vez mais uma opção realista e viável

Políticas e Legislação
A intervenção do governo continua a desempenhar um papel 
importante na promoção de vendas de veículos elétricos. O setor dos 
transportes trata-se de um setor importante para os governos de 
forma a atingirem as metas para as alterações climáticas

Drivers de 
Crescimento

Estratégia dos Construtores
Os OEMs têm assumido um compromisso estratégico com os veículos elétricos, 
anunciando novos modelos e aumentos dos níveis de produção e vendas
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Evolução do número de veículos elétricos a nível global
(Número de veículos, em milhões de unidades)

Veículos ligeiros de passageiros - BEV Veículos ligeiros de passageiros - PHEV Veículos de mercadorias ligeiros - BEV Veículos de mercadorias ligeiros - PHEV

Autocarros - BEV Autocarros - PHEV Veículos pesados de mercadorias - BEV Veículos pesados de mercadorias - PHEV

2019 2025 2030 2025 2030

Cenário As Is Cenário de Desenvolvimento Sustentável

8.1

49.3

138.6

76.6

244.7

+1.611%

+2.921%

Perspetivas de crescimento de veículos elétricos

Transição Energética

Fonte: IEA – “Global EV Outlook 2020”; Análise Deloitte
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Fonte: Deloitte – “Caution ahead: Transformation and disruption for automotive suppliers”; Análise Deloitte

Receitas estimadas por tipologia de componentes
(US$, mil milhões)

Dimensão do mercado 
2018

Dimensão do mercado 
2025

Variação

$14 $56

$39 $142

$108

$59

$108

$49

$86

$244

$147

$25

$47

$26

$139

$250

$35

$43

$51

$33

$17

$127

$125

$53

$92

$252

$149

$25

$46

$25

$131

$234

$33

$39

$46

$27

$13

$20

306%

266%

190%

18%

16%

7%

6%

3%

1%

0%

-1%

-4%

-6%

-6%

-8%

-10%

-10%

-17%

-20%

Propulsão elétrica

Bateria/célula de combustível

ADAS e sensores

Eletrónica

Infotainment e comunicação

Rodas e pneus

Assentos

Carroçaria

Interior

Controlo climático

Chassis

Suspensão

Transmissão

ICE

Travões

Eixos

Sistema de exaustão

Volante

Sistema de combustível

Crescimento

Estagnação

Decréscimo

Impacto nos componentes

Transição Energética
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Transição Energética

Ideias-Chave

A transição energética irá exigir alterações de estratégia dos OEMs e consequente adaptação dos produtos dos fornecedores

A transição energética tem sido acelerada por mudanças nas preferências dos consumidores, mudanças em políticas e legislação e pelas 
apostas estratégicas dos OEMs

Devido às características dos veículos elétricos certos segmentos de mercado irão retrair-se (componentes mecânicos e motores de 
combustão), enquanto que os segmentos de eletrónica e software irão ganhar relevância

Em resposta às novas dinâmicas, as empresas devem rever o seu portefólio de produtos e reposicionar-se para tirar vantagem dos 
segmentos mais atrativos, o que implica a atração de novos talentos e capacidades nestas áreas

Em Portugal, alguns construtores já estão a reposicionar o seu portefólio para dar mais relevância à mobilidade elétrica, enquanto que 
do lado dos fornecedores existe uma grande representatividade de empresas nos segmentos mais atrativos para o futuro da indústria
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A Transformação Digital 
no Processo Produtivo do 
Setor Automóvel
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A Tecnologia no Processo Produtivo - Indústria 4.0

Transformação Digital

A Indústria 4.0 veio revolucionar o processo produtivo e toda a gestão das cadeias de abastecimento. Esta mudança é especialmente impactante para as empresas do Cluster 
devido às suas necessidades de eficiência e de produção síncrona entre construtores e fornecedores.

Fonte: Deloitte – “Indústria 4.0”; Análise Deloitte

Processo

Modelo de 

Negócio

Produto

Conectividade

Sensores 
avançados

Operações por 
controlo remoto

Máquinas 
inteligentes

Digital Thread

Produção

Materiais 
avançados

Operações 
modulares

Impressão 3D

Robots 
Autónomos

Digital Twins

Informação

Advanced analytics

Inteligência 
artificial

Infraestrutura 
digital

Cloud Computing

Cyber Security

A INDÚSTRIA 4.0
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Impacto da Indústria 4.0

Transformação Digital

Fonte: Análise Deloitte

Relação com o clientePerformance/ EficiênciaModelos de negócio

A combinação dos dados recolhidos sobre as 

preferências dos clientes e o aumento da 

performance operacional abrem as portas a novas 

possibilidades de customização em massa

Os lead times são encurtados e as preferências dos 

consumidores são integradas diretamente no 

processo produtivo, o que permite alcançar as 

economias de escala sem comprometer os níveis 

de customização, tal como tem sido tendência no 

setor automóvel

O controlo e análise de dados em tempo real, 

permite aumentar a performance operacional (um 

KPI essencial na indústria automóvel), reduzindo 

downtimes, através da diminuição dos tempos de 

reação a falhas, ou até evitando essas falhas 

graças a modelos preditivos

O time-to-market é também reduzido graças à 

integração dos dados de toda a cadeia de valor, 

bem como as tecnologias de fabricação aditiva

(impressão 3D) e de realidade virtual

Capacidade de integração de toda a cadeia de 

valor, o que se traduz numa maior flexibilidade e 

eficiência em cooperação com clientes e 

fornecedores e outros parceiros

Graças aos dados e ao controlo em tempo real, 

surge a possibilidade de descentralizar as 

operações, de operar numa lógica de 

“servitização” para além do produto

A Indústria 4.0 vem transformar:
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O Digital no centro das Cadeias de Abastecimento

Transformação Digital

Fonte: Análise Deloitte

Traditional Supply Chains
Fluxo linear e sequencial de materiais e 
informação, onde cada passo é dependente 
do seu precedente

Digital Supply Networks (DSN)
Visibilidade em tempo real em cada nó da 
rede da cadeia de abastecimento, 
potenciada por um fluxo interconectado de 
informação

Digital
Development

Smart
Factory

Dynamic
Fulfilment

Synchronized 
Planning

Intelligent
Supply

Connected
Customer

Sensor-driven 
Replenishment

3D Printing

Develop Plan Source Make Deliver Support

Quality 
Sensing Cognitive Planning

Develop Plan Source Make Deliver Support

Traditional Supply Chains (com tecnologia)

Fluxo linear e sequencial de materiais e 
informação, com a incorporação de alguma 
tecnologia
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Transformação Digital

Questões a endereçar

A transformação digital é essencial para a competitividade do setor, mas requer elevados níveis de investimento nas 
oportunidades certas

Que inovações terão maior impacto na indústria automóvel durante a próxima década?
Existem muitas tecnologias disruptivas cuja importância tem crescido nos últimos anos. As empresas devem identificar estes business cases e identificar as melhores 
oportunidades de retorno

O que irão exigir os futuros clientes?
As exigências dos consumidores irão mudar nos próximos anos, pelo que as necessidades de serviços digitais com base nos dados serão relevantes para a diferenciação das 
empresas no setor

Será que tenho o talento certo para satisfazer as expectativas futuras?
As necessidades para a transformação digital serão bastantes distintas das capacidades atualmente disponíveis no setor automóvel. A atração e retenção de talento será uma 
das grandes dificuldades que as empresas do setor irão enfrentar

Como devo financiar os investimentos necessários?
A recorrência a projetos piloto será essencial para identificar as áreas prioritárias de investimento. Os desinvestimentos em segmentos em declínio ou em estagnação também 
é uma opção para redirecionar capital para oportunidades mais atrativas
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Prioridades para o cluster

Tempestade perfeita

01

02

03

04

05

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

COVID-19TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL

Crise energética

Preço e acesso às 

matérias primas

Alterações do 

mercado de trabalho

Preço e 

disponibilidade dos 

transportes

Alterações políticas, 

económicas, sociais, 

demográficas, …

… …
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Prioridades para o cluster

Eixos de Ação

Garantir os APOIOS E INCENTIVOS necessários para o desenvolvimento do Cluster

Desenvolver INFRAESTRUTURAS e promover CUSTOS DE CONTEXTO competitivos
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Dinamizar um ECOSSISTEMA que fomente 

a inovação e partilha de conhecimento

Adaptar o PERFIL DAS EMPRESAS do 

Cluster para o futuro do setor

Atuar junto na atração e capacitação dos 

RECURSOS HUMANOS do Cluster
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