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A pressão exercida pela enxur-
rada de produtos acabados im-
portados no Brasil tem provoca-
do efeito cascata sobre elos an-
teriores da cadeia de produção
em uma série de setores da eco-
nomia brasileira. Em alguns ca-
sos, não houve ainda a troca de
fornecedores nacionais por es-
trangeiros. Mas não é difícil
achar quem avalie a alternativa.

A Freudenberg Nok, especia-
lizada em soluções de vedação
para as indústrias automotiva e
de máquinas industriais, é um
exemplo. Para George Rugitsky,
presidente da companhia para a
América do Sul, a substituição
poderá vir a ser uma questão de
sobrevivência. “Se eu não redu-
zir meu custo, vou perder mer-
cado para alguém de fora, que
virá com um produto mais ba-
rato”, diz o executivo.

Ele avalia que, até certo pon-
to, é possível compensar a va-
riação cambial com ganhos de
produtividade. Mas a margem
de manobra é limitada. O que
exige a análise de alternativas,
como a importação direta.

Rugitsky diz que prefere tra-
balhar com fornecedores locais.
Além do relacionamento mais
próximo, eles permitem a ma-
nutenção de estoques menores e
a liberação de recursos para a
atividade fim da empresa.

Por isso, a Freudenberg Nok
montou um programa para aju-
dar companhias parceiras a re-
duzirem desperdícios e, por ta-
bela, o preço final de seus pro-
dutos. Mas diz que, em último
caso, não haveria dilema. “En-
tre perder o negócio e importar,
eu importo. É uma decisão fácil
de tomar”, afirma o executivo.

Contraponto
O crescimento da participação
de importados em setores como
autopeças e materiais elétricos é
consistente, como mostra o grá-
fico ao lado. Mas a questão do
câmbio não chega a tirar o sono
de todas as empresas.

Tânia Cosentino, presidente
no Brasil da francesa Schneider
Electric, de equipamentos para
o setor de energia, afirma que a
avaliação é diferente de acordo
com a categoria de produto.
Mas, de modo geral, além de
preço, a escolha de fornecedo-

res leva em conta critérios como
capacidade de investimento
para dar suporte aos planos de
crescimento da Schneider, qua-
lidade do produto e confiabili-
dade no cumprimento de prazos
de entrega. E isso tem mantido a
participação de insumos e com-
ponentes importados relativa-
mente estável na produção.

Dentro de cada categoria de
produtos, há um grupo de for-
necedores homologados que
competem entre si. Alguns pro-
dutos têm fornecimento local, e
neste caso todas as empresas são

afetadas de forma semelhante
pelo câmbio; outros vêm de
fora, e são beneficiados da mes-
ma forma pelo real forte.

Já a Metalfrio, uma das prin-
cipais fabricantes mundiais de
refrigeradores para uso em
pontos de venda, tem se limita-
do a fazer importações pontuais
para se defender de aumentos
de custos no mercado brasilei-
ro, diz Luiz Eduardo Moreira
Caio, presidente da companhia.
Mas, de acordo com o executi-
vo, a preferência ainda é por
fornecedores locais. ■

Competição com estrangeiros tem poder para alterar a estrutura de toda a cadeia produtiva da indústria
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TENDÊNCIA

Alta da participação de importados é consistente
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“Fazemos
importações
pontuais para
nos defendermos
de aumentos
de custo de
fornecedores
no Brasil

Luiz Eduardo Moreira Caio,
presidente da Metalfrio

Corte de custo com importado
gera efeito cascata nas empresas

Marcela Beltrão

Tânia Cosentino, presidente da Schneider:
além do preço, outros fatores pesam
na escolha de fornecedores, o que mantém
estável a participação de importados

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 nov. 2010, Primeiro Caderno. p.  8.
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