
DuPont busca fornecedores globais 

Ivo Ribeiro, De São Paulo  

Uma pequena produtora de mineral de quartzo de Teófilo Otoni, interior de Minas 
Gerais, passou a exportar seu produto para a filial canadense da multinacional 
americana DuPont. O material é usado na fabricação do Corian, um produto à base 
de resina plástica que é usado para fazer tampos de balcões, por exemplo, entre 
outras aplicações.  

O contrato envolve embarques de 120 a 150 toneladas no período de seis meses. 
Inicialmente, estão previstas vendas apenas para a unidade do Canadá, mas 
poderão surgir oportunidades em outros países onde o Corian é fabricado, diz 
Everaldo Ribeiro Jacobsen, diretor de suprimentos e logística da DuPont na América 
do Sul.  

Assim como a mineradora de quartzo mineira, outras empresas brasileiras são 
fortes candidatas a compor o rol de fornecedoras globais da multinacional, que tem 
20 unidades de negócios espalhadas pelo mundo - mais de 100 fábricas -, com 
faturamento anual de US$ 24 bilhões. Seus gastos com aquisição de matérias-
primas, insumos e serviços somam US$ 17 bilhões por ano - o mercado potencial é 
de US$ 8 bilhões, pois US$ 9 bilhões são materiais intocáveis.  

Desde setembro-outubro do ano passado, quando a DuPont decidiu adotar uma 
divisão global de suprimentos, a subsidiária brasileira, que responde pela América 
do Sul, iniciou o trabalho de identificação e e desenvolvimento de fornecedores. 
Com a iniciativa, a companhia busca diversificar suas fontes de compras e, ao 
mesmo tempo, reduzir custos na aquisição de materiais e serviços.  

Hoje, segundo relata o executivo, as compras da DuPont estão concentradas nos 
EUA e Europa Ocidental. O objetivo com a nova estratégia, que trouxe o John 
Campi para o cargo de "Chief Procurement Officer-CFO), ex-executivo da General 
Electric, é ampliar o portfólio de fornecedores na Ásia, principalmente na China, em 
vários países da Europa oriental, no México e na América do Sul.  

Ele mencionou que fornecedores americanos e da Europa Ocidental estão ficando 
menos competitivos em seus custos. lembrou ainda que a companhia, em alguns 
casos, está atrelada a um único fornecedor e que o objetivo é reduzir e até eliminar 
estes casos.  

Jacobsen afirma que o Brasil pode ocupar um espaço importante nas compras 
anuais da DuPont. Atualmente, as empresas do país são basicamente fornecedoras 
para as fábricas da companhia na região. Além da mineradora mineira de quartzo, 
o executivo aponta oportunidades a fabricantes de outros segmentos, como o de 
embalagens (de papelão e metálicas), de motores elétricos, ácidos, além da 
prestação de serviços em engenharia.  

"Estamos iniciando um processo de identificação de empresas que atendem aos 
requisitos da DuPont, seguido de sua análise e qualificação ) estão sendo 
analisadas", conta o executivo, que evita revelar nomes. Segundo apurou o Valor, 
uma companhia em fase adiantada de qualificação é a catarinense WEG, fabricante 
de motores elétricos.  

Jacobsen ainda não dispõe de valores que poderão ser obtidos para este ano. Mas, 
para 2005, ele estima que as divisas brasileiras no programa poderão alcançar 
entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões. "É uma iniciativa em linha com o 



projeto de estímulo a exportação do atual governo. Vai promover oportunidades 
que não existem hoje", diz o executivo.  

A subsidiária brasileira iniciou um trabalho de cooperação com a Federação das 
indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para identificar empresas de setores 
competitivos - principalmente aquelas que já são exportadoras. O executivo 
lembra, no entanto, que muitos fornecedores sem essa tradição poderão ser 
desenvolvidos se a DuPont verificar que há potencial.  

Na América do Sul, a DuPont fatura cerca de US$ 1,2 bilhão ao ano e emprega 4,3 
mil pessoas. No Brasil tem fábricas de fibras têxteis, defensivos, polímeros, tintas, 
sementes e dióxido de titânio.  
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