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● Esta apresentação de informações foi preparada exclusivamente para a divulgação aos participantes que se mostraram 
interessados no evento da Automotive Business.

● Este documento não pretende conter todas as informações que os participantes desejam e deve servir como base para 
auxiliá-los na preparação de suas próprias análises. Portanto, os mesmos deverão conduzir suas próprias pesquisas e 
análises sobre os dados e informações em questão.

● A TCP Latam (“TCP”) foi convidada pela Automotive Business (“Automotive”) para apresentar suas análises sobre o 
setor automotivo.

● A Automotive e a TCP não se responsabilizam pelo uso das informações aqui contidas ou, pela exatidão das análises 
elaboradas pelos participantes interessados obtidas a partir deste documento, incluindo quaisquer estimativas ou 
projeções, e isentam-se de responsabilidade quanto a quaisquer declarações (expressas ou implícitas) contidas ou 
omitidas ou quaisquer outras comunicações escritas ou verbais transmitidas, consideradas pelos participantes 
interessados.

● Eventuais esclarecimentos e/ou solicitações de informações complementares deverão ser encaminhadas diretamente 
à TCP.

Aviso legal
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Qual o objetivo desta apresentação?

Oferecer aos participantes uma visão sobre a cadeia do ponto de vista 

financeiro e operacional:

● Dinâmica setorial: 

○ Após 4 anos de reestruturação como está a cadeia produtiva?

● Em qual ponto da curva temporal a cadeia automotiva está?

○ Premissas e exemplos.

● Quais são os parâmetros que o mercado está considerando?

○ Qual Margem EBITDA considerar como comparativa?

● Insights / oportunidades

○ O agronegócio brasileiro
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A longa jornada das autopeças de 2015-19 

2015

Brasil

M&A
Mundo: 13
Brasil: 3

2016

M&A
Mundo: 21
Brasil: 4

2017

Fim do 
Inovar

-----
M&A

Mundo: 17
Brasil: 4

2018

Ano da 
Inversão

M&A
Mundo: 14
Brasil: 3

2019

RJs: 2

Crise na
Argentina

M&A
Mundo: 5
Brasil: 2

(até junho)

2020

?

________________________________________
Fonte: INRE, Serasa, TTR, TCP Latam

A volatilidade interna e externa é uma preocupação das empresas:
● Como será a dinâmica do setor com mais abertura econômica?
● As vendas domésticas são resilientes aos choques externos?
● Qual o comportamento do consumidor em uma dinâmica de crescimento lento? 

Falências: 31
RJs: 11

Falências: 34
RJs: 9
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________________________________________
Fonte: TCP Latam

Autopeças Montadoras Concessionárias ConsumidoresMatérias
primas

Incertezas do 
comércio 

internacional 
provocam alta 

volatilidade

Aumento da 
concorrência 

local e 
internacional

Aumento das 
vendas diretas 
criam choques 
nas relações 

com as OEMs  

Lenta 
recuperação da 

renda dos 
consumidores

?

Como está a cadeia produtiva? 
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Uma cadeia em constante transformação

________________________________________
Fonte: TCP Latam

Crescimento

Maturação e 
Consolidação

Nascimento

B
C

A

5

Baixa Performance

Estresse Alto

Resultado 
Operacional

+
-

2

4

1

3

Aperto de Caixa

Escolhas Difíceis

RJ

Exemplos

- Startups

- Veículos 
autônomos

- Softwares

- Apps

Financials

- EBITDA: =< 0

Exemplos

- Sistema de motor

- Sistema de transmissão

- Diversificação (agro, 
leves, caminhões e 
reposição)

- P&D é fundamental

Financials

- EBITDA: >= média do 
mercado

Exemplos

- Peças com baixo valor agregado

- Concentração no mercado local

- Baixa gestão profissionalizada

- Elevados índices de não qualidade

- Inexistência de P&A

Financials

- EBITDA: < 0 = < média de mercado

Em qual ponto da curva a sua empresa está?
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Intervalo dos principais custos que influenciam a operação

Preço Médio Energia1 
(R$/MWh)

95

457

274

79

240

70

________________________________________
Fonte: BCB, CCEE, Empresas.Elaboração da TCP Latam.
(1) A CCEE realiza mensalmente o cálculo da média mensal do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), por submercado. O cálculo considera os preços semanais por patamar de 
carga - leve, médio e pesado - ponderado pelo número de horas em cada patamar e em cada semana do mês.
(2) Anúncios das empresas do setor.
(3) Banco Central do Brasil, refere-se a última semana de julho e primeira semana de agosto.  Pessoa jurídica - Capital de giro com prazo até 365 dias Modalidade: Pré-fixado

Reajuste do Preço do Aço2

(uso setor automotivo)

13%

22%

10%

15%

9%

14%

11,3% 10,2% 8,0%

75,8%

128,2%

92,1%

Taxa juros capital de giro com 
prazo até 365 dias3
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Análise do EBITDA do 
Setor Automotivo
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Análise:

● 12,0% é a mediana da Margem EBITDA das empresas 
fabricantes de autopeças.

Nemak

American 
Axle BorgWarner

Dana

Meritor

Magna

Tupy

Cummins

Mahle Metal

Schulz

Margem EBITDA das empresas de Autopeças

________________________________________
Fonte: YFinance, Companhias listadas.TCP Latam

Data: 2018
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Fiat

Peugeot Honda

Toyota

Volkswagen

Nissan

Renault

Ford

General
Motors

Margem EBITDA das Montadoras

Análise:

● No caso das Montadoras, a mediana da Margem 
EBITDA foi de ~9%.

________________________________________
Fonte: YFinance, Companhias listadas.TCP Latam

Data: 2018
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AutoZone
Dorman

LKQ 
Corporation

Uni-Select
Genuine 

Parts

O’Reilly 

Advance

Margem EBITDA dos Varejistas de Peças

Análise:

● 10% é a mediana da Margem EBITDA das empresas dos 
varejistas de autopeças de capital aberto no USA;

● No Brasil estimamos ~9%.

________________________________________
Fonte: YFinance, Companhias listadas.TCP Latam

Data: 2018



12

Insights 
Oportunidades
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O Brasil usa apenas 7,6%1 do seu território para 
a agropecuária

Brasil

Argentina

Estados
Unidos

Europa

14%

60%
18%

índia

China

10%
Rússia

7,6%
61%

18%

________________________________________
Fonte: USGS-NASA. Elaboração da TCP Latam
(1) O GFSAD30 é um projeto financiado pela NASA para fornecer dados globais de terras agrícolas de alta resolução.

77% Dinamarca

Área usada pela agropecuária
em relação ao território total
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A frota de máquinas agrícolas é de 960 mil unidades que 
preparam mais de 81 milhões de hectares

________________________________________
Fonte: CONAB. Elaboração da TCP Latam

3.371.852
unidades

284.500.000
hectares

Frota potencial 
de máquinas 

agrícolas

Frota atual

Total

Área disponível 
para uso 
agrícola e 
pecuário

Área atual

Total
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Transporte de Grãos pelas rodovias brasileiras somou 96 
milhões de toneladas

Total Brasil
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________________________________________
Fonte: Embrapa, Conab, Denatran. Elaboração da TCP Latam
(1) Estudo da Embrapa "Caminhos da Safra da Produção e Exportação de Grãos;
(2) Safra 2017-18
(3) Dados do Denatran
(4) Dados do Denatran

Cerca de 40%1 da produção de grãos são 
transportadas por caminhões.

2
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