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Especial | Pequenas e médias empresas

Possibilidade de conquistar cliente de
grande porte motiva investimentos
De Florianópolis

Diversas indústrias catarinen-
ses fornecem produtos para
montadoras de veículos. Em São
Bento do Sul, a Tu p e r, uma das
maiores processadoras de aço do
país, fabrica sistemas de exaus-
tão para Daimler Chrysler, Fiat,
Fo r d , Honda e Vo l k s w a g e n , entre
outras. Em Navegantes, a ameri-
cana Lear faz chicotes elétricos e
bancos automotivos para a GM. A
multinacional já fornece à BMW
equipamentos eletrônicos a par-
tir de sua unidade de Rabat, no
Marrocos. Em Timbó, a Rudolph
Usinados vende peças para GM,
Mercedes e Renault.

A possibilidade de conquistar
mais um grande cliente motiva o
empresariado a investir em inova-
ção tecnológica, qualificação de
pessoal e infraestrutura. Este ano, a
Rudolph pretende alocar 7% da re-
ceita líquida, projetada em R$ 55
milhões, em novas máquinas e fer-
ramentas para agilizar a produção
e aumentar a qualidade.

A Jofund S/A, que fornece discos
de freio da marca Freemax para a
Suzuki e  a Mitsubishi, está inves-
tindo R$ 15 milhões na construção
de uma nova divisão de usinagem.
Assim pretende evitar gargalos
produtivos, ampliar a capacidade
de armazenamento e modernizar
a produção, que deve chegar a 4,2
milhões de discos em 2013, 11% a
mais que no ano passado.

Entre as credenciais que a em-
presa joinvilense apresenta, in-
cluem-se 27 anos experiência no

ramo, tempo em que fabricou 45
milhões de discos de freio. A
companhia mantém filiais na
Alemanha e Argentina e clientes
em 15 países. “Ainda não fomos
consultados, mas queremos es-
tar prontos”, diz o gerente co-
mercial Eder Borin. “Estamos
participando de outras cotações
com a Renault e a Hyundai e pre-
tendemos iniciar um processo de
qualificação para ver se precisa-
remos de novas melhorias”. O
tempo médio para certificar um
fornecedor é de um ano, entre a
negociação, testes e visitas.

Quando o assunto é inovação,
tamanho é um detalhe pouco re-
levante. A Photonita, instalada
há dez anos no polo tecnológico
de Florianópolis, fabrica máqui-
nas especiais de medição basea-
da em óptica. Sua lista de clientes
inclui GM, Fiat, Ford e Mercedes.
A empresa tem uma equipe de
apenas 12 pessoas — metade de-
las, doutores. Cresce 25% ao ano e
fatura R$ 1,5 milhão com negó-
cios que abrangem petróleo e
gás, segurança pública e indús-
tria automotiva.

Sua principal contribuição pa-
ra as montadoras é o Brunitest,
equipamento utilizado para con-
trole da qualidade dos ângulos
de cruzamento nas áreas inter-
nas de cilindros para combustão,
bombas, compressores e compo-
nentes hidráulicos. Os ângulos
estão relacionados à correta lu-
brificação do motor, que assegu-
ra a redução do consumo de óleo,
do ruído e da poluição. A máqui-

na tem aplicações tanto na linha
de produção como na engenha-
ria experimental.

“Espero que a BMW compre da
Photonita, pelo mesmo motivo
que as outras empresas com-
pram: porque nosso equipamen-
to é melhor”, diz o diretor de ne-
gócios Carlos Aurélio Pezzotta,
engenheiro mecatrônico forma-
do na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). A Photo-
nita está vinculada ao Centro
Empresarial para Laboração de
Tecnologias Avançadas (Celta),
incubadora empresarial da Fun-
dação Certi, uma instituição de
tecnologia aplicada à inovação,
com mais de mil clientes.

Entre os serviços prestados pe-
la Certi ao setor automotivo, in-
cluem-se medição e calibração
de instrumentos, ensaios de ro-
bôs, inspeção estrutural por to-
mografia computadorizada in-
dustrial, treinamentos de méto-
dos estatísticos para garantia da
qualidade e consultoria para
análise de sistemas.

Empresas do oeste do estado
também pretendem se credenciar
como fornecedoras da BMW. “Va -
mos investir em tecnologia avan-
çada para garantir a alta qualidade
dos produtos, e na implantação de
processos de melhoria contínua
como 5S e as ISOs”, diz Belino Dal
Magro, diretor da IDM Escapa-
mentos, empresa com 70 empre-
gados localizada em Xanxerê.
“Também há a possibilidade de in-
vestimento na expansão no nosso
parque fabril.” (DV)

Fontes: Sebrae-SC - Sensor das MPE Catarinenses 2012 e RAIS 2011

Ambiente corporativo 
O peso das micro e pequenas empresas catarinenses (2º semestre de 2012)

Para onde foram os investimentos
Das micro e pequenas (% sobre o total)

Máquinas e equipamentos 

Ampliação de instalações 

Melhoria das instalações 

Aumento no número de funcionários 

Aumento dos estoques 

Informatização ou aplicativos de TI 

Estudos para atuar em novos mercados 

Ações de marketing 

Consultoria 

Treinamento 

Outros investimentos 

39

24

41

22,2

38

19

11

26,4

11,2

17,4

0,8

Total de empresas: 342,3 mil

Micro e pequenas (MPEs):
339,5 mil (99,2%)

Total de empregos: 1,58 milhão

Empregos em MPEs:
924,5 mil (58,7%)

Faturamento médio mensal
das MPEs: R$ 49,6 mil

MPEs que realizaram investimentos:
82,8%

MPEs que realizaram ações
de inovação: 55,6% 

MPEs que tiveram impacto positivo 
da inovação nos negócios: 84,18% 

Indústria Governo estadual e Sebrae desenvolvem
projeto de qualificação da gestão das empresas locais

BMW impulsiona
inovação em SC

Gleide Souza, da BMW: “Identificamos fornecedores na região e no momento correto pretendemos fazer uma chamada”

Dauro Veras
Para o Valor, de Florianópolis

No início de maio, tratores e es-
cavadeiras começaram a terraple-
nagem em um terreno de 492 mil
m2 no quilômetro 66 da BR-101,
principal rodovia de ligação entre
o litoral de Santa Catarina e o Para-
ná. Para os 27 mil habitantes de
Araquari, as obras anunciaram
uma radical ampliação de status:
além de “capital catarinense do
m a r a c u j á”, o município será sede
da primeira fábrica da montadora
de veículos Bayerische Motoren
Werke (BMW) na América Latina.

Os números do empreendimen-
to, que começa a operar em 2015,
dão ideia de seu impacto. A BMW
investirá R$ 525,4 milhões, mais R$
240 milhões financiados pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), e pla-
neja fabricar 32 mil veículos por
ano. Nos próximos cinco anos, a
receita deve chegar a R$ 20 bilhões.
Estima-se a criação de mil empre-
gos diretos e até 10 mil indiretos.
Indústrias de autopeças, compo-
nentes e serviços vão se integrar ao
negócio, abrindo oportunidades
para pequenas e médias empresas.

“Identificamos alguns fornece-
dores dos mais diversos segmen-
tos aqui na região e no momento
correto pretendemos fazer uma
c h a m a d a”, diz a diretora de rela-
ções governamentais da BMW Bra-
sil, Gleide Souza. “No setor de ser-
viços, temos focado muito em San-
ta Catarina”. Para a executiva, os re-
flexos diretos e indiretos da insta-

lação de uma indústria automobi-
lística como a BMW sobre as pe-
quenas e médias empresas (PMEs)
são positivas, não só para a região,
mas para o Brasil.

Gleide confirma que a T-Sys -
tems, empresa de TI do grupo
Deutsche Telekom, já está prestan-
do serviços para a montadora em
Santa Catarina. Com 11 escritórios
e mais de 2 mil empregados no
Brasil, a T-Systems mantém uma
equipe de 300 pessoas em Blume-
nau, das quais cem falam alemão.
“Fomos selecionados para adaptar
o SAP (software de gestão de negó-
cios) ao Brasil”, diz o vice-presiden-
te para a indústria automotiva, Ca-
milo Rubim. “Procuramos traba-
lhar com mão de obra e tecnologia
próprias, mas, se houver novas ne-
cessidades, vamos avaliar subcon-
t r a t a ç õ e s .”

A T-Systems já contribuiu com
a implantação de quatro monta-
doras no país: Mercedes Benz em
Juiz de Fora (MG), Vo l k s w a g e n
em São José dos Pinhais (PR),
Man Caminhões em Resende (RJ)
e GM em Joinville. Em todas, sub-
contratou empresas menores.

Qualificação é o principal desa-
fio para quem quiser se beneficiar
com a chegada da BMW. “O forne-
cimento de peças para montado-
ras requer uma boa estrutura de
tecnologia da informação e conhe-
cimento de programas, mas o esta-
do ainda carece de massa crítica
a d e q u a d a”, pondera o diretor re-
gional do Sindicato da Indústria
de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças), Hugo

Ferreira. Ele avalia que as pequenas
e médias mais preparadas terão a
oportunidade de fornecer compo-
nentes às 12 empresas “sistemis -
tas” que devem se instalar no en-
torno da montadora para fabricar
freios, painéis, motor, direção e
s u s p e n s ã o.

Com a chegada da BMW, a ne-
cessidade de elevar a competitivi-
dade ganhou força. O programa
Nova Economia@SC, parceria en-
tre a Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Econômico Susten-
tável (SDS) e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), prevê investimento
de R$ 74,8 milhões em projetos de
desenvolvimento até julho de
2014. Um deles, o de Polos Indus-
triais, visa elevar os padrões de ges-
tão de 2.400 PMEs em 47 polos se-
toriais, que abrangem 12 setores
da indústria. “Nosso foco é em ino-
vação, eficiência e resultados”, diz
o secretário de Desenvolvimento
Sustentável Paulo Bornhausen. “Já
temos indicadores de que acerta-
mos o caminho: uma pesquisa
com 1.500 participantes mostrou
que elas se tornaram 10% mais
competitivas que as que não aderi-
ram ao programa”. Bornhausen
coordenou a negociação com a
empresa durante dois anos e meio
até se concretizar o “c a s a m e n t o”. A
decisão da vinda se baseou em
quatro fatores-chave, enumera o
secretário: os portos; a qualifica-
ção da mão de obra; a receptivida-
de do estado quanto a uma parce-
ria de compromissos; e o projeto
Nova Economia, de longo prazo.

“A BMW tem uma política de
gestão territorial integrada, o
que, ao longo do tempo, irá favo-
recer os fornecedores locais”,
afirma. Ele enfatiza o aspecto ‘ga -
n h a - g a n h a’, pois a indústria irá
devolver todo o incentivo tribu-
tário em até oito anos. “A BMW é
uma loja-âncora para Santa Cata-
r i n a”, resume o presidente do
Conselho de Administração do

grupo Gerdau, Jorge Gerdau
Johannpeter: “Qualidade se jun-
ta com qualidade”.

O empresário presta consulto-
ria ao governo catarinense no
projeto Gestão Municipal da No-
va Economia, lançado no dia 21.
Oito municípios se associaram
para aplicar os princípios da ad-
ministração privada na busca de
eficiência da máquina pública,

por meio do aumento da capaci-
dade de investimentos e da me-
lhoria da gestão. Um dos partici-
pantes do consórcio é Araquari,
que pretende investir forte em
educação. Aprender inglês virou
uma das prioridades locais. “A
ideia é formar 400 pessoas na co-
munidade e isso já está aconte-
cendo nas empresas”, diz o vice-
prefeito Clenilton Pereira.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio, 1 e 2 jun. 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F9.




