
O negócio da 
desmontagem 
automotiva no 
Brasil

Como estamos 
resolvendo o 
problema do 

mercado negro.



Informações gerais:
• 8 515 767,049 km² (5º)
• Aprox. 27 vezes a área da Polônia
•  Capital – Brasília 
• 208 milhões habitantes (6º)
• 8º Economia Mundial 

• 43,371 milhões de veículos circulando
• Número de Desmontes legais aproximadamente: 2650 empresas
• Estado (província) mais populoso – São Paulo – 45,5 milhões habitantes
                                                                                    cerca de 947 desmontes





Estado de São Paulo
• 29.685.709 Veículos Registrados

• Idade média de 9,5 anos

• 947 desmontes legalizados 

• Cerca de 280 mil veículos desmontados por ano

• Em média 300 veículos desmontados por empresa ao ano



Qual a origem dos 
carros desmontados 
para reuso de peças?



Apreensão do 
Estado
• - Atraso no licenciamento

• - Má condições de rodagem

• - Dirigir alcoolizado 

• - Sem Habilitação

•70%
• Dos veículos desmontados 

para peças 



Seguradoras

• Em menor quantidade do que os 
carros do governo.

• São quase em totalidade, carros 
batidos ou capotados. 

•25%
• Dos carros desmontados para 

reuso de peças 



Compra direta 
do 
proprietário
• Incomum no Mercado brasileiro 

pelo processo complicado e 
demorado.

•>5%



COMO ERA O DESMANCHE ?

• Nenhum tipo de organização ou sistema de 

controle de estoque, 

• Pouca preocupação com a questão da 

segurança de clientes e funcionários,

• Aglomerados de carros sendo desmontados,

• Sem classificação e marcação,

• Tornando difícil até para o próprio empresário 

comprovar procedência de seu estoque.



• Pouca preocupação com a questão ambiental,

• Locais não definidos e preparados para 

armazenar materiais e resíduos,

• Nenhum tipo de controle com o descarte de 

materiais e resíduos,

• Na questão documental da empresa:

 - Falta de Alvará Municipal,

 - Alvará de Bombeiro (AVCB),

 - Licença do órgão fiscalizador,

 -  Registro de funcionários entre outros ... 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj27aH63abbAhWMDpAKHcoaBDkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dgabc.com.br/Noticia/2868990/policia-civil-desarticula-desmanche-em-santo-andre&psig=AOvVaw27eAqGMi-NAnYqBAA2YGaw&ust=1527539155496733


QUASE O FIM ... 

• Com tanta desorganização do setor e alto índice de roubos e furto de veículos, o Governo do Estado de 

São Paulo encaminha para Assembleia Legislativa um projeto para compactação de veículos.



UM NOVO OLHAR PARA O SETOR ...
• Organização do setor através de Associações e sindicatos,

• Mobilização do setor com propostas de mudanças,

• Entidades em negociação com o governo,

• Apoio do Estado neste modelo inovador de desmonte,

• Organização Documental,

• Organização Estrutural,

• Sistema de controle e rastreabilidade



Como o governo e as empresas 
garantem a procedência das 

peças?



Leilão

Vende veículos
Informa ao governo
o veículo vendido e 

a empresa que 
arrematou

DESMONTES

Sistema de 
controle 

do Estado

SISTEMA DE RASTREABILIDADE



EMPRESA DE 
ETIQUETAS DE 

CONTROLE
DESMONTES

Sistema de 
controle 

do Estado

Informa as etiquetas vendidas

Vendem etiquetas com números únicos

Informa os carros comprados 
e a cartela de etiquetas 

coladas nas peças



Consumidor 
é a 
fiscalização





Como o governo e as empresas 
garantem a responsabilidade 

ambiental?



É obrigatório na lei a 
empresa manter:
- Área de desmontagem cercada 

de canaletas de contenção

- Local próprio para armazenagem 
de fluidos, baterias, catalisador, 
combustível

- Piso 100% impermeável nas 
áreas de desmontagem, 
descontaminação e estoque de 
peças com potencial 
contaminante 



QUEM NÃO ACREDITOU ...



NOVO DESMANCHE ... 





Melhorias da lei

• Redução no roubo e furto de veículos em  -32,7% em São Paulo 

• Melhorias para o consumidor na qualidade do serviço prestado pelas 
empresas do ramo

•  Peças de origem ilegal mais facilmente identificadas pelos 
consumidores e pela polícia 



Benefícios aos empresários

• Apenas as empresas credenciados podem comprar carros sucatas

• Confiabilidade para clientes

• Conseguir comprovar a origem dos carros

• Segurança jurídica



PROBLEMAS ENCONTRADOS
• Falta de informação dos desmanches irregulares que não possuem 

cadastro em nenhum órgão

• Mercado Online não regulado pela lei

• Lobby da peça nova – Restrição de venda de itens de “segurança”



Muito obrigado!
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