
Com uma frota nacional de apro-
ximadamente 65 milhões de veí-
culos e previsão de vendas de
outros 3,6 milhões somente nes-
te ano, a cadeia produtiva auto-
mobilística precisa conciliar inú-
meros fornecedores e processos
até alcançar as estradas brasilei-
ras. Sem um órgão regulador pa-
ra a distinção da procedência
adequada dos produtos, muitas
vezes as montadoras acabam re-
féns da política de confiança de
seus fornecedores.

Apesar de alegarem um con-
trole rigoroso na seleção de
parceiros, algumas montado-
ras de veículos são acusadas pe-
la ONG Observatório Social de
fazer parte da cadeia produtiva
que usa mão de obra escrava e
madeira não certificada, fruto
de desmatamento da Amazô-
nia, em seus produtos finais.

Justificando-se pelo tamanho
da cadeia, as montadoras ale-
gam desconhecer as práticas ile-
gais e afirmam que apenas forne-
cedores de primeira instância
são analisados efusivamente. Co-
mo o problema frisado pela
ONG provém do início da ca-

deia, as montadoras de automó-
veis têm dificuldades em ter aces-
so à totalidade das informações.

Sobre as constatações da
ONG, a Toyota afirmou que
tem como política ter parceiros
que possuam a certificação ISO
14001. Segundo a montadora,
cerca de 90% dos fornecedores
fabris são certificados nessa
norma para evitar este tipo de
acontecimento.

A americana GM, por sua
vez, garantiu que observa rigo-
rosamente as disposições legais
trabalhistas em vigor no país e
que não contrata mão de obra es-
crava. Além disso, a companhia
afirmou que “adota uma severa
política global contra tal prática
por parte de seus fornecedores
de bens ou de serviços”.

A Ford também ressaltou
que repudia qualquer prática
de mão de obra escrava. A mon-
tadora disse ainda que as políti-
cas e condições de contratação
de fornecedores da Ford in-
cluem cláusulas contratuais
que proíbem expressamente a
utilização de trabalho escravo,
infantil ou abusivo.

Além disso, a Ford disse que
mantém um Programa Global
de Condições de Trabalho, que

inclui treinamento de seus for-
necedores e auditoria in loco,
sendo esta realizada por uma
empresa terceirizada. No Brasil,
esse programa já treinou cerca
de 300 fornecedores.

A montadora afirmou que
“somado a isso, pratica uma in-
tensa comunicação com os for-
necedores reafirmando as nor-
mas Ford em relação às condi-
ções de trabalho” e disse lamen-
tar que este tipo de prática ain-
da aconteça nos dias atuais.

Procurada pelo Brasil Econô-
mico, a Nissan não se pronun-
ciou sobre o assunto.

Segundo a ONG, General Mo-
tors (GM) e Ford, a japonesa
Toyota e a francesa Nissan adqui-
rem aço especial para a monta-
gem de seus veículos de compa-
nhias que praticam irregularida-
des para a obtenção do material.
O relatório da organização não-
governamental afirma ainda
que Gerdau, National Material
Company, Thyssenkrupp e Nu-
cor Corporation compram ferro-
gusa produzido de maneira ile-
gal e revendem às montadoras.

O processo inicia-se com as
carvoarias clandestinas situa-
das no Pará, nas quais a força
de trabalho é majoritariamente

abusiva e a madeira é obtida
quase integralmente de forma
ilegal. Esses carvoeiros, segun-
do a ONG, fornecem carvão
sem registro para outras carvoa-
rias credenciadas e auditadas
pelo Instituto Carvão Cidadão
(ICC). Burlando a fiscalização,
o volume “extra de carvão”, é
misturado e comprado pelas si-
derúrgicas com o selo de audita-
do. Essas empresas, por sua
vez, dão continuidade ao pro-
cesso com a produção do ferro-
gusa, que é vendido para empre-
sas americanas que o transfor-
mam em aços especiais, expor-
tados para montadoras.

Para chegar à conclusão de
que a cadeia produtiva está
contaminada, o Observatório
Social coletou os dados de pro-
dução dos últimos 12 meses
das carvoarias do Pará supon-
do uma improvável produção
de 100% da capacidade dos
fornos durante todo o ano. Os
pesquisadores contaram com
ajuda do Ibama e a produção
integral foi chegada e compa-
rada com a quantidade de gu-
sa vendida no mercado. Com
isso, foi possível constatar a di-
ferença dos números e anali-
sar a origem da fraude. ■
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Montadoras não têm informações
Indústrias afirmam
condenar trabalho
escravo, mas
reconhecem que não
têm como fiscalizar
todos os parceiros

Fabricantes de veículos dizem que tamanho da cadeia dificulta acesso à totalidade dos dados sobre fornecedores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 e 23 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.




