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Um dia na Indústria automóvel
do RU

Todos os dias, mais de 1.100
camiões de fábricas de
automóveis entram no Reino
Unido vindos do continente - a
grande maioria sem ser
despachada na alfândega - para
entregar cerca de £35 milhões,
em componentes, para fábricas de
veículos e motores do Reino
Unido.

Todos os dias são construídos
6.400 veículos e 10.500 motores -
a maior parte dos quais é enviada
de volta para os clientes e
construtores da UE.

+ de 500 mil trabalhadores

https://www.smmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/Day-in-UK-Automotive-2017.png


Principais dados de exportação

• O Reino Unido exporta veículos para mais de 160 países em todo o mundo

• 1.671.166 veículos foram fabricados para exportação em 2017

• Quase 80% dos veículos fabricados na Grã-Bretanha são exportados

• A UE representa 53,9% das exportações de veículos fabricados no Reino Unido -

maior parceiro comercial

• 1.488.207 motores foram fabricados para exportação em 2017, quase 55% de

todos os motores fabricados na Grã-Bretanha



Top 10 Export Destinations



Vantagens do Reino Unido na 
União Europeia…
• Mercado Único - comércio isento de tarifas e barreiras não pautais.

• Alfândega - regras e procedimentos aduaneiros comuns sem verificação ou

relatórios onerosos.

• Talento - acesso rápido e fácil a mão-de-obra.

• Regulamentação - influência sobre os regulamentos que afetam a indústria

automóvel do Reino Unido e na UE, potencial para criar barreiras não-tarifárias

por meio de divergências regulatórias e capacidade do Reino Unido de aprovar

veículos para o mercado europeu.



Vantagens do Reino Unido na 
União Europeia…

• A I. A. estimula biliões de libras de investimento no Reino 

Unido. 

• Fornece acesso a níveis significativos de financiamento da 

UE, impulsionando a inovação no setor automóvel do Reino 

Unido.

• Proporciona ao automóvel britânico acesso a uma força de 

trabalho móvel da UE, permitindo a transferência de 

conhecimentos e competências.



• Desde 2013, mais de £ 8 biliões em financiamento foram alocados para operações no 

Cluster Automóvel.

• A cadeia de fornecimento automóvel do Reino Unido está totalmente integrada por toda a 

UE. Embora os esforços para aumentar a incorporação local, em 2012, 63% dos gastos da 

cadeia de fornecimento do Reino Unido foram adquiridos internacionalmente, com a 

maioria dos fornecedores localizados dentro da UE.

• Mais de 70% dos carros registados no RU foram importados da Europa, livres de tarifas.

• 1 em cada 5 dos carros registados na U.E. são produzidos no RU.

Vantagens do Reino Unido na 
União Europeia…



• A UE facilita o acesso a um mercado global de £ 15

triliões, através de cerca 30 acordos de comércio livre.

• A força de negociação coletiva da UE ajuda a reduzir as

barreiras comerciais com os principais mercados

globais, como a China, que são fundamentais para a

diversificada base de fabricação automóvel do Reino

Unido.

Vantagens do Reino Unido na 
União Europeia…



• A indústria automóvel do Reino Unido beneficia do acesso às competências e

conhecimento dos trabalhadores da UE. Uma força de trabalho flexível e móvel é

fundamental para a competitividade e o crescimento. Como uma indústria global

totalmente integrada, também beneficiam da mobilidade e acessibilidade dos

trabalhadores do Reino Unido na UE.

Vantagens do Reino Unido na 
União Europeia…



• A União Europeia disponibiliza fundos consideráveis para apoiar a investigação e

o desenvolvimento (I & D), tanto para as empresas do sector automóvel como

para os seus parceiros, incluindo universidades e comunidades locais.

• O atual programa-quadro de I&D da UE, Horizonte 2020, tem projetos

aprovados em cerca de 70 mil milhões de libras, até 2020, com cerca de 6 mil

milhões de libras diretamente destinados ao transporte. Existem também outros

programas genéricos dentro do Horizonte 2020, dos quais a indústria automóvel

do Reino Unido beneficia. (Programas em parceria)

Vantagens do Reino Unido na 
União Europeia…



Posição da SMMT (Society of Motor Manufacturers 
and Traders) do Reino Unido quanto ao BREXIT

• O Governo deve criar estabilidade económica e reduzir a incerteza. A competitividade deve ser 

salvaguardada e deve ser estabelecida uma indicação clara do timing, intenção e ambição possíveis, de 

modo a não deter potenciais investidores.

• Necessidade de acesso sem restrições ao Mercado Único Europeu, o maior parceiro comercial do Reino 

Unido, fator essencial não apenas em relação à importação e exportação de veículos, mas também em 

relação ao comércio de componentes para a produção de veículos e outros produtos automóveis no 

Reino Unido.

• Garantir a possibilidade de contratar pessoas da UE para satisfazer as necessidades urgentes de 

competências que não podem ser preenchidas localmente. 

• O Governo deve assegurar providências temporárias para salvaguardar o futuro da indústria automóvel 

do Reino Unido. 



Impacto do BREXIT

A análise da SMMT sugere que as tarifas da UE sobre os carros, por si só, poderiam adicionar

custos, em pelo menos, £ 2,7 biliões anuais às importações e £ 1,8 biliões às exportações.

As tarifas de importação poderiam elevar o preço dos carros importados da UE para o Reino Unido,

em média £ 1.500, se as marcas e suas redes comerciais não conseguissem absorver esses custos

adicionais.

https://www.smmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/Impact-of-WTO-tarrifs_exports.png


Tarifas da UE sobre as exportações do 
Reino Unido

O setor automóvel do Reino Unido dispõe atualmente de acesso livre de tarifas ao Mercado

Único Europeu. Isso ajuda o Reino Unido a continuar competitivo, pois as empresas de cadeia

de fornecimento vendem componentes para outras empresas da UE, tal como os OEM’s

Britânicos vendem veículos diretamente para um mercado consumidor de mais de 500

milhões de pessoas. As empresas britânicas que vendem componentes para a UE arriscam

uma tarifa média na exportação de 4,5%, enquanto os fabricantes de veículos enfrentarão

uma tarifa na exportação de 10%.

https://www.smmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/Impact-of-WTO-tarrifs_exports.png


Tarifas do Reino Unido sobre 
as exportações da UE
O setor automóvel do Reino Unido atualmente tem acesso livre de tarifas à sua cadeia de

fornecimento instalada na UE. Numa Indústria de margem apertada e altamente integrada,

isso é fundamental. Os componentes importados para o Reino Unido de fora da UE

atualmente têm uma tarifa média de importação de 4,5%. Essa é uma das principais razões

pelas quais os carros construídos no Reino Unido abastecem a maior parte de sua cadeia de

fornecimento no Reino Unido ou na UE.



Impacto do BREXIT
A Lean Manufacturing que a Toyota, a Nissan e a Honda introduziram,

quando fizeram da Grã-Bretanha uma base de fabricação, exige cadeias de

fornecimento que cruzam o país e a UE.



Um exemplo publicado: A fábrica, em Oxford, onde a BMW produz 1.000 Minis por dia.

• Cada um é composto entre 4.000 a 5.000 peças. Abastecer a fábrica com 4 milhões de peças, implica

200 camiões todos os dias. É um "desafio significativo de logística", diz Graham Biggs, diretor de

comunicação da empresa. Três quintos deles vêm através de Dover ou do Canal da Mancha; o seu

conteúdo é descarregado diretamente na parte correspondente da linha de produção.

• Reconfigurar as cadeias de fornecedores para contornar atrasos e tarifas levaria anos, se fosse possível.

• Muitos dos seus fornecedores não têm instalações na Grã-Bretanha. No entanto, o facto das

perspetivas para o setor serem negativas (pois para os carros exportados para a UE, 54% dos 1,3

milhões das exportações de 2017, enfrentariam tarifas de 10%), dificilmente os encoraja a mudar para

o Reino Unido.

• Os efeitos de curto prazo de não haver nenhum acordo seriam um problema crónico e talvez

terminal.

Impacto do BREXIT



• A alternativa proposta pelos defensores do BREXIT é fazer stocks!

• Para a indústria automóvel, isso é praticamente inimaginável,

dada a complexidade do desafio. E mesmo para negociações mais

simples, há um problema: não há espaço. A Grã-Bretanha tem

pouca capacidade de armazenamento de reposição, antes mesmo

de se colocarem as novas exigências do BREXIT.

Impacto do BREXIT



• Mike Hawes, diretor-geral da Sociedade Britânica de Construtores e

Comerciantes de Automóveis faz a seguinte previsão: "Se sairmos sem um

acordo, ficamos ao abrigo da regulamentação da Organização Mundial do Comércio

(OMC). Isso significa 10% para os carros novos e de 2,5 a 4,5% para peças. Se

avançarmos por aí, vamos enfrentar a possibilidade de custos adicionais potenciais

de cinco mil milhões de libras nos canais de comércio de exportação e importação.

Este é um obstáculo difícil de ultrapassar".

• Já a Associação Europeia de Construtores Automóveis lembra que até "curtos atrasos

nas alfândegas causarão problemas logísticos massivos" com impacto nos processos

de produção que os planos de contingência não poderão colmatar.

Impacto do BREXIT



• A indústria automóvel do Reino Unido, refere-se à incerteza do

BREXIT para explicar o declínio no investimento no setor em 2017 e,

como resposta, tem considerado deslocalizar e promover novos

investimentos em zonas seguras dentro da UE.

• Os maiores perdedores, são empresas sediadas no Reino Unido,

incluindo construtoras estrangeiras com fábricas de veículos no país.

Antes do BREXIT, o Reino Unido era amplamente visto como um local

estratégico para "penetrar" no resto dos mercados europeus.

Impacto do BREXIT



• Segundo o comunicado divulgado por Ian Fletcher, a Ford e a General Motors também

compartilham o mesmo destino da Toyota, Nissan, PSA, Peugeot, Citroën e Honda. Os dois

maiores importadores de veículos, Ford e Volkswagen, também enfrentam um risco significativo

de queda da libra em relação ao euro. Só isso os poderá fazer reduzir o número de veículos

direcionados ao mercado do Reino Unido e, passarem a concentrar-se em compensar as vendas

perdidas capitalizando noutros mercados europeus.

• A indústria automóvel é particularmente vulnerável porque opera numa produção “just in time”,

em que as peças são provenientes de toda a UE e muitas vezes entregues a linhas de produção

atempadamente. O sistema economiza o enorme custo de manutenção dos stocks, mas deixa os

fabricantes de carros vulneráveis a interrupções nos portos.

Impacto do BREXIT



• Da mesma forma, embora os fabricantes do Reino Unido já sejam

obrigados a cumprir o "Whole Vehicle Type Approval System", os

produtos, no entanto, passam a estar sujeitos a procedimentos de

avaliação de conformidade num cenário de “não acordo”. O longo

processo de re-certificação (possivelmente país por país)

provavelmente resultaria na suspensão das atividades de

produção até que as aprovações necessárias fossem obtidas, a

um custo significativo e em grande detrimento dos cronogramas

de planeamento.

Impacto do BREXIT



Isolamento britânico 

Dover é o nono porto mais movimentado da

Grã-Bretanha em tonelagem bruta, mas em

termos de tráfego roll-on-roll-off, o que

mantém a economia do país fortemente

ligada aos seus vizinhos europeus. Navios

como o Pride of Kent e o Calais Seaway

passam nos molhes dez vezes por dia; cerca

de 10.000 camiões cobrem lenta mas

ininterruptamente dentro e fora do porto.











Segundo maior mercado europeu

• Os produtores locais não são os únicos preocupados com o BREXIT. Os grupos que exportam do 

continente para o RU estão também apreensivos. O mercado britânico é o maior mercado 

europeu depois da Alemanha. 

• Basta dizer que este é um mercado com disponibilidade para consumir, tanto em termos 

quantitativos como qualitativos. Mais do que os homólogos europeus, os britânicos são 

apaixonados por carros de gama alta, bem equipados e, portanto, mais caros.

• O líder de mercado no RU é o grupo Volkswagen, com uma quota de cerca de 20%. Mas outros 

fabricantes europeus ocupam uma posição de destaque. Todos irão sentir os efeitos do 

abrandamento económico associados ao BREXIT sobre a venda de veículos no Reino Unido. 



Esperar para ver

• Atendendo aos desafios económicos e ao peso do setor automóvel em ambas 

regiões, ambas as partes adotarão uma postura pragmática e de preservação 

dos interesses económicos comuns.

• No curto prazo, os fabricantes terão de lidar com a queda da procura britânica e 

com a desvalorização da moeda. 

• Um mau acordo de saída do Reino Unido da União Europeia pode significar a 

perda de milhares de empregos, alerta o presidente do Conselho de 

Administração da Jaguar Land Rover. A poucos meses de o Reino Unido deixar o 

bloco europeu, Ralf Speth ainda desconhece se alguma das quatro fábricas em 

solo britânico poderá trabalhar no dia seguinte ao BREXIT.



• "Um milhar (de empregos no Reino Unido) foi perdido por causa

das políticas para o diesel e esse número vai subir para as

dezenas de milhar se não conseguirmos o acordo certo para o

BREXIT”, acrescentou, aludindo aos despedimentos que a

empresa, com mais de 40 mil funcionários, levou a cabo em 2018.

“Que decisões vou ser forçado a tomar se o BREXIT implicar não

só a subida dos custos mas também que não possamos construir

fisicamente carros no Reino Unido dentro dos prazos e dos

orçamentos?”, questionou.

Esperar para ver



Qual o impacto do Brexit no setor automóvel?

• O BREXIT gera inquietações nos construtores automóveis estrangeiros no Reino Unido.

Entre esses fabricantes constam a BMW, a Nissan, a Toyota e ainda a General Motors.

Como consequência podemos ter deslocalização – já nos próximos modelos.

• Aproveitando as vantagens do mercado único, construtores investiram massivamente na

Grã-Bretanha, como porta de entrada para a Europa – a vantagem perdeu-se.

• O BREXIT pode implicar direitos aduaneiros, restringindo as exportações para a Europa, e

acabar por comprometer os investimentos já realizados. A Jaguar Land Rover, propriedade

da indiana Tata, por exemplo, estimou que o seu lucro anual poderá ser reduzido em 1000

milhões de libras esterlinas em 2020. Mas outros construtores estão rever orçamentos e

projetam queda do EBITA.



• Ralf Speth afirmou que sairia “milhares de libras mais barato produzir veículos, por exemplo, na

Europa de Leste do que (na unidade de) Solihull”.

• A Jaguar Land Rover deverá abrir uma nova fábrica na Eslováquia no final deste ano. "Qualquer

atrito dentro das nossas fronteiras coloca a nossa produção em risco, com um custo de 60

milhões de libras por dia”, sublinhou.

• O Governo da GB tem consciência da importância desta Indústria. Assim: o plano para a saída do

Reino Unido da União Europeia “inclui propostas específicas para proteger o emprego em

indústrias como a indústria automóvel, que dependem (do sistema de gestão) da cadeia de

produção just-in-time. Theresa May apresentou propostas que "ajudariam a garantir o comércio

sem atrito com a UE e a assegurar que o sector automóvel da GB continuasse a florescer", notou

o porta-voz.

Esperar para ver



Em Conclusão

• Perigo de deslocalização da Indústria, sobretudo 
para o leste da U.E.

• Diminuição do mercado automóvel no Reino 
Unido, com dificuldade de compensação no 
restante mercado europeu

• Fortes possibilidades de “desvio do comércio”

• Fortes investimentos em Fundo de Maneio por 
parte dos fornecedores de primeira e segunda 
linha


