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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

o poder de compra
É cada vez maior a influência
das montadoras sobre os
fornecedores de auto peças

Fábrica da Volkswagen em São Carlos: proximidade facilitou o estudo

NoSúltimos dez
anos, 12 plantas
industriais para

a produção de veículos
automotores foram cons-
truídas e estão em opera-
ção no Brasil. Esse fato,
aliado às mudanças estru-
turais dos fabricantes em
todo o mundo, gerou no-
vos comportamentos en-
tre as montadoras e seus
fornecedores de autope-
ças.Hoje, a influência das
montadoras é maior e
mais decisiva, especial-
mente sobre aqueles de
capitalnacional, de menor
porte e com menor capa-
cidade tecnológica. E isso ocorre mes-
mo com o incremento de novos pro-
cessos de produção, que priorizam a
terceirizaçãoe uma maior integração en-
tre montadoras e seus fornecedores.

A principal característica dessesno-
vos modelos de produção é a redução
do número de fornecedores diretos.Fato
que, a princípio, poderia representar um
aumento do poder de barganha dos for-
necedores de autopeças. Mas isso não
ocorre."São as montadoras que lideram
as relações comerciais neste mercado':
diz Alceu Gomes AlvesFilho, professor
do Departamento de Engenharia de
Produção da Universidade Federal de
SãoCarlos (UFSCar). Ele coordena um
grupo de estudo interdisciplinar com o
objetivo de analisar a organização da
produção da indústria automobilística
instalada no país.

Estratégia mundial - Os principais fo-
cos da equipe são entender como evo-
luem as relações entre as montadoras e

seus fornecedores e como essas empre-
sas organizam a produção. É um traba-
lho exploratório, mas que apresenta al-
guns resultados gerais concretos, como
a maior influência das montadoras so-
bre seus fornecedores, motivada por
três fatores levantados pela equipe. O
primeiro está relacionado a uma carac-
terística do mercado. As empresas de
autopeças dependem das compras das
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montadoras. Em 1999,
apenas 19%do faturamen-
to do setor de autopeças
veio do mercado de repo-
sição, por exemplo. O se-
gundo fator está relacio-
nado à regulamentação do
mercado. A abertura eco-
nômica e o Regime Auto-
motivo, introduzidos nos
anos 90 no Brasil, possi-
bilitaram a importação de
peças pelas montadoras.
Ascompras internacionais
do setor saltaram de US$
708,2 milhões em 1989
para US$ 3,64 milhões
em 1999 e um número
maior de fornecedores in-

ternacionais instalou-se no Brasil pas-
sando a seguir seus clientes principais.
O terceiro fator está relacionado à pró-
pria estratégia de produção das monta-
doras, que em grande medida determi-
na tanto o ritmo quanto a qualidade e a
tecnologia de seus fornecedores.

Para realizar suas análises, a equipe
da UFSCar estudou todo o mercado
brasileiro, mas aproveitou-se da proxi-
midade física para acompanhar de
perto a relação entre a Fábrica de Mo-
tores da Volkswagen instalada em 1996
na cidade de São Carlos e dez de seus
fornecedores de peças. Pôde observar,
por exemplo, que a influência da mon-
tadora está relacionada não apenas aos
preços como também ao desenvolvi-
mento tecnológico e ao processo pro-
dutivo. "Mesmo os grandes fornecedo-
res, que teoricamente relacionam-se
com as montadoras de igual para igual,
possuem suas estratégias comerciais
bastante atreladas às das montadoras",
diz Alves Filho. •
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