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Taiwan promove seminário sobre autopeças em SP

Eventos

(24/11/2019) - Taiwan quer intensificar suas relações comerciais com
o setor de autopeças brasileiro. Para tanto, a Taitra - Conselho para o
Desenvolvimento do Comércio Exterior de Taiwan irá promover o
“Seminário Autopeças Taiwan”, dia 28 de novembro, no L´Hotel Porto
Bay, em São Paulo. O tema central irá trazer um panorama das
tendências dos fabricantes de autopeças taiwaneses para atender as
demandas tecnológicas do mercado automobilístico mundial,
especialmente em carros eletrificados.

A fabricação de autopeças é um dos setores mais produtivos de
Taiwan, gerando impacto na economia de norte a sul do país. As
2.505 fábricas de autopeças se espalham por todo o território, com
predominância do norte, onde há 1.018 fabricantes (41%), seguido
das regiões central (764 fábricas ou 31%) e sul (723 ou 28%). O
setor emprega em torno de 90 mil pessoas e faturou US$ 6,7 bilhões
no ano passado.

Por ter um mercado interno pequeno, 85% das autopeças produzidas
em Taiwan são exportadas. Segundo o Ministério da Economia, o
valor de exportação de autopeças em 2018 foi de U$ 5,73 bilhões. Os
cinco principais países importadores de autopeças de Taiwan foram
EUA (45,3%), Japão (5,7%), China Continental (5,2%), Reino Unido
(3,4%) e Alemanha (2,8%). O valor total das exportações para os
cinco principais países representou 65% do total.

Embora seja um parceiro potencialmente importante, o Brasil ainda
não figura na lista dos mais expressivos importadores de autopeças
de Taiwan, com pouco mais de 0,67% de participação de mercado.
“Temos bons distribuidores no Brasil, alguns líderes em seus
segmentos, mas precisamos reforçar a nossa presença aqui. A
ascensão de marcas chinesas favoreceu a expansão de autopeças de
Taiwan, por serem mais abertas para fabricantes menos tradicionais,
mas com ótima relação custo/qualidade”, informa Rachel Lu, diretora
do Taitra.

A força da indústria de autopeças do país será apresentada com os
números da AMPA, feira anual que reúne cerca de 1400 expositores e
4 mil estandes em dois pavilhões do Taipei Nangang Exhibition. Na
última edição, realizada este ano, a feira atraiu mais de 39 mil
visitantes de todas as partes do mundo. A próxima edição está
marcada para 15 a 18 de abril de 2020. “Queremos levar muitos
empresários e sistemistas brasileiros para conhecer a manufatura de
autopeças de Taiwan e fazer negócios conosco”, diz Rachel.

Programação

09h30 - Credenciamento

10h - “As tendências futuras da indústria de autopeças em Taiwan,
por Chiang Chi Wei, do Taiwan Trade Center

10h45 - A feira de autopeças Taipei AMPA

11h00 - “Surpresa tecnológica de Taiwan”, por Alexandre Mendes,
diretor Comerical do Reo do Farol, distribuidor das marcas TYC e
Depo
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11h30 - “Cenário atual do mercado de carros elétricos no Brasil”, por
Fábio Maggion, da HPE Automotores do Brasil

Seminário Autopeças Taiwan

Data: 28 de novembro, das 9h30 às 11h30

Local: L´Hotel Porto Bay, em São Paulo

O seminário é gratuito. Para se inscrever Clique Aqui
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