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Em meados dos anos 90 iniciou-se um processo
de investimentos e de reorganização geográfica na in-
dústria automobilística. Este artigo procura apresentar as
principais características de cada região produtora de
veículos, abordando o desenvolvimento dos novos pólos
automobilísticos, que estarão em pleno funcionamento
nos próximos dois anos. As novas plantas trazem formas
de organização da produção diferentes daquelas até
então existentes, assim como novos fabricantes, o que
pode levar a outras transformações estruturais do parque
fornecedor de autopeças.
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A produção de veículos no Brasil iniciou-se no final dos
anos 50, com a implantação das fábricas da Volkswagen, Toyota,
Ford (automóveis e comerciais leves), Mercedes Benz, Scania (cami-
nhões e ônibus) – todas em São Bernardo do Campo –, General
Motors (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) – em
São Caetano do Sul – e Ford (caminhões) – na cidade de São Paulo.

Em que pese o alto grau de verticalização dos fabricantes
de veículos, característico daquela época, foi sendo criado um imen-
so parque metal-mecânico de autopeças naqueles municípios, que
viria a abranger, ainda, os municípios de Santo André e Diadema,
entre outros.

As montadoras esboçaram seus primeiros movimentos em
busca de outras regiões fora do ABCD durante a década de 70,
quando a Volkswagen e a Ford, atraídas por incentivos municipais,
dirigiram para a região do Vale do Paraíba a primeira expansão de
suas atividades, instalando-se em Taubaté e juntando-se, assim, à
General Motors, que já possuía uma fábrica de motores em São José
dos Campos. Naquele momento, ainda não seria interessante sair
do Estado de São Paulo, tampouco distanciar-se do grande mercado
consumidor da região Sudeste, principalmente do eixo Rio de Janei-
ro-São Paulo. Apesar disso, a Volvo viria a instalar sua fábrica de
caminhões e ônibus no Paraná e a Fiat iria para Minas Gerais,
embora mantendo-se próximas dos fornecedores de autopeças de
São Paulo.

Observe-se que outros fabricantes mundiais de veículos
estiveram presentes no Brasil durante os anos 60/70, ou produzindo
ou licenciando suas marcas, como Renault, Alfa Romeo, DKW, Willis
Overland, Chrysler, Dodge e Kharmann-Ghia. A Honda e a Toyota,
apesar de grandes produtoras mundiais de veículos, sempre es-
tiveram representadas no Brasil como fabricantes de motocicletas e
de comerciais leves, respectivamente.

Na década de 90 esse panorama passa por uma significa-
tiva mudança, em função de diversos aspectos como a abertura
comercial e os programas de estabilização das economias sul-ame-
ricanas. A decisão de investimentos em novas unidades levou em
conta o crescimento do mercado interno e a integração Brasil-Argen-
tina. Como pano de fundo, entretanto, tem-se a pressão da concor-
rência mundial, direcionando as montadoras para reduzir custos e
racionalizar as atividades, aumentar a variedade de produtos em

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 173-200, set. 1999

Panorama
Geral

175



plantas especializadas, assim como elevar sua participação no mer-
cado mundial. A estratégia das montadoras, voltada para produzir
próximo aos mercados e para a crescente internacionalização, vem
buscando aumentar a participação das empresas no mercado mun-
dial, principalmente com investimentos nos chamados mercados
emergentes.

Como ilustração do parque automotivo brasileiro, são apre-
sentadas na Tabela 1 informações gerais dos principais fabricantes
de veículos referentes a 1997, já que os dados de 1998 ainda não
se encontram disponíveis. Verifica-se que 1997 foi o ano de melhor
desempenho do setor. Podem ser observados o porte (faturamento
e número de funcionários) e a segmentação das empresas, bem
como as áreas disponível e construída de seus empreendimentos.
Estão sendo incluídas algumas informações das novas plantas da
Chrysler, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes Benz, Renault,
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Tabela 1

Fabricantes de Veículos: Informações Gerais (Base 1997)

EMPRESA UNIDADE DA
FEDERAÇÃO

PRODUTOS ÁREA
TOTAL/ÁREA
CONSTRUÍDA

(Mil m2)

NÚMERO
DE CON-
CESSIO-
NÁRIAS

FATURA-
MENTO
LÍQUIDO
EM 1997

(R$ Milhão)

NÚMERO DE
EMPREGADOS

(31.12.97)

Agrale Rio Grande do Sul Caminhões/Ônibus 192/47 192 48 505 

Fiat Minas Gerais Veículos de Passeio/Comerciais
Leves 2.246/562 421 6.265 23.908 

Ford São Paulo Veículos de Passeio/Comerciais
Leves/Caminhões/Ônibus 2.953/717 387 3.934 11.183 

GM São Paulo Veículos de Passeio/Comerciais
Leves/Caminhões 3.235/819 494 6.650 21.411 

Mercedes Benz São Paulo Caminhões/Ônibus 2.696/713 327 2.607 11.360 

Scania São Paulo Caminhões/Ônibus 350/130 35 900 2.922 

Toyota São Paulo Comerciais Leves 1.747/84 133 314 735 

VW São Paulo/Rio de
Janeiro

Veículos de Passeio/Comerciais
Leves/Caminhões/Ônibus 15.301/1.518 815 7.086 32.909 

Volvo Paraná Caminhões/Ônibus 1.290/84 79 648 1.367 

NOVAS
PLANTAS

UNIDADE DA
FEDERAÇÃO

PRODUTOS ÁREA
TOTAL/ÁREA
CONSTRUÍDA

(Mil m2)

 INVESTI-
MENTO

(US$
Milhão)

EMPREGOS
DIRETOS

Chrysler Paraná Comerciais Leves 950/25  315 400 

Ford Bahia Veículos de Passeio -/-   1.300 2.500 

GM Rio Grande do Sul Veículos de Passeio   700 1.300 

Honda São Paulo Veículos de Passeio 1.700/100  150 400 

Iveco Minas Gerais Comerciais Leves/Caminhões 2.000/-    240 2.000 

Mercedes Benz Minas Gerais Veículos de Passeio 2.800/120  820 1.500 

Peugeot-Citroën Rio de Janeiro Veículos de Passeio 3.000/150  600 2.500 

Renault Paraná Veículos de Passeio 2.500/105  1.000 2.000 

Toyota São Paulo Veículos de Passeio -/-    150 350 

VW/Audi Paraná Veículos de Passeio -/200  700 1.500 

Fontes: Anfavea e BNDES.



Toyota e Volkswagen/Audi, que já estão produzindo, da Peugeot-Ci-
troën, em construção, e da Ford, ainda não iniciada.

No Brasil, as avaliações econômicas e financeiras e a
consolidação das relações comerciais no Mercosul levaram as mon-
tadoras a considerar a localização de suas novas fábricas em regiões
distantes dos grandes centros consumidores, tendo, entretanto,
mão-de-obra  a um custo mais baixo e uma melhor qualidade de vida.

Um dos aspectos mais importantes nessa decisão foi a
adoção, pelas montadoras, de novos conceitos logísticos e de pro-
dução de veículos para os projetos a serem implantados nessas
regiões. A radical terceirização de partes e peças, com o advento dos
sistemistas e integradores de sistemas, foi posta em prática na
concepção dessas novas fábricas. Com isso, o investimento direto
nessas plantas está focado na linha de montagem e no controle de
qualidade, diluído com seus fornecedores principais.

Alguns dos itens até então considerados negócios chaves
das montadoras já não se constituem em unanimidade, como a
transmissão, a estamparia e a pintura. No caso da estamparia, é
exigida a proximidade do fornecedor em virtude das dificuldades para
o transporte dos estampados, que são, em geral, peças grandes e
bastante suscetíveis a danos, empenos e corrosão. A pintura, por
sua vez, permanece localizada dentro da fábrica, mas sua adminis-
tração pode ficar a cargo do fabricante do equipamento.

O impacto da internacionalização e da desverticalização da
produção de veículos e da transferência da engenharia para os
fornecedores tem sido significativo sobre o setor de autopeças. No
Brasil, quando as peças eram desenhadas pela engenharia da
montadora, encontravam-se produtores locais com as capacitações
necessárias. Com a transferência do desenho e da engenharia para
os fornecedores e com as políticas de compra centralizadas, as
empresas localizadas no país passaram a não mais competir direta-
mente pelos pedidos principais, pois a empresa selecionada é aquela
que participa do desenvolvimento do veículo.

A prática das políticas de follow sourcing e single sourcing
e a procura, de forma crescente, de soluções e desenhos dos
fornecedores refletiram-se na indústria de autopeças, pois o forne-
cedor deve estar em posição de ofertar para a maioria senão todas
as fábricas de uma determinada montadora no mundo, esperando-se
que esteja disponível em cada região. Mundialmente, o reflexo dessa
mudança na industria de autopeças tem sido a ocorrência de um
número crescente de fusões, aquisições de linhas de produtos e de
colaborações e acordos entre as empresas. No Brasil, as empresas
locais precisaram ter a mesma tecnologia que o fornecedor es-
trangeiro para a mesma peça. Para tanto, vem sendo necessário um
acordo tecnológico ou de capital com uma empresa estrangeira ou
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ainda vem ocorrendo a instalação do fornecedor estrangeiro no
Brasil. Assim, vem se verificando a desnacionalização de empresas,
a realização de joint ventures e a entrada dos grandes fabricantes
multinacionais detentores de tecnologia.

A seguir, são apresentadas algumas características des-
sas regiões produtoras, com destaque para as novas. Não foi abor-
dado o pólo da Bahia em função das poucas informações existentes.

Concentrando mais de 40% das vendas de veículos de
produção nacional no país (Gráfico 1) e mais de 80% das unidades
industriais de autopeças (Gráfico 2), o Estado de São Paulo seria a
escolha preferencial para instalação e expansão dos fabricantes de
veículos.
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O crescimento do setor industrial da região do ABCD
originou o estabelecimento de uma elite operária altamente qualifi-
cada, mas também trouxe o crescimento do custo de vida local,
repercutindo em pressões salariais que, por sua vez, culminaram em
uma mão-de-obra de custo significativamente mais elevado que no
resto do país, apesar de mais treinada.

As altas doses de capital incorporadas pela indústria auto-
mobilística moderna, principalmente na forma de automação, visan-
do ganhos crescentes de qualidade e produtividade, deixaram a
região com uma superoferta de trabalhadores qualificados para as
novas necessidades das montadoras. O resultado, especialmente
pela rapidez com que foram implementadas essas mudanças, foi o
crescimento irreversível do desemprego industrial na região.

Muitas empresas de autopeças encerraram suas ativida-
des no ABCD, transferindo-se para o interior do estado ou para o sul
de Minas Gerais. Observa-se no Gráfico 3 que o número de traba-
lhadores nas empresas de autopeças e nas montadoras vem caindo
durante toda a década de 90, enquanto em Minas Gerais o número
de pessoas empregadas pelos mesmos setores aumentou.

Apesar disso, como pode ser visto no Gráfico 4, a maior
parcela dos recursos dos recentes investimentos das montadoras foi
destinada ao Estado de São Paulo, visando, sobretudo, à moderni-
zação das plantas existentes.

As plantas existentes no Estado de São Paulo vêm pas-
sando por sucessivas etapas de modernização, observando o cres-
cimento dos índices de automação e a implementação de diversos
programas de terceirização nessas fábricas. Aquelas localizadas na
região do Vale do Paraíba foram planejadas e remodeladas de forma
a terem maior participação de compras externas. Essas plantas são
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praticamente dedicadas, produzindo, principalmente, os modelos
compactos. Pela elevada escala de produção, para o padrão brasi-
leiro, necessitam da instalação dos fornecedores em região próxima
à planta, pelo significativo número de entregas diárias.

Nas unidades instaladas na região do ABC, mais verticali-
zadas, são também realizados e previstos gastos em modernização
e alguma transferência de atividade produtiva para terceiros, obser-
vando-se, no entanto, a comparação entre as linhas já instaladas e
a oportunidade de ter ganhos ou não com essa transferência.

Essa transferência de atividades, a fabricação de veículos
mundiais e a política de compras das montadoras de follow sourcing
levaram também à instalação de fabricantes estrangeiros de partes
e peças no estado já fornecedores daquela montadora em outros
países.

O ciclo de investimentos em novas unidades da indústria
automobilística reservou para o Estado de São Paulo as fábricas de
veículos da Honda e da Toyota, ambas na região de Campinas, e a
fábrica de motores da Volkswagen em São Carlos.

Apesar de ter sido um dos primeiros fabricantes de veículos
a instalar-se no país, no final da década de 50, a Toyota permaneceu
produzindo apenas o utilitário Bandeirante, e em pequena escala.
Com a expansão do mercado brasileiro, a empresa decidiu construir
uma planta em Indaiatuba para montar um modelo do segmento de
médios, com capacidade para 30 mil veículos/ano. Os investimentos
foram da ordem de US$ 150 milhões. O volume de produção inicial
ainda é baixo, não justificando a instalação de fornecedores, porém
tem sido noticiada a intenção da empresa de maximizar a nacionali-
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zação do carro produzido. É bom lembrar que as empresas japone-
sas são bastante desverticalizadas e, portanto, operam com alta
participação de compras de fornecedores. Esse modelo deve ser
mantido no Brasil, o que pode facilitar sobremaneira a expansão da
empresa no mercado nacional.

A Honda inaugurou, em 1998, sua fábrica de veículos de
passeio, com investimentos de US$ 150 milhões, no município de
Sumaré, próximo a Campinas. A empresa optou pelo máximo de
cautela, iniciando sua produção com baixo índice de nacionalização
e produzindo um único modelo, o qual já possui um espaço impor-
tante no segmento de carro médio, juntamente com outro modelo da
empresa comercializado no Brasil. De forma semelhante à Toyota,
estima-se que, à medida que a empresa aumente o volume de
produção, crescerá a participação de compras no país, desenvolven-
do inclusive fornecedores.

O desenvolvimento do pólo automotivo mineiro confunde-
se com o crescimento da Fiat no Brasil, que se instalou, durante a
década de 70, no município de Betim e hoje responde por quase 30%
dos veículos de passeio produzidos no país, sendo o segundo maior
exportador do setor.

Inaugurada em 1976, a fábrica foi atraída para Minas
Gerais e durante mais de 20 anos se configurou como o pólo de uma
só montadora. No entanto, a disseminação industrial induzida pela
fábrica da Fiat, para criação de um parque de autopeças mineiro,
ocorreu de forma bastante lenta, até porque o grau de verticalização
era alto e a escala de produção ainda não se mostrava atrativa. Por
outro lado, os fabricantes e fornecedores de peças poderiam trans-
portar seus produtos desde São Paulo, mantendo estoques em
níveis seguros, mas que hoje seriam absurdos para os padrões do
just in time.

O movimento que caracterizou o crescimento desse pólo é
diferente daquele verificado para os atuais. O projeto de mineirização
não estava necessariamente ligado ao fornecimento de sistemas, até
em função da época. Mais recentemente, esse quadro vem se
alterando, com a definição de alguns fornecedores mundiais, verifi-
cando-se a entrada em Minas Gerais de fabricantes de autopeças e
sistemistas para atender à Fiat.

Inicialmente, foram atraídos fornecedores nacionais com
plantas no Estado de São Paulo, principalmente pelo fato de a Fiat
dispor de um projeto para estreitar o relacionamento com os forne-
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cedores, buscando parceiros. Num segundo momento, com o cres-
cimento da escala de produção da Fiat, os fornecedores estrangeiros
também passaram a instalar-se em Minas Gerais e os produtores
locais de autopeças expandiram suas plantas. Nesse processo,
destacam-se os mecanismos de política industrial utilizados pelo
estado e, ainda, o relevante trabalho de mapeamento e caracteriza-
ção de suas diversas regiões, realizado pelo Indi, como fatores
importantes para atração de empresas.

Ao final da década de 90 mais duas montadoras instalaram-
se em Minas Gerais: a Iveco, subsidiária da Fiat para caminhões e
comerciais leves, e a Mercedes Benz (agora Daimler Chrysler), com
o carro de passeio. Inclui-se também a implantação da Stola, des-
tinada a fazer toda a estamparia e o fechamento da carroceria de
uma pick-up da Fiat (Tabela 2).

A indústria mineira de autopeças conta com mais de 150
empresas, majoritariamente pequenas e médias, com um faturamen-
to de US$ 1,8 bilhão em 1998 e 30 mil empregados. A Fiat, no mesmo
ano, teve um faturamento superior a US$ 6 bilhões, com 25 mil
empregados.

Apesar dos quase 20 anos de produção no país, somente
no início dos anos 90 a Fiat procurou atrair efetivamente os fabrican-
tes de autopeças para um, assim chamado, cinturão de fornecedo-
res. Como mostra o Gráfico 5, no final da década de 80 apenas 26%
das compras da montadora mineira eram de fornecedores localiza-
dos no próprio estado. A previsão é de que em 1999 sejam atingidos
75%, sendo que 90% dos 188 fornecedores encontram-se em Minas
Gerais. A formação desse parque de autopeças ocorreu em duas
regiões principais:

• Grande Belo Horizonte, incluindo os municípios de Betim, Conta-
gem, Sete Lagoas, Mateus Leme, Itabirito, Nova Lima, Igarapé,
Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas, Vespasiano e outros; e
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Tabela 2

Investimentos em Novas Unidades de Veículos

MONTADORA VALOR (US$
Milhões)

VOLUME
(Unidade/Ano)

PRODUTO

Fiat 500 250.000 Motores

Fiat/Stola 240  45.000 Comerciais Leves

Iveco 240  30.000 Comerciais Leves

Mercedes Benz 820  40.000 Veículos de Passeio

Fonte: BNDES.



• sul de Minas Gerais, englobando os municípios de Pouso Alegre,
Lavras, Itajubá, Três Corações, Alfenas, Varginha, Ouro Fino,
Santa Rita do Sapucaí, Cambuí, Extrema, Paraisópolis, Passa
Quatro, Cachoeira de Minas, entre outros.

O interesse das empresas pela região sul de Minas Gerais
está na proximidade com as fábricas do Vale do Paraíba, pois, além
de contar com boa qualidade de vida e possibilidade de formação de
mão-de-obra nas universidades da região, possui fácil acesso aos
mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A Fiat aumentou sua produção e participação no mercado
significativamente nos últimos anos. Esse crescimento vem aconte-
cendo com o envolvimento de seus fornecedores, pois há uma des-
verticalização significativa da montadora, tendo, até então, culmina-
do na transferência de montagem das cabines de comercial leve para
um fabricante. Diversas atividades já foram repassadas e, com esse
programa, a Fiat também vem obtendo redução de custos, raciona-
lização do parque industrial e ganho de produtividade na montagem.

Inicialmente, a atração de fornecedores para Minas Gerais
não estava necessariamente ligada a fornecedores de sistemas, até
mesmo por não haver um parque de autopeças em suas vizinhanças,
como as montadoras localizadas em São Paulo, mas sim a uma
estratégia de reduzir custos de logística e estoques, bem como
permitir um melhor acompanhamento e avaliação desses fornecedo-
res. Muitas empresas instaladas em São Paulo estabeleceram uni-
dades em Minas Gerais atraídas pela política da empresa de melhor
relacionamento com seus fornecedores.

Houve uma distribuição dos fornecedores de forma a me-
lhor atender às necessidades da Fiat. Por exemplo, aqueles ins-
talados em área próxima à linha de montagem são fabricantes de
produtos com limitações de peso, tamanho, custo de embalagem ou
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custo de transporte, como o caso de painéis, tanque de combustível,
assentos, escapamentos, pintura, estamparia e pára-choques. Em
uma segunda etapa, as empresas fornecedoras nacionais passaram
a realizar joint ventures com estrangeiras, por exigência das mon-
tadoras, de modo a obter a tecnologia daquele fornecedor do mesmo
veículo na Europa.

Mais recentemente, houve mudança nessa política de atra-
ção no sentido de que novas unidades de fornecedores mundiais da
Fiat, ligados ao desenvolvimento de veículos no exterior, passaram
a ser instaladas no país, assim como se verifica a expansão de linhas
de produtos de importantes fabricantes já instalados, além de outras
empresas do grupo Fiat. Por outro lado, em função da estratégia da
empresa de estabelecer parcerias com fornecedores para a família
Palio, carro mundial de desenvolvimento coordenado pela filial bra-
sileira, tem-se que os fornecedores para esse veículo no Brasil são,
em grande número, também fornecedores mundiais.

A Iveco é uma empresa do grupo Fiat Spa, de atuação na
América Latina restrita à Argentina até instalar-se no município de
Sete Lagoas, em Minas Gerais, atendendo à estratégia da Fiat de
entrar no mercado brasileiro de caminhões. A Iveco irá produzir uma
família de caminhões leves, a Iveco Daily, e uma de comerciais leves,
a Fiat Ducato, com capacidade total para 30 mil veículos/ano. Na
Argentina seriam produzidos o caminhão médio EuroCargo e os
pesados EuroTech e EuroTrakker, complementando assim as linhas
da empresa.

Os investimentos na fábrica de Sete Lagoas são da ordem
de US$ 220 milhões, incluindo uma fábrica de motores, no mesmo
município, com capacidade para 35 mil motores anuais, que irão
equipar os modelos produzidos. Estima-se que o índice de naciona-
lização dos veículos atinja entre 70% e 80% em 2001.

A planta da empresa deverá ser bastante enxuta, concen-
trando-se nas atividades de carroceria, pintura e montagem. Alguns
fornecedores que deverão ficar próximos à fábrica já estão sendo
contactados e, em alguns casos, vêm sendo firmados contratos.

A fábrica da Mercedes Benz está localizada em Juiz de
Fora, com investimentos de US$ 820 milhões, tendo sido inaugurada
em abril de 1999. A previsão é de que sejam produzidos 70 mil
veículos no ano 2000.
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A planta do Classe A é bastante desverticalizada e composta
pelas unidades de fechamento de cabine, pintura e montagem. O índice
de nacionalização do veículo deverá ser em torno de 70%, com a planta
em pleno funcionamento. Estima-se que 15% da produção será direcio-
nada para a América Latina, principalmente o Mercosul.

De um total estimado de 140 fornecedores do Classe A,
40% estão no exterior, mais especificamente na Alemanha, e 60%
no Brasil, sendo que 26 no próprio Estado de Minas Gerais. Dentro
do parque industrial ficarão localizados 10 fornecedores, listados na
Tabela 3. A maioria deles já possui plantas no país e apenas três são
novos. As empresas instaladas no terreno da fábrica são de controle
de capital estrangeiro, constando entre os principais fornecedores
apenas três de capital nacional.

A atuação do Estado do Rio de Janeiro, no recente ciclo
de expansão da indústria automobilística, pode ser considerada
bastante modesta para quem ocupa a posição de segundo mercado
do país. O estado ainda não possui um significativo número de
empresas do setor automotivo e a fábrica de caminhões da Volkswa-
gen, no município de Resende, funcionando desde 1995, ainda tem
seus fornecedores, basicamente, localizados em São Paulo.

Em 1997, a Peugeot-Citroën decidiu implantar uma fábrica
no município de Porto Real que deverá contribuir para o crescimento
do setor na região.
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Tabela 3

Fornecedores do Classe A em Juiz de Fora

FORNECEDOR PRODUTO

Continental Montagem de Conjuntos Roda/Pneu
Lear Bancos
CBA/Alusuisse Suporte de Painel
Johnson Controls Interior da Cabine
Magna Peças Plásticas
Santa Marina Vidros
Delphi Chicotes Elétricos
Magneti Marelli Escapamento
Thyssen Suporte Integral do Motor
Bundy Tubos de Combustível

Fonte: Mercedes Benz, Seminário.

Tabela 4

Investimentos em Novas Unidades de Veículos

MONTADORA VALOR
(US$ Milhões)

VOLUME
(Unidade/Ano)

PRODUTO

Peugeot-Citroën 600 70.000 Veículos de Passeio
VW 250 24.000 Caminhões e Ônibus

Fonte: BNDES.



Se a cisão da Autolatina, por um lado, deixou a Ford sem
um bom produto no segmento de veículos de passeio, por outro,
também deixou a Volkswagen sem ter onde produzir seus cami-
nhões. Com um projeto revolucionário para a época, foi implantada
uma fábrica de caminhões em Resende, formando o assim chamado
Consórcio Modular.

Esse conceito de produção, que consiste em repassar a
um pequeno grupo de fornecedores (sistemistas) a montagem de
partes do caminhão e do ônibus, como chassi e suspensão, rodas e
freio, motor e transmissão, painel de instrumentos e cabine completa,
instalados ao longo da linha de montagem, vem sendo adaptado e
utilizado nas novas fábricas de veículos de passeio em construção
no Brasil. Os principais participantes do consórcio de Resende são
listados na Tabela 5.

Tabela 5

Fornecedores do Consórcio Modular de Resende

EMPRESA SISTEMA

Iochpe Maxion Chassi, Sistema de Freio, Caixa de Direção e Cardan
Rockwell Suspensão e Eixos
Remon Rodas e Pneus
MWM Motor e Transmissão
Cummins Motor e Transmissão
Delga – Tamet Estamparia Pesada – Cabine
John Durr Pintura
VDO Painel de Instrumentos, Bancos e Revestimentos

Fonte: BNDES.

Apesar de estar instalada desde a década de 60 na Argen-
tina, com uma importante participação naquele mercado, somente
com a implementação do Mercosul foi que a Peugeot-Citroën decidiu
ter uma planta no Brasil, onde irá produzir, no município de Porto
Real, os modelos Peugeot 206 e Citroën Xsara, veículos que irão
disputar os segmentos de compactos e médios, respectivamente. A
presença da Peugeot-Citroën na América do Sul está resumida na
Tabela 6, com as respectivas capacidades instaladas.

O valor total do investimento é estimado em US$ 600
milhões. A produção final projetada é de 70 mil veículos/ano. A planta
deverá iniciar a produção em 2001, atingindo plena capacidade a
partir de 2003. A PSA pretende exportar 20% das unidades produzi-
das no Brasil, principalmente para a Argentina. O índice de naciona-
lização deverá chegar a 75% em 2003.

Quanto ao parque de fornecedores, a Peugeot procura
atrair para Porto Real alguns de seus fornecedores mundiais, sempre
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contando com a Ecia e a Bertrand Faure, grandes fabricantes mun-
diais de autopeças e sistemas de interior (bancos, painéis, laterais
de porta, assoalhos etc.), respectivamente, e que fazem parte do
Grupo PSA. A fábrica de Porto Real terá, inicialmente, apenas as
atividades de fechamento da carroceria, pintura e montagem final,
seguindo os padrões das novas plantas mundiais.

Um fato importante foi o acordo firmado entre a Peugeot e
a Renault para fornecimento dos motores de mil cilindradas do
Peugeot 206, no período de 2001 a 2005, que serão produzidos na
fábrica da Renault em São José dos Pinhais. A importância desse
acordo é que são poucos os casos de veículos de passeio de uma
montadora equipados com motores de outra.

Antes do atual período de investimento, o Paraná já
contava com as plantas da Volvo (caminhões e ônibus) e da New
Holland (tratores agrícolas). Em função dos produtos e das res-
pectivas escalas implantadas, houve desenvolvimento de um peque-
no parque local de fornecedores, ligado basicamente à Volvo e à New
Holland.

Na fase recente de novos investimentos, o Paraná está
recebendo várias empresas estrangeiras, fabricantes de veículos e
de autopeças. O estado, longe de rivalizar com São Paulo, vem
diversificar a oferta colocando modelos de concepção recente no
mercado, ao contrário daqueles produzidos no ABC.

Os investimentos das montadoras atraíram seus fornece-
dores, na grande maioria novos no Paraná e, em alguns casos, no
país. Destaca-se, ainda, a implantação de fábricas de motores, que
no caso de automóveis são tradicionalmente produzidos pelas pró-
prias montadoras. Essas novas plantas caracterizam-se por serem
bastante enxutas, tanto em termos de operações industriais como
organizacionais, com poucos níveis hierárquicos. De modo geral, são
realizadas internamente apenas as operações de pintura e monta-
gem, à exceção da Volkswagen, que também inclui a estamparia
pesada. Os principais fornecedores ficam no terreno ou em torno da
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Tabela 6

Presença da Peugeot-Citroën na América do Sul

Argentina Produção de Veículos Peugeot (120 mil unidades/ano)
Uruguai Montagem, em Regime CKD, de Veículos Citroën (três

mil unidades/ano)
Brasil Filial Comercial da Peugeot, desde 1992, e um

Importador da Citroën
Chile Montagem, em Regime CKD, de Veículos Peugeot

(seis mil unidades/ano)

Fonte: PSA.



fábrica. Além de fabricantes de autopeças, essas empresas estão
trazendo para o país firmas prestadoras de serviços, como logística,
alimentação e administração de condomínios industriais.

Essas montadoras instalaram-se no país com uma es-
tratégia baseada em um mercado comum para o Mercosul e a
América Latina. Ao produzirem modelos de mesma plataforma, têm
fornecedores comuns que trabalham tanto para unidades no Brasil
como na Argentina e, em alguns casos, com plantas em ambos os
países.

O número de novos fornecedores no estado situa-se em
torno de 45, dos quais cinco já estão presentes no país. De modo
geral, observa-se que a maioria dos principais fornecedores das
montadoras é do mesmo país de origem: a Volkswagen, a Renault
e a Chrysler trazem, respectivamente, fornecedores alemães, fran-
ceses e norte-americanos.

A implantação de mais de uma montadora, com volume
significativo, tem a possibilidade de atrair fornecedores para o es-
tado, e a instalação de novas fábricas pode colocá-lo em um novo
patamar. Como no Paraná deverão chegar novos fornecedores, que
não possuem subfornecedores locais, ainda há uma perspectiva de
maior aproveitamento das empresas locais, além das vantagens de
custo e logística. Existe ainda, portanto, um número de fornecedores
não conhecidos, pois alguns desses fabricantes também poderão
trazer seus fornecedores.
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Tabela 7

Investimentos: Veículos

 INVESTIMENTO
(US$ Milhões)

VOLUME
(Veículo/Ano)

PRODUTO

Volvo   395   7.000 Caminhões Pesados

Chrysler   315  12.000 Pick-Ups

Renault 1.000 120.000 Carro Médio/Pequeno

Audi/VW   750 160.000 Carro Médio/Pequeno

Fonte: BNDES.

Tabela 8

Investimentos: Motores

INVESTIMENTO
(US$ Milhões)

VOLUME DE PRODUÇÃO
(Motores/Ano)

Tritec (Chrysler/BMW) 659 400.000

Renault 120 300.000

Detroit Diesel 130  11.000

Fonte: BNDES.



A Volvo, com mais duas plantas na América Latina, conta
com 199 fornecedores interligados às três fábricas e capacitados
para integrar o sistema global de suprimento do grupo. A empresa
investiu no desenvolvimento de um parque de fornecedores, possuin-
do 32 no Paraná com capacitação global. As compras feitas no
estado representam 20% do total de compras de peças no país. Além
disso, a montadora vem realizando investimentos no estado, como
uma unidade de produção de cabines e uma nova unidade de
usinagem de motores.

Os investimentos da montadora estão concentrados na
Europa e na América do Sul. A fábrica é construída dentro de uma
lógica do Mercosul, em que cada uma das unidades da Renault se
tornará especializada em uma área, o que permitirá uma economia
de escala, dividindo-se em: a) montagem do Twingo no Uruguai; b)
caixa de câmbio no Chile; c) fabricação do Clio I, R19, Mégane, Trafic
e Kangoo na Argentina; e d) fabricação dos modelos Mégane, Scénic
e Clio II e motores no Brasil. A empresa produz na América Latina
linhas que compartilham um número grande de componentes, como
o Mégane e o Scénic.

A unidade terá a capacidade máxima inicial de 120 mil
veículos e foi concebida para obter flexibilidade, objetivando reduzir
ao mínimo os custos de logística e de estoque. As operações
limitam-se a funilaria, pintura e montagem, enquanto a estamparia,
a manutenção e a montagem de subconjuntos são terceirizadas,
estando os fornecedores instalados no mesmo terreno ou nas ime-
diações. Estão previstos cinco fornecedores no terreno da fábrica:
Bertrand Faure (assentos), Ecia (sistema de exaustão e coluna de
direção), SAS – Sommer Alliberti Siemens (montagem de driving
position e painéis laterais), Vallourec (montagem de eixos, rodas e
pneus) e PPG (pintura). Ainda deverão instalar-se, no mesmo local,
empresas prestadoras de serviços.

Com relação aos fornecedores, destacam-se, entre os 100
estimados, 50 principais, dos quais 24 estão se instalando em
Curitiba. Do total adquirido no país, as empresas localizadas no
estado deverão fornecer 64% das peças do Scénic, enquanto 34%
serão fabricadas em São Paulo e 2% em outros estados. A maior
parte dos fornecedores instalados na região opera em sincronia com
a Renault e muitos estão vindo para o país apostando no Mercosul.
Os principais fornecedores são apresentados na Tabela 9.

A Renault trabalha com a perspectiva de aumentar o nível
de conteúdo nacional e de Mercosul, prevendo superar o índice de
60% estabelecido pelo Regime Automotivo. Com a fábrica de moto-
res em funcionamento, deverá ser alcançado um nível de nacionali-
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zação de componentes da ordem de 70% para o Scénic e de 85%
para o Clio II. Sobre os fornecedores, pode-se comentar:

• entre os 50 principais fornecedores diretos, há três empresas
brasileiras (duas delas em joint ventures) e 20 são novas no país; e

• entre os fornecedores do Clio na Europa e aqueles listados como
preferenciais (Otima) contam-se 20 fornecedores.

O relacionamento da Renault com seus fornecedores ba-
seia-se em uma política de follow sourcing e single sourcing em que
se destacam:

• um grupo de fornecedores mundiais que costuma acompanhar a
Renault a todo lugar, possui status privilegiado (lista de fornece-
dores Otima), é responsável pelo desenvolvimento de produtos e
fornece os maiores sistemas da Renault; e

• fornecedores únicos (single sourcing) para determinadas peças e
para cada faixa de modelo.
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Tabela 9

Principais Fornecedores da Renault: Planta de Curitiba

FORNECEDOR PRODUTO

Bertrand Faure Assentos
Borlem Rodas de Aço e de Alumínio
Bosch Limpador de Pára-Brisa Dianteiro
Cofap Amortecedores
Denso Ar-Condicionado e Aquecedor
DHB Bombas e Direção Hidráulica
Ecia Colunas de Direção e Escapamentos
Goodyear Pneus
Koyo/SMI – Perdriel Montagem da Direção
Magnetti Mareli Retrovisores e Painel de Instrumentos
Michelin Pneus
Peguform Pára-Choques e Paralamas
PPG Pintura
SAS Montagem do Cockpit
Siemens Auto Injeção e Habitáculo
Siemens Cabos Chicotes
Simoldes Painéis de Portas
Sommer Alliberti Painéis de Controle e Forro das Portas
Santa Marina Vidros
Thera Estampados
Valeo Térmico Ar-Condicionado e Aquecedor
Valeo Electronic Alternadores e Motores de Arranque
Valeo Embreagens e Limpadores
Valeo Cibie Faróis e Lanternas Dianteiras
Vallourec Montagem de Módulos de Suspensão
Varga Sistema de Freios

Fontes: Sindipeças e Sindimetal.



A Chrysler possui outras plantas na América Latina e
iniciou vendas no Brasil em 1996, porém sua unidade de produção
de comerciais leves foi inaugurada somente em 1998. É uma
planta que opera com inovações e com conceitos de células de
produção coordenadas, que se reportam diretamente à gerência,
eliminando assim níveis hierárquicos e dando maior responsa-
bilidade ao funcionário dentro do processo. É também desvertica-
lizada, no sentido de que são realizadas na montadora apenas a
pintura e a montagem.

A empresa inicialmente previu um volume significativo de
importação de componentes, como motor, caixa de câmbio e car-
roceria, tendo em vista a escala de produção e também o fato de
ainda não ter uma base fornecedora no país. A inauguração da
fábrica de motor da Detroit Diesel, que também fornecerá para a
fábrica argentina, deverá contribuir para a redução do nível de
importação. O índice de nacionalização inicial é de 50%, devendo
crescer para 60% posteriormente, conforme o Regime Automotivo.
A montadora possui 24 fornecedores diretos e conta com grandes
fabricantes mundiais acompanhando os investimentos, como Detroit
Diesel, Dana, Lear e PPG, com os quais trabalha com contratos a
longo prazo.

A Dana tem um papel relevante nessa fábrica, uma vez que
deverá fornecer 70% da pick-up com seu chassi rodante (rolling
chassis), um módulo com mais de 200 componentes, incluindo
estrutura do veículo, eixos (traseiro e de transmissão), suspensão,
sistema de direção e freios, tanque de combustível, rodas e pneus.
Dessa estrutura, a maior parte em valor vem de São Paulo, mas um
grande número de componentes é proveniente dos Estados Unidos.

A necessidade de reduzir os custos de estoque e de
logística poderá incentivar o desenvolvimento de fornecedores no
país, desde que a produção cresça, havendo mesmo uma oportuni-
dade de aumentar o fornecimento local. Note-se que um fornecedor
local daria muito mais flexibilidade ao sistemista para atender às
flutuações do mercado ou reprogramações de compra, o que não é
permitido pela importação de componentes e partes. Sobre os prin-
cipais fornecedores (Tabela 10) anunciados da Chysler pode-se
comentar:

• 10 são fornecedores da empresa na Europa e nos Estados Unidos;

• duas empresas são nacionais, incluindo uma joint venture;

• quatro são novas no país;

• a grande maioria já possui fábricas em São Paulo; e

• a grande maioria é de origem norte-americana.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 173-200, set. 1999

Chrysler

191



A Chrysler, junto com a BMW, está investindo também em
uma fábrica de motores para exportação, a Tritec, que deverá
produzir 400 mil motores/ano para os carros da Chrysler nos Estados
Unidos e Rover na Inglaterra. A produção está prevista para começar
em outubro de 2000.

Com uma produção prevista de 160 mil veículos/ano, entre
o Audi A3 e o Volkswagen Golf, o projeto prevê a implantação de um
parque de fornecedores junto à fábrica, que operarão em regime de
just in sequence. É, assim como as demais do estado, uma planta
concebida de forma mais atual, portanto desverticalizada e que
procura assegurar flexibilidade às operações repassando para os
seus sistemistas a tarefa de gerenciar a entrega das demais partes
e componentes. A fábrica, que terá as atividades de estamparia,
fechamento da cabine, pintura e montagem final, irá operar de forma
semelhante a um condomínio industrial, assim como a unidade em
instalação da General Motors no Rio Grande do Sul.

A política da montadora com relação a seus fornecedores
estabeleceu que a maioria das empresas fosse definida na Europa.
Além disso, trabalha com um único fornecedor para cada família de
peças, por modelo. Nesse sentido, observa-se que a sua política é
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Tabela 10

Principais Fornecedores: Campo Largo

FORNECEDOR PRODUTO

Alpine Rádios

Blindex Vidro

Cofap Amortecedores

Dana Rolling Chassis

Detroit Diesel Motor

Delphi Direção Hidráulica

Eaton Sistema de Direção

Goodyear Pneus

Hayes Rodas

ITT Sistema de Freios

Lear Assentos

Meritor Rodas

Moura Baterias

PPG Pintura

Solvay Tanque de Combustível

Walker Escapamentos

Fonte: Sindipeças.



reduzir tempo e custos no desenvolvimento de produtos. O número
total de fornecedores é estimado em torno de 110, sendo que 13
estão instalados no terreno da fábrica e os principais deverão ficar
no Paraná.

A empresa também já dá início a suas atividades com um
índice de nacionalização entre 30% e 40%, dependendo do modelo,
porém com um plano de nacionalização do Golf e do A3 que prevê
alcançar entre 70% e 75% no final de 1999. Dentre os fornecedores
principais, destacam-se:

• dois são nacionais, porém nenhum entre os sistemistas;

• nove já possuem fábricas em São Paulo; e

• 16 são novos no estado e 14 no país.
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Tabela 11

Principais Fornecedores da Audi/VW

EMPRESA PRODUTO

Arteb/Hella Módulo Frontal

ATH Albarus Semi-Eixos

Pirelli Rodas e Pneus

Brose Módulo da Porta

Continental Pneus

Coppo Espuma Moldada para Assentos e Encostos

Delphi Packard Electric Chicotes

Draftex Vedações

Edscha Dobradiças e Freios de Mão

Heidmann Mecânica de Caixa e Câmbio

Johnson Controls Assentos

Kautex do Brasil Tanque de Combustível

Kuster Portas Completas

Krupp Metalúrgica Eixos e Quadro Auxiliar

Krupp Presta Colunas de Direção

Peguform Pára-Choques

Rutgers Mantas de Isolamento Acústico

Rufas Montagem do Chassi

Sekurit Saint Gobain Vidros

SAS Montagem do Cockpit

Siemens Sistemas Elétricos

Tenneco/Walker Sistema de Emissão de Gases

THC Mangueira

Weidman Capô

Fonte: Sindimetal.



O estado possui um representativo parque metal-mecâ-
nico, assim como tradicionais fabricantes de veículos comerciais e
máquinas agrícolas. A indústria de autopeças agrega em torno de
200 empresas, sendo a grande maioria de pequeno e médio porte,
embora também registrem-se empresas de grande porte e fornece-
doras de montadoras, principalmente motores, eixos e direção.

De modo geral, essas empresas de autopeças estão vol-
tadas para o segmento de máquinas agrícolas e veículos pesados.
Além disso, dada a distância geográfica com as montadoras exis-
tentes em São Paulo e Minas Gerais, elas têm tido pouca participação
como fornecedores de primeira linha ou mesmo realizado vendas
para o mercado original dos veículos de passeio, atuando sobretudo
no mercado de reposição. Essas empresas de pequeno e médio
porte, por atuarem sobretudo na reposição, têm escapado das pres-
sões e exigências das montadoras quanto à qualidade, custos e
preço.

Os investimentos para produção de veículos no estado são
apresentados na Tabela 12.

A instalação dessas montadoras, assim como de seus
sistemistas mundiais, deve impactar o setor de autopeças existente
não só em função do maior potencial de mercado que passará a
existir, mas também da necessidade de se modernizarem ou até
mesmo se expandirem, de forma a atender às novas demandas.

Em razão dos novos investimentos e da existência de um
parque local, vem sendo realizado um trabalho conjunto entre em-
presas, universidades, institutos de pesquisa e governo, de forma a
capacitar as empresas locais para atender às demandas dessas
novas plantas e permitir maior participação da produção local.

Também em função da implantação de novos fabricantes
e de integradores de sistemas no estado, procurou-se traçar um
diagnóstico das empresas locais, com o objetivo de torná-las capa-
citadas para integrar a cadeia produtiva. Segundo um estudo reali-
zado pelo Nitec/UFRGS e pela Compet/Fiergs, de um total de 200
empresas, 50 a 70 estariam dentro de um padrão adequado de
operação ou próximo dele, com capacidade para alcançá-lo.
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Tabela 12

Investimentos: Veículos

EMPRESA US$ PRODUÇÃO OBJETIVO

General Motors 600 150.000 Fábrica para a Produção
de 150 Mil Veículos/Ano

Navistar  68   1.200 Fábrica para a Produção
de 1.200 Caminhões/Ano

Fonte: BNDES.



Encontra-se em fase de implantação uma unidade des-
tinada à produção de um carro compacto, com produção prevista de
150 mil veículos. A planta, concebida segundo modernos conceitos
de produção, é apontada como experimental quanto à sua organiza-
ção, na forma de um condomínio industrial, caracterizando-se pela
localização dos principais fornecedores de sistemas dentro do pró-
prio terreno, embora haja uma separação física entre estes e a fábrica
montadora (Tabela 13). Contempla ainda a contratação de empresas
prestadoras de serviços, como, por exemplo, administração de con-
domínio, logística etc. É uma fábrica desverticalizada e realizará
internamente as atividades de estamparia, pintura e montagem.

O número total de fornecedores é estimado em torno de
150. Os de primeira linha, instalados no terreno da fábrica, são 17, e
a grande maioria destes já está presente no país com plantas em
São Paulo. Destaque-se quanto a esses fornecedores:

• três são de capital nacional, sendo uma joint-venture;

• as plantas localizadas no condomínio industrial da montadora
realizam as montagens dos conjuntos; e

• duas empresas são novas no estado e no país.

Esses fornecedores diretos, em função de terem suas plantas
originais em São Paulo, deverão trazer, pelo menos inicialmente, peças
e partes produzidas naquelas fábricas e terão estoques mais elevados.
Porém, há a necessidade de desenvolverem localmente subfornecedo-
res, com o objetivo de reduzir custos de logística e de estoque. Nesse
sentido, há oportunidade para o crescimento de fornecedores da região.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 173-200, set. 1999

General Motors

195

Tabela 13

GM: Fornecedores Instalados no Terreno da Fábrica

EMPRESA PRODUTO

Arteb Iluminação
VDO Painel de Instrumentos
Cofap Arvin Sistema de Escapamento
Bosal Gerobrás Jogo de Ferramentas
Delphi Suspensão Dianteira e Traseira
Santa Marina Vidros
IPA /Soplast Tanque de Combustível
TI Bundy Tubos de Freio e Combustível
Goodyear Rodas e Pneus
Lear Bancos, Acabamentos, Portas e Teto
Valeo Térmico Sistema de Arrefecimento
Polypron Estampados de Pequeno Porte
Zamprogna Corte e Tratamento de Aço
Sogefi Filtros de Ar
Inylbra Tapetes e Isolação Termoacústica
Fanaupe Elementos de Fixação
Pelzer Systems Peças Injetadas em Plástico

Fontes: Sindipeças e Nitec.



Com uma escala de produção pequena, a fábrica foi inau-
gurada em junho de 1998, através de acordo operacional com a
Agrale para a fabricação de caminhões médios e pesados. A Navistar
realiza apenas a operação de montagem e inicia a produção com um
índice de nacionalização baixo. Está investindo para ampliar o con-
teúdo local de seu produto, pretendendo alcançar um índice de 50%.
Também está prevista para este ano a produção de cabines para
veículos pesados, que vêm sendo importadas.

A maior parte dos investimentos da empresa será des-
tinada à produção de cabines e motores. Quanto a esse último item,
foi criada a Maxion International, uma joint venture entre a Maxion e
a Navistar International, prevendo-se, inclusive, a expansão da pro-
dução de motores.

O impacto dos novos investimentos na região tradicional
de produção de veículos ainda não pode ser avaliado, mas deverão
ser considerados no futuro o nível de emprego na região e a redução
da participação na produção total de veículos do país. As novas
fábricas estão estabelecendo um novo patamar de produtividade que
deverá ser buscado pelas plantas mais antigas, implicando maiores
investimentos em modernização.

No caso de autopeças estima-se que, pelo menos a curto
e médio prazos, não ocorrerá uma redução significativa de participa-
ção, pois São Paulo ainda deve permanecer como o grande centro
de fabricação de peças e componentes, que serão montados pelos
sistemistas instalados nos demais estados. Ao se realizar um para-
lelo com o crescimento do parque mineiro, é importante lembrar o
tempo dessa implementação, assim como o expressivo aumento da
produção local, além, é claro, de uma estratégia de atração de
fornecedores.

Quanto às novas regiões, a avaliação também é prematura,
porque é necessário aguardar a plena operação das novas plantas
e a normalização do mercado brasileiro. Os impactos regionais são
de difícil mensuração a curto prazo, porém podem ser esperados: a
geração de empregos local, a elevação da renda da região e os
ganhos derivados de investimentos de infra-estrutura, comuns a
outras atividades. Os novos projetos guardam aspectos semelhan-
tes, como a descentralização para o Sudeste e o Sul – à exceção da
planta da Ford na Bahia – e as oportunidades para desenvolvimento
de fornecedores locais.

De modo geral, as montadoras instaladas no país têm
projetos de construção de grandes unidades e, em sua maioria, serão
seguidas por seus fornecedores, já presentes também no Brasil. Com
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relação aos novos fabricantes de veículos, os europeus estão inves-
tindo em plantas de escala significativa e, de modo geral, seus
fornecedores mundiais estão inaugurando unidades no país. Com o
objetivo de aumentar suas participações no mercado global, princi-
palmente na América do Sul, adotam uma estratégia comum para o
Mercosul, buscando a integração das plantas do Brasil e da Argen-
tina. As novas plantas procuram maior racionalidade, realizando
apenas as atividades de estamparia, fechamento e pintura da cabine
e montagem final do veículo, transferindo o maior número possível
de operações para os fornecedores.

Para atender a esses novos conceitos de produção das
montadoras, verificam-se também a entrada e o fortalecimento de
grandes fabricantes mundiais de autopeças no país. Vários já es-
tavam presentes, porém estão alargando suas linhas de atuação e
consolidando-se nos novos espaços. A maioria instalou-se com uma
perspectiva de mercado integrado do Mercosul e até mesmo da
América do Sul. Muitos são grandes fabricantes mundiais que hoje
constituem-se em um grupo tão atuante como as montadoras de
veículos, em função da absorção de inúmeras atividades anterior-
mente realizadas por elas.

São esperadas mudanças no setor de autopeças, poden-
do-se observar que deverá crescer o número de fabricantes de
determinado produto, uma vez que cada montadora tende a trazer
fornecedores diferentes. Há também expectativa de mudanças no
relacionamento com as montadoras. À medida que os fornecedores
globais – participantes de um grupo que acompanha a montadora
em diversos países e responsáveis pelo desenho e desenvolvimento
de produto – passam a instalar unidades no país, deve ser es-
tabelecido, então, um novo relacionamento. De porte econômico
significativo e com contratos de venda realizados mundialmente,
esses fabricantes globais devem obter um relacionamento diferen-
ciado, como, por exemplo, contratos de longo prazo, tamanho de
compras garantido e compartilhamento de ganhos de produtividade
nas margens de lucro.

Tendo em vista o nível inicial de importação dos sistemistas
para atender às maiores plantas, bem como a necessidade de
aumentar a participação das compras locais, em função de obter
menores estoques, redução de custos de logística e maior flexibili-
dade de operação, acredita-se que há espaço para o desenvolvimen-
to de empresas locais, atendendo não só às montadoras, mas,
principalmente, aos novos fornecedores diretos instalados no país.

Nesse aspecto, as melhores oportunidades para os forne-
cedores locais estariam nas pequenas e médias empresas, que são,
em sua maioria, de capital nacional. Para isso precisariam se ade-
quar, em termos de qualidade e capacidade de produção, para
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atender aos sistemistas e aos novos fabricantes que estão se ins-
talando nos diversos pólos.

O BNDES tem apoiado diversos desses projetos de implan-
tação, expansão e modernização de montadoras e fabricantes de
autopeças, destacando a relevância desses empreendimentos en-
quanto geradores de empregos, formadores de mão-de-obra qualifi-
cada e multiplicadores do conhecimento e da atividade econômica,
ancorando o surgimento de novos pólos industriais.

Por fim, cabe destacar a posição privilegiada do Brasil no
cenário mundial da indústria automobilística, considerando o desem-
penho do setor após a estabilidade das economias sul-americanas.
No período 1993/97, quando foram definidos os investimentos, o
Brasil apresentou uma taxa de crescimento média de 12% a.a. na
produção de veículos, enquanto o mundo crescia a 3,5%. Apesar das
flutuações de demanda, o potencial do mercado interno é o principal
objetivo dos investimentos recentes.

Esses investimentos comprovam a importância estratégica
do Brasil, em particular, e do Mercosul, em geral, para alguns dos
maiores fabricantes mundiais, não só pelo potencial existente de
mercado, mas também por ser uma região de cultura ocidental, com
mão-de-obra qualificada, disponibilidade de matérias-primas, capa-
cidade exportadora e um grande parque metal-mecânico instalado.
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