
Segmento de quadros e painéis deve crescer 9% este ano 

Crescimento deve ser puxado pelo aumento de projetos de infraestrutura 

 

O segmento de quadros e painéis espera crescer 9% neste ano, conforme pesquisa 

realizada pela revista O Setor Elétrico (OSE), em abril deste ano, com 60 empresas que 

comercializam esses produtos. Se comparado ao ano de 2018, o crescimento deve ser 

de 10%. Já a previsão de crescimento percentual para a empresa é de 12%. Nesse 

cenário, a expectativa do aumento do número de funcionários, segundo a pesquisa, é 

de 13%. 

 

 

 

 

 

Para 28% dos entrevistados, projetos de infraestrutura devem impulsionar o segmento, 

aliado a 19% que acreditam no bom momento econômico do País e 16%, no setor da 

construção civil aquecido. Por outro lado, 16% consideram que a crise política e outros 

16%, a desaceleração da economia brasileira, ainda impedem o melhor desempenho 

desse mercado. 



 

 

A pesquisa também aponta que a indústria representa 42% da participação das vendas 

por segmento, seguido pela construção civil (21%) e por GTD – Geração, Transmissão e 

Distribuição de Energia (14%). 

 

 



Segundo a pesquisa, 97% do segmento de atuação do mercado de quadros e painéis 

corresponde a indústria, 57%, ao setor comercial e 29%, ao residencial. 

 

 

 

A venda direta ao cliente final (79%) é o principal canal de vendas desse segmento, 

seguido por instaladores (59%) e por construtoras (41%). Distribuidoras e atacadistas 

respondem por 38% do canal de vendas, revendas e varejistas (36%) ,Internet (34%) e 

telemarketing (14%). 

 

 

Entre os tipos de quadros e painéis (montagem completa) mais comercializados estão: 

quadros de distribuição de força (76%), quadros de distribuição de luz (72%), painéis de 

BT – Baixa Tensão (71%), quadros de automação (67%), painel de proteção ou controle 

(66%), painel de soft starter (62%), quadros de partida de motores (59%), centro de 

controle de motores (59%), quadros para partida de motores em MT (52%) e quadros 

para medidores de energia (52%). 



 

 

 

 

Em relação aos tipos de invólucros (caixas vazias) mais comercializadas estão: quadros 

de distribuição (71%), armários modulares (55%), caixas a prova de tempo (45%), CCM 

(43%), cubículos (41%), caixas de medição (40%), acessórios e ferragens em geral para 

painéis (28%) e caixas para áreas classificadas (24%). 

 

 

 

 



 

 

 

 

A pesquisa do OSE também mostra que os painéis e quadros TTA (conjuntos de manobra 

e controle de baixa tensão: conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados, tradução 

de Type-Tested Assemblies) correspondem por 57% do faturamento das empresas e 

quadros e painéis PTTA (conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados, do inglês 

Partially Type-Tested Assemblies, em que a tensão nominal não exceda 1.000 Vca, a 

frequência que não excedam 1.000 Hz ou 1.500 Vcc), correspondem pelo faturamento 

de 20% das empresas. 

 


