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1

Introdução

Em outubro de 2001 entrou em operação na Bahia o maior investimento numa planta
automobilística feito até então pela Ford em todo o mundo. Foi aplicado no chamado
Projeto Amazon, que incluiu o desenvolvimento de uma nova linha de veículos, cerca de
US$ 1,9 bilhão. Desde bem antes de o projeto entrar em operação os possíveis impactos a
serem gerados na economia local em decorrência da instalação da montadora vêm sendo
largamente discutidos. Especial ênfase tem sido dada às oportunidades de investimentos
que podem surgir em função dos fatores externos gerados pelo projeto e ao papel do
Governo do Estado na formulação de políticas e ações de fomento específicas.
Em virtude da própria lógica de fornecimento adotada no projeto uma série de indústrias
de atuação mundial conhecidas como sistemistas ou fornecedores de primeiro nível
também se instalam no estado juntamente com a montadora propriamente dita. É claro
que um dos principais pontos a serem avaliados são as possibilidades de estimular o
fornecimento local dos insumos adquiridos pelas empresas sistemistas promovendo assim
um maior nível de “baianização” da produção de componentes.
Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma sondagem preliminar das possibilidades
de implantação de novos empreendimentos na Bahia como fornecedores de segundo e
terceiro níveis no Complexo Ford na Bahia buscando identificar especificamente o papel
a ser desempenhado pela concessão de crédito de longo prazo neste processo. Para isso,
foram realizadas entrevistas junto aos sistemistas da Ford, avaliando a possibilidade de
substituição de produtos “importados” pelos de conteúdo local1 .
O presente relatório está dividido em mais seis seções além desta introdução e da
bibliografia. A Seção 2 apresenta alguns conceitos e as principais tendências de
organização da produção na industria automobilística, particularmente no que se refere ao
relacionamento com fornecedores. A seguir, na Seção 3, são discutidas as modificações
do setor automobilístico no Brasil a partir da implantação do Regime Automotivo, em
1996, inclusive com a atração de novas montadoras e instalação de empresas em outras
unidades da federação além de São Paulo. Na Seção 4 descreve-se o processo de
implantação da Ford na Bahia e as características do Projeto Amazon. A Seção 5
descreve a rede de fornecedores instalados no estado, enquanto o resultado das entrevistas

1

Há indícios de que a própria Ford estaria interessada em iniciativas desta natureza e teria um contrato com
a empresa IMA do Brasil para a implantação, no estado, de um condomínio de fornecedores de segundo
e terceiro nível . De acordo com João Jr Rodrigues, representante da empresa que esteve reunido com a
DDN no último dia 26/09, este trabalho envolve sondagem de investidores e prospecção de recursos
creditícios e fiscais, terrenos e galpões necessários para a formação do consórcio de empresas. Ainda
segundo João Jr Rodrigues, esta forma de organização dos fornecedores proporcionaria uma redução dos
custos de implantação e risco do empreendimento. A intenção da IMA do Brasil para realização desse
projeto seria uma ação conjunta com o Governo do Estado, Desenbahia e as Prefeituras de Dias D' Avila
e Camaçari.
2
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com as sistemistas é apresentado na Seção 6. Por fim, na Seção 7, são apresentadas as
recomendações e considerações finais.

3
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2

Organização da Produção na Indústria Automobilística

A indústria automobilística é uma das atividades industriais de maior importância para
geração de renda e emprego. A partir do final da Segunda Guerra, uma importante
modificação no setor automotivo foi promovida no Japão, que seria conhecido como
Sistema Toyota de Produção. Este pode ser resumido, em linhas gerais, na idéia da
produção de massa flexível de artigos diferenciados, combinando as exigências de
qualidade e quantidade e opondo-se à prática industrial fordista de divisão do trabalho ao
introduzir o trabalhador polivalente (Hirata, 1994).
Nesse processo de mudança, os modelos organizacionais passaram a apresentar quatro
características que representariam uma ruptura com padrão fordista: a) o trabalho em
equipe ou em células; b) a autonomia delegada às células; c) diminuição dos níveis
hierárquicos; e d) reaproximação das relações entre as funções da empresa.
Os elevados níveis de eficiência e qualidade observados na indústria japonesa e sua
revolucionária organização de produção fizeram com que seu modelo fosse adotado em
países da Europa, nos EUA e, posteriormente, em países da América Latina e do Sudeste
Asiático.
Este modelo significou a racionalização do uso de recursos com a produção passando a
responder aos estímulos do mercado. Para tanto, foi necessário um novo tipo de
relacionamento entre as montadoras e os fornecedores, o que se constitui no cerne do
modelo japonês. Enquanto no Modelo Fordista os fornecedores eram independentes e
competiam pelo fornecimento de peças e de tecnologias, no Sistema Toyotista os
fornecedores estão organizados por função, com diferentes níveis de responsabilidade e
relações de longo prazo com as montadoras (Cars, 2000). A base deste novo padrão de
relacionamento está no uso de um conjunto de técnicas gerenciais, tais como kanban2 ,
just-in-time3 , redução de estoques, qualidade total e kaizen4 .
As relações entre comprador e fornecedor, nesse modelo, passaram a apresentar as
seguintes características: i) o alargamento da duração dos acordos entre firmas; ii) uma
nova repartição de tarefas entre os contratantes e fornecedores; iii) intensificação de
intercâmbio de informações tecnológicas e mercadológicas entre os agentes; iv) uma
redução do número de fornecedores diretos; e v) intensificação de práticas mais
cooperativas e mais interativas (Brito, 1995).
2

Os cartões Kanban de processo de produção especificam quanto será feito (a quantidade de
reabastecimento) e quando será necessário (o momento do reabastecimento). Os cartões Kanban de
requisição especificam quanto será retirado do estoque do fornecedor.
3
O Just In Time (JIT) visa atender a demanda instantaneamente, com qualidade e sem desperdícios. Ele
possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento da quantidade necessária de
componentes, no momento e em locai corretos, utilizando o mínimo de recursos.
4
Kaizen são uma série de procedimentos que objetivam estimular o com a melhoria contínua da empresa.
4
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Atualmente, a competitividade da indústria automobilística está estreitamente relacionada
à capacidade de reorganizar competente e eficientemente a cadeia de desenvolvimento,
produção e distribuição. Diante disso, as montadoras têm aprofundado a terceirização da
sua produção com uma crescente transferência para fornecedores das atividades que não
se enquadram em seu core business (projeto, montagem estratégica, marketing e vendas),
ou seja, repassam as atividades que agregam menor valor ao produto, focando em
negócios de maior rentabilidade (Cars, 2000).
Este processo tem significado para o setor automotivo uma “cadeia totalmente integrada”.
A montadora e os seus fornecedores trabalham conjuntamente no desenvolvimento dos
produtos, na determinação dos preços (target) e no estabelecimento das suas taxas de
redução. Assim, passam a ser observados novos arranjos produtivos que atribuem maior
importância à proximidade com o fornecimento como condomínios industriais e
consórcio modular (Salerno e Dias, 2001):
•

•

Condomínio industrial é uma configuração em que alguns fornecedores, escolhidos
pela montadora, estabelecem suas instalações nos arredores da planta da montadora e
passam a fornecer componentes ou subconjuntos completos. Este sistema é vantajoso
principalmente para aqueles componentes de alto custo logístico. Entretanto, a opção
pelo fornecimento em subconjuntos enseja a utilização do sistema just-in-sequence5 .
Consórcio modular poderia ser considerado uma forma extrema de condomínio
industrial em que os fornecedores de subconjuntos se localizam no terreno da
montadora O consórcio modular foi criado com o objetivo de transmitir aos
fornecedores a responsabilidade pela montagem na linha de produção de todos os
componentes dos veículos lá produzidos, conseguindo assim redução nos custos e
estoques. Não há funcionários da montadora na linha de montagem e os investimentos
neste setor são compartilhados entre montadora e fornecedores (modulistas). Neste
caso, modulistas e montadora convivem numa mesma planta. A única planta do
mundo que opera com estas características é a da Volkswagen caminhões, localizada
em Resende, RJ.

Conforme apresentando acima, a proximidade das instalações dos fornecedores é
fundamental, pois, reduz dos custos logísticos e permite melhor gestão dos custos de
estoques e de capital de giro por parte das montadoras e das indústrias de autopeças.
Como os fornecedores de primeira linha tendem a entregar subconjuntos e não mais
componentes isolados, a importância da proximidade é ainda maior, inclusive para
fornecedores cujo componente originalmente fabricado não possui altos custos de
transporte.

5

Just-in-sequence é uma variação do sistema just-in-time em que as entregas devem ocorrer não somente
no momento correto mas também na seqüência correta determinada pelo programa de produção das
montadoras
5
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Além disso, a introdução da lógica do just-in-time entre montadoras e autopeças – e, mais
recentemente, também do just-in-sequence, torna a proximidade ainda mais estratégica,
visto que proporciona um relativo aumento de confiabilidade de entregas no tempo e na
seqüência correta.
Com estes novos arranjos produtivos, os contratos de fornecimento passam seguir duas
novas políticas: o global sourcing e o follow sourcing. O primeiro significa o
fornecimento global, ou seja, busca-se fornecedores não importando sua localização
geográfica ou nacional. No follow sourcing, o fornecedor de um componente no local
onde o veículo foi fabricado pela primeira vez “segue” a montadora, ou seja, instala
novas plantas nos países em que o veículo será fabricado ou fornece a partir de plantas já
instaladas nesses locais (Salerno e Dias, 2001).
Porém, a proximidade pode não se justificar dependendo da escala de produção prevista.
Se o processo produtivo tiver custos fixos altos e a escala for muito baixa, os custos finais
de produção local não serão compensados pelas vantagens da proximidade. Nessas
situações, pode ser vantajoso o “desmembramento” da produção, concentrando numa
planta principal as atividades centrais, como a fabricação propriamente dita dos
componentes, e localizando próximo à montadora somente as partes finais do processo,
tipicamente as atividades de montagem. Em geral é o que vêm fazendo as empresas
participantes de condomínios industriais (Salerno e Dias, 2001, p. 3).
Com os novos arranjos produtivos citados acima, as formas de relacionamento entre
fornecedores e montadoras vêm-se modificando ao longo dos anos e intensificando-se à
medida que a concorrência internacional tem-se acirrado. A maioria das montadoras
realizou uma reorganização do processo de compras no período 1994/98, criando
unidades especializadas e centralizando as atividades de desenvolvimento, de seleção de
fornecedores e de compras. Esse relacionamento, a partir de então, vem apresentando as
seguintes características (Pinhão e Santos, 2000a, p. 4-5):
•

•

•

Redução do número de componentes fabricados dentro das montadoras: As
montadoras vêm-se concentrando em desenho, montagem e distribuição. No entanto,
determinados componentes continuam a ser fabricados internamente, por envolverem
uma tecnologia estratégica ou terem uma logística complicada, como motores,
transmissão e estamparia pesada.
Consolidação de uma plataforma base para desenvolvimento de veículos:
Envolve a redução do número de plataformas e a sua utilização em vários modelos
das montadoras e suas subsidiárias. Essa definição de plataforma e o
compartilhamento por vários modelos são aspectos muito relevantes para o setor de
autopeças, pois permitem ganhos de escala e racionalização de custo e tempo.
Consolidação da base de primeira linha (first tier): A simplificação do processo de
compra é um dos maiores benefícios buscados, o que se dá pela identificação de
6
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•

•

•

•

fornecedores-chave e envolve o estabelecimento de metas de redução de custos e o
aumento de melhorias e de desenvolvimento. Os fornecedores envolvidos no
desenvolvimento do veículo são alocados em centros especializados e devem
estabelecer unidades em todos os lugares onde for produzido aquele veículo.
Redução progressiva do número de fornecedores: Os fornecedores tornaram-se
maiores em termos de escala, financeiro, geográfico e do papel que assumem. Alguns
segmentos são dominados por poucos fornecedores, como assentos e sistemas de
gerenciamento de motores os quais, por sua vez, vêem também simplificando o seu
processo de compras e reduzindo o número de empresas fornecedoras.
Surgimento de megafornecedores: Em função dessa transferência e da busca de
fornecimento de produtos de valor agregado cada vez mais elevado, verificam-se
grandes fornecedores de base global como Delphi e Visteon e um conjunto de outras
empresas, buscando fornecer sistemas cada vez mais abrangentes.
Política de fornecedor único: Aplica-se àqueles produtos principais de um
determinado modelo, o qual deve prover desenho, engenharia e testes e acompanhar a
montadora nas diversas regiões. Em geral, os contratos vigem pelo prazo da vida útil
do veículo, assim como pode haver um volume mínimo necessário para possibilitar
uma escala de produção globalmente competitiva.
Alteração na forma de produzir: A montagem de componentes passa para
montagem de módulos, o que altera também o papel das empresas fornecedoras
quanto ao desenho, à produção e à entrega.

As conseqüências para os fornecedores podem ser assim pontuadas (Pinhão e Santos,
2000a, p. 6):
•

•
•

•

•

Contínua pressão para redução de preços, embora sua intensidade seja função do
poder do fornecedor, por sua vez dependente do produto fabricado, da influência
sobre a montadora, do estágio de concorrência do mercado de veículos.
Interdependência crescente com as montadoras.
Necessidade de combinar componentes individuais em sistemas e módulos, o que
implica, além da capacitação técnica, custo e capacitação de gerenciamento de uma
rede de fornecedores e seleção e definição de empresas em outras regiões onde for ser
produzido o modelo de veículo para o qual fornece. Dependendo da estrutura do
parque ofertante do país, esta pode ser uma tarefa complexa, sendo também comum
ao sistema de entrega e produção de módulos nas plantas de fabricação de veículos.
Internacionalização da base fornecedora, que ocorre à medida que os fabricantes de
veículos estabelecem operações internacionais e trabalham com fornecedores que são
parte central do esquema de produção da montadora e fornecem a maioria dos seus
sistemas.
Gastos crescentes em pesquisa e desenvolvimento voltados para as questões centrais
atuais, como meio ambiente e tecnologia de informação.
7
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•

Grande número de aquisições e acordos, o que deve continuar em função da
integração dos departamentos de compras das montadoras após os processos de
aquisição e fusão que vêm ocorrendo na indústria automobilística.

Atualmente, uma das principais dificuldades da indústria automobilística está no fato de
que a produção e as vendas de veículos dos grandes mercados nos países desenvolvidos
apresentam uma situação de relativa estagnação. Diante disto, as montadoras têm
procurado reativar e ampliar o mercado através da redução dos custos e da ampliação da
variedade de produtos apresentados aos compradores, voltando sua atenção
especialmente para os países em desenvolvimento. Os chamados “mercados emergentes”
estão sendo focalizados pelas montadoras como locais de instalação, ampliação e
reorganização de suas atividades. Este processo será descrito nos capítulos seguintes.

8
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3

A Implantação do Regime Automotivo no Brasil e os Pólos Automotivos

Conforme se depreende da análise da seção anterior, as mudanças no padrão tecnológico
da indústria automobilística brasileira a partir de meados dos anos 90 do século passado
promoveram novas formas de organização da produção, estabelecendo novas hierarquias
espaciais e contribuindo de forma direta para a atual dinâmica do setor. Associadas a
esses aspectos pode-se destacar, entre outras alterações, a abertura comercial, que
proporcionou uma substancial modernização do parque automotivo e abriu perspectivas
para um mercado regionalizado, e a implantação, em 1996, do Regime Automotivo
Brasileiro, um programa de incentivo ao investimento e à exportação por meio de
concessões iniciais à importação.
O Regime Automotivo previa que as “newcomers”6 deveriam assumir, junto ao Governo
Federal, o compromisso de investir ou exportar tendo, em contrapartida, a autorização
para importar bens de capital, insumos e veículos com redução do Imposto de
Importação. Estas condições aplicavam a novas empresas que viessem a instalar-se no
Brasil, a novas fábricas de empresas já instaladas no país e a linhas de produção
adicionais às previamente existentes.
No ano de 1997, o governo decidiu direcionar um Regime Automotivo Especial para
regiões menos desenvolvidas (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), com o objetivo de
promover o crescimento econômico destas regiões. Segundo a lei que o instituiu, as
montadoras que se instalassem naquelas regiões teriam:
•
•
•
•
•
•

Redução em até 100% do Imposto de Importação de máquinas, equipamentos e
moldes;
Redução em até 90% no Imposto de Importação de matérias-primas;
Redução em até 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
Isenção do Imposto de Renda;
Isenção do adicional do frete para renovação da marinha mercante; e
Isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Em resposta a essa política deliberada de estímulo à descentralização, novas montadoras,
além das já existentes, decidiram aderir ao Regime Automotivo Especial, fato que
possibilitaria elevar a produção nacional de veículos em mais de 2,5 milhões de unidades
no final do ano 2000 e desenhar uma nova configuração espacial da indústria automotiva
no país, com algumas regiões consolidando-se como pólos automotivos nacionais e
outras caracterizando-se como pólos regionais emergentes.

6

Empresas instaladas no país ou que desejavam instalar-se. Os fabricantes de autopeças só podiam ser
considerados “newcomers” se enquadrados em condições específicas. Dados extraídos de
www.desenvolvimento.gov.br.
9
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A partir da vigência dos Regimes Automotivos, os investimentos na indústria
automobilística cresceram consideravelmente: no período entre 1989 e 1993, as inversões
das montadoras totalizavam cerca de US$ 4,5 bilhões e, entre 1994 e 2000, atingiram
cerca de US$ 13,8 bilhões7 . Outra conseqüência imediata foi a instalação de dez novos
empreendimentos no país, que vieram somar-se aos das tradicionais montadoras da
Volks, Fiat, General Motors e Ford.
A Figura 1 ilustra a distribuição espacial dos investimentos na indústria automobilística
brasileira8 e mostra a liderança hegemônica de São Paulo dentro do setor automobilístico
nacional, concentrando cerca de 45,0% do estoque de investimentos realizados no país
até o presente momento (incluindo, portanto, aqueles investimentos que ocorreram após a
implantação do Acordo Automotivo e do Regime Automotivo Especial). Na seqüência,
aparecem os estados de Minas Gerais (22,0%), Paraná (16,0 %) e Bahia (8,0 %).
Figura 1: Distribuição dos Investimentos

Rio Grande do Sul
4%
Rio de Janeiro
5%
Bahia
8%

São Paulo
45%

Paraná
16%

Minas Gerais
22%

Fonte: Santos e Pinhão (2000, p. 6).

A Figura 2, no entanto, permite visualizar as mudanças espaciais ocorridas a partir do
Acordo Automotivo de 1996 e do Regime Automotivo Especial, com destaque para o
Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro como os pólos emergentes que têm
recebido maior volume de investimentos, incentivos e instalação de novas plantas e/ou
empresas automobilísticas.

7
8

Dados disponíveis no Anuário Estatístico da Indústria Automobilística –2002 publicado pela ANFAVEA.
Convém notar que a Figura 1 aponta assim o estoque acumulado de investimentos no setor no país.
10
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Figura 2: Distribuição dos Investimentos em Novas Plantas

São Paulo
8%
Rio Grande do Sul
10%
Paraná
33%

Rio de Janeiro
12%

Bahia
18%

Minas Gerais
19%

Fonte: Santos e Pinhão (2000, p. 6).

A seguir, apresenta-se uma descrição sumária sobre a implantação e dinâmica de
funcionamento de alguns pólos automotivos do país.
3.1

São Paulo

Desde o seu surgimento, em meados de 1950, a indústria automotiva do Brasil esteve
integralmente concentrada no estado de São Paulo, através das tradicionais marcas GM,
Ford e Volkswagen. Somente a partir da década de 1970 inicia-se o processo de
desconcentração espacial da produção de veículos automotores, com uma montadora
(Fiat) instalando-se fora do estado de São Paulo, em Minas Gerais. Esse movimento, no
entanto, é insuficiente para romper com o ciclo de concentração geográfica dos
investimentos no setor. Saliente-se desde logo que, se de um lado, a concentração e o
ulterior crescimento da produção automobilística na região do ABCD paulista origina a
formação de uma elite operária altamente qualificada, de outro, provoca uma elevação
crescente no custo de vida local através de pressões salariais crescentes.
Atualmente, o estado de São Paulo continua sendo o maior parque automobilístico em
operação no país, a despeito da ampliação dos esquemas de incentivos fiscais e
financeiros concedidos pelas outras regiões. Vale lembrar que as plantas existentes no
estado vêm passando por sucessivas etapas de modernização, tendo em vista, que, com a
chegada de novas montadoras para o Brasil o mercado tornou-se mais competitivo e as
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indústrias tradicionais foram “obrigadas” a investir na automação e tecnologia dos
serviços.
3.1

Minas Gerais

O desenvolvimento do pólo automotivo mineiro ocorre a partir de 1974, com a
implantação da Fiat Automóveis no município de Betim, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Segundo relatório de pesquisa sobre o Arranjo Produtivo da Rede Fiat de
Fornecedores, elaborado pelo Cedeplar/UFMG, a decisão de instalar a empresa em Minas
Gerais deveu-se muito mais à forte participação do Estado do que à existência de um
ambiente ou cultura empresarial no setor automobilístico. O governo de Minas Gerais,
além de conceder um conjunto de incentivos fiscais, financeiros e de infra-estrutura,
tornou-se sócio minoritário da subsidiária quando da sua instalação no estado.
Decorridas quase três décadas da sua implantação, pode-se afirmar que a empresa já está
totalmente enraizada no estado, gerando um conjunto de benefícios certamente
compensadores. A título de ilustração, registre-se que atualmente a empresa responde por
quase 30% dos veículos de passeio produzidos no país e é a segunda maior exportadora
do setor automobilístico nacional.
Mais recentemente, o projeto da Fiat no Brasil foi ajustado às tendências da indústria
automobilística mundial de adoção de sistema de produção flexível que pressupõe,
conforme já salientado, crescente terceirização por parte das montadoras para os
fornecedores de módulos e sistemas automotivos completos e uma maior participação
desses fornecedores no design, construção, execução e montagem.
No final de 1980 e início da década seguinte, a Fiat implementou o chamado “Projeto J”,
subdividido em cinco subprojetos básicos: mineirização, terceirização, sistema de peças,
nacionalização e racionalização do parque, tendo em vista a crescente concorrência nos
mercados de produtos, que impõe às montadoras uma maior customização e flexibilidade
da produção e entrega de bens e serviços. Lemos et al (2000) destacam que “os principais
componentes deste novo método consiste em idéias como just-in-time, produção por
encomenda, minimização do lead-time, qualidade perfeita e controle de qualidade total,
operários multi-qualificados, relacionamento cooperativo entre produtores e
fornecedores, e desverticalização de atividades produtivas”. É importante ressaltar que a
“mineirização” da Fiat levou mais de 10 anos. Segundo o Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais (2002), em 1986, a Fiat adquiria de 43 fornecedores instalados
em estado cerca de 31% de suas necessidades. Atualmente, este percentual é de 71%,
com cerca de 90 fornecedores. Da mesma forma, Lemos et al. (2000, p. 14) assinalam
que “o número de fornecedores locais e o volume de compras passam, respectivamente,
de 35% e 26% em 1989 para 90% e 75% em 1998”.
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O pólo automotivo de Minas Gerais consolida-se no final de 1990, com a implantação no
estado das montadoras Daimler-Chrysler, localizada em Juiz de Fora, e a Iveco,
subsidiária de Fiat para a produção de caminhões e comerciais leves, localizada em Sete
Lagoas. A partir de então, cresce o número de fornecedores locais de sistemas
automotivos, a exemplo da Stola, empresa destinada a fazer a estamparia e o fechamento
da carroceria de um pick-up da Fiat.
3.2

Rio de Janeiro

O processo de expansão do Pólo Automotivo do Rio de Janeiro tem sido modesto, a
despeito do estado ser considerado o segundo maior mercado consumidor do país. Como
fatores adversos, pesa o fato do estado possuir em seu território um reduzido número de
empresas montadoras de veículos automotores e dos seus principais fornecedores estarem
localizados fora do estado, mais especificamente em São Paulo. Atualmente, o estado
conta com uma fábrica de caminhões da Volkswagen, localizada na cidade de Resende,
operando dentro do conceito de Consórcio Modular, em que o planejamento e a
programação da produção e a manutenção das máquinas e dos equipamentos passam a ser
da responsabilidade conjunta dos fornecedores e da própria Volkswagen, aumentando,
assim, o compartilhamento e o trabalho em conjunto. É importante registrar que a
implementação do acordo automotivo do Brasil com os países do Mercosul favoreceu a
instalação da planta da Peugeot-Citroen no Rio de Janeiro, no município de Porto Real,
com investimentos da ordem de US$ 600 milhões para uma produção inicial de 100 mil
unidades em 20019 .
3.3

Paraná

Desde a década de 1970 já havia no Paraná algumas montadoras de veículos pesados cujo
modelo de produção permitiu uma razoável aproximação com o parque metal-mecânico
instalado no estado. Mais recentemente, com a implantação do Regime Automotivo, o
Paraná, em virtude dos pesados incentivos concedidos e da sua proximidade geográfica
de São Paulo, assumiu a liderança dos estados brasileiros na atração de novos
investimentos no setor. Entre as empresas recentemente instaladas no estado, merecem
destaque:
•

•

9

A Audi/VW, instalada em 1999 em São José dos Pinhais e que emprega conceitos
avançados de logística e fluxo produtivo, tendo uma capacidade instalada de 120 mil
veículos por ano;
A Renault, instalada em 1998 também no município de São José dos Pinhais e que é
um claro exemplo de follow sourcing;

Dados disponíveis no site http://www.automotivebusiness.com.br/rjaneiro.htm.
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•
•

A DaimlerChrysler, inaugurada em 1998 na cidade de Campo Largo, com capacidade
de fabricar 12 mil picapes por ano; e
A Tritec, fábrica de motores resultante da associação entre a DaimlerChrysler e a
BMW.

Entretanto, em virtude dos novos conceitos de produção empregados pelas empresas
instaladas recentemente no estado, não se desenvolveu uma relação entre as montadoras e
o setor metal-mecânico previamente instalado, evidenciando assim a necessidade que
teriam estas últimas empresas de ajustarem-se aos requisitos de escala e capacidade de
desenvolvimento de produtos exigidos pelas montadoras que empregam conceitos mais
modernos de produção flexível.
3.4

Rio Grande do Sul

O complexo automotivo do Rio Grande do Sul possui características que o diferenciam
dos demais estados brasileiros, principalmente pela constatação da existência de cerca de
duzentas empresas de autopeças espalhadas pelo estado, voltadas para o segmento de
máquinas agrícolas e veículos pesados. Conforme assinalam Pinhão e Santos (1999), a
distância geográfica das montadoras, localizadas em São Paulo e Minas Gerais, faz com
elas tenham pouca participação como fornecedores de primeira linha e enfrentem
dificuldades para realizar vendas para o mercado original dos veículos de passeio. Nessas
circunstâncias, sua atuação praticamente limita-se ao mercado de reposição, o que reduz
as pressões e exigências quanto à qualidade, custos e preço.
O resultado dessa configuração assemelha-se ao estabelecimento de uma cadeia produtiva
ou arranjo produtivo local formado por diferentes segmentos, que vão desde o
fornecimento de parafusos até motores. Considere-se, também, que apesar do Rio Grande
do Sul constituir-se em pólo fornecedor de autopeças o estado tem atraído empresas
voltadas para a produção de veículos pesados, como caminhões, ônibus, carretas, veículos
especiais, tratores e máquinas agrícolas. Mais recentemente implantou-se em Gravataí
uma planta da General Motors considerada, atualmente, a principal empresa do Pólo
Automotivo do Rio Grande do Sul, com capacidade instalada de 120 mil veículos por
ano. Diante deste quadro, o setor de autopeças local defrontou-se com a necessidade de
reformular suas estratégias para acompanhar a expansão de novas montadoras no estado.
3.5

Bahia

Com a implantação do Regime Automotivo Especial voltado para regiões menos
desenvolvidas, surgiu a oportunidade do estabelecimento de montadoras nos estados
nordestinos. A Bahia foi escolhida para implantação do Projeto Amazon, entre outros
fatores, devido ao conjunto de benefícios fiscais e financeiros oferecidos, a possibilidade
do Governo do Estado realizar obras complementares de infra-estrutura necessária à
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operacionalização do projeto, notadamente na construção do porto em Aratu, e a
localização estratégica do estado frente aos mercados nacionais e internacionais.
Para que a montadora Ford se instalasse na Bahia foi necessária uma alteração na Lei
9.440/97, que estabeleceu o regime automotivo especial, estendendo o prazo de adesão
das montadoras. Com a modificação passaram a enquadrar-se neste benefício as empresas
que apresentaram projetos até 31 de outubro de 1999 mediante aprovação dos Ministérios
da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Paralelamente, esta lei
supôs que o empreendimento tivesse um prazo de 42 meses para a sua instalação e
proibia a transferência de empresas já instaladas para as regiões incentivadas (IPEA,
1999).
Do ponto de vista empresarial, a mudança da localização da empresa – inicialmente a
prevista para ser implantada no estado do Rio Grande do Sul –, deveu-se à necessidade de
ampliação das dimensões do projeto original, que passa de uma capacidade nominal de
150.000 veículos por ano para 250.000 veículos por ano, e a razões estratégicas em
função dos novos planos de exportação da Ford, que parece privilegiar os mercados do
México, Venezuela e Chile, em vez dos países do Mercosul. O Projeto Amazon será
descrito de forma mais detalhada no próximo tópico.
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4

A Implantação da Ford na Bahia: Projeto Amazon

Na opinião de alguns estudiosos da indústria automobilística, até meados da década de
1990 a América Latina, com exceção do México, encontrava-se fora do planejamento da
Ford para a década seguinte. Em 1994, inclusive, época do lançamento do Projeto Ford
2000, não havia menção alguma sobre o porte do projeto que se instalaria em Camaçari, e
tudo indicava que os planos da Montadora pareciam estar circunscritos aos Estados
Unidos e à Europa. Alguns acontecimentos ao longo da década parecem ter alterado
parcialmente a configuração da transregionalização da Ford, a exemplo da formação do
Mercosul, implementação do Regime Automotivo e posterior extensão para as regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como a estabilidade macroeconômica do Brasil e da
Argentina, em meados dos anos 90. Segundo Ferreira Jr. (1999), foram esses fatores que
possibilitaram a construção de estratégias regionais de comércio, divisão do trabalho
intrafirma e novos investimentos.
O Projeto Amazon reflete, portanto, uma redefinição estratégica da Ford, que passaria a
incluir a América Latina nos seus planos de expansão, com o estabelecimento de uma
planta que apresentasse o foco voltado para a produção dos chamados países emergentes,
cujas semelhanças econômicas e setoriais favorecessem uma estratégia significativamente
comum.
Desse modo, decidiu-se pela instalação da nova planta da Ford no Brasil, em função das
condições favoráveis do Regime Automotivo Brasileiro, implementado em 1996. De fato,
a política introduzida pelo Regime Automotivo permitia a concessão de expressivos
incentivos públicos, os quais tornaram as condições de implementação de uma unidade
produtiva do setor no Brasil muito mais vantajosas do que as anteriores e, principalmente,
das que eram oferecidas pela Argentina, que até então conseguia atrair a maior parte dos
investimentos do setor automotivo na América do Sul (Vasconcellos e Teixeira, 1999b).
Como é do conhecimento geral, inicialmente a Ford decidiu instalar a sua nova fábrica no
estado do Rio Grande do Sul, transferindo, posteriormente, para o estado da Bahia, que
embora não tivesse tradição no setor automobilístico, oferecia incentivos fiscais e
financeiros, infra-estrutura física e localização geográfica estratégica, conforme já
salientado na seção anterior. É inegável, no entanto, que o volume dos incentivos
oferecidos, criados pelo Regime Automotivo Especial instituído por legislação federal
para atrair montadoras para as regiões menos desenvolvidas, foi um dos principais
determinantes para a decisão da Ford em implantar-se na Bahia. Esse novo regime
possibilitava às firmas do setor automotivo que decidissem implantar unidades produtivas
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, usufruírem vantagens significativamente
superiores àquelas que, de um modo geral, teriam direitos caso optassem pelas regiões
Sul ou Sudeste.
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No plano estadual, a Bahia amplia as vantagens oferecidas pelo regime automotivo
especial através da aprovação pela Assembléia Legislativa de lei estadual que concedia
ao Executivo ampla liberdade para a concessão de outros incentivos às montadoras que
tivessem interesse em sediar fábricas em território baiano, dispositivo que torna o estado
ainda mais atrativo ao setor automobilístico.
Do ponto de vista empresarial, os investimentos realizados no Projeto Amazon na Bahia
indicam uma estratégia ambiciosa da Empresa para conquistar fatias do mercado interno
e ao mesmo tempo redefinir a sua atuação nos mercados emergentes. Neste sentido, a
Ford ambicionava uma recuperação mercadológica que implicaria, até 2005, duplicar a
sua participação no mercado, que já havia sido de quase um quarto do mercado brasileiro.
Hoje, no entanto, a participação da Ford no mercado automobilístico brasileiro gira em
torno de 7% a 8%. O lançamento do novo carro popular da Montadora, em maio de 2002
foi fruto da estratégia mercadológica da Empresa para alcançar a meta de ampliação de
mercado.
No plano externo, a Ford parece demonstrar disposição de utilizar a fábrica instalada em
Camaçari para produzir carros populares potencialmente exportáveis para os países
emergentes – Índia, México, China e a Rússia –, cujos mercados apresentam
características semelhantes às do mercado brasileiro. Tal perspectiva delineia-se ao
confrontar-se a capacidade produtiva da nova unidade, 250 mil veículos por ano 10 , com o
total da produção e vendas de automóveis no Brasil e, no particular, pela Ford, no período
compreendido entre de 1991 e 2001, conforme se discriminam Tabelas 1 e 2.
Tabela 1: Vendas Internas de Automóveis Nacionais de 1991 a 2001
Ano
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001/1991

Brasil / Geral
583.072
577.305
850.562
975.697
1.106.591
1.245.972
1.361.106
967.055
898.584
1.075.832
1.176.579
-

Variação Anual (%)
-0,99%
47,33%
14,71%
13,42%
12,60%
9,24%
-28,95%
-7,08%
19,73%
9,36%
101,79%

Brasil / Ford
88.931
70.094
116.011
118.079
114.196
85.000
143.437
101.359
60.082
66.150
57.752
-

Variação Anual (%)
-21,18%
65,51%
1,78%
-3,29%
-25,57%
68,75%
-29,34%
-40,72%
10,10%
-12,70%
-35,06%

Brasil / Ford
107.529
107.556
145.585

Variação Anual (%)
0,03%
35,36%

FONTE: ANFAVEA – Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira 2002.

Tabela 2: Produção Brasileira de Automóveis de 1991 a 2001
Ano
1991
1992
1993
10

Brasil / Geral
705.303
815.959
1.100.278

Variação Anual (%)
15,69%
34,84%

Projeta-se para a fábrica de Camaçari uma produção de 65.000 unidades, em 2002; 195.000, em 2003;
220.000, em 2004; e espera-se que seja alcançada a capacidade máxima de produção, em 2005, com 250
mil veículos por ano.
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Ano
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001/1991

Brasil / Geral
1.248.773
1.297.467
1.458.576
1.677.858
1.254.016
1.109.509
1.361.721
1.495.622
-

Variação Anual (%)
13,50%
3,90%
12,42%
15,03%
-25,26%
-11,52%
22,73%
9,83%
112,05%

Brasil / Ford
155.386
117.977
99.574
168.553
131.837
78.315
80.964
77.375
-

Variação Anual (%)
6,73%
-24,07%
-15,60%
69,27%
-21,78%
-40,60%
3,38%
-4,43%
-28,04%

FONTE: ANFAVEA – Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira 2002.

A estratégia da Ford para o Brasil parece harmonizar-se com que o Lung (2000) aponta
como os rumos que as montadoras em geral vêm tomando para lidar com as incertezas
que enfrentam nos mercados emergentes, cujas diretrizes são a separação da produção e
das vendas e a minimização das barreiras à saída. Dissociando a produção e a
comercialização, as montadoras criam capacidades de produção destinadas a mercados
fora do país onde os carros são montados. Paralelamente, a minimização das barreiras à
saída consiste em limitar os custos irrecuperáveis (sunk costs) associados aos
investimentos, para que as montadoras possam desengajar-se, caso as previsões
comerciais não se concretizem, sem que elas tenham que arcar com grandes
conseqüências financeiras. Portanto, se o Projeto Amazon conseguir atingir as metas
estabelecidas, a relação entre produção e vendas da Montadora no Brasil deverá
apresentar em breve uma configuração semelhante à vislumbrada para todas as
montadoras do México.
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5

A Rede de Fornecedores da Ford na Bahia

O condomínio industrial11 , estrutura que descreve mais adequadamente o Projeto
Amazon, é um estágio intermediário entre dois extremos associados a cadeias de
produção que apresentam elevado nível de integração:
•
•

Os chamados consórcios modulares, cujo melhor exemplo é a fábrica da Volkswagen
em Resende/RJ; e
Os distritos industriais, que se assemelham à configuração estabelecida no ABC
paulista, (ainda que a organização espacial das empresas naquela região não tenha
sido direcionada propositadamente para este modelo).

No modelo de condomínio industrial há uma espécie de hierarquização dos fornecedores:
No Nível 1 (Primeiro Nível ou First Tier ou ainda Fornecedores de Primeira Linha) ficam
os chamados “sistemistas”, que são os responsáveis pela entrega de sistemas de peças
completos às montadoras (modularização). No Nível 2 (Segundo Nível ou Second Tier)
encontram-se os produtores de peças e componentes que fornecem aos sistemistas e nos
Terceiro e Quarto Níveis localizam-se os fabricantes de peças isoladas, mais simples que
as demais, e os produtores de matérias-primas (Cars, 2000).
O resultado deste processo é um grau de eficiência mais elevado, à medida que a
montadora dedica-se às atividades de maior valor agregado, transferindo aquelas de
menor valor agregado para os seus fornecedores, que operam integrados entre si e sob a
coordenação e supervisão da montadora. Especificamente, no Projeto Amazon as
atribuições são divididas da seguinte maneira:
•
•

A Ford é responsável pelos processos de armação da carroceria, pintura e montagem
final dos veículos;
Os fornecedores são responsáveis pela produção e montagem dos módulos que são
agregados aos veículos.

Atualmente, existem 29 fornecedores de primeira linha no Complexo Ford, produzindo
cerca de quatro mil componentes (Tabela 3). O edifício da montagem final abriga 11
fornecedores que fazem a entrega dos componentes na própria linha de produção, de
maneira sincronizada (sombreados na Tabela 3). Os outros 18 fornecedores estão
localizados dentro do site, em outros prédios ou em lugares próximos ao Complexo (ver
configuração do site no Anexo 1). È oportuno registrar que motor e o câmbio dos
veículos produzidos no Complexo Amazon, em Camaçari,são produzidos pela unidade da
Ford em Taubaté - São Paulo.
11

Em sua homepage, a Ford define sua cadeia produtiva como uma montagem modular seqüenciada, cujo
principal diferencial “é a participação de fornecedores diretamente na linha de montagem e no processo
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Tabela 3: Sistemistas do Complexo Ford no Estado da Bahia
Sistemistas
ABB Service Ltda.
Arvin Exhaust do Brasil Ltda.
Autometal Indústria e Comércio Ltda.
Benteler Componentes Automotivos Ltda. (Alliance)
Pilkington.
Borlem S.A. Empreendimentos Industriais
BSB – Body System Brasil Ltda.
Colauto
DDOC – Durr DuPont Operating Company Ltda.

Atividades
Gerenciamento e provisão de serviços gerais.
Sistema de exaustão do motor.
Peças injetadas plásticas.
Suspensões dianteira e traseira.
Vidros.
Rodas de aço e alumínio.
Estampados de aço e sub montagem de estampados.
Pintura peças médias e pequenas.
Operação de processo de pintura e fornecimento dos
respectivos materiais.
Dow Automotive Ltda.
Pára-choques e acabamentos plásticos.
Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais
Cortes de aço.
Intertrim Autopeças Ltda.
Revestimento moldado do teto.
Kautex Textron do Brasil Ltda.
Tanque de combustível e sistema de enchimento.
Krupp Automotive Sistems do Brasil Ltda.
Quadros estampados de suspensão.
Lean Logistics Ltda.
Serviços de logística integrada.
Lear do Brasil Ltda.
Bancos.
Mapri Textron do Brasil Ltda.
Fixadores metálicos e plásticos.
Metagal Industria e Comércio Ltda.
Espelhos, retrovisores.
Pelzer da Bahia Ltda.
Carpetes e isoladores.
Pirelli Pneus S.A.
Conjunto montado de roda e pneu.
Saar Gummi do Brasil Ltda.
Vedações de borracha.
SAS Automotive do Brasil Ltda.
Interiores e revestimento das portas.
SIAN– Sist. de Iluminação Automotivas do Nordeste S.A. Faróis e lanternas.
(Arteb)
Siebe Fluid Systems Ltda.
Tubulações de freio e combustível.
Siemens Automotive Systems Ltda.
Cabos elétricos.
Sodecia da Bahia Ltda.
Peças estampadas.
T.W. Espumas Ltda.
Espumas.
Valeo Sistemas Automotivos Ltda.
Módulo da frente do veículo.
Visteon Sistemas Automotivos Ltda.
Painel instrumentos e comp. externos do motor.
Fonte: Grupo Executivo da Ford

De acordo com o vice-presidente da Ford e responsável pelo Projeto Amazon, Luc de
Ferran, a meta é atingir um índice de nacionalização de 95% dois anos após o início da
produção, mas admite que o porcentual máximo deve ficar em torno de 85%. Da mesma
forma, pretende-se atingir, conforme asseguram alguns analistas da indústria automotiva,
um índice de “baianização” correspondente a 60% do total da agregação de valor ao
longo da cadeia de produção do automóvel. Estes percentuais seriam conseqüência, ao
menos do ponto de vista teórico, da necessidade de uma maior proximidade entre os
fornecedores de primeira linha e a montadora (o que já garantiria um elevado percentual
de agregação local de valor no próprio site), da atração de alguns fornecedores dos Níveis
2, 3 e 4 para a Bahia e das exigências de manutenção de estoques mínimos.

de produção, e não apenas no fornecimento dos componentes do veículo, compartilhando das instalações
e das responsabilidades” (extraído de http://www.ford.com.br).
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6

Principais Resultados das Entrevistas

Com o propósito de identificar as possibilidades de implantação de fornecedores locais de
insumos para o conjunto de sistemistas da Ford foram conduzidas 19 entrevistas12 entre
os meses de janeiro e setembro, cujo roteiro básico está indicado abaixo:
•
•
•
•
•

Insumos adquiridos e a serem adquiridos pela empresa (tipo, quantidade e valores
aproximados);
Origem geográfica dos insumos adquiridos e a serem adquiridos pela empresa;
Insumos que necessariamente serão adquiridos de fornecedores de fora do estado,
buscando identificar a razão;
Insumos que, embora adquiridos fora do estado, poderiam ser produzidos pela base
local;
Indicação dos principais gargalos para a implantação de empresas fornecedores destes
insumos no estado.

Estas entrevistas foram realizadas em reuniões na Desenbahia, em visitas às empresas no
site da Ford, em Camaçari, e, em alguns casos, por telefone, com pessoas que geralmente
ocupavam uma posição sênior na empresa (gerentes de plantas e diretores de compra). As
informações fornecidas propiciaram uma visão sobre algumas possibilidades de
desenvolvimento de fornecedores de segundo e terceiro níveis na Bahia, tendo sido
possível, após concluído o processo, segmentar as empresas em quatro grandes grupos:
•

•

•

•

6.1

Grupo 1: Dotação de Fatores Naturais (empresas cujos fornecedores não deverão
instalar-se no estado em virtude de exigirem dotação natural de fatores não disponível
na Bahia);
Grupo 2: Pólo Automotivo (empresas cujos fornecedores deverão instalar-se no
estado apenas em caso de um aumento substancial do volume de produção na Bahia,
requerendo, portanto, a instalação de novas montadoras no estado para sua
implantação);
Grupo 3: Consolidação da Ford (empresas que podem instalar-se no estado e estão
aguardando a definição da capacidade efetiva da planta da Ford para subsidiar a
decisão de investimento);
Grupo 4: Oportunidades a Curto Prazo (empresas cujos fornecedores principais
podem instalar-se a curto prazo no estado).
Grupo 1: Dotação de Fatores Naturais

As empresas Arvin, BSB e Ferrolene não vêem possibilidades de compras locais de
insumos, uma vez que estes são basicamente bobinas de aço (provenientes de Minas
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Gerais) ou cortes e estampados de aço produzidos pela própria Ferrolene usando aço de
fora do estado. Os fornecedores destas empresas, portanto, não têm possibilidades de
instalar-se na Bahia uma vez que o estado não dispõe dos fatores naturais requeridos para
sua instalação.
Tabela 4: Dotação de Fatores Naturais
Sistemista

Insumos Básicos
(Procedência)
Arvin Exhaust do Brasil Sistema de exaustão Marcos Mendes, Fábio
Chapas de aço
Ltda.
do motor.
e Luís Eduardo.
(Acesita, consignadas à
Ford), aço inox,
flanges, peças
estampadas.
BSB – Body System Estampados de aço e
Steven Deloor.
Cortes de aço
Brasil Ltda.
montagem de sub(Ferrolene), parafusos,
conjuntos estampados
porcas, arruelas (Mapri
para carroceria.
Textron SP) e cola
(Dow).

Ferrolene Indústria e
Comércio de Metais
S.A.

Atividade

Cortes de aço.

Contato

João Vasquez ou
Valdecyr.

Oportunidades de
Investimentos
Não há possibilidade
de produção local dos
insumos utilizados.

Principal fornecedor
está dentro do site
(Ferrolene). Vêem
possibilidades para
serviços industriais,
consultoria e
engenharia e hotelaria.
Bobinas de aço
Não há possibilidade
consignadas à Ford de produção local dos
(CSN, Usiminas e
insumos utilizados.
Usinor)

Fonte: Elaboração própria.

A despeito da característica básica das empresas que compõem este grupo, não se pode
deixar de considerar a demanda colocada por serviços industriais, de consultoria e
engenharia e hotelaria.
6.2

Grupo 2: Pólo Automotivo

Os fornecedores das empresas que compõem este grupo apenas poderiam instalar-se no
estado se houvesse uma escala de produção muito superior à da Ford mesmo operando à
sua capacidade nominal de 250 mil veículos por ano. Trata-se assim de um grupo de
fornecedores que somente com a instalação de um verdadeiro pólo automotivo no estado
veria condições de implantar-se na Bahia. Compõe-se essencialmente das sistemistas
responsáveis pela montagem de componentes que exigem, no seu processo produtivo,
elevadas escalas, não apenas em virtude dos ganhos de produtividade associados aos
grandes volumes de produção mas também em virtude de sua capacidade econômica de
arcar com os elevados curtos de desenvolvimento de novos produtos ajustados às
necessidades das montadoras. Este último aspecto parece ter sido o fator limitante à
implantação de fornecedores desta natureza no Paraná, tendo impedido que se
estabelecesse uma relação mais próxima entre as montadoras instaladas naquele estado,
durante a década de noventa, e o parque metal-mecânico já existente.
Tabela 5: Pólo Automotivo
Sistemista

12

Atividade

Contato

Insumos Básicos
(Procedência)

Oportunidades de
Investimentos

Foram entrevistados representantes das empresas indicadas nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 adiante neste
documento.
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Sistemista

Atividade

Contato

Coopers Standard Tubulações de freio, de
Automotivo Brazil Fluid
combustível e de
Systems Ltda.
direção hidráulica
(fornece 32 itens finais
e fabrica 181
componentes).

Eraldo Luengo.

Intertrim Autopeças Revestimento moldado
Ltda (Grupo Autolin) do teto. Fábrica de São
Paulo fornece
componentes para a
Ford, Fiat, GM,
Renault, Nissan e Audi.
Kautex Textron do Tanque de combustível
Brasil Ltda.
e sistema de
enchimento.

Ronaldo Macedo
Barreto.

Mapri Textron do Brasil Fixadores metálicos
Ltda.
(porcas, aruelas e
parafusos) e plásticos.

Daniela Andrade

Sodecia da Bahia Ltda. Estampados de aço.

Renato Rossi .

Hugo Egger.

Insumos Básicos
Oportunidades de
(Procedência)
Investimentos
Tubos de aço
Insumos básicos
(Canadá), nylon 11
requerem grande
(importado), fitas ARC escala de produção. A
3000 (Bélgica) e
empresa necessita de
válvulas (México).
serviços de
manutenção,
ferramentaria e
manutenção de moldes.
Pára-sol (SP), alça de
Insumos básicos
segurança (SP) e clipe
requerem grande
metálico (Espanha).
escala de produção.

24 itens (cinta, bomba
Insumos básicos
de combustível, tubo de
requerem grande
enchimento, bolha ...).
escala de
Metalúrgica Jardim produção.Necessidades
(BA), Bosch (BA) e de ferramentas locais;
Kautex (BA).
molde e manutenção do
molde; produção dos
parafusos. Hotel em
Camaçari e Dias Dávila.
Suporte de Informática
em Camaçari.
Aço. Os fixadores já
Insumos básicos
vêm prontos de São
requerem grande
Paulo em virtude das escala de produção.
economias de escopo
obtidas.
Cortes de aço
Principal fornecedor
(Ferrolene).
está dentro do site
(Ferrolene). Existe
oportunidade para uma
ou duas estamparias
pequenas para
fornecimento de peças
menores. Demanda por
equipamento de
segurança: luvas,
óculos, uniformes,
materiais elétrico, óleos
protetores, gases e
soldas.

Fonte: Elaboração própria.

Ainda que condicionem a instalação de seus principais fornecedores na Bahia à existência
de escalas de produção superiores à capacidade de produção nominal da Ford no estado,
algumas empresas que compõem este grupo conseguem identificar possibilidades mais
imediatas em alguns produtos e serviços complementares. Manutenção, ferramentaria,
produção de parafusos e outras peças menores, serviços de segurança industrial, entre
outras. Em virtude de demandas desta natureza a Sodecia, que rigorosamente deveria
estar incluída no Grupo 1 (uma vez que produz estampados de aço) foi incluída no Grupo
2. Hugo Egger, responsável pela Empresa, citou, inclusive, a intenção de implantação na
Bahia de duas estamparias de pequenas peças. A expectativa é que novas empresas do
ramo se instalem no Bahia e unidades locais adaptem-se às necessidades da montadora.

23

Estudo Setorial 01/02, set. 2002.
Fornecedores da Ford: Uma Avaliação
Preliminar das Oportunidades de Investimento na Bahia

6.3

Grupo 3: Consolidação da Ford

Os fornecedores das sistemistas que compõem este grupo têm possibilidades concretas de
instalar-se no estado. Acredita-se, entretanto, que sua instalação está condicionada à
consolidação da capacidade de produção efetiva da montadora na Bahia. Na prática, isto
significa dizer que as decisões empresariais associadas ao investimento somente serão
tomadas daqui a dois ou três anos quando a capacidade efetiva de produção da Ford no
estado tornar-se mais clara.
Tabela 6: Consolidação da Ford
Sistemista

Atividade

Contato

Insumos Básicos
Oportunidades de
(Procedência)
Investimentos
Metagal Industria e Montagem de espelhos José Rubens Martinez. Espelhos e retrovisores Pode haver produção
Comércio Ltda.
e retrovisores.
(SP).
local dos insumos a
depender da
consolidação do
Projeto Amazon.
Pelzer da Bahia Ltda. Carpetes e isoladores
Rosindo Lobo
Espuma (Espumacar Estão implantando a
acústicos, térmicos e
SP), resíduos de
Pelzer 2 em Dias
vibracionais (41 peças).
algodão (SP) e
D'Ávila. A Espumacar
resíduos de
pretende fazer espuma
polipropileno.
localmente. Podem vir
a usar sisal e fibra de
coco.
Pilkington (antiga
Montagem do módulo
Alexandre Sarak.
Vidro (Pilkington SP), Fora as empresas do
Blindex Vidros de
dos vidros.
guarnições de borracha próprio site, existem
Segurança Ltda)
(Autometal SP),
escassas
espaçadores (SP),
possibilidades de
pinos localizadores
fornecimento local.
(SP), gromets de
Pretende, no futuro,
borracha (França) e fabricar vidro no site da
produtos químicos para Ford. Guarnições de
preparação dos vidros
borracha, pinos
para colagem (EUA). localizadores e gromets
poderiam ser
fabricados por
Autometal e
Saargummi (empresas
do site no futuro).
Saargummi do Brasil Vedações de borracha
Kátia Miranda
Composto de borracha
A Estirofita
Ltda.
para portas, vidros etc.
EPDM (SP), fita de aço (fornecedora da fita de
(Estirofita SP e MG),
aço) pretende
flocos de poliéster implantar-se na Bahia.
(Europa)
Matrizaria,
desmoldantes,
ferramentaria,
produtos químicos
usinagem, modelaria.
(SP), aceleradores e
justas de expansão.
SAS Automotive do
Interiores e
Eduardo Borrelli
Elevadores (Maxian Existem oportunidades
Brasil Ltda.
revestimento das
(representante do
MG), vidro (Pilkington locais para fabricação
portas.
Sindipeças na Bahia e
BA), borrachas
de pequenas peças
empenhado em realizar (Saargummi BA), fiação metálicas e pequenas
um programa de
(Siemens BA),
peças injetadas de
baianização de
películas de vedação plástico. Demanda por
componentes).
(Plasto SP), maçanetas
serviços de
(Valeo SP), autoferramentaria e
falantes (Audiolab SP),
estamparia.
parafusos (SP,
estocados pela Mapri
Textron BA), painel de
acabamento (Fauresia
SP) e porta de metal
pintada (BSB BA).

24

Estudo Setorial 01/02, set. 2002.
Fornecedores da Ford: Uma Avaliação
Preliminar das Oportunidades de Investimento na Bahia

Sistemista

Atividade

Contato

Insumos Básicos
Oportunidades de
(Procedência)
Investimentos
Siemens Automotive Chicotes ou sistemas Lázaro de Figueiredo Fios e cabos de cobre,
Possibilidade de
Systems Ltda.
elétricos para
Junior.
terminais e conectores
instalação de
automóveis.
de polipropileno
fornecedores locais.
(grandes
Demanda por serviços
multinacionais), tubos
de mecânica fina,
plásticos (SP) e fitas usinagem e serviços de
isolantes (SP e
manutenção.
Alemanha)
Valeo Sistemas
Montagem final do
João Aquino.
Peças injetadas de Tecnicamente, outras
Automotivos Ltda.
módulo da frente do
plástico e metal
unidades produtivas da
veículo.
(Caçapava SP), rebites própria Valeo poderão
metálicos (SP),
instalar-se no site. A
radiadores (módulos de
instalação está
resfriamento) (Itatiba condicionada à escala
SP), faróis e outras de produção. Injetados
peças consignadas à plásticos poderiam vir a
Ford (Arteb BA
ser produzidos na
procedentes de SP; Bahia (fornecidos pela
coxim da estrutura
Autometal e Dow).
superior vem da
Podem vir a produzir o
Alemanha), chicotes Coxim no Brasil (hoje
elétricos (Siemens BA), vem da Alemanha; a
espumas (SP), clipes produção não seria
plásticos (SP)
necessariamente na
defletores laterais
Bahia).
(Saargumi BA),
parafusos (SP),
abafadores de ruído
(SC), suporte de párachoque (Bentler SP),
travas, pinos e cabos
(Valeo Diadema SP) .
Visteon Sistemas Painel de instrumentos
David Reis.
210 componenetes no
Colocou-se a
Automotivos Ltda.
e componentes
total, a maioria
possibilidade de
externos do motor.
comprada fora da
produção de
Bahia. Volante
espaçadores de
(Autolive França), plástico, que possuem
Coluna de direção uma tecnologia simples
hidráulica e mecânica e em três anos poderão
(RJ), parafusos (Mapri, ter uma demanda em
procedentes de SP), torno de 1 milhão de
cabo de ar
unidades. Foi levantada
condicionado (Sila
a possibilidade de
MG), plásticos
substituição de peças
injetados (tampas de importadas (parafusos,
porta-luvas, porta-treco, peças plásticas).
capas de colunas de
direção: Autometal BA),
dutos do ar
condicionado (Cautex
BA), cross car bin e
striker (Sodécia BA),
chicotes elétricos
(Siemens BA), espuma
(SP) e outros
componentes.
Fonte: Elaboração própria.

Conforme se evidencia, trata-se do maior entre os grupos estabelecidos, aproximando-se
da metade do universo de empresas entrevistadas. Da mesma forma que o observado no
Grupo 2, algumas oportunidades para fornecedores de produtos e serviços
complementares puderam ser identificadas neste grupo, especialmente no que diz respeito
a pequenas peças metálicas e plásticas, além da demanda por serviços de ferramentaria. A
produção de pequenas peças de plásticos injetadas e extrudadas foi apontada pela SAS,
responsável pela montagem do sistema de portas dos veículos, que citou pequenos
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componentes injetados de plásticos. Eduardo Borrelli declarou, inclusive, que a empresa
já está realizando uma sondagem para compras no estado da Bahia.
6.4

Grupo 4: Oportunidades a Curto Prazo

Trata-se do grupo no qual há oportunidades de investimento que podem realizar-se no
curto prazo, uma vez que não estão condicionadas a maiores escalas de produção.
Tabela 7: Oportunidades a Curto Prazo
Sistemista

Atividade

Autometal Indústria e
Peças injetadas
Comércio Ltda.
plásticas (55 itens entre
coifas do câmbio e do
freio de mão, refletores
plásticos do motor;
fornece ainda capas
dos bancos e portamapas para a Lear e
componentes do painel
para a Visteon) e linha
de pintura de calotas,
frisos e para-choques
(este último apenas
temporariamente, pois
será competância da
Dow).
Benteler Componentes Suspensões dianteira e
Automotivos Ltda.
traseira.Montagem do
(Alliance)
motor usando peças
consignadas à Ford.

Lear do Brasil Ltda.

Bancos.

Krupp Automotive
Quadros estampados
Sistems do Brasil Ltda.
de suspensão.

Contato

Insumos Básicos
Oportunidades de
(Procedência)
Investimentos
Alexandre Torres Polipropileno (Polibrasil
Pequenos
Colomar.
Camaçari e Dow SP),
componentes
Nylon (Du Pont SP) e (parafusos, molas) e
ABS (Bayer SP e Dow moldes. Beneficiadores
SP). Parafusos e molas
de plásticos
(São Paulo).
(investimentos da
ordem de R$ 1 milhão
para reciclagem moinhos, galpões etc),
ferramentarias (moldes,
máquinas design,
manutenção) e eletroerosão (grandes
investimentos). Infraestrutura de negócios
(hotéis, restaurantes,
transporte)
Sérgio Cavalheiro e
Cem componentes
Pode haver
Ana Rita.
para produção da
oportunidades de
suspensão dianteira e
produção local de
sessenta componentes pequenas peças de
para a suspensão
borracha, peças
traseira (coifas,
fundidas e usinadas e
suportes de
peças plásticas
amortecedor, eixos,
injetadas.
buchas, molas). Usa
componenets de
borracha (50), plástico
e metálicos. Mais de 50
fornecedores.
Principais: Krupp
Camaçari, Bentler SP,
Rio Grande do Sul,
Argentina, Ford
Taubaté.
Marcelo Moraes.
Espuma (TWE
Fabricação de capas e
Camaçari) e estrutura
pequenos
metalica (Resil Minas).
componentes.
Thomas E. Ruponen. Estampados de Aço
Fornecedor local.
(Metalúrgica Jardim)

Fonte: Elaboração própria.

As oportunidades que se apresentam dizem respeito à fabricação de pequenos
componentes metálicos e injetados e extrudados plásticos. A principal oportunidade de
vendas seria para a Autometal, que tem como matérias-primas polipropileno, nylon e
ABS. Alexandre Colomar, o responsável pela Autometal, sinaliza a possibilidade de
implantação de empreendimentos de reciclagem de plásticos, aproveitando os resíduos de
material plástico provenientes do processo de produção da própria empresa.
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6.5

Síntese

Como regra geral, pode-se assumir que a implantação de fornecedores de insumos para as
sistemistas da Ford requer níveis de escala de produção ainda não observados no estado,
em virtude da ausência de outras montadoras (Grupo 2), ou das incertezas quanto à
capacidade efetiva de operação da Ford na Bahia (Grupo 3). Algumas atividades,
entretanto, teriam possibilidades de implantar-se imediatamente no estado, especialmente
aquelas ligadas à estamparia, usinagem e ferramentaria, devido a grande carência
existente e ao fato de que poderiam atender a vários sistemistas. De outra parte, a
produção de pequenas peças metálicas e injetados e extrudados plásticos poderão vir a ser
feitas na Bahia num prazo relativamente reduzido.
Em termos de infra-estrutura de serviços, alguns fornecedores apontam a deficiência na
área de transporte e particularmente na rede hoteleira. Segundo alguns entrevistados,
muitos técnicos de fora do estado trabalham atualmente na Ford e apenas encontram
hospedagem em hotéis, com certa estrutura, em Salvador, o que gera custos de transporte
e perda de tempo devido ao deslocamento. Assim, um hotel de negócios próximo a Ford
teria uma demanda considerável.
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7

Considerações Finais e Recomendações

Sem dúvida, pela dimensão e complexidade do Projeto Amazon, serão geradas várias
externalidades positivas que poderão tornar-se oportunidades de investimentos para
empreendimentos locais. Pode-se considerar que existem condições para implantação de
empresas fornecedoras de autopeças na Bahia, principalmente de segundo e terceiro
níveis. Entretanto, o Projeto Amazon está ainda em fase de maturação, com perspectiva
de produção em 2002 de apenas 65 mil veículos, o que representa apenas cerca de 26%
da capacidade nominal da planta. Os investimentos de empresas produtoras de
componentes estão em nível de decisões empresariais e dependem, em sua grande
maioria, da consolidação do Complexo Ford em 2004, quando está prevista a produção de
220 mil veículos.
Assim sendo, devem ser ressaltados como condicionantes para a ação da Desenbahia os
seguintes tópicos:
•

•

•

•

Ampla articulação com outros órgãos do estado como Secretaria de Industria,
Comercio e Mineração (SICM), Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia
(Seplantec) e Grupo Executivo da Ford a fim de aprofundar a sondagem preliminar
deste estudo e que, à semelhança de Minas Gerais, seja implantado um Programa de
“baianização” dos fornecedores da Ford, consideradas as especificidades locais;
Maior aproximação com o representante das empresas sistemistas, (especialmente
através do Sindipeças), e com a FIEB, que já manifestaram interesse em um programa
dessa natureza;
Prioridade de investimentos em peças e componentes menos complexos, com escala
de produção relativamente alta, considerando-se que a produção de veículos deverá
alcançar 250 mil veículos por ano e poderão ser desenvolvidos novos produtos;
A disponibilização de recursos financeiros para as empresas que vierem atuar na
cadeia produtiva automotiva da Ford por si só não é suficiente. As empresas que
desejarem ser fornecedores da Ford devem apresentar uma considerável capacidade e
flexibilidade técnico-organizacional. As montadoras e as suas sistemistas exigem
elevados padrões de qualidade dos componentes comprados e preços competitivos. É
necessário também que as empresas possuam certificação de qualidade e sejam
organizadas em estruturas produtivas flexíveis e adequadas às necessidades da
montadora.

Com base nas considerações apresentadas, pode-se concluir que um programa de crédito
para a implantação na Bahia de fornecedores de segundo e terceiro níveis do projeto
Amazon é um importante instrumento de atração de novas empresas para viabilizar o
complexo automobilístico do estado, ressalvando-se, no entanto, que o seu lançamento
neste momento parece prematuro. É necessário aguardar a evolução e consolidação do
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Projeto Ford, a fim de que se identifiquem elementos mais precisos para uma ação de
fomento de empresas produtoras de autopeças na Bahia por parte do Governo do Estado.
Todavia, a magnitude dos empreendimentos projetados constitui-se em indicativo de que
as necessidades de financiamento futuras deverão situar-se em patamares acima dos
valores atualmente trabalhados pelas linhas operacionais da Desenbahia. Seria
recomendável, então, quando da implementação de um programa de crédito voltado para
o setor, avaliar a possibilidade de convênio com o BNDES, semelhante ao proposto para
a indústria de transformação plástica, em que os projetos de maior porte teriam a análise
preliminar realizada pela Desenbahia e a aprovação, homologação e liberação pelo
BNDES, visando não só a redução do spread para o solicitante como também a
diminuição do risco ao qual estaria exposta a Agência.
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