
PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
PARA A INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA

DIAGNÓSTICO E 
PLANEJAMENTO PARA 
SMART CITIES



REUNINDO 40 ANOS DE INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
COM 20 ANOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

A Bright Consulting mantém contínuo relacionamento com centros de excelência e consultores independentes nos EUA, Europa e Ásia, com destaque para: UNICAMP – Universidade 
Estadual de Campinas – São Paulo, CAR – Center For Automotive Research – Ann Arbor – EUA, TU–Automotive – Londres – Inglaterra, NRI – Nomura Research Institute – Tóquio – Japão.

BRIGHT CONSULTING
A mudança do enfoque de indústria automobilística para o de 
serviços de mobilidade, conectada ao emergente conceito de 
cidades inteligentes (Smart Cities), irá transformar o futuro e 
governar os avanços da sociedade e das empresas. 
A Bright Consulting ancora sua metodologia de trabalho no 
desenvolvimento das tecnologias de BIG DATA, DATA FUSION e AI 
(inteligência artificial) que, com maior granularidade, possibilitam 
a identificação de particularidades do mercado que os modelos 
padrão em utilização não conseguem reconhecer.
É neste momento, no qual o setor avalia o desenho de um novo 
ciclo de política automotiva, que a Bright Consulting se destaca, 
com o lançamento de seu portfólio de produtos e serviços 
exclusivos, orientados para suportar as organizações numa hora 
em que a limitação de recursos requer uma atuação mais 
visionária e efetiva das corporações.

A Bright Consulting traz uma nova visão em inteligência competitiva 
para o Brasil ao incorporar aos seus produtos e serviços metodologias 
que permitem identificar movimentos disruptivos e tendências de 
mercado que possibilitam maior assertividade na execução da 
estratégia das empresas.

Ao reunir vivência global a um alto nível de especialização no Brasil e 
região, conseguimos traduzir com acuracidade os impactos que os 
desafios da revolução tecnológica e de consumo do automóvel trarão 
para o negócio de nossos clientes.



CONSULTORES

Paulo Cardamone

paulo.cardamone@brightisd.com

Paulo Bedran 
Regulatory Conselor
paulo.bedran@brightisd.com

Murilo Briganti

murilo.briganti@brightisd.com

Atua no setor automobilístico há mais de 40 anos, servindo empresas locais e globais na gestão das áreas de marketing, planejamento 
estratégico e desenvolvimento de produtos. Trabalha com o governo brasileiro desde 2010 e foi o coordenador de projetos relacionados a 
políticas setoriais, principalmente no apoio ao Ministério da Indústria e Comércio na implementação da legislação de emissões e eficiência 
energética para veículos leves.

Cardamone é graduado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e tem MBA em Adminstração Industrial pela 
Universidade de São Paulo – USP.

Membro do Comitê Estratégico Automotivo na AMCHAM, em Campinas/SP, da Society of Automotive Engineers (SAE) e do Conselho 
Consultivo do Icarros (Itaú-Unibanco).

Especialista em tecnologias ADAS, desenvolve estudos de benchmarking da evolução das tecnologias de assistência à dirigibilidade. Possui 
extenso conhecimento em tecnologias desenvolvidas para veículos de alta performance, tendo trabalhado na Equipe Lotus de Fórmula 1. 
Autor de artigos sobre o desenvolvimento tecnológico do setor automobilístico, com destaque para o futuro da eletrificação e autonomia 
dos veículos.

Murilo é formado em Engenharia Mecânica pela UNESP-Bauru. Atualmente, é mestrando em Engenharia Elétrica pela UNICAMP. 

Membro da Society of Automotive Engineers (SAE), do Laboratório de Comunicação Visual – Engenharia Elétrica e Computação da UNICAMP.

Durante 20 anos, Paulo Bedran foi diretor do Departamento de Indústrias de Equipamentos de Transporte do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Nesse período, participou da implementação do Regime Automotivo Nacional, bem 
como de sua defesa junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Paulo negociou acordos comerciais automotivos de transição ao livre comércio com países do Mercosul, além de acordos com o 
México. Participou da formulação e implementação do Inovar-Auto, em 2012.

Nos últimos anos, foi conselheiro do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Agência Espacial Brasileira (AEB). Graduado em 
Engenharia Industrial e Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Paulo Cardamone
Realce
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Luiz Vicente F. de 
Mello Filho
Safety and Emissions 
Specialist
luiz.mello@brightisd.com

Ricardo Muneratto
 Product Planning 
Specialist
ricardo.muneratto@brightisd.com

Cassio Pagliarini
Business Development
cassio.pagliarini@brightisd.com

Atua no setor automobilístico há mais de 35 anos, com vasta experiência em planejamento de produto, marketing e vendas.

Com passagem por grandes empresas automotivas como Ford em várias posições até alcançar a de diretor de estratégia de produtos 
responsável pelo lançamento do Ecosport. Como diretor de marketing da Renault do Brasil, desenvolveu o lançamento de Sandero, Logan, 
Fluence e Duster. Também como diretor de marketing, conduziu o start-up da subsidiária brasileira da Hyundai Motor Company, lançando 
HB20 e Creta.

Cassio Pagliarini é Engenheiro Aeronáutico pelo ITA e Mestre em Marketing pela ESPM.

Atua no setor automobilístico há mais de 41 anos, servindo montadoras globais na gestão das áreas de projeto, desenvolvimento, 
gerenciamento e implementação de novos produtos e conceitos, abrangendo diversos segmentos desde veículos de passageiros e seus 
derivativos, a comerciais leves, médios e pesados.

Ricardo é graduado em Engenharia Automobilística pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI, sendo especialista em liderança 
administrativa, desenvolvimento de produto avançado e gerenciamento de projetos.

Membro Sênior da SAE Brasil, foi Diretor da Seção Regional Bahia por três períodos consecutivos, de 2011 a 2014, disseminando os 
princípios que regem a SAE Brasil e fundamentando sua presença na região.

Atuando há mais de 20 anos na indústria automobilística, com experiência em empresas multinacionais e coordenação das áreas de 
Engenharia de Produto e Serviços e Pós-Venda, participou ativamente do desenvolvimento da Controlar, empresa pioneira na inspeção
veicular ambiental na cidade de São Paulo, como gerente técnico de unidades produtivas de serviços.

Professor da Escola de Engenharia e Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenando cursos e 
ministrando aulas para o curso de Engenharia de Produção nas disciplinas de Gestão Ambiental, Projeto de Fábrica e Instalações 
Industriais, e nos cursos de extensão de Motores de Combustão Interna.

Luiz Vicente é formado em Engenharia Mecânica e Administração pelo Mackenzie com Mestrado em Engenharia Automotiva pela Escola 
Politécnica da USP.
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AUTOMOTIVE BRAZIL 2025 - Ed. 2019
Uma visão de futuro sobre o mercado automotivo no Brasil
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É o mais consistente estudo sobre o futuro da indústria automobilística:
• Estudo de alta qualidade, abrangente, pronto e atualizado;
• Estudo suportado por modelos econométricos e sólida base quantitativa;
• Avalizado por especialistas e decisores no Brasil, EUA e Europa.

Indica como diferentes cenários econômicos podem influenciar o desempenho do mercado automobilístico:
• Quais as principais mudanças regulatórias necessárias para o desenvolvimento do setor automotivo no Brasil?
• Como evoluirá o nível de utilização da capacidade instalada e quais as consequências para a indústria?
• O que falta para que o automóvel brasileiro tenha competitividade para exportação?

Aponta quais serão os impactos e consequências, no Brasil, da evolução tecnológica do automóvel global: 
• Quais tecnologias serão incorporadas aos automóveis brasileiros, por tipo de produto, até 2025?
• Como será a evolução da venda de carros híbridos e elétricos no Brasil?
• Quais os impactos da revolução tecnológica do automóvel sobre a cadeia de suprimentos local?
• Como a incorporação das tecnologias emergentes afetará o volume e os preços dos automóveis no Brasil?

Indica como evoluirão as soluções de mobilidade urbana no Brasil e seus impactos sobre o setor automotivo:
• Quais os efeitos da economia do compartilhamento sobre a mobilidade urbana no Brasil?
• Como será a evolução dos serviços de “mobilidade sob demanda”?
• Infraestrutura Tecnológica e Smart Cities – novos conceitos para políticas públicas de mobilidade urbana.

AUTOMOTIVE BRAZIL 2025 - Ed. 2019
Uma visão de futuro sobre o mercado automotivo no Brasil

Copyright © 2018 Bright Consulting. Todos os direitos reservados. 



MONITORAMENTO DAS TECNOLOGIAS DE ADAS

Formato:
Relatório em Inglês 
Database + 50 Páginas 
Código: BCISD-201731  
PRONTA ENTREGA

Aplicação:
Plano Estratégico
Planejamento de Produto
P&D
Vendas & Marketing

Abrangência:
Veículos e Comerciais Leves

Clientes:
Montadoras (OEMs) 
Autopeças TIER 1  e TIER 2 
Bancos e Seguradoras

O setor automobilístico global passa por uma revolução de consumo e tecnologia sem precedentes, e o Brasil, 
devido às exigências do novo consumidor centennial e da evolução dos serviços de “mobilidade sob demanda”, 
também será fortemente impactado.
Este serviço consolida as mais relevantes tecnologias de assistência à dirigibilidade, ADAS, atualmente 
disponíveis ou com aplicação prevista para um horizonte de 10 anos. São tecnologias responsáveis por 
automatizar, adaptar e aprimorar os sistemas de segurança, eficiência energética e conectividade.
Os especialistas do setor precisarão acompanhar estes movimentos para permitir que suas empresas se 
mantenham competitivas, identificando oportunidades de negócio e as estratégias de diferenciação de produto 
que as montadoras irão utilizar no Brasil para atender tanto o consumidor quanto as futuras normas regulatórias.

CONTEÚDO

60
Tecnologias

Share das 
Tecnologias 

Monitoramento e 
detalhamento 

+30
+ Montadora
+ Nameplate
+ Segmento
+ Especificações Técnicas
+ Conteúdo Tecnológico

• Segurança
• Eficiência Energética
• Conectividade

+ Monitoramento Mensal
+ Entrega Trimestral

Versões
+1900

de Veículos

Montadoras
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MONITORAMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Formato:
Database em Inglês 
Código: BCISD-201740 
PRONTA ENTREGA

Aplicação:
Plano Estratégico
Planejamento de Produto
P&D
Vendas & Marketing

Abrangência:
Veículos e Comerciais Leves

Clientes:
Montadoras (OEMs) 
Autopeças TIER 1  e TIER 2 
Bancos e Seguradoras

Dentre os três objetivos propostos pelo Inovar-Auto (Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento e Eficiência 
Energética), o avanço mais expressivo conquistado foi a promulgação de legislação de eficiência energética para 
2017, com benefícios para o consumidor, o meio ambiente e o avanço tecnológico da indústria. 
Este serviço monitora o status de cada montadora com base nos requisitos de qualificação do decreto e 
permite às montadoras identificar os avanços de seus competidores em relação às metas de incentivo a serem 
apresentadas ao MDIC em outubro de 2017.
Fundamental para os fornecedores de tecnologia identificarem oportunidades para a oferta de sistemas que 
contribuam para a melhoria da performance dos veículos.
As metas compromissadas pelas empresas habilitadas devem apresentar um aumento da eficiência energética 
dos automóveis vendidos no país em relação ao baseline de 2011:

CONTEÚDO

PRIVILEGIADO E CONFIDENCIAL 

12,08%
Meta de Qualificação

15,46%
Meta Incentivada de 1% IPI

18,84%
Meta Incentivada de 2% IPI

MONITORAMENTO MENSAL EM 
2017 E ACOMPANHAMENTO 

TRIMESTRAL DE 2018 A 2020

METODOLOGIA BASEADA 
EM DADOS OFICIAIS DAS 

MONTADORAS 
E
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Estudo sobre o futuro dos sistemas de propulsão aplicados a mid-size pick-ups em mercados selecionados da 
América Latina (Brasil, Argentina e México).

1.Forecast timeframe para análises definido para os anos: 2016, 2020, 2025, 2030, 2035;
2.Cenário econômico atual com projeções para cada país;
3.Apresentação de 2 cenários com diferentes níveis de penetração de sistemas de propulsão alternativos.

• Mercado: segmento mid-size pick-up;
• Definição do cenário de futuro mais provável para regulações sobre eficiência energética e emissões;
• Forecast com Powertrain para o horizonte do projeto com base no cenário econômico;
• Sistemas de propulsão contemplados no projeto: diesel, gasolina, E100, híbridos, elétricos e fuel cell;
• Impacto da matriz energética de cada país na adoção de novos sistemas de propulsão;
• Descrição do funcionamento dos sistemas de propulsão híbridos, elétricos e fuel cell;
• Análise detalhada da legislação atual e das tendências regulatórias.

CONTEÚDO

O FUTURO DOS SISTEMAS DE PROPULSÃO
MID-SIZE PICK-UPS – ARGENTINA, BRASIL E MÉXICO

Formato: 
Relatório com 40 páginas 
Disponível em Inglês 
Código: BCISD-201750

Aplicação:
Plano Estratégico
Planejamento de Produto
P&D
Vendas & Marketing
Engenharia

Abrangência: 
Mercado Mid-size pick-up

Clientes:
Montadoras (OEMs) 
Autopeças TIER 1 e TIER 2

PRIVILEGIADO E CONFIDENCIAL 

Escopo:
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White paper que apresenta metodologias de referências nacional e global que analisam e detalham as 
demandas dos principais marcos regulatórios da gestão da qualidade do ar de diversos países, bem 
como, programas específicos de emissões veiculares. Além disso, avalia e recomenda ações que buscam 
mitigar os níveis de emissões atuais, permitindo às empresas identificar oportunidades para a oferta de 
novos produtos e tecnologias avançadas de suporte.

Temas:

1. As fontes dos gases poluentes
2. Riscos à saúde
3. Políticas e legislações globais
4. Projeção de legislações futuras (União Europeia)
5. Projeção de legislações futuras (Brasil)
6. Tendências e oportunidades de tecnologias de controle de emissões
7. Conclusões e recomendações 

CONTEÚDO

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE EMISSÕES DE VEÍCULOS LEVES 
Legislação e tecnologias de controle de emissões 

Formato: 
Relatório com 15 páginas 
Disponível em Inglês 
Código: BCISD-201760 
PRONTA ENTREGA

Abrangência:
Veículos e Comerciais Leves

Clientes:
Montadoras (OEMs) 
Autopeças TIER 1 e TIER 2
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CONECTIVIDADE

Clientes:
Montadoras (OEMs)
Autopeças TIER 1

Código:  
BCISD-201761
Páginas: 15
Disponível em Português

SERVIÇOS DE MOBILIDADE
Código:  
BCISD-201762  
Páginas: 15
Disponível em Português 

Clientes:
Montadoras (OEMs)
Autopeças TIER 1
Instituições financeiras
Empresas de serviço de mobilidade

CARRO AUTÔNOMO

Clientes:
Montadoras (OEMs)
Autopeças TIER 1

VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS
Código:  
BCISD-201764
 Páginas: 15
Disponível em Português 

Clientes:
Montadoras (OEMs)
Autopeças TIER 1

PRIVILEGIADO E CONFIDENCIAL 

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO AUTOMÓVEL
Estudos do impacto das megatendências no Brasil

Código:  
BCISD-201763  
Páginas: 15
Disponível em Português 
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TECHNOLOGY CYCLE PLAN 

Formato:
Database em Inglês 
Código: BCISD-201770 
PRONTA ENTREGA

Aplicação:
Plano Estratégico
Planejamento de Produto
P&D
Vendas & Marketing

Clientes:
Montadoras (OEMs) 
Autopeças TIER 1  e TIER 2 
Bancos e Seguradoras

O monitoramento do ciclo de lançamento de produtos das montadoras amplia a assertividade das atividades 
de inteligência competitiva relacionadas à futura linha de produtos dos concorrentes por segmento, políticas 
de consolidação de plataformas, distribuição por plantas.

Este serviço exclusivo tem como diferencial o monitoramento da adição de conteúdo tecnológico no cycle 
plan dos veículos e permite que montadoras e fornecedores identifiquem como variam os fluxos de 
lançamento dos diversos veículos, variações no sourcing de componentes ao longo do tempo e realocação 
regional de modelos. 

CONTEÚDO
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Abrangência:
Setor Automobilístico - Veículos e
Comerciais Leves



SERVIÇOS SOB DEMANDA

WORKSHOPS ESTRATÉGICOS

Disponível em Inglês

Comerciais Leves

ESTUDOS PROSPECTIVOS

Disponível em Inglês

Comerciais Leves

TODOS OS SERVIÇOS PODEM SER ADAPTADOS DE ACORDO COM A REALIDADE E NECESSIDADE DO CLIENTE.

Transformando a informação em inteligência competitiva.

Código: BCISD-201710

Código: BCISD-201711
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No século XXI, as  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação (TICs) e a revolução tecnológica Internet of Things (IoT), 
oferecem para as cidades novas formas e possibilidades por meio da otimização da utilização dos recursos e melhoria da 

conectividade, aumentando a prosperidade socioeconômica, mobilidade urbana e  
 promovendo avanços na saúde, educação e qualidade   de  vida.

SMART CITY - A NOVA ERA DAS CIDADES



Cidades inteligentes (Smart Cities) impulsionam o 

crescimento econômico e a qualidade de vida dos 

seus cidadãos. Seus líderes têm ferramentas 

tecnológicas para uma melhor tomada de decisão, 

antecipam problemas para resolvê-los de forma 

proativa e coordenam melhor os recursos para 

operar de forma eficaz as áreas de atuação do 

governo.

Serviços:

• Palestras sobre o conceito 

• Diagnóstico de Cidades Inteligentes

• Apresentação de portfólio de Soluções para Cidades Inteligentes

• Apoio na implementação de Certificações (ISO 37120 / 37122) 

SMART CITIES - NOSSOS SERVIÇOS

PRIVILEGIADO E CONFIDENCIAL Copyright © 2018 Bright Consulting. Todos os direitos reservados. 



Condomínio Centre Ville I
Rua Place Des Vosges, 88 - BL. 2 - UN 114

13105-825 - Campinas/SP
BRASIL

19 3397-0175 
contato@brightisd.com

www.brightisd.com
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