
Demontaż 
pojazdów 
Brazylii - biznes

Jak 
rozwiązujemy 

problem 
czarnego 

rynku?



Informacje ogólne:

• Powierzchnia 8 515 767,049 km² (5. miejsce na świecie)

• Blisko 27 razy większa niż powierzchnia Polski

•  Stolica - Brasilia 

• 208 milionów mieszkańców (6. miejsce na świecie)

• 8. gospodarka na świecie 

• 43.371 milionów pojazdów poruszających się po drogach

• Szacunkowa liczba legalnych demontaży: dane z 2650 przedsiębiorstw

• Najbardziej zaludniony stan - São Paulo - 45,5 milionów mieszkańców

                                                                                    blisko 947 demontaży





Stan São Paulo
• 29.685.709 zarejestrowanych pojazdów

• Średni wiek pojazdu 9,5 roku

• 947 legalnych demontaży 

• Blisko 280 tysięcy demontowanych pojazdów rocznie

• Średnio 300 pojazdów demontowanych przez jedną firmę rocznie



Skąd pochodzą 
demontowane pojazdy, 

których części są 
ponownie 

wykorzystywane?



Konfiskata 
przez państwo
• Opóźnienie w uzyskaniu 

pozwolenia

• Zły stan ogumienia

• Prowadzenie pod wpływem 
alkoholu 

• Brak uprawnień

70%
Pojazdów demontowanych na 

części 



Firmy 
ubezpieczeniowe

• W mniejsze ilości niż pojazdy 
państwowe

• Prawie wszystkie po uderzeniu lub 
dachowaniu

25%
Pojazdów demontowanych na części 



Bezpośredni 
zakup od 
właściciela
• Niezbyt powszechny na rynku 

brazylijskim ze względu na 
skomplikowany i długi proces

>5%



JAK WYGLĄDAŁ PROCES 
ROZBIÓRKI?

• Żaden rodzaj organizacji lub systemu kontroli 

stanu magazynowego 

• Niski poziom troski o kwestię bezpieczeństwa 

klientów i pracowników

• Nagromadzenie niezdemontowanych 

samochodów

• Brak klasyfikacji i oznaczenia

• Trudność nawet dla przedsiębiorcy 

udowodnienia pochodzenia części w magazynie



• Niski poziom troski o kwestię ochrony 

środowiska

• Nieokreślone i nieprzystosowane miejsca do 

składowania materiałów i odpadów

• Żaden rodzaj kontroli nad utylizacją materiałów 

i odpadów

• W kwestii dokumentacji firmowej, min.:

 - Brak pozwolenia Urzędu Miasta

 - Pozwolenie od Straży Pożarnej

 - Pozwolenie organu nadzorującego

 - Rejestr pracowników

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


TO JUŻ PRAWIE KONIEC ... 

• Wobec takiej dezorganizacji sektora i wysokiego odsetka kradzieży pojazdów, Rząd Stanu São Paulo 

kieruje do Zgromadzenia Legislacyjnego projekt kompaktowania pojazdów.



NOWE SPOJRZENIE NA SEKTOR ...
• Organizacja sektora za pomocą stowarzyszeń i związków 

zawodowych

• Mobilizacja sektora do składania propozycji zmian

• Podmioty negocjujące z rządem

• Wsparcie państwa dla tego innowacyjnego modelu demontażu

• Organizacja dokumentacji

• Organizacja struktury

• System kontroli i śledzenia



Jak rząd i przedsiębiorstwa 
zapewniają legalne 

pochodzenie części?



Aukcja

Sprzedaż 
pojazdów

Informacja dla rządu
o sprzedanym 

pojeździe i firmie, 
która go 

wylicytowała

DEMONTAŻ

System 
kontroli 

państwowej

SYSTEM ŚLEDZENIA



FIRMA PRODUKUJĄCA 
ETYKIETY KONTROLNEDEMONTAŻ

System 
kontroli 

państwowej

Informacja o sprzedanych etykietach

Sprzedaż etykiet o unikalnym numerze

Informacja o kupionych 
pojazdach i blankietach etykiet 

naklejanych na części



Konsument 
ma 
możliwość 
kontroli





Jak rząd i przedsiębiorstwa 
przyjmują na siebie 
odpowiedzialność 

środowiskową?



Ustawowy obowiązek 
posiadania przez 
przedsiębiorstwo:
- Terenu do demontażu z 

odgradzającymi go kanałami 
drenującymi

- Specjalnego miejsca do 
składowania płynów, baterii, 
katalizatorów, paliwa

- 100% nieprzepuszczalnej podłogi 
w strefie demontażu, usuwania 
zanieczyszczeń i magazynie części 
potencjalnie zanieczyszczających 



KTO NIE UWIERZYŁ ...



NOWA ROZBIÓRKA ... 





Poprawki w przepisach

• Zmniejszenie liczby kradzionych pojazdów o -32,7% w São Paulo 

• Poprawa jakości usług świadczonych konsumentom przez firmy z 
sektora

•  Łatwiejsza identyfikacja części z nielegalnego źródła przez 
konsumentów i policję 



Korzyści dla przedsiębiorców

• Tylko akredytowane przedsiębiorstwa mogą kupować pojazdy do 
złomowania

• Wiarygodność dla klientów

• Możliwość potwierdzenia pochodzenia pojazdów

• Bezpieczeństwo prawne



ISTNIEJĄCE PROBLEMY
• Brak informacji o nieprawidłowych rozbiórkach, które nie posiadają 

żadnego rejestru

• Rynek online nieregulowany ustawowo

• Lobby nowych części - ograniczenie sprzedaży elementów 
„bezpieczeństwa”



Dziękuję!
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