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O McKinsey Center for Future Mobility é dedicado à mobilidade

Consultoria líder em
mobilidade do futuro

Perspectiva
integrada e
abrangente

Experiência
incomparável e
profunda

Rede de líderes de
opinião renomados

Pesquisas
proprietárias e ativos
de conhecimento

350+

360°

50+

~30

~90

projetos em todo o mundo
abrangendo todas as
tendências disruptivas
(por exemplo, condução
autônoma, veículos
elétricos, conectividade,
mobilidade compartilhada
e urbana)

perspectiva sobre
mobilidade, abrangendo
todas as indústrias e
instituições no
ecossistema de
mobilidade

sócios dedicados em
todo o mundo

conselheiros externos: ExCXOs, líderes do setor
público e especialistas em
tecnologia

publicações nos últimos 3
anos, com base em
pesquisas proprietárias

Fonte: McKinsey Center for Future Mobility

Equipe de pesquisa
dedicada global

20+
parceiros estratégicos do
setor privado/público (ex.
C40, Fórum Econômico
Mundial, Clepa, VDA)

M3
Modelo de Mercado de
Mobilidade, servindo mais
de 100 clientes até o
momento
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Exemplo ilustrativo de componentes por categoria

O modelo proprietário da
McKinsey de demanda de
Aftermarket Global
fornece uma perspectiva
sobre o mercado atual e
futuro de peças

Itália
França
Reino unido
Alemanha
China
América do Norte
Brasil
Segmento

Tipo

Categoria de Peça

Veículos
leves

Manutenção/
Consumíveis

Pneus e Rodas

15%

Óleo Motor

15%

Peças de freio

15%

Baterias

11%

Reparação

Tamanho do mercado de
reposição por componente e região

Taxa de reposição de componentes
no mercado de reposição e suas
tendências
Detalhamento em regiões-chave,
incluindo América do Norte, Europa
Top-4, China e Brasil
Fonte: Equipe de Reposição no McKinsey Center for Future Mobility

% do mercado 2020

Filtros

2%

Produtos químicos

1%

Peças do sistema de exaustão

9%

Peças de ar condicionado

7%

Módulos Eletrônicos

6%

Suspensão e peças de direção

4%

Radiadores e peças de resfriamento do motor

4%

Peças e embreagens de transmissão

3%

Peças de ignição

3%

Alternadores

2%

Peças de Driveline

1%

Peças do motor

1%

Correias e Mangueiras

1%

Sensores e controle de emissões

1%

Eletrificação

0%

Em ascensão

Item-chave

Legado

Em declínio

Alto
crescimento –
baixa
participação
de mercado

Alto
crescimento
–
alta
participação
de mercado

Baixo
crescimento
–
alta
participação
de mercado

Baixo
crescimento
–
baixa
participação
de mercado

Modelo de mercado granular cobrindo
mais de 80 componentes-

Impacto das tendências

chave, considerando o cenário global

mercado e por componentes

de
tecnologia disruptivas no

de aftermarket
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Apesar dos desafios, alguns players do mercado de reposição
automotiva no Brasil conseguiram crescer em 2020
% Taxa de crescimento da receita por período de acordo com empresas participantes da pesquisa
Min

Exemplos selecionados

Max
Média

Período
2019
realizado

2020
estimado
(pré-Covid)

2020
realizado

Distribuidores e
Varejistas

Fabricantes1

[Fornecedores de autopeças]
colocam mais de 14 Mil
funcionários em férias coletivas

Covid-19 afeta negócios das
empresas de autopeças

Abr, 2020 | Auto Indústria
Mar, 2020 | Automotive Business

4.0%

6.9%
Quatro mil lojas de autopeças
devem fechar em São Paulo

5.3%

6.3%

Jun, 2020 | Autodata

Autopeças: mercado de
reposição reage mais rápido
durante a pandemia

4.4%

3.9%

Set, 2020 | Automotive Business

Receita de empresas de
autopeças cresce e taxa de
ocupação já é semelhante aos
níveis pré-pandemias
Out, 2020 | Automotive Business

[Fabricante] dobra as vendas
online no mercado de
reposição
Nov, 2020 | Auto Indústria

1. Divisões de aftermarket
Fonte: Pesquisa online realizada pela McKinsey com 40 empresas do setor; Registros e divulgações de empresas públicas, fontes de mídia (detalhadas à direita)
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COVID-19 introduziu tendências de mercado distintos impactando
o mercado de reposição automotivo completamente

Fator chave

Tendências
durante o
COVID-19

Queda do PIB e recuperação
economica lenta
Menor média de kilometragem
percorrida por veículo
Menor índice de colisões
Menor tráfego de consumidores
nas lojas de autopeças
Escassez de peças
OEMs reconsiderando
presença no Brasil

Tendência
Positiva

Tendências
que irão
permanecer

Tendência
Negativa

49%
acreditam que a recuperação lenta da economia em 2021 vai impactar
negativamente o mercado de reposição

92%
estão preocupados com a escassez de peças e instabilidades da cadeia de
suprimentos

46%
estão preocupados com a possível saída de OEMs do mercado brasileiro

Alta volatilidade cambial
Aumento das vendas no ecommerce
Perspectiva positiva no
mercado de carros usados

87%
estão preocupados com flutuações de câmbio, porém 83% tiveram impacto
positivo ou neutro com desvalorização do câmbio em 2020

Diminuição do uso do
transporte público

87%

Incentivos governamentais

acreditam que o crescimento do mercado de carros usados criará
oportunidades no mercado de reposição

Fonte: Pesquisa com empresas brasileiras de reposição 03/2021 (n=40)
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Mercado de reposição automotivo brasileiro é de R$ ~100bi e deve
crescer ~6-7% CAGR até 2023
CONSIDERANDO O VALOR DAS PEÇAS 1

Carros de passeio

Tamanho do mercado de reposição
automotivo no Brasil, R$ ~100 bi

Veículos pesados

Motocicletas

Principais impulsionadores de
crescimento
CAGR 20-23

100%

6-7%

62%

7-8%

28%

3-4%

10%

10-12%

Espera-se que a inflação seja um dos
principais fator de crescimento com 34% a.a. para os próximos dois anos
Demais fatores de crescimento são o
tamanho e idade da frota de veículos,
neste caso, enquanto o tamanho da frota
de veículos de passeio não deve crescer
significativamente, espera-se que a idade
da frota seja maior, gerando maior
necessidade para reposição

1. Não inclui os valores de mão-de-obra
FONTE: Análise da equipe
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O mercado de reposição é impulsionado principalmente por peças
de manutenção e consumíveis
% do mercado de peças de veículos de passageiros
EXEMPLO PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

Tipo de peça

Categoria

Manutenção e
consumíveis

Pneus
Oléo de Motor
Componentes de freio
Baterias
Filtros
Produtos químicos

Reparo

Peças do sistema de exaustão
Componentes de ar-condicionado
Módulos eletrônicos
Peças de suspensão e direção
Radiadores e sistema de arrefecimento
Peças de transmissão e embreagem
Velas e componentes de iginição
Motores de partida e alternadores
Homocinética e eixos de transmissão
Componentes de motor
Correias e mangueiras
Sensores e controles de emissão
Eletrificação

Fonte: Modelo de demanda pós-mercado de 2020

% do mercado de peças de
veículos de passageiros

Demanda / Sell-out 2020
15%
15%
14%

11%

R$ 38 Bi

2%
1%
9%
7%
6%

4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
0%

R$ 26 Bi
McKinsey & Company
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O crescimento do mercado de reposição será impulsionado pelo
envelhecimento da frota (>12 anos)
Frota de veículos de passageiros no Brasil, Milhões de unidades
+1,8%a.a.
38,0

38,1

38,9

13,1
(34%)

14,2
(37%)

15,9
(41%)

10,0
(26%)

10,3
(27%)

10,3
(26%)

CAGR 19-22

40,1

17,9
(45%)

9,6
(24%)

>12 anos

8-11 anos

11,0%

-1,4%

Crise 2015-16

8,9
(23%)

7,8
(20%)

7,1
(18%)

7,2
(18%)

4-7 anos

-6,5%

6,1
(16%)

5,8
(15%)

5,6
(14%)

5,4
(14%)

0-3 anos

-3,6%

2019

2020

2021

2022

Implicações para o mercado de
reposição

O crescimento do mercado de reposição é
impulsionado pelo tamanho e idade da
frota, o que é mais favorável para
veículos com mais de 12 anos

Incumbentes e novos players precisam
adaptar seus portfólios e estratégias de
Go-to-Market para atacar este
segmento, que representa hoje ~30% do
mercado e no futuro será quase ~50%
Mudanças nos hábitos e perfis dos
consumidores precisam ser entendidos

Crise do Covid
Fonte: McKinsey Center for Future Mobility
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Principais tendências do mercado de reposição no Brasil

Já está acontecendo (foco de hoje)

Médio prazo

Aceleração potencial
via COVID-19

Mudanças nas
expectativas dos clientes
e na geração de valor

Mudanças de poder
competitivo

O surgimento de veículos
de próxima geração

E-commerce

1

4

6

E-commerce, digitalização de
canais e interfaces digitais

Novos players ganhando
escala (OEMs, importadores)

Eletrificação

2

5

7

Big Data e Advanced Analytics

Profissionalização e
consolidação

Veículos conectados

3

8

Importância das frotas B2B e
ofertas de serviços
diferenciadas

Condução autônoma

Fonte: McKinsey

Experiências da crise e investimentos
em infraestrutura digital podem levar a
mudança de comportamento dos
clientes e migração para o e-commerce

Consolidação/integração
da cadeia de valor
Impacto econômico a longo prazo
pode criar um "novo normal"
impactando a estrutura existente do
mercado de reposição

McKinsey & Company
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1. eCommerce: Mercado de reposição está
desenvolvendo novas plataformas online
Participantes tradicionais

OEMs

OEMs lançam portais
eletrônicos, em parceria
com marketplaces
Foco apenas em peças,
aproveitando a rede de
concessionárias para
distribuição

Especialistas em
reposição

Especialistas de
reposição focados em
um portfólio limitado de
peças facilmente
especificadas (e.g.
pneus)

Novos participantes

Plataformas B2C

Peças de veículos como
uma de muitas categorias

Ampla cobertura de peças
Expertise em ferramentas
B2C, como dynamic
pricing e entrega no
quilometro final

Generalistas/novos
especialistas em
aftermarket

Discordo/
Neutro

Concordo
fortemente/
Concordo

30

70

Amplo portfólio de
peças de reposição é
oferecido
Plataformas focadas em
veículos comerciais

▪

Vencer no eCommerce de reposição exigirá a aquisição de novos recursos (E.g. Dynamic Pricing e entrega
do quilometro final) bem como repensar o Go-to-market

▪

Como em outras regiões, a padronização de peças é um desafio para qualquer plataforma online

Fonte: Pesquisa com empresas brasileiras de reposição 03/2021 (n=40)

Consumidores finais e
oficinas utilizarão mais ecommerce para comprar
peças e acessórios?

Sua empresa desenvolveu ou
está desenvolvendo uma
nova plataforma comercial
digital (para B2B ou B2C)?
Não

Sim

46

54

McKinsey & Company
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1. Digitalização de canais: modelos de vendas
remoto e autoatendimento digital são os
preferidos pelos compradores no B2B
Forma preferida de interagir com representantes de vendas dos fornecedores
durante diferentes estágios1,2
% dos entrevistados

Interações
presenciais

34

Interações
humanas
remotas

45

Autoatendimento
digital

21

31

19

45

48

51

35

33

Colocação
de pedidos

Recolocação
de pedidos

18

Identificação e
Consideração e
pesquisa de novos avaliação de novos
fornecedores
fornecedores
1.
2.

20

~65-80%
dos compradores no B2B
preferem interações
humanas remotas ou
autoatendimento digital
em vez de interações
presenciais
As 3 principais razões são:
 Economia nas despesas
de viagem
 Agendamento mais fácil
 Melhor experiência de
compra

P: Como você prefere interagir com representantes de vendas dos fornecedores da sua empresa durante as seguintes fases de interações?
Os valores não podem chegar a 100% por causa do arredondamento

Fonte: McKinsey COVID-19 B2B Decision-Maker Pulse #3 7/31-8/10/2020 Brasil (n = 400)
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2. Advanced Analytics: análise de dados
granulares permitem manutenção preditiva e
decisão otimizada da logística de peças
Exemplo ilustrativo

Hoje, o potencial de vendas ao consumidor
pode ser estimado em nível granular
Alto potencial

Média

Baixo ou nenhum

Dados de
clientes

Além disso, a utilização de dados do veículo
permite atingir níveis ainda mais granulares
Dados do carro (Telemática e
comportamento do motorista)

40

Microprocessadores
existem em um veículo
conectado moderno

Acessórios de telemática para
obtenção de dados do veículo já
estão disponíveis no mercado de
reposição, por exemplo, pneus
conectados, dashcams, tampas
de reservatórios inteligentes...
 Mais informação sobre os consumidores: atores do mercados precisam entender os
comportamentos, preferências e necessidades dos clientes
 Novos casos de uso: A coleta digital de dados pode ajudar o mercado de reposição a ajustar
suas operações, gerar leads, controlar melhor os preços e impulsionar as vendas
Fonte: Pesquisa com empresas brasileiras de reposição 03/2021 (n=40)

Advanced Analytics criará
uma vantagem competitiva
para aqueles que melhor
utilizarem os dados a
disposição?
Concordo
Discordo/
fortemente/
Neutro
Concordo
9

91

As montadoras terão um
controle maior do mercado
de reposição com o aumento
da conectividade e maior
acesso a dados?
Concordo
Discordo/
fortemente/
Neutro
Concordo
57

43

McKinsey & Company
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3. Clientes Frotistas: Mercado de veículos leves
está se profissionalizando cada vez mais
Vendas B2B de veículos já são tão relevantes quanto no canal de varejo
B2C

Evolução do mercado de vendas B2B no Brasil
desde 2017, Milhões de veículos

B2B

Implicações para o
mercado de reposição

2,67
2,48
2,18
55%
57%
60%

40%

2017

43%

45%

18

2019

Fonte: Valor Econômico, Fenabrave, Pesquisa com empresas brasileiras de reposição 03/2021 (n=40)

A crescente participação dos
canais de vendas B2B, (frotas e
aluguéis de curto prazo) obriga
o mercado de reposição a
aumentar suas capacidades
de Key Account para lidar
diretamente com os gerentes
de frota
Além disso, o usuário do
veículo (e.g. motorista de
aplicativo) é mais sensível ao
preço e tem necessidades
específicas, (alta
quilometragem)

Os clientes B2B ocuparão um
papel de alta relevância,
mudando a dinâmica atual do
mercado de reposição?

Discordo/
Neutro

35

Concordo
fortemente/
Concordo
65

McKinsey & Company
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4. Novos players: OEMs estão mudando suas estratégias visando um
maior crescimento no Aftermarket através de ofertas diversificadas
OEM estão estabelecendo submarcas no mercado de reposição
Oferta de
produtos

Cadeia
de
serviços



Peças originais OEM com
posicionamento de marca
"mais baixo" do que a 1ª linha



Oferta mais barata (~20-30%
de desconto)



Muitas vezes direcionado
para veículos com idade
superior a 3-5 anos



Concessionárias



Pontos de serviços para
reposição, afiliados a um
OEM (por exemplo, Euro
Repar)

OEM

Marca no
aftermarket
Peças e
Serviços

Oferta

Peças

Peças

Canal de
distribuição

Concessionárias

Concessionárias

Rede dedicada
(franquias)

Cobertura

Apenas veículos
FCA

Multimarcas

Multimarcas

Restrição
de Idade do
veículo

3+

3+

NA

McKinsey & Company
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5. Consolidação de distribuidores e oficinas:
Brasil tem escala inferior a EUA e Europa,
sugerindo oportunidades de consolidação
Mercado Distribuidores de autopeças
% do mercado de distribuidores
Top 4

Top 42
Distribuidores

10-20%
Outros 50%

50%

Outros
80-90%

O mercado brasileiro de
reposição possui multicamadas
de ~60-80 distribuidores3,
alguns nacionais e outros
regionais, sendo mais
fragmentado do que nos EUA

O mercado de reposição
brasileiro irá potencialmente
se consolidar, por meio de
fusões e aquisições,
profissionalizando ainda
mais a cadeia de valor?

Discordo/
Neutro

Concordo
fortemente/
Concordo

2

98

Tamanho da frota versus quantidade de oficinas1
Frota de carros de passeio

Milhões de carros de passeio + LCV, Milhares de oficinas

Quantidade de oficinas
Veículo por
oficina

Oficinas

1818

269

148

1071

45

42

345

40

116

Uma oficina nos EUA atende na
média 2,8x mais veículos do
que no Brasil

1. Inclui garagens de reparo geral, revendedores de pneus, lojas especializadas de reparos, lojas de troca de óleo e lubrificação, oficinas independentes
2. Napa Autoparts, O'Reilly, AutoZone e AAP – AdvancedAutoParts; 3 Entrevista com especialista
Fonte: Pesquisa com empresas brasileiras de reposição 03/2021 (n=40)
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Empresas do mercado de reposição devem seguir uma abordagem
em 3 etapas para adaptar sua estratégia

3

1

2

Avalie novas tendências e
cenários de mercado

Considere o impacto do
novo modelo de aftermarket

Defina sua estratégia e
plano de negócios

Avalie quais tendências são as
mais relevantes para o seu
modelo de negócio

Faça projeções sobre
mudanças no modelo de
negócio e respectivos impactos
na receita e rentabilidade da sua
empresa

Defina sua estratégia e
posicionamento específico

Analise e quantifique diferentes
cenários

Desenvolva um plano de
negócios para aproveitar ao
máximo as oportunidades
geradas pelas mudanças no
mercado de reposição

Identifique, qual cenário, o
mercado de reposição
provavelmente irá seguir
Verifique os pontos fortes e
fracos individuais da sua
empresa à luz das mudanças no
mercado de reposição

Estime quando as tendências
afetarão sua empresa e como
acompanhar sua evolução

3

Identifique lacunas no
posicionamento atual versus
desejado

McKinsey & Company
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Todas as empresas têm a chance de se beneficiar da disrupção do
mercado de reposição
Como crescer nessa nova realidade?

Fabricantes

Distribuidores

Varejistas

Oficinas

OEMs

Fabricantes de peças
podem explorar canais
alternativos de vendas,
ofertas de novos produtos,
posicionamento de marca e
estratégia de preços
 Desenvolver parcerias
com canais alternativos de
vendas
 Aproveitar marcas
alternativas para atender
diferentes segmentos de
clientes
 Aproximar-se de clientes
por meio de serviços
digitais, conectividade e
key-accounts

Distribuidores de peças
podem adaptar suas
competências
fundamentais
 Avaliar a oportunidade
de mudar para modelo
híbrido "atacarejo"
oferecendo recursos de
varejo
 Desenvolver serviços online para melhor atender
varejistas e key-accounts
 Abraçar o digital e
advanced analytics
 Adaptar plano de
negócios aos clientes
frotistas

Varejistas podem se
profissionalizar e agregar
uma nova proposta de
valor
 Adaptar-se às novas
necessidades do cliente
(maior conveniência,
vendas e serviços
online)
 Desenvolver as
melhores práticas em
termos de compra,
gestão de estoque e
cadeia de suprimentos
 Procurar parceiros para
se consolidar

Oficinas podem se
profissionalizar
 Adaptar o plano de
negócios para as
necessidades e
expectativas do novo
cliente
 Criar parcerias com
redes de lojas
 Desenvolver equipe de
técnicos e gestão
administrativa para
encarar os novos
desafios

OEMs podem garantir o
core business e aumentar
a presença no mercado de
reposição
 Desenvolver rede de
revendedores para
capturar uma fatia maior
do mercado de
reposição
 Adaptar plano de
negócios do aftermarket
para clientes frotistas
 Aproximar-se dos
clientes através de
ferramentas digitais e
conectividade

McKinsey & Company
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