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RESUMO 

 

Em anos recentes, tem-se observado papeis novos para uma subsidiaria estrangeira, quando 

ela atua em um processo de expansão dos negócios para outro país, denotando sua relevância 

estratégica maior para a empresa multinacional (EMN). Nesse caso, ao invés de assumir um 

papel convencional, a filial participa ativamente de uma nova etapa de internacionalização da 

empresa, algumas vezes até liderando o processo. A singularidade do fenômeno torna-se 

ainda maior (e mais instigante) quando a EMN é proveniente de um país desenvolvido, e uma 

subsidiária localizada em um país emergente assume tal papel em sua internacionalização. 

Esta pesquisa se debruça sobre essa temática, abordando um fenômeno ainda pouco explorado 

pela literatura, ao investigar o papel da subsidiária brasileira quando esta participa da 

internacionalização dos negócios da EMN.  

 

Em virtude das peculiaridades citadas, a pesquisa foi conduzida por meio de dois estudos de 

caso realizados em subsidiárias brasileiras com reconhecida participação em processos de 

internacionalização, pertencentes a multinacionais do setor automotivo, uma delas de origem 

italiana (Magneti Marelli Cofap) e a outra alemã (Wahler). Foram identificados e analisados 

os fatores motivadores, facilitadores e inibidores que impactaram a participação da subsidiária 

brasileira, bem como as atribuições e responsabilidades assumidas pela mesma em tais 

processos, e as principais práticas de gestão aprendidas pela multinacional.  

 

Em um dos casos avaliados, constatou-se que o fator primordial para participação da 

subsidiária brasileira foi a sua iniciativa de propor à matriz a expansão dos negócios em outro 

país, seguida pela concessão de maior autonomia à mesma pela matriz; no outro caso 

estudado, verificou-se que o domínio de competências essenciais por sua unidade brasileira e 

o seu papel de centro de excelência foram fundamentais para que esta liderasse diversos 

episódios de internacionalização da empresa. A pesquisa apresenta um conjunto de 

considerações, que pode ser útil como subsídio para adaptação ou aprimoramento das práticas 

de gestão em EMNs, servindo como base para o uso adequado das competências de suas 

subsidiárias, na formulação e na execução de estratégias, em processos de 

internacionalização. 

 

Palavras-chave: Empresas multinacionais; Internacionalização de empresas; Subsidiárias; 

Indústria automobilística. 
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ROLE OF BRAZILIAN SUBSIDIARY ON THE INTERNATIONALIZATION 

STRATEGY OF MULTINATIONAL COMPANIES IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, new roles have been observed for a foreign subsidiary, when it takes part on 

a business expansion process to another country, indicating its bigger strategic relevance for 

the multinational corporation (MNC). In this case, rather than taking a conventional role, the 

subsidiary actively participates in a new internationalization step of the company, sometimes 

even leading the process. The phenomenon becomes even more unique (and more instigating) 

if the MNC is from a developed country, and a subsidiary located in an emerging country 

assumes such a role in the internationalization process. This research deals with this theme, 

addressing a phenomenon still little explored by literature, by investigating the role of a 

Brazilian subsidiary when it participates in the MNC internationalization.  

 

Because of the mentioned peculiarities, the research was conducted through two case studies 

in Brazilian subsidiaries with recognized involvement in the internationalization, owned by 

MNCs of the automotive industry, one of Italian origin (Magneti Marelli Cofap) and the other 

German (Wahler). The motivating, facilitators and inhibitors factors which impacted the 

participation of the Brazilian subsidiary were identified and analyzed, as well as its roles and 

responsibilities in such processes, and the key management practices learned by the 

multinational.  

 

In one of the studied cases, it was found that the most important reason for the Brazilian 

subsidiary participation was its initiative to propose to headquarters the business expansion 

in another country, followed by headquarters granting more autonomy to it; in the other case, 

it was found that the core competences’ domain by the Brazilian unit, and its role as a center 

of excellence, were fundamental to have it leading several internationalization experiences of 

the company. The research presents a set of considerations, which can be useful as a support 

for adapting or improving the management practices in MNCs, serving as the basis for the 

proper use of its subsidiaries’ competences in defining and implementing their 

internationalization strategies. 

 

Key words: Multinational companies; Internationalization; Subsidiaries; Automotive industry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização não é um fenômeno recente, há décadas ele tem sido alvo da 

atenção de pesquisadores e estudiosos de ciências sociais aplicadas, notadamente nas áreas de 

economia e administração. Este fenômeno tem sido analisado a partir de diferentes 

perspectivas: econômica, social, política, antropológica e cultural; entretanto, em termos 

genéricos, pode-se dizer que a globalização é um processo pelo qual se amplia gradualmente a 

quantidade de interconexões e interdependências, nos diversos campos de atividade humana 

(FLEURY; FLEURY, 2011, p. 15). Por outro lado, sob uma ótica socioeconômica, entende-se 

que a globalização procura reduzir sistematicamente as barreiras aos fluxos financeiros e 

comerciais entre os países, buscando convergir para um pretenso “mercado mundial 

unificado” de mão de obra, capital, mercadorias e serviços. O exemplo mais ilustrativo desse 

aumento das interconexões e interdependências em nosso cotidiano é a Internet, que tem 

proporcionado um nível de relacionamento crescente e sem precedentes entre pessoas, 

empresas e instituições, em todo o mundo. 

 

Apesar disso, a existência de um mercado unificado, de abrangência global, ainda parece ser 

uma realidade distante, como se evidenciou durante a recente crise financeira mundial, 

deflagrada nos Estados Unidos em 2008, que acabou provocando em alguns países 

movimentos protecionistas, reacionários à manutenção da abertura de mercado (típica da 

globalização). Não obstante, há evidências de que esse processo continua vigorosamente em 

curso: o fluxo global de investimento direto estrangeiro (IDE) enviado ao exterior (outward, 

em inglês) atingiu em 2011 o montante de US$ 1,5 trilhão, perfazendo um estoque mundial 

acumulado de US$ 20,4 trilhões; as exportações mundiais de bens e de serviços no mesmo 

ano foram da ordem de 18 e 4 trilhões de dólares, respectivamente; além disso, observou-se 

em 2010 um indicador médio de “abertura comercial” 
1
 de 29% do produto interno bruto 

(PIB) mundial (UNCTAD, 2012a; 2012c). 

 

Entre as décadas de 1950 e 1970 o processo de globalização se intensificou, impactando as 

estratégias empresariais de modo incisivo. Segundo Kaplinski (2005, p. 12), a globalização é 

um processo complexo e multidimensional, que prega a redução das barreiras e a dispersão, 

em âmbito mundial, de fatores econômicos (e.g. capital, trabalho), tecnologia e produtos, e 

                                                 
1
 O indicador médio de abertura comercial, divulgado pela UNCTAD (2012a), apresenta a média aritmética entre 

os totais de importação e de exportação no mundo, na forma de uma porcentagem do PIB mundial. 
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que permite alavancar a difusão internacional de conhecimento, informação, diferentes 

sistemas de crenças, ideias e valores. Diante dessa conjuntura, novas condições se apresentam 

para as organizações e instituições que atingem reconhecimento e influência mundiais, quer 

sejam de cunho econômico, político, social, cultural ou religioso.  

 

Uma importante vertente de estudo se desenvolveu neste período, com enfoque no fenômeno 

denominado internacionalização, que se refere aos agentes do processo de globalização: 

governos, empresas (privadas ou governamentais), organizações não governamentais (ONGs) 

e outras instituições (FLEURY; FLEURY, 2011, p. 24). Destacam-se entre esses agentes as 

empresas multinacionais (EMNs), talvez o reflexo mais impactante da globalização na 

economia mundial, as quais deram origem à área de estudos de negócios internacionais (NI). 

Sendo assim, pode-se dizer que a EMN se posiciona como protagonista, na grande maioria 

dos processos de internacionalização. 

 

Uma vez que as subsidiárias de empresas multinacionais constituem o objeto central de 

investigação deste trabalho, explicita-se brevemente a seguir o contexto em que as EMNs se 

desenvolvem, com ênfase no papel desempenhado por suas subsidiárias, no intuito de delinear 

o problema de pesquisa que se pretende abordar, bem como os objetivos aqui perseguidos. 

 

 

1.1 Delineamento do problema 

 

Uma série de oportunidades pode surgir para as organizações, com a globalização da 

economia; por outro lado, esta pode se transformar em uma grande ameaça, tornando o 

ambiente competitivo muito mais acirrado e desafiador. Essa nova dinâmica dos negócios tem 

exigido das empresas (sobretudo de grande porte) a definição de estratégias para atuação 

internacional, visando expandir seus mercados (mediante o aumento da base de clientes, a 

atuação em ambiente regulatório mais favorável e/ou o uso de incentivos fiscais); otimizar sua 

eficiência operacional (com destaque para a redução dos custos de produção, por meio do 

acesso facilitado a matérias-primas estratégicas e/ou salários mais baixos); e/ou ampliar sua 

capacidade de inovação, para que se possa enfrentar a competição de organizações mais 

eficazes e estruturadas globalmente.  
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Adicionalmente a isso, os acelerados avanços tecnológicos e financeiros impulsionaram mais 

fortemente o processo de globalização, a partir da década de 1980, tornando as economias 

nacionais cada vez mais integradas entre si, por intermédio de fluxos comerciais, de 

tecnologia e de capital, e também da produção crescente de bens e serviços no exterior. No 

final do século XX a globalização da economia se acentuou ainda mais, beneficiando-se da 

infraestrutura oferecida por modernas tecnologias de informação e comunicação e do apoio 

decisivo de políticas de liberalização e desregulação, implantadas por governos nacionais e 

instituições internacionais. Castells (2000, p. 101) destaca que os elementos desta, que ele 

denomina “economia global”, possuem capacidade institucional, organizacional e tecnológica 

para atuar de modo unificado, em escala mundial. Desde então a forma de condução das 

atividades econômicas tem se transformado continuamente, acarretando efeitos significativos 

sobre a competitividade e a dinâmica de crescimento de empresas e países, mundialmente.  

 

A extensão e o escopo da interação econômica entre os países se ampliaram, bem como a 

complexidade na distribuição do trabalho entre as unidades das empresas. A intensificação do 

processo de internacionalização das EMNs se traduziu em uma evolução contínua do papel de 

suas subsidiárias estrangeiras. O conceito de papel da subsidiária e sua tipificação foram 

desenvolvidos com mais intensidade a partir dos anos 1990, com a publicação de inúmeros 

estudos demonstrando que as subsidiárias podem desempenhar diferentes papéis na 

organização, dependendo da função que realizam e dos recursos e capacidades que 

desenvolvem, e que este papel tipicamente é dinâmico, podendo evoluir ao longo do tempo 

(e.g. JARILLO; MARTÍANEZ, 1990; GUPTA; GOVINDARAJAN, 1991; 2000; ROTH; 

MORRISON, 1992; BIRKINSHAW; MORRISON, 1995; BIRKINSHAW, 1997; 

BIRKINSHAW; HOOD, 1998).  

 

A maior parte desses estudos reconhece que as EMNs procuram tornar suas subsidiárias cada 

vez mais capacitadas para uma atuação global, assumindo como premissa básica que o 

desenvolvimento de competências não deve ocorrer apenas na matriz da corporação, mas 

também nas suas unidades distribuídas em outros países. Essa estratégia, em última análise, 

define o escopo de atuação que será atribuído a cada subsidiária, com relação a mercados 

atendidos, linhas de produtos, processos fabris, atividades administrativas, comerciais e 

gerenciais, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e engenharia. Esses estudos 

classificam as estratégias das EMNs em relação às suas subsidiárias de diferentes formas, 

porém não há uma preocupação específica com aquelas localizadas em países emergentes. 
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Embora este seja um tema relativamente novo no Brasil, diversos pesquisadores têm 

investigado a atuação das subsidiárias de empresas estrangeiras em nosso país, visando 

compreender melhor o seu papel estratégico na empresa (e.g. FLEURY; FLEURY, 2003; 

BOEHE, 2008; OLIVEIRA JR.; BORINI; GUEVARA, 2009; GALINA; CAMILO; 

CONSONI, 2010).  

 

Em seu estudo Oliveira Jr., Borini e Guevara (2009) indicaram dois períodos distintos, na 

evolução do papel das subsidiárias de empresas estrangeiras atuando no Brasil. Segundo esses 

autores, no período inicial, as unidades localizadas em países emergentes, como o Brasil, 

tinham unicamente a função de explorar esses mercados e implementar as estratégias 

desenvolvidas pela matriz. Porém, a partir dos anos 1990, o fluxo de IDE ingressando nos 

países emergentes disparou, passando de US$ 30 bilhões, em 1990, para US$ 224 bilhões no 

ano 2000, e para U$ 684 bilhões em 2011 (UNCTAD, 2012c). Com esses altos investimentos, 

as multinacionais almejavam aumentar sua eficiência, por meio de cadeias globais de 

produção e do controle de ativos estratégicos, além de uma maior dispersão e descentralização 

das atividades. Essa mudança de postura provocou uma profunda alteração nas estratégias de 

algumas EMNs, que passaram a enxergar suas subsidiárias estrangeiras como extensões de 

suas capacidades e de seus recursos estratégicos, distribuídos pelos diversos países, inclusive 

emergentes, e atuando como centros para geração de vantagem competitiva.  

 

Além das tarefas usuais (e.g. produtivas, comerciais, gerenciais, financeiras), essas EMNs 

passaram a confiar às suas unidades no exterior certas atividades de maior valor agregado, 

como desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, aplicações e, em alguns casos, até 

pesquisa básica, visando melhorar a eficiência global da organização. Algumas subsidiárias 

assumiram responsabilidades estratégicas ainda maiores, tornando-se uma espécie de “matriz 

regional” para determinada linha de produto, ou, até mesmo, adquirindo um mandato global, 

com responsabilidade plena sobre os investimentos em desenvolvimento e produção, para 

uma linha completa de produto.  

 

Nos casos mencionados, a filial assume uma importância estratégica diferenciada, em relação 

às demais, na medida em que representa uma alternativa para a EMN aumentar sua 

competitividade global, sendo essa característica denominada relevância estratégica da 

subsidiária por Oliveira Jr., Borini e Guevara (2009). Quando uma EMN é capaz de criar 

unidades com maior relevância estratégica, segundo essa conceituação, ela passa a dispor de 
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uma destacada estrutura em rede, mantendo seus recursos dispersos, porém integrados e 

coordenados, o que lhe permite aprender com suas operações nos mercados de diferentes 

países, mediante a integração estratégica de suas subsidiárias. 

 

Um caso bastante peculiar se verifica quando uma subsidiária estrangeira participa de um 

processo de expansão dos negócios da EMN para outro país, denotando sua relevância 

estratégica ainda maior para a organização. Nesse caso, ao invés de assumir um papel 

convencional (e.g. fabricante de produtos, exportadora), a filial participa ativamente de uma 

nova etapa de internacionalização da empresa, algumas vezes até liderando o processo. O 

credenciamento de uma unidade para desempenhar esta função exige competências 

destacadas, que possam ser agregadas ao processo, quer sejam elas de natureza comercial, 

gerencial, tecnológica (de produto ou processos fabris); ou relacionadas com P&D, inovação, 

alianças estratégicas, aprendizado ou difusão de conhecimento; ou então advindas de 

experiências prévias com internacionalização. A singularidade do fenômeno torna-se ainda 

maior (e mais instigante) se for considerado especificamente o caso de uma EMN proveniente 

de um país desenvolvido, cuja subsidiária localizada em um país emergente assume tal papel, 

participando ativamente de sua internacionalização. 

 

 A situação supracitada constitui o embrião a partir do qual foi formulado o tema desta 

dissertação. O problema de pesquisa aqui abordado começou a se delinear a partir da 

observação de alguns casos de subsidiárias brasileiras de EMNs, que haviam participado de 

processos de internacionalização dos negócios de suas respectivas organizações, a exemplo da 

Embraco (Whirlpool), Magneti Marelli Cofap, Fiat Automóveis, Mahle Metal Leve, Voith, 

AmBev (AB InBev) e Wahler, entre outras. Esses exemplos sugerem a existência de 

competências e/ou vantagens específicas dessas subsidiárias, que são alavancadas pela EMN, 

ao conduzir sua expansão internacional em conjunto com uma unidade localizada em um país 

emergente, como o Brasil.  
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No entanto, para que seja possível ampliar a compreensão do papel desempenhado por uma 

subsidiária brasileira na internacionalização da EMN, faz-se necessária a realização de um 

estudo aprofundado, que permita investigar e analisar de que forma a subsidiária participa do 

processo; os fatores competitivos que ela pode agregar (e.g. tecnologia, competência em 

alianças); o tipo de relacionamento matriz-subsidiária; e também o nível de autonomia e de 

iniciativa desta última, especialmente no tocante ao processo de internacionalização. Diante 

desta conjuntura, apresenta-se o problema que norteou o desenvolvimento desta dissertação, 

expresso na forma da seguinte questão orientadora: 

 

Qual é o papel da subsidiária brasileira quando esta participa da 

internacionalização dos negócios da empresa multinacional? 

 

No intuito de alinhar o entendimento dos principais termos empregados na pergunta-problema 

de pesquisa, apresentam-se a seguir as definições operacionais pertinentes, que estão sendo 

consideradas para os propósitos deste estudo.  

 

 Papel: de acordo com Ferreira (2010), papel é um substantivo masculino que, entre outras 

coisas, pode significar “desempenho, função”; para os propósitos deste trabalho esse 

termo será empregado para designar as atividades realizadas e as responsabilidades 

assumidas pela subsidiária, quando ela participa de um processo de internacionalização. 

 

 Subsidiária brasileira: entende-se por subsidiária qualquer unidade operacional 

controlada pela EMN e localizada fora de seu país sede (ou país de origem) 

(BIRKINSHAW; HOOD; JONSSON, 1998); por conseguinte, subsidiária brasileira 

significa uma unidade da EMN localizada no Brasil. 

 

 Participar: de acordo com Ferreira (2010), participar é um verbo transitivo indireto que 

significa “ter ou tomar parte em”; para os propósitos desta pesquisa esse termo será 

utilizado para expressar que integrantes da subsidiária brasileira são envolvidos na 

realização de atividades ou decisões ligadas ao processo de internacionalização. 
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 Internacionalização: para os propósitos deste trabalho, será considerada particularmente 

a internacionalização de empresas, que se refere ao processo pelo qual as empresas 

aumentam seu envolvimento com mercados internacionais (JOHANSON; VAHLNE, 

1977), ou, em outras palavras, o processo pelo qual as empresas criam ou expandem 

operações no exterior (i.e. em localidades fora do seu país de origem). 

 

 Negócios: de acordo com Ferreira (2010), negócio é um substantivo masculino que quer 

dizer “relação comercial, negociação, transação”; podendo também significar um 

empreendimento comercial, industrial, financeiro; para os propósitos desta pesquisa esse 

termo será empregado para indicar uma atividade econômica, realizada por uma 

organização ou empresa, que envolve a produção e/ou distribuição de bens e serviços. 

  

 Empresa multinacional: de modo geral pode-se conceituar uma empresa multinacional 

(EMN), também chamada de empresa transnacional, como um grupo de organizações 

geograficamente dispersas, incorporadas ou não, formando uma rede de operações 

contendo a matriz e as subsidiárias (ou afiliadas), sendo que a matriz controla ativos em 

um ou mais países diferentes de seu país de origem, geralmente por meio da propriedade 

de certa parcela de capital (BARTLETT; GHOSHAL, 1989; UNCTAD, 2012b). Para os 

propósitos desta pesquisa será considerada adicionalmente a conceituação de Dunning e 

Lundan (2008, p. 3), a qual confere maior especificidade ao definir a EMN como uma 

empresa que realiza investimento direto estrangeiro (IDE) e possui ou, de algum modo, 

controla atividades agregadoras de valor em mais de um país. 
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1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Uma vez delineado o problema que constitui o foco central do estudo, a partir da questão 

direcionadora, e consubstanciada a sua relevância acadêmica e gerencial para a área de 

negócios internacionais, selecionaram-se três objetivos de pesquisa que potencialmente 

contribuem para responder essa questão, elucidando o tema em pauta. Esses objetivos são 

explicitados a seguir. 

 

i) Identificar e analisar os fatores intervenientes para a participação da subsidiária 

brasileira na internacionalização dos negócios da EMN (motivadores, facilitadores e 

inibidores);  

ii) Identificar e analisar as principais atribuições e responsabilidades assumidas pela 

subsidiária brasileira, quando esta participa do processo de internacionalização dos 

negócios da EMN; 

iii) Identificar e analisar as principais práticas de gestão aprendidas e/ou aprimoradas pela 

EMN (matriz e subsidiárias) com o processo de internacionalização dos seus negócios. 

 

Conforme explicitado e detalhado no capítulo desta dissertação dedicado aos aspectos 

metodológicos, esta pesquisa foi desenvolvida por intermédio de dois estudos de caso, 

realizados em empresas do setor automotivo, mais especificamente, fabricantes de autopeças. 

Com os dados levantados pela pesquisa de campo, foram feitas análises para concretização 

dos três objetivos propostos, sendo possível assim encaminhar respostas para satisfazer a 

questão orientadora da pesquisa, elucidando o papel que é desempenhado pela subsidiária 

brasileira, quando esta participa ativamente em um processo de internacionalização da EMN. 
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1.3 Justificativas do estudo 

 

O tema selecionado para este estudo apresenta um recorte arbitrário, a “subsidiária brasileira 

que participa da internacionalização da EMN”; apesar disso, em linhas gerais, ele está 

pautado na importância crescente do uso de estratégias empresariais de atuação internacional, 

diante de uma economia cada vez mais globalizada, para garantir a competitividade da 

empresa e, em última análise, sua própria sobrevivência. Ao focalizar o contexto brasileiro, a 

relevância do tema é reforçada, em razão do desempenho das economias emergentes, que vem 

se destacando muito nos últimos anos, notadamente após a crise financeira mundial, já citada, 

que desde 2008 tem impactado as economias mais importantes do planeta. Os países do 

chamado grupo dos “BRICs” (Brasil, Rússia, Índia e China), principais representantes dos 

mercados emergentes, estão suportando os efeitos dessa crise de modo surpreendentemente 

positivo, emergindo com vigor e passando a ocupar um papel cada vez mais significativo na 

economia mundial.  

 

Enquanto os países desenvolvidos têm enfrentado nesse período altas taxas de desemprego e 

crescimento econômico muito baixo (em alguns casos até com recessão), o grupo dos BRICs 

continua experimentando taxas positivas de crescimento anual, na contramão da crise. Com 

efeito, de acordo com dados da UNCTAD (2012a), no período de 2000 a 2010, o PIB anual 

consolidado dos países desenvolvidos da chamada “tríade” (Europa, EUA e Japão) caiu de 

uma parcela de 71,6% para 57,5% do PIB mundial (redução de 20%); ao passo que, no 

mesmo período, o grupo dos BRICs 
2
 praticamente dobrou a sua participação no PIB mundial, 

passando de 9,5% para 18,6%. Estas constatações reforçam a importância contemporânea de 

se estudar o comportamento das empresas com atuação nos países emergentes, como se 

propõe nesta pesquisa. 

 

O aumento da importância relativa dos países emergentes na economia mundial, ocorrido nos 

últimos anos, também pode ser observado à luz da evolução dos fluxos de IDE no período de 

2000 a 2010, representada no Gráfico 1. Os investimentos efetuados no exterior pelos BRICs 

passaram de 5,9% para 17,6% do total mundial, praticamente triplicando a sua participação, 

ao passo que a parcela do IDE global enviado (outward), referente aos países da tríade, foi 

reduzida em um quarto, caindo de 80,1% para 59,9%. Este comportamento dos fluxos de IDE 

                                                 
2
 Foram computados junto com os BRICs, como parte integrante da China, os dados referentes a Taiwan, Hong 

Kong e Macau. 
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evidencia uma intensificação da expansão internacional das multinacionais de países 

emergentes (MPEs), sobretudo das empresas oriundas dos BRICs. Em termos absolutos 

também é nítida a tendência de crescimento dos capitais investidos no exterior por estes 

países, passando de US$ 72,9 bilhões para US$ 232,8 bilhões (mais do que o triplo), no 

mesmo período, ao passo que os IDEs efetuados pelos países da tríade caíram 20%, em 

valores absolutos, como se depreende do Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 1 – Fluxo anual de IDE enviado, em relação ao total mundial, em porcentagem. 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da UNCTAD, 2012a. 

 

 

Gráfico 2 – Fluxo anual de IDE enviado, em bilhões de dólares. 

Fonte: elaborado pelo autor com dados da UNCTAD, 2012a. 
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Por outro lado, os países emergentes continuaram respondendo, em 2011, por cerca de metade 

do total mundial de ingresso de IDE (inward), tendo seus fluxos de entrada atingido nesse ano 

o novo recorde histórico de U$ 684 bilhões (UNCTAD, 2012c), como pode ser observado no 

Gráfico 3. Novamente essas proporções demonstram a importância relativa crescente das 

economias emergentes no cenário mundial. 

 

 
 

Gráfico 3 – Fluxo de entrada de IDE global e por grupo de países, em bilhões de dólares. 

Fonte: UNCTAD, 2012c, p. 3. 

Nota: Mantidos os textos originais em inglês. 

 

Em virtude da singularidade do fenômeno que norteia esta pesquisa, decidiu-se conduzi-la por 

meio de estudos de caso (conforme descrito no capítulo dedicado à metodologia), para os 

quais se buscaram preferencialmente subsidiárias brasileiras de EMNs com destacada 

presença nos cenários nacional e internacional, em suas respectivas áreas de atuação, e que já 

tivessem participado de pelo menos um processo de internacionalização. Foram identificadas 

duas empresas que atendiam essas pré-condições, estipuladas para a pesquisa, ambas 

multinacionais estrangeiras do setor automotivo, que possuem subsidiárias em nosso país, 

sendo uma delas de origem italiana e a outra alemã.  

 

Um dos casos selecionados refere-se a uma EMN cuja subsidiária no Brasil foi resultado da 

aquisição de uma empresa nacional (que já havia iniciado o seu próprio processo de 

internacionalização, antes de ter sido adquirida), ao passo que, no outro caso estudado, a 

subsidiária brasileira foi criada por meio de um projeto inteiramente novo (greenfield). Esse 

contraste entre os dois casos mostrou-se de grande valia para os propósitos da pesquisa, 

enriquecendo as análises, em virtude da diversidade dos fatores encontrados. 
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Considerou-se também pertinente, como contribuição para entendimento do tema proposto, 

resgatar as recentes teorias de negócios internacionais (NI) que procuram explicar a ascensão 

das empresas multinacionais de países emergentes (MPEs) na globalização da economia. Os 

processos de internacionalização de MPEs têm despertado um interesse crescente dos 

pesquisadores, sobretudo porque tais processos desafiam a direção esperada dos fluxos de 

capital e de conhecimento na economia global. Ramamurti e Singh (2009) analisam as 

vantagens e capacidades competitivas que as MPEs conseguem alavancar nos mercados 

internacionais, bem como a influência do contexto do país anfitrião sobre essas capacidades.  

 

Além dos aspectos mencionados, esses autores abordam as estratégias de internacionalização 

adotadas por tais empresas, e os impactos que sua ascensão está causando na dinâmica da 

indústria global, sobretudo para as EMNs originárias de países desenvolvidos. Embora o foco 

da presente pesquisa não esteja voltado às MPEs, acredita-se que o estudo do contexto no qual 

estas se desenvolvem e se internacionalizam, bem como das suas características específicas, 

poderá contribuir para a compreensão dos casos de subsidiárias brasileiras que participam de 

processos de internacionalização, especialmente no caso de uma subsidiária que tenha sido 

criada como resultado da aquisição de uma empresa brasileira por uma EMN, que é 

exatamente a situação de uma das empresas selecionadas para os estudos de caso. 

 

Ao analisar a atuação de empresas nos países emergentes, Amsden (2009) defende que as 

empresas locais privadas (POEs, private owned enterprises), muitas delas familiares, 

contribuem mais para o progresso econômico desses países do que as empresas 

multinacionais estrangeiras (FOEs, foreign owned enterprises), especialmente em indústrias 

monopolísticas como as de média tecnologia (e. g. siderurgia, metalurgia pesada, naval) ou 

maduras de alta tecnologia (e. g. computadores, televisores, telefones celulares). De acordo 

com essa autora, as POEs são mais empreendedoras, e, em sua maioria, se desenvolveram 

mediante um modelo de maior diversificação, na forma de grandes grupos ou conglomerados, 

o que lhes propiciou um grande acúmulo de competências. Mediante um processo de “brain 

drain”, seguido de um “reverse brain drain”, essas empresas foram agraciadas com dois tipos 

de conhecimento, o que geralmente não ocorre com as FOEs – atualmente as POEs conhecem 

intimamente o seu próprio ambiente e linguagem nativos, bem como os ambientes dos países 

das FOEs, onde muitos de seus executivos estudaram e trabalharam, sendo esse duplo 

conhecimento bastante favorável ao sucesso dessas empresas no longo prazo (AMSDEN, 

2009, p. 76). 
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Além de Amsden, uma série de outros autores defende que, para o progresso econômico dos 

países em desenvolvimento, é importante a existência de empresas locais fortes, que se 

expandam e se transformem em multinacionais; esses autores têm estudado profundamente o 

fenômeno, tanto em países emergentes de um modo geral (e.g. GARCÍA-CANAL et al., 

2002; MASIERO, 2007; CASANOVA, 2009; RAMAMURTI; SINGH, 2009), como no caso 

brasileiro, especificamente (e.g. VASCONCELLOS, 2008; FLEURY, 2010; OLIVEIRA JR., 

2010; FLEURY; FLEURY, 2011). Destaca ainda Amsden que há um terceiro tipo de 

“entidade” atuando nos países emergentes, a joint-venture (JV) entre uma FOE e uma POE, 

que “[...] aparece como um mutante atraente para o desenvolvimento econômico.” 

(AMSDEN, 2009, p. 76). Apesar de não tratar a JV com muito otimismo, a autora ressalta 

que, em alguns casos, a JV é uma forma interessante de se combinar os aspectos positivos das 

POEs e das FOEs.  

 

Pode-se traçar aqui um paralelo entre o caso da JV, mencionado por Amsden, e os casos que 

se estudam neste projeto: subsidiárias brasileiras de EMNs de países desenvolvidos, que 

desempenham um papel proeminente, participando de sua internacionalização (especialmente 

no caso de uma subsidiária oriunda da aquisição de uma empresa brasileira pela EMN). Este 

paralelo nos induz a pensar que, se uma subsidiária tiver atingido um estágio de maturidade 

tal que a credencie a participar da internacionalização de sua empresa, ela seja capaz de trazer 

mais benefícios para o país no qual opera, contribuindo de forma mais acentuada para o 

progresso econômico deste. A manifestação desses benefícios pode ocorrer na forma de um 

maior desenvolvimento local de talentos, inovações, tecnologias e de habilidades gerenciais e 

empreendedoras, necessários para a sua participação nos processos de internacionalização. 

Assim sendo, pretende-se contribuir com este estudo para a identificação e compreensão dos 

fatores que favorecem (ou inibem) o surgimento de subsidiárias brasileiras desempenhando 

esse papel e, assim, oferecer uma contribuição para o avanço do conhecimento acerca do 

fenômeno. 

 

Também é de fundamental importância, para melhor compreensão do fenômeno, investigar 

quais são as competências essenciais dominadas pela subsidiária, bem como o seu potencial 

para desenvolvimento de inovações tecnológicas, capazes de agregar valor ao negócio central 

da organização. Uma postura mais inovadora da subsidiária pode posicioná-la como uma 

produtora de conhecimento para outras unidades da multinacional, viabilizando assim a sua 

participação mais ativa nos processos de expansão internacional. Reforça esse argumento a 
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percepção de que o tema inovação vem conquistando cada vez mais relevância na sociedade 

moderna, sobretudo para o crescimento e a sobrevivência das empresas ao longo do tempo. 

Tem-se observado nos últimos anos uma movimentação crescente das empresas, dos governos 

e das instituições em geral, no intuito de se criarem condições mais propícias para o 

desenvolvimento de inovações sustentáveis, que podem aumentar a sua competitividade. 

Desta forma, a capacidade de inovação da subsidiária pode representar um grande diferencial 

competitivo, relativamente às outras unidades da empresa, ou mesmo à sua matriz. 

 

Chesbrough e Teece (1996) defendem que um sustentáculo importante para a capacidade de 

inovação tecnológica de uma empresa, no cenário corporativo contemporâneo, é a sua 

competência para o estabelecimento e a gestão de alianças estratégicas. Como atualmente o 

conhecimento não mais se concentra apenas em poucos centros, suficientemente grandes para 

sustentar de modo autônomo todos os esforços necessários em P&D, cada vez mais as 

empresas têm procurado combinar fontes internas e externas de conhecimento, dentro do 

conceito de inovação aberta apregoado por Chesbrough (2005; 2008). Por meio de uma 

aliança bem sucedida, a empresa é capaz de melhorar o seu aprendizado organizacional, sua 

liderança tecnológica e suas capacidades baseadas em conhecimento, complementando os 

desenvolvimentos internos, e permitindo o acesso mais rápido a novas tecnologias. A 

obtenção de resultados favoráveis das alianças dependerá, porém, de sua gestão eficiente, e do 

conhecimento especializado dos parceiros (HIPKIN; NAUDÉ, 2006). 

 

Cabe mencionar também que a seleção do tema desta pesquisa foi um processo gradual, que 

se desenrolou durante o programa de mestrado na FEA/USP, ao qual seu autor está vinculado 

desde o início de 2010. As disciplinas selecionadas refletiram o interesse deste por temas 

ligados à internacionalização de empresas, estratégia empresarial e inovação tecnológica. 

Além disso, o contato com a literatura e com fenômenos correlatos, obtido por meio desses 

cursos, acabou acentuando o seu interesse original, em um verdadeiro círculo virtuoso. 

Destacou-se ainda, como fonte de inspiração e conhecimento, a oportunidade que o programa 

proporcionou ao autor, para produção de alguns artigos científicos, que, por sua vez, 

convergiram para as ideias que originaram o tema eleito para a dissertação. 

 

Basicamente esse tema emergiu como um caminho, em busca de respostas para algumas 

indagações, que despertaram a curiosidade do autor, acerca de situações nas quais uma 

subsidiária brasileira exerce papel de liderança em processos de internacionalização, 
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materializadas na forma de perguntas do tipo: “por que, em determinadas circunstâncias, esse 

fenômeno ocorre?”; “quais fatores determinam as condições para sua ocorrência?”; e “como 

se dá a participação da subsidiária brasileira nesse processo?”. Esses aspectos serão 

detalhados mais adiante, no item dedicado à metodologia do estudo. 

 

A temática aqui proposta mostra um campo muito interessante de estudo, ao abordar um 

fenômeno ainda pouco explorado na literatura: processos de internacionalização de EMNs 

provenientes de países desenvolvidos, com participação ou liderança de uma subsidiária 

localizada em um país emergente (no caso o Brasil). Procurou-se obter com esta pesquisa um 

conjunto de considerações, que pudesse ser usado como subsídio para adaptação ou 

aprimoramento das práticas de gestão empresarial, e para o uso adequado das competências 

das subsidiárias, na formulação e na execução de estratégias, em processos de 

internacionalização de empresas. 

 

 

1.4 Estrutura geral do trabalho 

 

Conforme já explicitado, o objetivo desta dissertação é investigar a participação de 

subsidiárias brasileiras em processos de internacionalização de negócios de EMNs originárias 

de países desenvolvidos, focalizando especialmente os fatores intervenientes para essa 

participação, bem como as principais atribuições e responsabilidades assumidas por tais 

subsidiárias nesses processos. Para alcançar o seu propósito, a pesquisa percorreu as seguintes 

etapas: 

 

1. Realizou-se uma revisão da literatura existente sobre internacionalização de empresas, 

partindo das teorias iniciais de negócios internacionais (e.g. HYMER, 1960; VERNON, 

1966; BUCKLEY; CASSON, 1976; RUGMAN, 1981; BARTLETT; GHOSHAL, 2000; 

DUNNING; LUNDAN, 2008); passando pelo modelo gradualista, proposto pela escola 

de Uppsala, que prevê a ocorrência da internacionalização da empresa em estágios 

(CARLSON, 1966; 1974; JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2009); incluindo algumas 

abordagens que buscam explicar processos não convencionais de internacionalização, 

como os trabalhos de Kogut e Zander (1993); Gassmann e Keupp (2007); Luo e Tung 

(2007); Weerawardena et al. (2007) e Zucchella, Palamara e Denicolai (2007), entre 

outros; e também os recentes estudos que focalizam as multinacionais de países 
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emergentes (MPEs) (e.g. CASANOVA, 2009; RAMAMURTI; SINGH, 2009; 

FLEURY; FLEURY, 2011). 

2. Em seguida, essa revisão da literatura foi incrementada com temas correlatos, 

considerados relevantes para a avaliação dos fatores de competitividade da subsidiária 

para participar da internacionalização. Para seleção desses temas, elaborou-se um 

modelo conceitual de análise, com base na literatura e também em um estudo de caso 

preliminar, realizado pelo autor desta dissertação durante uma disciplina cursada no 

programa de pós-graduação (esse estudo será comentado com mais detalhes no capítulo 

de metodologia). Propõe-se nesse modelo a análise dos contextos nos quais ocorreram 

as experiências de internacionalização das empresas estudadas, com ênfase em 

determinados aspectos, que supostamente influenciam (positiva ou negativamente) as 

vantagens competitivas da subsidiária brasileira, condicionando a sua participação no 

processo. A Figura 1 a seguir representa o modelo de análise proposto para o estudo.  

 
 

Figura 1 – Modelo de análise proposto para o estudo. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Partindo-se do quadro superior à esquerda, pode-se interpretar a Figura 1 da seguinte 

forma: com base na estratégia de internacionalização da empresa, são definidos o país 

de destino e o modo de entrada pretendido; com essa definição de cenário determina-se 

o conjunto fatores de competitividade para a empresa penetrar nesse mercado e vencer 

os concorrentes de forma lucrativa.  

Em seguida é necessário estudar como a subsidiária brasileira em questão poderá 

agregar valor ao processo de internacionalização, de forma competitiva, em relação às 

outras unidades da empresa e à matriz, a partir da análise de algumas de suas 

características, consideradas relevantes: (i) o papel da subsidiária na organização; (ii) o 

domínio que ela possui de competências essenciais da empresa; (iii) sua capacidade para 

promover inovações tecnológicas; (iv) sua competência em parcerias estratégicas; (vi) 

sua experiência prévia com internacionalização; e (vi) sua capacidade de aprendizagem 

e de difusão do conhecimento, para as outras unidades e para a matriz.  

Por fim, contando com uma decisão favorável e com o apoio da matriz, a subsidiária 

efetivamente participa do processo de internacionalização, assumindo algumas 

responsabilidades e atribuições, que constituem o foco de atenção desta pesquisa, ou 

seja, o papel dessa subsidiária no processo. 

3. Depois de concluída a revisão bibliográfica, elaborou-se uma síntese da evolução da 

indústria automobilística, em âmbito mundial e no Brasil, enfatizando-se o setor de 

autopeças e suas relações com as montadoras de veículos, a partir de informações 

secundárias (e.g. artigos, livros, teses, dissertações, estudos setoriais, relatórios de 

pesquisa). Esta caracterização visa criar um pano de fundo, para facilitar o entendimento 

do contexto no qual se desenvolveram as empresas e subsidiárias estudadas, e se 

desenrolaram os respectivos processos de internacionalização, que são focalizados pela 

pesquisa. 

4. Em seguida, foram realizados dois estudos de campo, a partir de entrevistas 

semiestruturadas, cuja metodologia se encontra detalhada em um capítulo específico. O 

objetivo perseguido pelas entrevistas foi investigar os processos de expansão 

internacional da empresa que contaram com a participação das subsidiárias 

selecionadas, bem como caracterizar a subsidiária dentro das dimensões presentes no 

modelo de análise apresentado na Figura 1. Nesse sentido, a investigação proposta para 
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a pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de múltiplos casos, sendo que os 

detalhes metodológicos também serão abordados a posteriori. 

 

Sete outros capítulos compõem esta dissertação, além deste inicial, que introduziu seus 

objetivos e suas justificativas. Apresenta-se no capítulo 2 um referencial teórico sobre os 

principais temas relevantes para desenvolvimento do trabalho (e.g. internacionalização de 

empresas, papel das subsidiárias de EMNs, alianças estratégicas, competências essenciais, 

capacidade de inovação tecnológica). No capítulo 3 são tratadas as questões metodológicas 

concernentes ao estudo, contemplando a estruturação da pesquisa e suas etapas. O capítulo 4 

apresenta uma caracterização do setor automotivo brasileiro, com ênfase na indústria de 

autopeças, preparando o contexto para apresentação das empresas pesquisadas.  

 

Os capítulos 5 e 6 são dedicados aos dois estudos de caso, realizados nas subsidiárias 

brasileiras das empresas Magneti Marelli Cofap e Wahler, incluindo a descrição de suas 

trajetórias, bem como a apresentação das principais características de cada uma delas, e dos 

processos de internacionalização investigados. O capítulo 7 descreve e analisa os resultados 

obtidos com a realização dos estudos de caso, sistematizando as informações levantadas, que 

são confrontadas com o referencial teórico e com os objetivos, destacando-se, por fim, os 

principais achados da pesquisa. Enfim, no capítulo 8, apresentam-se as conclusões e 

considerações finais concernentes à pesquisa, contemplando a análise do atendimento aos 

objetivos propostos, as principais contribuições obtidas e as limitações do estudo, além de 

sugestões para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Apresentam-se neste capítulo os principais tópicos encontrados na literatura de negócios 

internacionais, relacionados com processos de internacionalização de empresas; com o papel 

das subsidiárias de empresas multinacionais e as alianças estratégicas que estas estabelecem; e 

também com as competências essenciais e a inovação tecnológica nas empresas. Basicamente 

procura-se caracterizar um contexto teórico, que permita a avaliação do papel que uma 

subsidiária brasileira desempenha no processo de internacionalização da corporação à qual 

pertence, tendo-se como base o modelo conceitual proposto para a pesquisa no capítulo 

anterior. 

 

 

2.1 Internacionalização de empresas 

 

A partir da década de 1960, o crescimento das empresas multinacionais tradicionais motivou a 

criação da área de estudo de negócios internacionais (NI), cujas principais questões estavam 

relacionadas ao processo de internacionalização das empresas do então chamado Primeiro 

Mundo (países industrialmente desenvolvidos). As circunstâncias envolvidas com a expansão 

internacional das maiores empresas destes países, especialmente as norte-americanas, 

predominam nos estudos que deram origem às teorias pioneiras de NI. A questão central 

pesquisada nesse período era: “por que as empresas (das economias avançadas) tornam-se 

internacionais?” (FLEURY; FLEURY, 2011, p. 63). As abordagens adotadas conceituavam 

as empresas como agentes econômicos, enquanto a lógica subjacente da internacionalização 

era estudada com base na propensão da empresa em realizar um investimento direto 

estrangeiro (IDE). Estas teorias integram o conteúdo principal (mainstream) da literatura de 

negócios internacionais. 

 

Assim, as primeiras teorias nascem a partir de uma abordagem corporativa, tentando entender 

os motivos que levam a empresa a investir no exterior. Apresentam-se principalmente razões 

econômicas para a internacionalização da empresa, apontando-se basicamente para duas 

variáveis predominantes: o poder de mercado e a liderança tecnológica. Hymer (1960) 

defende que, para a empresa manter e controlar uma unidade produtiva no exterior, ela deve 

possuir alguma forma de vantagem própria (custo, inovação, financeira, marketing), que seja 

suficiente para compensar a desvantagem de competir com as empresas locais – o chamado 
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risco de ser estrangeiro (liability of foreignness). Esta visão se concentra no estudo das 

grandes empresas monopolistas ou oligopolistas, porém, como alegam Dunning e Lundan 

(2008, p. 84), em alguns casos “as vantagens de propriedade podem surgir da habilidade das 

empresas em melhorar a alocação dos recursos ou organizar transações de maneira mais 

eficiente que os mercados”. 

 

A teoria do “ciclo de vida do produto”, introduzida por Vernon (1966), avalia que as 

vantagens competitivas obtidas por uma empresa, mediante sua liderança tecnológica, se 

alteram ao longo dos estágios de produção, sendo que as vantagens de se produzir em um país 

na fase de inovação normalmente não se mantêm quando o produto atinge a fase madura, 

principalmente em decorrência dos efeitos da imitação. Analisando as empresas norte-

americanas, o autor argumenta que um produto concebido e desenvolvido nos EUA encontra 

inicialmente condições mais favoráveis de produção neste país; porém, quando a sua demanda 

cresce e o produto atinge maturidade, ele se torna cada vez mais padronizado, com uma 

tendência em aumentar a competição. Assim, segundo o autor, torna-se necessária a redução 

dos custos de produção, o que acaba induzindo a adoção de uma estratégia de realocação da 

operação para outros países menos desenvolvidos. 

 

Apesar de sua relevância para a área de NI, a teoria de Vernon foi bastante criticada. Fleury e 

Fleury (2011, p. 71) enfatizam que o modelo de Vernon explica satisfatoriamente o caso das 

empresas dos EUA, porém não funciona adequadamente quando aplicado a empresas de 

outros países. Os autores destacam que um estudo concluiu que a teoria do ciclo de vida de 

produto não se aplicava às empresas da Suécia, principalmente em virtude da grande 

diferença no tamanho dos mercados domésticos – as empresas norte-americanas possuem um 

grande mercado interno, portanto podem avançar no ciclo de vida do produto antes de se 

internacionalizarem, por outro lado as empresas suecas são obrigadas a adotar esta estratégia 

mais cedo, para poderem avançar no ciclo de vida.  

 

O passo seguinte foi dado por Buckley e Casson (1976, p. 36), empregando a então emergente 

teoria dos custos de transação para estudar as razões pelas quais a empresa se internacionaliza. 

Os autores defendem que as empresas tendem a internalizar as atividades, quando os custos de 

transação se tornam mais favoráveis. Como reforçam Bartlett e Ghoshal (2000), para uma 

empresa multinacional atuar em outros países ela deve ser capaz de internalizar a sua 

produção de maneira mais eficiente do que os mecanismos de mercado convencionais, como 
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o comércio internacional, para compensar o risco de ser estrangeiro. Caves (1982) salienta 

que há custos associados aos riscos de se operar em mercados estrangeiros (como a falta de 

familiaridade com o novo mercado, a discriminação dos novos entrantes pelas autoridades 

locais, ou favorecimento das empresas domésticas), e um dos meios para a empresa contornar 

tais dificuldades é obter vantagens com a internalização de mercados de produtos 

intermediários (integração vertical) ou com a transferência de know-how específico, que a 

diferencie das demais (integração horizontal). 

 

A aplicação da teoria dos custos de transação e da internalização aos estudos de NI recebeu o 

apoio de diversos pesquisadores, entre eles Rugman (1981, p. 9), que chegou a afirmar que a 

teoria da internalização se tornara a moderna teoria da multinacional. Entretanto, essa teoria 

também foi duramente criticada, pois, com o tempo, o que se observou foi uma tendência na 

direção oposta – a externalização das atividades pelas empresas. A teoria emergiu em meio a 

um momento de inflexão, no qual o modelo de gestão ocidental, representado pelas empresas 

norte-americanas, foi desafiado pelo modelo japonês, que surge como um novo paradigma, e 

traz a externalização como pano de fundo (FLEURY, FLEURY, 2011, p. 73).  

 

Concomitantemente John Dunning desenvolve importantes trabalhos para a área de NI, com 

destaque para o “paradigma eclético” da produção internacional, que apresenta um framework 

conceitual genérico, no intuito de explicar “como” a empresa se internacionaliza, ao invés de 

focalizar os motivos para a internacionalização (DUNNING; LUNDAN, 2008, p. 95). O 

conjunto de fatores utilizados no framework foi organizado em três blocos, correspondentes 

às seguintes vantagens específicas da empresa: de propriedade (Ownership), de Localização e 

de Internalização (conhecidos como O-L-I). Segundo Fleury e Fleury (2011, p. 75), o 

framework do paradigma eclético foi extraído de diferentes teorias de internacionalização, 

reorganizado e expandido, pelos estudos conduzidos por Dunning, e dele podem ser derivadas 

diferentes teorias ou modelos explicativos. 

 

Rugman e Verbeke (2001), por sua vez, elaboram as categorias das vantagens específicas da 

empresa (FSAs, firm specific advantages) e vantagens específicas do país (CSAs, country 

specific advantages), para estudar a interação entre o contexto do país e o desenvolvimento 

das capacidades da empresa. Junto com outros autores, eles postulam que um país se 

caracteriza por sua trajetória de desenvolvimento, em especial de sua base de conhecimento, 
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moldada por elementos institucionais e sistêmicos difíceis de serem replicados (DOSI; 

PAVITT; SOETE, 1990; RUGMAN; VERBEKE, 2001).  

 

Dentro dessa ótica, apenas uma empresa com afiliação local em determinado país terá acesso 

direto aos recursos acumulados e às externalidades positivas desse sistema nacional de 

desenvolvimento de conhecimento (CSAs desse país), que podem impulsionar esta EMN para 

criar FSAs, especialmente quando a subsidiária possuir vantagens comparativas. Para 

Rugman e Verbeke (2001), o desenvolvimento de FSAs pode ocorrer em três situações, todas 

associadas a alguma CSA: na operação no mercado de origem, no mercado da subsidiária e na 

sua rede interna de operações. Assim, uma preocupação desta perspectiva é entender como as 

EMNs internalizam CSAs para construir novas FSAs, ou aprimorar aquelas já existentes. 

 

Por outro lado, na década de 1970 foi introduzida pela escola nórdica uma perspectiva 

comportamental para o fenômeno da internacionalização das empresas, representando uma 

variação substantiva da abordagem econômica predominante até então. Com base na 

investigação das experiências de multinacionais de manufatura suecas, Johanson e Vahlne 

(1977) desenvolveram um modelo de estágios para o processo de internacionalização, que 

ficou conhecido como modelo de Uppsala. Os estudos destes pesquisadores demonstraram 

que a dificuldade de se obter informações, o conhecimento limitado e um maior grau de 

incerteza da empresa, fora de seu mercado de origem, induzem a EMN a adotar uma 

estratégia gradualista para a internacionalização, na qual o conhecimento acumulado em cada 

etapa é crucial para continuidade e ampliação da operação internacional.  

 

Assim, este modelo descreve a internacionalização da empresa como um processo de 

aprendizagem experiencial e de comprometimento incremental, acarretando um 

desenvolvimento evolucionário em um mercado estrangeiro – iniciando com a exportação por 

meio de um agente, mais tarde com a criação de uma filial de vendas, e, por fim, com 

investimentos diretos para produção no exterior. Um conceito central para a abordagem deste 

modelo é a distância psíquica, vista como uma composição de fatores que interferem no fluxo 

de informações entre os países, como a distância geográfica e diferenças culturais e de 

idioma, nível educacional, desenvolvimento socioeconômico, político e institucional, entre 

outros. Posteriormente, o construto distância foi aprimorado por Ghemawat (2008), 

introduzindo quatro dimensões distintas à ideia de distância: cultural, administrativa ou 

política, econômica e geográfica, para criação de seu modelo denominado CAGE. Cada 
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dimensão facilita ou cria barreiras que incidem sobre os custos e riscos da 

internacionalização.  

 

Para Johanson e Vahlne (1977), a ausência de conhecimento específico do mercado 

estrangeiro forçou as empresas de manufatura suecas a desenvolverem suas operações 

internacionais em pequenos passos, assumindo decisões de comprometimento incrementais e 

movendo-se inicialmente para países de menor distância psíquica, com o intuito de reduzir as 

incertezas do mercado. O modelo de Uppsala trata fundamentalmente de aprendizagem e 

aquisição de conhecimento, sendo que os fundamentos e conceitos essenciais desta 

abordagem são originários da análise de Sune Carlson do processo de decisão estrangeira, 

cuja pesquisa tem como linha mestra a convicção de que a falta de conhecimento sobre a 

forma de se conduzir um negócio em um mercado estrangeiro representa um obstáculo para as 

empresas que pretendem se internacionalizar (CARLSON, 1966; 1974).  

 

Portanto, um dos objetivos centrais com este modelo foi explicar como as organizações 

aprendem e adquirem conhecimento, por meio de suas operações internacionais. Johanson e 

Vahlne (1977) defendem que o processo de internacionalização ocorre de forma incremental, 

em função das incertezas e imperfeições das informações recebidas sobre o novo mercado. 

Essa forma incremental se materializaria tanto por meio de uma sequência de modos de 

operação, como por meio de uma sequência na seleção de mercados estrangeiros a serem 

servidos. Assim, a perspectiva comportamental indica que a velocidade do processo de 

internacionalização é condicionada pela experiência da multinacional em mercados externos, 

e a escolha da localização de suas subsidiárias segue etapas gradualistas envolvendo variáveis 

de Estado e de Mudança. 

 

Anos mais tarde, ao revisitarem o seu modelo original, os autores de Uppsala propuseram 

uma modelagem do processo de internacionalização como uma rede de negócios, adicionando 

nas variáveis de Estado o reconhecimento de “oportunidades” ao conceito de “conhecimento”, 

e alterando a variável de estado “comprometimento com o mercado” pelo “posicionamento na 

rede” (JOHANSON; VAHLNE, 2009). Além disso, em relação às variáveis de Mudança do 

modelo, substituiu-se “atividades correntes” por “aprendizagem”, “criação”, e “construção de 

confiança”, e se passou a empregar “decisões de compromisso com relacionamentos”, ao 

invés do original “decisões de comprometimento”, como representado na Figura 2 a seguir. 
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Figura 2 – Modelos de Uppsala para o processo de internacionalização de empresas. 
Fonte: JOHANSON; VAHLNE, 1977, p. 26; 2009, p. 1424. 

 

As teorias de NI se baseiam normalmente em observações empíricas do processo pelo qual 

empresas domésticas se expandem internacionalmente, e se tornam uma EMN. Wang e Suh 

(2009) propõem uma separação didática da literatura tradicional de NI em três abordagens 

distintas, referentes a estratégias diferentes de internacionalização: (i) exploração de ativos e 

busca de mercados; (ii) busca de ativos; e (iii) modelo de estágios (gradualista). As duas 

primeiras enfatizam aspectos geopolíticos e macroeconômicos, e defendem que o processo 

decisório racional necessariamente passa pela disponibilidade de informação, enquanto a 

terceira privilegia as variáveis sociológicas e psicológicas dos agentes envolvidos no 

processo, e defende que o comprometimento dos recursos da empresa deve ser gradual, com 

atuação prioritária nos mercados culturalmente mais próximos. Apresenta-se nos itens 

subsequentes um breve resumo das ideias presentes nas três abordagens citadas, que pode ser 

útil para fixar a diferenciação entre elas. 

 

 

2.1.1 Abordagem da exploração de ativos e busca de mercados 

 

As primeiras EMNs operavam em mercados nacionais relativamente fechados, em geral com 

a replicação de miniaturas de suas matrizes, em subsidiárias mais ou menos autossuficientes 

no exterior (MATHEWS, 2006). Por conseguinte, as teorias iniciais de NI focalizaram a 

capacidade da firma em explorar suas vantagens específicas (FSAs) no exterior (RUGMAN; 

VERBEKE, 2001). A base para a abordagem da exploração de ativos é a teoria dos custos de 
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transação e internalização das EMNs (BUCKLEY; CASSON, 1976; HENNART, 1982; 

RUGMAN, 1981), predominante no final dos anos 1970 e início da década de 1980. Explica-

se o processo de internacionalização a partir dos motivos que levam as empresas domésticas a 

internalizarem suas transações no exterior, se apropriando de ganhos de suas FSAs. 

 

Sendo assim, as empresas internalizam as suas transações no exterior, por meio de IDE, 

sempre que desta forma as transações forem mais eficientes do que realizadas pelo comércio 

internacional. Este é o caso de algumas matérias-primas, alguns serviços de marketing, e 

alguns ativos intangíveis, em especial o conhecimento tácito, que apresenta direitos de 

propriedade mais frágeis, e por isso é menos eficiente se for transacionado no mercado 

(HENNART, 2007). Se as transações envolvidas forem padronizadas e não idiossincráticas, 

os custos de utilização de contratos serão baixos e as empresas escolherão o comércio 

internacional, ao invés da produção internacional, para explorar seus produtos e 

conhecimentos domésticos.  

 

Devido às imperfeições de mercado para a venda de conhecimento, e a troca de produtos 

finais e intermediários, envolvendo investimentos em ativos específicos, uma empresa 

doméstica que possui FSA é forçada a controlar o seu mercado no exterior, por intermédio da 

internalização, e se tornar uma MNE (HENNART, 1982; RUGMAN, 1981). Assim, a 

internacionalização é vista basicamente como um processo de internalização de transações 

pela empresa, além das fronteiras nacionais. 

 

 

2.1.2 Abordagem da busca de ativos 

 

Diversas abordagens têm sido desenvolvidas nos últimos anos, para explicar alguns processos 

não convencionais de internacionalização. Luo e Tung (2007) apresentaram uma perspectiva 

de “trampolim” para justificar a internacionalização de empresas de países emergentes. 

Weerawardena et al. (2007) usaram a abordagem das capacidades dinâmicas para conceituar a 

internacionalização das empresas nascidas globais (born globals). Baseando-se na visão da 

empresa baseada no conhecimento, Gassmann e Keupp (2007) analisaram os fatores que 

permitiram que pequenas e médias empresas de biotecnologia da Suíça, Alemanha e Austrália 

se internacionalizassem cedo e rapidamente.  
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Do mesmo modo, Zucchella, Palamara e Denicolai (2007) examinaram os condutores da 

internacionalização precoce de pequenas e médias empresas (PMEs). Baseando-se na 

literatura internacional sobre empreendedorismo, Zhou (2007) investigou os efeitos da postura 

empreendedora e do conhecimento do mercado estrangeiro, na internacionalização precoce de 

jovens empresas empreendedoras na China continental. Estes estudos recentes contribuiram 

para a área de internacionalização de empresas, mediante o enriquecimento das bases teóricas 

para a compreensão da rápida expansão internacional das empresas de países emergentes, 

empresas nascidas globais e PME, em indústrias de alta tecnologia. 

 

Porém, uma característica comum entre eles é o reconhecimento explícito de que a busca de 

conhecimento (ao invés da busca de mercados adicionais para a exploração do conhecimento 

existente) pode ser o motivo central para uma empresa se tornar multinacional (MOORE, 

2001). Portanto, essas abordagens podem ser agrupadas e classificadas como busca de ativos 

(ativo aqui é usado para incluir ambos os ativos financeiros e não financeiros, tais como o 

conhecimento), que contrasta com a abordagem convencional de exploração de ativos, 

amplamente utilizada para explicar a expansão internacional das multinacionais ocidentais, 

grandes e ricas em recursos.  

 

A abordagem da busca de ativos se baseia nas relativamentes recentes visão baseada em 

recursos (RBV, resource based view) e visão baseada no conhecimento (KBV, knowledge 

based view) da empresa. Peng (2001) argumentou que a RBV oferece uma explicação melhor 

da internacionalização das EMNs da Ásia Oriental, realizada em busca de novos 

conhecimentos e recursos que irão dar origem a novas oportunidades estratégicas. Da mesma 

forma, o tema central da visão baseada no conhecimento (KOGUT; ZANDER, 1993) é que a 

EMN não decorre da falha dos mercados para a compra e venda de conhecimento, mas por 

sua eficiência superior como veículo organizacional com o qual o conhecimento é transferido 

além das fronteiras. A escolha do modo de transferência de conhecimento (por exemplo, 

licenciamento versus subsidiária própria) é determinada pela eficiência da EMN na 

transferência de conhecimento, comparada com outras empresas, e não em relação às 

transações de mercado. Com base na lógica da KBV, a posse de FSA domésticos superiores 

não é uma condição necessária para a internacionalização da empresa. Em vez disso, o 

conhecimento pode ser transferido entre as unidades da EMN (incluindo o fluxo reverso das 

subsidiárias para a matriz). 
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A abordagem da exploração de ativos e busca de mercado é baseada na hipótese de que as 

empresas se tornam multinacionais para economizar em custos de transação na exploração de 

suas FSAs domésticas superiores em mercados internacionais, enquanto a abordagem da 

busca de ativos é baseada na hipótese de que as empresas vão ao exterior para maximizar as 

oportunidades de criação de valor, por meio da obtenção de novos recursos e capacidades. 

Consequentemente, a abordagem da exploração de ativos enfatiza a natureza da transação do 

conhecimento existente, envolvido no processo de internacionalização, enquanto a abordagem 

da busca de ativos concentra-se mais na construção de novos conhecimentos pelas empresas, 

para melhorar e aumentar a sua base atual de recursos. Assim, a abordagem da busca de ativos 

fornece uma lente muito diferente para examinar o processo de internacionalização da 

empresa, com foco na maximização de valor do conhecimento, ao invés de minimizar o custo 

das transações de conhecimento. 

 

 

2.1.3 Modelo de estágios 

 

No modelo de estágios de Johanson e Vahlne (1977), já comentado anteriormete, a 

internacionalização da empresa é retratada como um processo de exploração de FSA 

domésticas existentes e construção incremental de novas capacidades, para superar o risco de 

ser estrangeiro (ZAHEER, 1995). O modelo, portanto, capta elementos das duas abordagens 

anteriores – da exploração de ativos e busca de mercados, e da busca de ativos. De acordo 

com o modelo de estágios, a internacionalização é o produto de uma série de decisões 

incrementais de pequenos passos que permite às empresas explorarem plenamente as suas 

FSA domésticas em países geograficamente próximos, culturalmente familiares e em um 

estágio similar de desenvolvimento econômico. Elas acumulam novos recursos e fazem 

investimentos gradualmente em países geograficamente, culturalmente e economicamente 

mais distantes, economizando os custos de transação de cada entrada no exterior.  

 

O pressuposto do modelo de estágios está alinhado com a teoria do custo de transação e 

internalização – as multinacionais existem porque têm FSAs (especialmente o conhecimento) 

que não podem ser eficientemente exploradas em transações baseadas no mercado e, portanto, 

as multinacionais têm que "fechar o mercado" para explorar sua FSA dentro da hierarquia da 

empresa. Quanto mais elas exploram as FSAs geograficamente para além das fronteiras 
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nacionais, mais transações comerciais internacionais elas internalizam e, consequentemente, 

mais internacionalizadas tornam-se suas operações.  

 

Porém esse modelo difere da abordagem da exploração de ativos e busca de mercado em duas 

áreas. Primeiro, ele ressalta o caráter incremental e evolutivo do processo de 

internacionalização, enquanto a abordagem da exploração de ativos é mais estática, na medida 

em que adota um framework de custos de transação versus contratação, para comparar a 

eficiência relativa das diferentes estratégias de internacionalização (e.g. IDE; comércio, 

licenciamento ou subcontratação internacional) para explorar as suas FSAs domésticas. 

 

Em segundo lugar, o modelo de estágios assume a falta de conhecimento (não apenas a posse 

de conhecimento) como parte do gatilho para internacionalização incremental. Neste sentido, 

o modelo compartilha uma preocupação comum com a abordagem da busca de ativos. 

Portanto o modelo pode ser usado para explicar não só a internacionalização que busca 

mercados no exterior para os produtos e o conhecimento existentes da empresa, mas também 

o desenvolvimento de operações internacionais como forma de adquirir e integrar 

conhecimentos.  

 

Entretanto, ele também difere da abordagem da busca de ativos em duas frentes. Em primeiro 

lugar, no modelo de estágios, o objetivo da acumulação gradual de novos recursos e 

capacidades é servir melhor o mercado de destino, enquanto na abordagem da busca de ativos 

os conhecimentos adquiridos a partir do mercado de destino são frequentemente usados pela 

empresa-mãe para facilitar as suas operações globais, bem como o direcionamento das 

estratégias internacionais integradas de P&D tecnológico corporativo da EMN (CANTWELL; 

DUNNING; JANNE, 2004). Em segundo lugar, o modelo de estágios ressalta a acumulação 

gradual de novos conhecimentos e capacidades, enquanto a abordagem da busca de ativos 

enfatiza o rápido acesso e assimilação de ativos baseados em conhecimentos, muitas vezes 

por meio de aquisições agressivas (KUMAR, 1998). 
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2.1.4 Empresas multinacionais de países emergentes (MPEs) 

 

Apesar de algumas vezes questionadas, as ideias propostas pelas três abordagens comentadas 

continuam válidas para explicar a terceira onda da internacionalização das empresas, que traz 

como novos protagonistas as multinacionais de países emergentes (MPEs). Os estudos 

conduzidos por Ramamurti e Singh (2009) e outros pesquisadores de países emergentes 

permitiu testar as teorias de NI existentes, dentro do contexto das MPEs, fortalecendo ou, em 

alguns casos, até refutando tais teorias. Estes estudos apontam que há alguns aspectos da 

internacionalização das MPEs que as abordagens tradicionais não conseguem explicar. 

 

Uma característica muito importante das MPEs é que elas não se internacionalizam somente 

para explorar suas vantagens competitivas pré-existentes, mas também para adquirir novas 

capacidades (MATHEWS, 2002). Grande parte das MPEs precisa superar um duplo desafio 

no processo de internacionalização: o risco de ser estrangeiro (liability of foreignness) e o 

desenvolvimento de competências, dada sua base de recursos inicial limitada. Além disso, 

tipicamente a sua expansão internacional é mais acelerada do que é preconizado pela 

abordagem comportamental, fato este que afeta as experiências, as competências e os 

conhecimentos acumulados pela firma.  

 

Também é importante observar os diferentes estágios de internacionalização que se encontram 

as multinacionais de mercados emergentes e aquelas de países desenvolvidos. Por muitos 

anos as teorias de NI estiveram focadas em empresas em estágio avançado de 

internacionalização; embora haja um número crescente de pesquisas envolvendo MPEs, 

Ramamurti (2009b) destaca que ainda não há um modelo teórico consolidado para descrever a 

estratégia das EMNs infantes. Todavia, uma importante contribuição para o estudo de 

negócios internacionais envolvendo MPEs foi dada por Ramamurti (2009a; 2009b) ao propor 

um framework teórico que contempla cinco estratégias genéricas de internacionalização, 

empregadas pelas multinacionais emergentes: integradora vertical de recursos naturais; 

otimizadora local; parceira de baixo custo; consolidadora global; pioneira global (first-mover).  

 

A partir dos conceitos de CSA e FSA propostos por Rugman e Verbeke (2001), Ramamurti 

(2009a) aprimora a análise das trajetórias de internacionalização das MPE, incorporando o 

papel dos contextos macro internacional e da indústria, como representado graficamente na 

Figura 3. 
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Figura 3 – Papel do contexto na internacionalização das MPEs. 

Fonte: RAMAMURTI, 2009a, p. 421. 

 

Assim, uma característica comum importante pode ser observada nas MPEs: comparadas com 

as EMNs de países desenvolvidos, a maioria delas se internacionalizou tardiamente, porque 

seus países de origem abraçaram a globalização mais tarde. Isto criou um conjunto comum de 

desafios, para boa parte das MPEs – enfrentar inicialmente a competição de multinacionais 

em seu próprio mercado local, atingir um nível avançado de tecnologia e de melhores 

práticas, e expandir suas operações para mercados externos. Empresas que venceram esses 

desafios transformaram o seu status de retardatárias (late movers) em uma vantagem, não 

somente em outros países emergentes, mas também em países desenvolvidos.  

 

Ramamurti (2009a) destaca que as MPEs não constituem um grupo homogêneo de empresas: 

os países de origem, as indústrias nas quais atuam, as vantagens competitivas que exploram, 

os mercados alvo e os caminhos de internacionalização são muito diversos, portanto não 

permitem generalizações. Segundo Ramamurti, as MPEs se internacionalizaram em um 

contexto diferente das EMNs que surgiram anteriormente; o ambiente tecnológico e as 

políticas internacionais mudaram muito a partir de 1990, com mercados mais abertos, muitos 
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avanços tecnológicos em telecomunicações e tecnologia da informação (TI), o surgimento da 

Internet e a revolução digital, acarretando custos muito menores de coordenação e 

internacionalização. Além disso, com a globalização, os mercados de capital também estão 

mais abertos, e há maior disponibilidade de serviços de alta qualidade. Este contexto diverso 

influencia de forma determinante a trajetória de internacionalização que as MPEs estão 

experimentando. 

 

Esse contexto também é considerado por Casanova (2009), que estuda o fenômeno da 

emergência das chamadas Global Latinas – multinacionais originárias da América Latina que 

se expandiram mundialmente. A autora procura explicar essa expansão a partir da premissa de 

que essas corporações criaram modelos de negócios desenhados para sua inserção 

internacional, fortalecidas pela sobrevivência às sucessivas crises políticas e econômicas da 

região, por meio da análise de empresas como Cemex, Embraer, Vale e Politec, buscando 

validar esse enfoque. Ela alega que essa região experimentou uma forte abertura econômica 

nos anos 1980 e 1990, em parte devido a pressões de organismos internacionais como o FMI 

(Fundo Monetário Internacional), e que países como Brasil, Chile e México foram 

transformados em um “laboratório do mundo”, com a passagem de ativos do Estado para as 

mãos do mercado privado. Segundo a autora, essas privatizações contribuíram para o 

surgimento, na região, de algumas empresas globais muito bem sucedidas, que se 

beneficiaram do maior dinamismo no mercado na ocasião.  

 

No caso específico das multinacionais brasileiras, prevalece de 1930 a 1980 no Brasil um 

modelo de Estado desenvolvimentista, com proteção ao mercado interno e atuação direta do 

estado em muitas atividades econômicas produtivas do país (FLEURY; FLEURY; REIS, 

2010). Estas políticas econômicas provocaram, por exemplo, alterações nos custos relativos 

para atuação das empresas em determinados setores, determinando assim o contexto no qual 

teve início a industrialização do Brasil. A relativa dependência dos empreendedores locais em 

relação às instituições governamentais, que se pode observar até hoje, é explicada por estes 

fatores, bem como o seu alto grau de aversão ao risco, e sua visão limitada do cenário para 

negócios internacionais (FLEURY; FLEURY, 2009). 
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2.2 Papel das subsidiárias de empresas multinacionais 

 

A habilidade de uma empresa multinacional para gerenciar eficaz e eficientemente suas 

capacidades dispersas tem sido considerada pela maioria dos estudiosos como um recurso 

crucial para a vantagem competitiva da EMN, quer seja ela conceituada como um conjunto 

internalizado de transações interfronteiras (BUCKLEY; CASSON, 1976); como uma rede 

diferenciada de empresas afiliadas (GHOSHAL; NOHRIA, 1989); ou como uma comunidade 

que atravessa fronteiras nacionais (KOGUT; ZANDER, 1993). Sendo assim, uma questão 

central nos debates sobre a natureza e a evolução da EMN se refere à sua habilidade em 

identificar, desenvolver e alavancar capacidades encontradas em sua rede dispersa de 

subsidiárias estrangeiras (FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002). 

 

O conceito de papel das subsidiárias, de extrema importância para os propósitos desta 

pesquisa, vem sendo desenvolvido por muitos estudiosos, com mais intensidade a partir da 

década de 1990, e provocando a publicação de inúmeros trabalhos na área de NI (e.g. 

JARILLO; MARTÍANEZ, 1990; GUPTA; GOVINDARAJAN, 1991; 2000; ROTH; 

MORRISON, 1992; BIRKINSHAW; MORRISON, 1995; BIRKINSHAW, 1997; 

BIRKINSHAW; HOOD, 1998; FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002). Esses estudos 

demonstraram que, dependendo da função que realizam e dos recursos e capacidades que 

desenvolvem, as subsidiárias podem desempenhar diferentes papéis na organização, e ainda 

que esse papel tipicamente é dinâmico, portanto podendo evoluir ao longo do tempo.  

 

Birkinshaw e Hood (1998) estabeleceram um modelo organizacional para evolução de uma 

subsidiária, baseado em três categorias de decisão: (i) decisões atribuídas à subsidiária 

diretamente pela matriz; (ii) decisões tomadas pelos gerentes da subsidiária, relativas às 

atividades específicas da mesma; (iii) decisões tomadas em conjunto pelos gestores da matriz 

e da subsidiária, baseadas em fatores ambientais específicos do país hospedeiro. No caso em 

que as decisões relativas às atividades específicas da subsidiária são tomadas pelos próprios 

dirigentes da mesma, os autores definiram um modelo de rede que permite à subsidiária 

mover-se de uma posição de subordinação em relação à matriz para uma de equidade ou 

mesmo de liderança. Este modelo reconhece que podem existir vantagens específicas da 

subsidiária, das quais o restante da EMN seja dependente.  
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Uma vez estabelecido o papel da subsidiária na EMN, para que a mesma cresça e se 

desenvolva, segundo aqueles autores (Ibid.), duas premissas são necessárias: 1) o crescimento 

das capacidades das subsidiárias; e 2) o estabelecimento claro do mandato (charter), definido 

como o negócio principal da subsidiária na corporação. Dentre os modelos de 

desenvolvimento de subsidiárias elaborados por Birkinshaw, destaca-se aquele que trata da 

expansão dos negócios impulsionada pela subsidiária, que contempla a identificação de novas 

oportunidades, criação de competências e apresentação à matriz, a qual se encarrega de 

avaliar a proposição. Birskinshaw (1997) denominou esse processo de empreendedorismo 

corporativo da subsidiária, na medida em que representa um esforço consciente desta em 

procurar e desenvolver novas oportunidades de negócio e submetê-las aos gestores da matriz.  

 

Birkinshaw e Hood (1998) apontam os principais fatores que impactam positivamente o 

processo de empreendedorismo corporativo (PEC) na subsidiária da EMN: a existência de 

um mecanismo competitivo para alocação de recursos pela matriz; a descentralização dos 

processos de decisão; uma forte e contínua entrega de resultados pela subsidiária à matriz; um 

relacionamento de alta qualidade entre matriz e subsidiária; uma orientação empreendedora 

dos empregados da subsidiária; o dinamismo do ambiente local de negócios; a importância 

estratégica do país hospedeiro e um custo local relativamente menor dos elementos para 

implantação do negócio. Por outro lado, esses autores ressaltam que uma atitude etnocêntrica 

entre os gerentes da matriz e da subsidiária terá impacto negativo no PEC. 

 

Com relação à transferência de conhecimento entre unidades de uma EMN (quer seja da 

matriz para a subsidiária ou vice-versa, ou entre duas subsidiárias), Gupta e Govindarajan 

(1991) constataram que a produção de conhecimento por uma subsidiária está positivamente 

associada com: o valor do estoque de conhecimento da subsidiária; sua motivação para 

compartilhá-lo e sua capacidade para absorver aquele que for recebido. A partir dessas 

constatações, Gupta e Govindarajan (1991; 2000) propuseram uma tipologia em relação aos 

papéis das subsidiárias, baseados nas entradas e saídas dos fluxos de conhecimento. Harzing e 

Noorderhaven (2006) testaram e confirmaram essa tipologia, na qual são propostas quatro 

classificações: inovadoras globais, players integrados, implementadoras e inovadoras locais.  
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Para Gupta e Govindarajan (1991; 2000), a inovadora global funciona como fonte de 

conhecimento para as demais unidades. Este papel torna-se mais importante na medida em 

que subsidiárias individuais podem agir como centros de excelência para linhas de produto 

específicas. As participantes integradas transferem e recebem conhecimento de outras 

unidades. As implementadoras fornecem pouco conhecimento para outras unidades 

organizacionais, e as inovadoras locais são subsidiárias autônomas que se envolvem em 

criação de conhecimento, mas não o transferem e nem recebem de outras unidades.  

 

Uma iniciativa interessante partiu de Birkinshaw e Morrison (1995), propondo uma tipologia 

para os papéis estratégicos das subsidiárias de EMNS e apresentando um quadro comparativo 

com as taxonomias apresentadas por outros pesquisadores. Esse quadro posteriormente foi 

aprimorado por meio das contribuições de Matamoros (2001), Oliveira Jr., Borini e Guevara 

(2009), e, mais recentemente, de Cavanagh e Freeman (2012), que apresentaram sínteses 

atualizadas dessas classificações, detalhando melhor os critérios e dimensões empregados por 

cada uma delas e incorporando alguns autores.  

 

Dada a importância do tema para o desenvolvimento da presente dissertação, decidiu-se 

incluir aqui uma contribuição, combinando e consolidando os estudos citados, na forma de 

uma classificação do papel da subsidiária. Essa classificação contempla três níveis, como 

proposto originalmente por Birkinshaw e Morrison (1995), representando em ordem crescente 

a importância estratégica de cada tipo de subsidiária para a organização. Esta consolidação da 

literatura sobre a tipologia do papel da subsidiária, demonstrando a equivalência entre as 

classificações propostas pelos diversos estudiosos, pode ser encontrada no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Equivalência dos papéis estratégicos das subsidiárias de EMNs em diferentes taxonomias 

 

Referência 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Critérios / Dimensões 
Papel Local  

Integrada à 

Estratégia 

Global 

Papel 

Estratégico 

Global 

White e Poynter 

(1984) 

Réplica em 

Miniatura da 

Matriz 

(adaptadora) 

Manufatura 

Racionalizada / 

Especialista em 

Produtos / 

Réplica 

(inovadora) 

Mandato 

Global / 

Estratégia 

Independente 

- Localização de recursos e capacidades 

- Escopo de produto 

- Escopo de mercado 

Bartlett e 

Ghoshal (1986) 

Implementadora 

Local 
Contribuinte 

Líder 

Estratégica 

- Importância estratégica do contexto 

local 

- Localização de recursos e capacidades 

D’Cruz (1986) Planta Filial 
Globalmente 

Racionalizada 

Mandato de 

Produto Global 

- Autonomia na tomada de decisão 

- Escopo geográfico 

Jarillo e 

Martíanez (1990) 
Receptiva  Autônoma Ativa 

- Grau de integração dentro da EMN 

- Localização de recursos e capacidades 

- Receptividade 

Gupta e 

Govindarajan 

(1991) 

Inovadora 

Local / 

Implementadora 

Inovadora 

Global 

Participante 

Integrada 

- Fluxos de saída de conhecimento 

- Fluxos de entrada de conhecimento 

Roth e Morrison 

(1992) 
- Integrada 

Mandato 

Global 

- Grau de especialização da filial 

- Grau de centralização 

Birkinshaw e 

Morrison (1995) 

Implementadora 

Local 

Contribuinte 

Especializada 

Mandato 

Mundial 
- Responsabilidade internacional 

Taggart (1997) 
Vassala / 

Colaboradora 
Militante Parceira 

- Autonomia na tomada de decisão 

- Justiça processual na organização 

Randoy and Li 

(1998) 

Usuária de 

Recursos 

Independente / 

Provedora de 

Recursos  

Rede de 

Recursos 

- Fluxos de entrada de recursos 

- Fluxos de saída de recursos 

Wang e Suh 

(2009) 

Adaptadora 

Local /  

Implementadora 

Contribuinte 
Participante 

Integrada 

- Importância do mercado local 

- Disponibilidade de recursos locais 

Cavanagh e 

Freeman (2012) 

Inovadora 

Local / 

Implementadora 

Contribuinte 

Especializada 

Centro de 

Excelência 

- Processo de desenvolvimento da 

subsidiária 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de BIRKINSHAW; MORRISON, 1995; MATAMOROS; 2001;  

OLIVEIRA JR.; BORINI; GUEVARA, 2009; CAVANAGH; FREEMAN, 2012. 
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O estudo de Frost, Birkinshaw e Ensign (2002) focalizou o caso da subsidiária estrangeira que 

atua como um centro de excelência, considerado pelos autores como um mecanismo cada vez 

mais usado pelas EMNs para identificar e alavancar nichos de competência existentes em suas 

redes corporativas. Eles definem centro de excelência (CE) como uma unidade da 

organização que “incorpora um conjunto de capacidades que tenha sido reconhecido 

explicitamente pela empresa como uma fonte importante de criação de valor, com a intenção 

de que estas capacidades sejam alavancadas e/ou disseminadas para outras unidades.” 

(Ibid., p. 997). 

 

Segundo esses três autores, o surgimento de CEs em subsidiárias estrangeiras da EMN 

aparentemente é um fenômeno mais raro e recente do que sua existência na matriz. Eles 

alegam, no entanto, que a incidência de multinacionais adotando estruturas de CEs deve 

aumentar, tanto em quantidade quanto em escopo, e defendem que a globalização e as 

mudanças tecnológicas constituem os dois motores que impulsionarão um número crescente 

de EMNs para adotar configurações globais cada vez mais complexas, e divisões cada vez 

mais refinadas de competência e de autoridade entre as unidades dispersas da empresa. 

 

No estudo mencionado (Ibid.) são investigadas as condições sob as quais uma subsidiária 

estrangeira desenvolve um conjunto avançado de capacidades, que possa ser reconhecido pela 

matriz como fonte importante para criação de valor para a empresa, e também são exploradas 

as implicações do fenômeno CE no desempenho da EMN. Os resultados obtidos indicaram 

que os investimentos da matriz são fundamentais para o desenvolvimento das capacidades da 

subsidiária (para que esta possa atingir o status de CE), juntamente com outros agentes com 

os quais ela interage. 

 

Com base na pesquisa, desenvolveu-se um modelo conceitual no qual os CEs são vistos como 

produto de uma combinação de fatores externos e internos, sendo o mais importante deles o 

investimento da matriz, além das interfaces da subsidiária com fontes de competência, dentro 

e fora das fronteiras da empresa. O argumento central parte do princípio que a formação dos 

CEs é influenciada por condições do ambiente local da subsidiária, bem como por diversos 

aspectos do relacionamento desta com outras partes da EMN. Em outras palavras, o 

desenvolvimento e o reconhecimento das capacidades da subsidiária podem ser entendidos 

como um processo cumulativo, dependente de trajetória, que é moldado por fatores externos e 

internos. A Figura 4 representa uma visão geral do modelo conceitual proposto pelos autores.  
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Figura 4 – Modelo conceitual da formação do centro de excelência em EMNs. 
Fonte: FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002, p. 1001. 

 

Nesse modelo os fatores externos indicam em que grau a subsidiária está integrada com um 

contexto de mercado e/ou institucional dinâmicos, e está conectada com recursos-chave de 

competência dentro desse contexto. Os fatores internos consideram fundamentalmente os 

investimentos realizados pela matriz na construção de capacidades, além de condições 

organizacionais tais como a autonomia da subsidiária e sua conectividade com fontes 

importantes de competência dentro da empresa. Esse modelo assume que o desempenho é 

endógeno: as capacidades superiores e a exploração destas em múltiplas unidades promove 

maior desempenho em várias dimensões possíveis, incluindo lucratividade, competitividade, 

inovação e aprendizagem. Por sua vez, o desempenho influencia o processo de formação do 

CE, essencialmente, pela indução de maiores níveis de investimento da matriz na unidade em 

questão.  

 

Os resultados do estudo demonstraram ainda que a importância relativa desses fatores varia 

conforme o tipo de centro (e.g. manufatura versus P&D). Os achados do estudo foram 

consistentes com o processo evolucionário representado no modelo pela ocorrência de um 

looping: do investimento para as capacidades, daí para o desempenho, e, novamente, para o 

investimento. O caso da subsidiária inovadora global atuando como um centro de excelência 

também foi estudado por Oliveira Jr., Boehe e Borini (2009), especificamente para o caso das 

subsidiárias brasileiras. Esses autores também concluíram que a configuração de um CE se 
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manifesta em uma EMN quando a subsidiária é capaz de criar e transferir, para outras 

unidades da multinacional, competências superiores que adicionam valor à corporação. 

 

A maior parte dos estudos sobre esse tema reconhece que as EMNs buscam tornar suas 

subsidiárias cada vez mais capacitadas para uma atuação global, assumindo como premissa 

básica que o desenvolvimento de competências não deve ocorrer apenas na matriz da 

corporação, mas também nas unidades dispersas em outros países. Essa estratégia, em última 

análise, define o escopo de atuação que será atribuído a cada subsidiária, com relação a 

mercados atendidos, linhas de produtos, processos fabris, atividades administrativas, 

comerciais e gerenciais, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e engenharia.  

 

As estratégias das EMNs em relação às suas subsidiárias são classificadas de diferentes 

formas, porém não há uma preocupação específica com unidades localizadas em países 

emergentes. Embora este seja um tema relativamente novo no Brasil, diversos pesquisadores 

têm investigado a atuação das subsidiárias de empresas estrangeiras em nosso país, visando 

compreender melhor o seu papel estratégico na empresa (e.g. FLEURY; FLEURY, 2003; 

BOEHE, 2008; OLIVEIRA JR.; BORINI; GUEVARA, 2009; GALINA; CAMILO; 

CONSONI, 2010).  

 

Em seu estudo Oliveira Jr., Borini e Guevara (2009) indicaram dois períodos distintos, na 

evolução do papel das subsidiárias de empresas estrangeiras atuando no Brasil. Segundo esses 

autores, no período inicial as unidades localizadas em países emergentes, como o Brasil, 

tinham unicamente a função de explorar esses mercados e implementar as estratégias 

desenvolvidas pela matriz. Porém, a partir dos anos 1990, o fluxo de IDE ingressando nos 

países emergentes disparou, passando de US$ 30 bilhões em 1990, para US$ 224 bilhões no 

ano 2000. Com esses altos investimentos, as multinacionais almejavam aumentar sua 

eficiência, por intermédio de cadeias globais de produção e de ativos estratégicos, além de 

uma maior dispersão e descentralização das atividades.  

 

Esta mudança de postura provocou uma profunda alteração nas estratégias de algumas EMNs, 

que passaram a enxergar suas subsidiárias estrangeiras como extensões de suas capacidades e 

recursos estratégicos, distribuídas pelos diversos países e atuando como centros para geração 

de vantagem competitiva. Além das tarefas usuais (e.g. produtivas, comerciais, gerenciais, 

financeiras), essas EMNs passaram a confiar às suas unidades no exterior certas atividades de 



49 

 

 

maior valor agregado, como desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, aplicações e, 

em alguns casos, até pesquisa básica, visando melhorar a eficiência global da organização. 

Algumas subsidiárias assumem responsabilidades estratégicas ainda maiores, tornando-se 

uma espécie de “matriz regional” para determinada linha de produto, ou até mesmo 

adquirindo um mandato global, com responsabilidade plena sobre os investimentos em 

desenvolvimento e produção, para uma linha completa de produto.  

 

Nos casos mencionados, a filial assume uma importância estratégica diferenciada, em relação 

às demais, na medida em que traz para a EMN a possibilidade de aumentar sua 

competitividade global, sendo essa característica denominada relevância estratégica da 

subsidiária por aqueles autores (Ibid.). Quando uma EMN é capaz de criar unidades com 

maior relevância estratégica, segundo esta conceituação, ela passa a dispor de uma destacada 

estrutura em rede, mantendo seus recursos dispersos, porém integrados e coordenados, o que 

lhe permite aprender com suas operações nos mercados de diferentes países, mediante a 

integração estratégica de suas subsidiárias. 

 

Outro aspecto importante concernente ao desenvolvimento das subsidiárias está relacionado 

com o seu nível de autonomia. Ambos, Andersson e Birkinshaw (2010) investigaram as 

consequências das iniciativas das subsidiárias de EMNs e a dinâmica associada às relações 

matriz-subsidiária. Segundo esses autores, os dois principais objetivos do gestor da 

subsidiária, ao tomar uma iniciativa, são a conquista de maior autonomia e o aumento de sua 

influência relativa na organização. Eles demonstraram que as iniciativas tomadas pela 

subsidiária têm efeito direto no aumento de sua autonomia e influência, em virtude de 

propiciarem uma atenção maior da matriz para tal subsidiária (a despeito de produzirem 

também um efeito indireto no sentido de reduzir a autonomia, devido à tendência de maior 

monitoramento e controle por parte da matriz, sendo, no entanto, este efeito de menor 

intensidade).  

 

Ao estudarem a gestão de subsidiárias de EMN brasileiras, Borini et al. (2009) notaram 

ambiguidades, talvez intencionais, na relação entre matriz e subsidiárias. Por um lado a matriz 

incentiva o espírito empreendedor na filial, porém não realiza esforços de maior integração e 

concede pouca autonomia; as filiais empreendedoras estudadas têm baixa autonomia das 

matrizes brasileiras. Com base nesse contraste, os autores investigaram as condições em que 

se desenvolvem as iniciativas em subsidiárias de multinacionais brasileiras, relativamente à 
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matriz. O desenvolvimento de iniciativas em uma subsidiária é importante porque contribui 

para a alocação eficaz dos recursos na rede da EMN, além de constituir a principal fonte de 

inovação da própria subsidiária. A abordagem utilizada por esses autores (Ibid.) em sua 

análise considerou que a iniciativa é influenciada pelo modelo de gestão da subsidiária, em 

função do nível de autonomia e de integração com a matriz; da orientação empreendedora da 

subsidiária; e de fatores externos à EMN, especialmente a forma com que a subsidiária insere-

se no contexto competitivo e nas redes de negócios do mercado estrangeiro. Por fim, os 

autores enfatizam que o contexto setorial também influencia o padrão de internacionalização 

da EMN, em função do ciclo de vida de seus produtos, do tipo de tecnologia empregada e de 

quão global é sua produção. 

 

Em busca de um caminho para entender e predizer a rápida expansão internacional das 

empresas a partir dos anos 1990, especialmente aquelas oriundas de países emergentes, Wang 

e Suh (2009, p. 448) tentam capturar o caráter plural do fenômeno, e conceituam a 

internacionalização da empresa como um “processo heterogêneo de desenvolvimento 

estratégico de subsidiárias no exterior”. Estes autores desenvolveram uma nova taxonomia, 

integrando conceitualmente as tipologias de Birkinshaw, Gupta e Govindarajan, e delineando 

quatro papéis peculiares, desempenhados pelas diferentes subsidiárias, para atingir as 

estratégias de internacionalização da multinacional: (i) implementadora; (ii) participante 

integrada, (iii) contribuinte e (iv) adaptadora local.  

 

Os autores argumentam que as estratégias heterogêneas da matriz para o desenvolvimento de 

suas unidades no exterior definirão os papéis correspondentes a cada uma delas, os quais, por 

sua vez, moldarão os padrões do fluxo de conhecimento dentro da EMN. Por fim, eles 

relacionam as estratégias de internacionalização da empresa com os diferentes papéis das 

subsidiárias, analisando os efeitos que tais relações têm no desempenho destas, e alegam que 

o alinhamento apropriado da estratégia de internacionalização com o papel de uma 

unidade no exterior levará ao sucesso desta; por outro lado, a incompatibilidade entre essa 

estratégia e o papel da subsidiária poderá acarretar o seu fracasso. 

 

Assim, para Wang e Suh (2009), o papel de cada subsidiária deveria estar alinhado com a 

estratégia de internacionalização adotada pela EMN para o respectivo país. Eles distinguiram 

quatro estratégias principais de internacionalização: 1) busca por mercados: quando os 

mercados no país de destino são importantes, mas a tecnologia e o conhecimento são pouco 
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desenvolvidos (e a EMN pode explorar sua superioridade tecnológica e operacional); 2) busca 

por mercados e ativos: quando tanto o mercado quanto a disponibilidade de recursos no 

destino são relevantes (e.g. EUA, que permite avanço gerencial, em tecnologia, recursos 

humanos); 3) busca por mercados e transações: fenômeno pouco estudado (predominância de 

EMNs em busca de menores custos operacionais); e 4) busca por ativos: utilizada pelas EMNs 

para aumentar a base de recursos ou desenvolver novas capacidades, e também no caso de 

investimentos diretos no exterior de MPEs em países desenvolvidos. A Figura 5 representa 

graficamente as quatro estratégias de internacionalização exploradas pelas EMNs, e os 

respectivos papéis recomendados pelos autores para as subsidiárias. 

 

 

Figura 5 – Estratégias de internacionalização, papéis das subsidiárias e fluxos de conhecimento. 

Fonte: WANG; SUH, 2009, p. 450; 454. 

 

 

2.3 Competências essenciais na empresa 

 

O conceito de core competence (competência essencial) é relativamente recente na literatura 

de Administração, se comparado às teorias de Taylor (1911) e à administração científica, que 

datam do início do século XX. O conceito surgiu pela primeira vez com o artigo de Prahalad e 
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Hamel (1990) intitulado “The core competence of the corporation”. O trabalho foi agraciado 

com o prêmio McKinsey, e sua relevância é notória – de acordo com a base de dados ISI Web 

of Knowledge, este foi o artigo mais reimpresso e mais citado em toda a história da revista 

Harvard Business Review, com 2.466 citações (dados de 29/11/2011). Segundo estes autores, 

a partir daquela década os executivos passariam a ser avaliados pela sua habilidade em 

identificar, cultivar e explorar as competências essenciais que propiciariam o crescimento da 

empresa, sendo, para isso, necessário repensar o próprio conceito da corporação. 

 

Para melhor atribuir o sucesso de uma empresa ao uso e à exploração de suas competências, é 

apresentado pelos autores o caso GTE versus NEC. Fundada em 1918, a norte-americana 

GTE era, no início da década de 1980, uma das empresas mais bem posicionadas do mundo 

no segmento de tecnologia da informação (TI), e teve suas atividades encerradas em 2000, 

apenas dez anos depois da publicação do artigo. Suas operações incluíam uma diversidade de 

negócios como sistemas de transmissões, semicondutores e PABX digital. Suas vendas anuais 

giravam em torno de US$ 10 bilhões, em contraste com a concorrente NEC, multinacional 

japonesa de TI, com pouco menos de US$ 4 bilhões em vendas. 

 

Porém, ao final da década de 80, a situação havia se invertido. As vendas da NEC superavam 

as vendas da GTE, cujas atividades se restringiam à operação de telefonia e indústrias de 

iluminação e defesa. Os outros negócios da GTE haviam sido realocados em joint-ventures e 

as atividades relacionadas a semicondutores foram encerradas. Dessa forma a posição 

internacional da GTE se desgastou e, com isso, a NEC se tornou líder mundial em 

semicondutores, e uma das empresas mais importantes em produtos de telecomunicações e 

computadores. Prahalad e Hamel (1990) atribuem o sucesso da NEC perante a concorrente 

GTE ao fato de a empresa ter conseguido conceber e explorar suas competências; o que, por 

outro lado, não foi feito pela GTE. 

 

A NEC desenvolveu, já na década de 1970, uma estratégia de convergência entre computação 

e comunicação, com o intuito de servir três mercados: computação, comunicação e 

componentes para negócios. Os produtos essenciais (core products), que viabilizariam essa 

nova convergência, constituíam-se dos semicondutores. A alta gestão da multinacional 

japonesa definiu como meta construir competências rapidamente, a um custo relativamente 

baixo, e, para isso, contava-se com parceiros no exterior, pois, na ocasião, não era 
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economicamente vantajoso desenvolver novas tecnologias em solo japonês, uma vez que 

poderiam ser utilizadas tecnologias estrangeiras que já se encontravam disponíveis. 

 

Ao mesmo tempo em que a NEC repensava a corporação e introduzia diferentes estratégias 

para sobreviver no mercado, tornando-se mais competitiva, a GTE se deparava com uma 

dificuldade: enquanto alguns de seus funcionários trabalhavam na identificação e exploração 

de novas tecnologias, os gerentes seniores gerenciavam as unidades de negócios de forma 

bastante independente. No caso da GTE a descentralização dificultou a focalização da 

empresa nas competências essenciais, e acarretou a redução de investimentos e incentivos 

para o desenvolvimento de competências e produtos essenciais, e para inovação. Em seu 

artigo aqueles autores (Ibid.) evidenciam as diferenças entre as gestões oriental e ocidental. 

No Japão, por exemplo, a sofisticação tecnológica está ligada a produtos do dia-a-dia, gerando 

um volume de demanda maior, o que não ocorre com frequência em países ocidentais, nos 

quais produtos altamente sofisticados atendem a uma parcela específica e reduzida da 

população, sensível a esse tipo de tecnologia, especialmente em países emergentes. 

 

A competitividade de uma empresa no curto prazo pode derivar do preço e do desempenho de 

determinados produtos, porém, a relação preço/desempenho é cada vez menos relevante como 

fonte de vantagem diferencial. A competitividade no longo prazo é decorrente da habilidade 

da empresa em construir, a baixo custo e a uma velocidade maior do que a do concorrente, as 

competências essenciais que geram produtos ainda não previstos. Em termos objetivos, 

Prahalad e Hamel (1990, p. 82) definem competências essenciais como “o aprendizado 

coletivo na organização, especialmente no modo de se coordenar diversas habilidades de 

produção e de se integrar os fluxos de tecnologia”. A competência essencial configura-se, 

portanto, como comunicação, envolvimento, e um profundo comprometimento para trabalhar 

além das fronteiras organizacionais, envolvendo diferentes níveis de pessoas e todas as 

funções da empresa. 

 

Os autores (Ibid.) nos apresentam a organização como uma árvore, que cresce da raiz até os 

galhos mais altos. Os produtos essenciais são sustentados por competências e engendram as 

unidades de negócios, das quais os frutos são os produtos finais. Estes produtos essenciais são 

a personificação de uma ou mais competências, também chamadas de essenciais, como 

ilustrado na Figura 6, e contribuem para a criação de valor do produto final. 
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Figura 6 – Competências: as raízes da competitividade. 

Fonte: PRAHALAD; HAMEL, 1990, p. 81. 

 

O conceito de sinergia é explorado implicitamente no artigo de Prahalad e Hamel (1990). 

Estes autores postulam que os diferentes departamentos de uma organização não devem 

funcionar isoladamente, mas sim em conjunto, uma vez que a organização visa um bem 

comum. Observa-se com frequência, porém, uma grande falta de sinergia, especialmente em 

empresas estruturadas como unidades de negócios, nas quais preponderam competições entre 

as unidades, ao invés do trabalho em conjunto. 

 

Construir uma competência essencial é um processo ambicioso e difere da integração vertical, 

que ocorre quando diferentes processos de produção passam a ser produzidos por uma única 

empresa (GROSSMAN; HART, 1986). Para tornar-se efetiva, uma competência essencial 

deverá prever acesso potencial a uma grande variedade de mercados, deverá fazer uma 

contribuição significativa para compor os benefícios do produto para o consumidor final, e 

deverá ser de difícil imitação pelos concorrentes. Por outro lado, processos de terceirização e 

aquisição de equipamentos padronizados podem indicar a possível perda de uma competência 

essencial, uma vez que a empresa que se utiliza desses expedientes normalmente não dispõe 

de pessoal para treinar e desenvolver novos produtos; utilizando produtos e serviços 

disponíveis, a empresa permite que outras organizações também desenvolvam produtos novos 

e superiores. A terceirização pouco contribui para as habilidades pessoais, tão necessárias 

para a sustentação da liderança de um produto.  
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Renunciar a oportunidades para se empregarem, em outros negócios, competências já 

desenvolvidas, pode contribuir para a perda de uma competência essencial. A formação de 

alianças, por outro lado, pode ser tanto incentivadora para a criação de competências quanto 

para a sua ruína: empresas japonesas, por exemplo, procuram aprender com os processos de 

alianças, uma vez que elas têm objetivos claros para a construção de suas competências; caso 

uma empresa não tenha tais objetivos, a formação de alianças pode resultar no mesmo aspecto 

negativo relacionado ao uso de terceirizações.  

 

A partir da definição de uma arquitetura estratégica, que funciona como um roadmap do 

futuro, a empresa pode identificar quais competências essenciais devem ser construídas e 

quais as suas tecnologias. A alocação de recursos e o desenvolvimento de uma infraestrutura 

apropriada dão vida à arquitetura estratégica e criam dentro da organização uma cultura que 

incentiva o trabalho em equipe, a capacidade de mudança e a predisposição para compartilhar 

recursos, defender e preservar habilidades e desenvolver uma visão de longo prazo. Com base 

nas colocações de Prahalad e Hamel (1990), pode-se concluir que competências essenciais são 

faces de um novo desenvolvimento de negócios, que devem constituir o foco para a estratégia 

em nível organizacional. Cumpre notar, porém, que centralizações em excesso devem ser 

evitadas, para que a empresa não sofra pela falta de agilidade e flexibilidade para se ajustar às 

demandas dos diversos segmentos nos quais atua. 

 

O conceito de competência essencial introduzido por esses autores (Ibid.) teve grande 

repercussão no meio acadêmico, observando-se a partir de sua publicação o surgimento de 

novos artigos acadêmicos sobre o tema. Alguns trabalhos mais recentes contribuem para a 

teoria existente acerca de competências essenciais, além de abordarem outros aspectos 

relevantes para os propósitos do presente projeto. Mooney (2007) aponta um problema 

relacionado com a competência essencial, em função de muitos gestores não dominarem o 

real significado do conceito. Assim como ocorre com outros conceitos e terminologias da área 

de administração, quando um termo assume o status de jargão, ele é empregado com tanta 

frequência que seus significados e inter-relações passam a ser presumidos. A autora observa 

ainda que, embora outros autores como Andrews (1971a; 1971b) e Ansoff (1965) já tenham 

trabalhado anteriormente temáticas relacionadas a competências de uma organização, somente 

a partir do estudo de Prahalad e Hamel (1990) o conceito de competência essencial conquista 

uma forma mais definida. Assim, Mooney (2007) defende que a competência essencial está 

ligada a uma capacidade central das atividades que geram valor para a empresa. 
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Segundo Ljungquist (2007), competências essenciais são altamente valorizadas pelos 

gestores, visto que, entre outras coisas, elas sustentam a vantagem competitiva. As 

organizações possuem tipicamente mais de uma competência essencial, principalmente se 

seus negócios são diversificados e envolvem produtos e/ou mercados não relacionados. Este é 

o motivo pelo qual se torna difícil identificar uma competência essencial, pois ela geralmente 

possui diferentes origens, suporta diferentes mercados e/ou produtos e apresenta diferentes 

graus e condições. Sendo assim, as competências essenciais devem ser gerenciadas 

separadamente. Para a identificação deve-se trabalhar com três conceitos: competências, 

capacidades e recursos, cujas influências variam de acordo com a competência essencial. 

Importante citar que, quanto mais complexa for uma competência essencial, mais ela será 

influenciada pelas competências de transferência e adaptação, assim como pelas capacidades 

organizacionais. 

 

Critica-se o fato de as noções teóricas não traduzirem bem a aplicação prática de uma 

competência essencial (Ibid.). Os processos relacionados à competência essencial encontram-

se frequentemente ligados a diversas estruturas e atividades da organização, por isso a 

competência essencial configura-se como algo tão difícil de compreender quanto para 

gerenciar. Em geral a investigação acerca da competência essencial começa com a sua 

identificação, um processo que pode consumir grande parte do tempo; acredita-se, também, 

que o gerenciamento de conhecimento possa ser considerado uma competência essencial 

(EFTEKHARZADEH, 2008); o que pode dificultar ainda mais a sua identificação. 

 

Ljungquist (2007) defende que as competências essenciais são separáveis e que elas podem, 

ainda, ser classificadas como: complexa, com complexidade moderada e simples. Essa 

separação é crucial para o gerenciamento de competências essenciais, principalmente para sua 

criação e desenvolvimento contínuo, para evitar redundâncias e para transferi-las de uma 

unidade de negócios para outra. A identificação de competências essenciais tem grande 

importância, também, na seleção de atividades para terceirização, pois somente depois que 

uma organização distingue entre seus processos essenciais (core processes) e não essenciais é 

que estes devem ser terceirizados. A priori os processos essenciais, relacionados às 

competências essenciais de uma organização, não deveriam ser terceirizados, dado que as 

competências essenciais criam vantagens competitivas sustentáveis (BOGUSLAUSKAS; 

KVEDARAVICIENE, 2009). 

 



57 

 

 

O real desafio que se apresenta é a própria companhia compreender suas competências 

essenciais. Embora muitas organizações tenham competências e capacidades, apenas algumas 

são integradas de modo que possam ser chamadas de competências essenciais. Se as 

competências não geram produtos essenciais ou serviços excepcionalmente diferentes, elas 

não são essenciais; da mesma forma, se as competências são facilmente imitáveis, elas 

provavelmente não são essenciais (Ibid.), como também defendem Prahalad e Hamel (1990). 

 

O conceito de competências essenciais é utilizado por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) ao 

descrever o modelo baseado em recursos (RBV, resource-based view) com retornos acima da 

média. Segundo o modelo proposto por Barney (1991), que ficou conhecido como VRIS
3
 

(valor, raridade, imitabilidade e substituibilidade), nem todos os recursos e capacidades de 

uma empresa têm potencial para compor a base de uma vantagem competitiva. Para atingir 

este potencial, é preciso que os recursos e capacidades sejam (i) valiosos; (ii) raros; (iii) 

custosos ou difíceis para imitar; e (iv) insubstituíveis. Como muitos recursos podem ser 

imitados ou substituídos com o decorrer do tempo, é difícil para uma empresa obter e 

sustentar uma vantagem competitiva com base apenas nos recursos. Porém, quando os 

recursos e capacidades de uma empresa atendem aos quatro critérios citados, eles se tornam 

competências essenciais.  

 

Com base nesses conceitos Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 16) definem competências 

essenciais como “recursos e capacidades que servem de fonte de vantagem competitiva para 

uma empresa em relação aos seus concorrentes”, partindo das seguintes definições 

operacionais: (i) recursos, que  “são inputs ao processo produtivo de uma empresa, tais como 

equipamentos importantes, as habilidades de cada funcionário, patentes, finanças e gestores 

talentosos”, e (ii) capacidade, que “é a condição de um conjunto de recursos de executar uma 

tarefa ou atividade de forma integrada”. 

 

Um aspecto intrigante sobre competências essenciais é apresentado por Shieh e Wang (2010), 

em uma pesquisa feita com 260 empresas taiwanesas operando na província de Si-Chuan, na 

China continental, para investigar os relacionamentos entre três variáveis: inovação de gestão, 

competência essencial da empresa e cultura corporativa, nas suas diferentes dimensões. Os 

                                                 
3
 Posteriormente o autor apresenta esses indicadores de forma levemente modificada, no modelo denominado 

VRIO, no qual os três primeiros foram praticamente mantidos, porém o último, a substituibilidade (S), foi 

trocado pela organização (O) (BARNEY; HESTERLY, 2007). 
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autores iniciam o estudo separando a competência essencial da empresa em quatro dimensões: 

(i) transferência de recursos e capacidades; (ii) diferenciação e persistência; (iii) integração 

eficaz dos recursos; e (iv) processo dinâmico de realização. Além disso, as outras variáveis 

também são categorizadas – a cultura corporativa é classificada em quatro tipos (cultura 

burocrática, inovadora, apoiadora e eficaz), enquanto a inovação de gestão de gestão é 

organizada em três categorias (inovação organizacional, tecnológica e de informação). 

 

Na amostra estudada pelos autores não foi encontrada correlação positiva entre inovação de 

informação e nenhuma dimensão da competência essencial, nem tampouco com a cultura 

corporativa. Além disso, de acordo com os resultados da pesquisa, não há relação 

estatisticamente significativa entre inovação de gestão e competência essencial. Por outro 

lado, entre as hipóteses confirmadas pelo estudo, foi demonstrado que a relação entre o 

processo dinâmico de realização e a inovação de informação pode ser reforçada por uma 

cultura apoiadora, e que a relação entre a integração eficaz de recursos e a inovação de 

informação pode ser reforçada por uma cultura inovadora. 

 

Hamel e Prahalad (1995) alertam, porém, que para a maioria das empresas a perspectiva de 

competência essencial não é natural. A identidade corporativa tipicamente é desenvolvida em 

torno de entidades concentradas por mercado, em geral conhecidas como unidades 

(estratégicas) de negócios. Apesar de normalmente ser apropriada a concentração da 

organização em seus produtos finais, é importante suplementar esse foco com uma 

focalização igualmente clara nas competências essenciais.  

 

Segundo estes autores, uma empresa deve ser encarada como um portfolio de competências, e 

não somente como um portfolio de produtos ou serviços. Eles postulam que, para garantir que 

essa perspectiva de competências essenciais (CEs) crie raízes na organização, sua equipe 

gerencial precisa compreendê-las perfeitamente e conduzir cinco atividades essenciais para 

administrá-las: (i) identificar as CEs existentes; (ii) definir uma agenda para aquisição de 

novas CEs; (iii) desenvolver as CEs; (iv) distribuir as CEs; e (v) proteger e defender a 

liderança das CEs. 
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2.4 Inovação tecnológica 

 

É possível assumir, em uma perspectiva da inovação como elemento determinante da 

competitividade, que o desenvolvimento econômico depende essencialmente do processo de 

renovação promovido por pessoas, empresas, instituições e, sobretudo, por empresários que 

sejam capazes de aproveitar as oportunidades, investindo e gerando riquezas. Por conseguinte, 

estimular a competitividade empresarial requer a indução de comportamentos favoráveis à 

inovação sistemática e sustentável, por meio do aperfeiçoamento contínuo e de inovações 

radicais. Podemos dizer, portanto, que a inovação pode ser uma estratégia eficaz para o 

sucesso empresarial, se considerarmos o seu potencial para criação de ganhos competitivos.  

 

A partir dos estudos seminais de Schumpeter (1988), a inovação passa a ser considerada como 

a atividade que parte do desenvolvimento de um elemento inicial, indo até sua transformação 

em um elemento comercialmente útil, que seja aceito em um sistema social (uma empresa, 

uma sociedade, etc.). Com base nesse entendimento, inovar pode ser visto como criar um 

produto ou um processo produtivo, adotar novos modelos de negócio, utilizar novas matérias-

primas, ou, ainda, novas formas de organização ou gerenciamento. De acordo com Chen e Ho 

(2002), uma inovação pode ser identificada a partir dos seguintes critérios: (i) deve ser 

resultado de um processo criativo: a busca de uma solução para um problema, na esperança 

que ela leve a um ganho em eficiência e valor; (ii) deve ser algo novo: indica o grau de 

diferenciação que ela estabelece - uma inovação altamente distinta reescreve as regras do 

jogo; e (iii) deve ser possível medir o seu impacto: é o fator que diferencia uma inovação de 

uma mera invenção. 

 

A definição de uma inovação deve ser acompanhada por uma medida do grau de novidade 

que ela apresenta. De acordo com este critério, as inovações são categorizadas usualmente 

em: (i) incremental: prática de melhoria contínua, contendo baixo grau de novidade, e (ii) 

radical: que apresentam um elevado grau de novidade (também chamada de disruptiva). 

Enquanto a melhoria continua consiste de pequenas inovações ao longo do tempo, a inovação 

radical provoca geralmente uma drástica melhoria nas condições prevalentes, em termos de 

produto, processo ou gestão. Também é bastante empregada a distinção entre inovações 

autônomas, que podem ser buscadas de forma independente de outras inovações, como a 

melhoria em um sistema de freio automotivo; e sistêmicas, cujos benefícios só podem ser 
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alcançados em conjunto com outras inovações complementares, como no caso de 

computadores, televisores e máquinas fotográficas (CHESBROUGH; TEECE, 1996). 

 

De modo geral, a tecnologia é derivada de uma invenção. Segundo Barbieri e Álvares (2004), 

invenção é uma ideia elaborada ou uma concepção mental de algo, que se apresenta na forma 

de planos, fórmulas, modelos, protótipos, descrições e outros meios para registro de ideias. 

Portanto, ela é o resultado de uma ação deliberada para se criar algo que atenda a uma 

finalidade específica. A invenção refere-se a algo até então inexistente, ou que apresente 

novidades em relação ao que já se conhece. Mesmo que possua características inovadoras, 

nem toda invenção se transformará em inovação, pois esta última somente será efetivada se 

for viabilizada comercialmente, e se for aceita pelo mercado. Podemos então entender a 

inovação tecnológica como uma invenção efetivamente incorporada aos sistemas produtivos. 

 

Teece, Pisano e Shuen (1997) defendem a importância da inovação em seu framework das 

capacidades dinâmicas, analisando as fontes e os métodos para geração de riqueza, em 

empresas que atuam em ambientes de rápida evolução tecnológica. Segundo esses autores, a 

vantagem competitiva das empresas reside em seus processos próprios (formas de coordenar e 

combinar esforços), moldados pelos seus ativos específicos, como seu portfolio de 

conhecimentos e know-how, e o caminho evolutivo que a empresa adotou ou herdou. Dentro 

dessa ótica, a criação de valor em setores de rápida mudança tecnológica depende, em grande 

parte, da capacidade da empresa para refinar continuamente seus processos tecnológicos, 

organizacionais e gerenciais, identificando novas oportunidades e se organizando de modo 

eficiente e eficaz para aproveitá-las. 

 

O framework das capacidades dinâmicas deriva em parte de teorias econômicas, como o 

entendimento básico de imitabilidade e competição, mas também do estudo de inovação e das 

organizações. Muitas análises econômicas, todavia, são focadas em situações analiticamente 

simples, nas quais a tecnologia não se altera, e os mercados estão em equilíbrio (TEECE, 

2009). As capacidades dinâmicas, por outro lado, focalizam especialmente a inovação (tanto 

tecnológica como organizacional) e os desequilíbrios de mercado. Este framework não está 

atrelado a algumas das premissas tradicionais da ciência econômica, como comportamento de 

maximização de lucros, decisões hiper-racionais e transferência sem custo de tecnologia e 

conhecimento; sendo assim, espera-se que ele seja mais útil para que os administradores, 
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investidores e pesquisadores possam compreender por que algumas companhias são bem 

sucedidas, enquanto outras fracassam.  

 

Teece (2009) enxerga as capacidades dinâmicas como fundamento para a vantagem 

competitiva no nível da empresa, em regimes de mudanças tecnológicas aceleradas. Ele 

postula que manutenção das capacidades dinâmicas requer da empresa a criação, integração e 

comercialização de um fluxo contínuo de inovação, consistente com as necessidades dos 

clientes e as oportunidades tecnológicas. Sendo assim, as empresas precisam empregar 

mecanismos de detecção, dimensionamento e reconfiguração, para direcionar seus recursos 

financeiros de maneira consistente com as necessidades e exigências do mercado.  

 

O autor alerta, porém, que as empresas não precisam se reinventar continuamente em 

qualquer circunstância. A necessidade de a empresa se reinventar vai depender da ocorrência 

de eventos, antecipados ou não, que justifiquem este comportamento. Em alguns casos, 

quando o ecossistema no qual a empresa está inserida permanece estável, pode ser mais 

conveniente modular as mudanças gradualmente. Muitas vezes a seleção de modelos de 

negócios adequados, decisões estratégicas de investimento assertivas, e o desenvolvimento de 

inovações incrementais, são capazes de manter uma empresa altamente competitiva por uma 

década ou mais. Isto pode ser observado no caso da Boeing, quando a empresa decidiu manter 

a produção do seu modelo 747, o qual, trinta anos depois, está muito melhor, e continua 

competitivo em algumas configurações, para determinadas rotas (Ibid.). 

 

Segundo Teece, embora a perspectiva da empresa baseada em recursos (RBV) seja 

inerentemente estática, ainda assim ela é relevante para o framework das capacidades 

dinâmicas. Como observam Teece, Pisano e Shuen (1997), a RBV também leva em 

consideração as estratégias para desenvolvimento de novas capacidades. Com efeito, se o 

controle de recursos escassos é a fonte dos lucros econômicos, por conseguinte, questões tais 

como aquisição e gerenciamento de conhecimento e know-how, além de aprendizagem, 

tornam-se fatores estratégicos fundamentais para a empresa. 

 

Cumpre notar também que, no passado, havia uma grande tendência de se realizar inovações 

da forma mais “interna” possível, visando garantir sua confidencialidade, ao passo que, hoje 

em dia, as empresas têm procurado combinar, cada vez mais, fontes internas e externas. O 

conhecimento não está mais concentrado exclusivamente em poucos centros – universidades, 
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institutos de pesquisa, governos ou seletos grupos de empresas, grandes o bastante para 

sustentar todos os esforços necessários em P&D; atualmente há muitas fontes de 

conhecimento que estão fora do controle da empresa. Com base nessas constatações, 

Chesbrough (2005; 2008) propõe o conceito de inovação aberta (open innovation). Em sua 

obra ele ressalta que as empresas deveriam utilizar ideias e tecnologias externas para gerar 

inovação, bem como compartilhar suas ideias não utilizadas com outras empresas. Isso requer 

que as empresas abram seus modelos de negócio, no sentido de facilitar o fluxo de ideias e 

tecnologias.  

 

A necessidade de compartilhar competências decorre dos aspectos negativos que o processo 

de inovação vinha apresentando nas organizações, com custos crescentes e potencial limitado 

de aumento de receitas. De acordo com Chesbrough (2008), um modelo de negócio voltado 

para a inovação aberta poderia atacar esses dois problemas. Do lado dos custos, as economias 

advêm das fontes externas de P&D, que podem gerar economias de tempo e investimento. 

Pelo lado das receitas, o modelo aberto de inovação contribui para o alcance de novos 

mercados. Neste modelo a empresa não se limita aos mercados que serve diretamente, ela 

pode atuar em novos segmentos por meio de licenciamentos, alianças estratégicas, joint-

ventures, spin-offs ou outros meios, e, assim, o produto da inovação pode ser mais bem 

explorado pela empresa, gerando mais valor para o negócio. Apesar disso, ainda há muita 

controvérsia acerca desse tema, pois muitas empresas se mostram cautelosas com as questões 

relativas à proteção de patentes e da propriedade intelectual do resultado dos projetos, em 

ambientes de inovação aberta. 

 

Ao estudarem a internacionalização de uma EMN de autopeças alemã, Vasconcellos et al. 

(2012) destacam que a inovação é um fator essencial para a competitividade da empresa, 

afetando diretamente sua estrutura organizacional. Eles ressaltam que a estrutura está 

relacionada com um conjunto de fatores ditos condicionantes, e seu delineamento deve manter 

o equilíbrio entre eles. Os objetivos e estratégias da empresa, seus processos, sua cultura e o 

comportamento de seus integrantes influenciam na definição da estrutura mais adequada, e, 

por outro lado, são afetados por esta. Como pano de fundo para esses elementos a empresa 

deve definir um modelo de negócio adequado, que esteja alinhado com a sua cadeia de valor e 

priorize os componentes mais importantes para suas estratégias e objetivos. Os autores 

sumarizam graficamente os principais elementos condicionantes do desenvolvimento de 
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inovação competitiva, lembrando que eles devem estar em sintonia, para que a empresa seja 

bem sucedida em suas iniciativas nessa direção, como apresentado na Figura 7. 

 

 
 

Figura 7 – Cadeia estratégia – inovação  

Fonte: VASCONCELLOS et al., 2012. 

 

 

2.5 Alianças estratégicas entre organizações 

 

Em muitos casos as empresas multinacionais expandem suas operações no exterior por 

intermédio de alianças estratégicas internacionais, pois essa abordagem pode acelerar sua 

expansão, permitindo que a empresa ganhe acesso aos novos mercados mais rapidamente e 

tornando possível aumentar a sua própria competitividade, com a utilização dos recursos e 

conhecimentos de seus parceiros (KANTER, 1994). De acordo com Teece (1992), alianças 

estratégicas tipicamente são acordos nos quais dois ou mais parceiros dividem o compromisso 

de alcançar um objetivo comum, unindo as suas capacidades e recursos e coordenando as suas 

atividades. Uma aliança estratégica implica em algum grau de coordenação estratégica e 

operacional das atividades e pode inclui, em geral, as seguintes operações: atividades 

conjuntas de P&D e inovação, transferência mútua de tecnologia, concessão de direitos 

exclusivos de produção e/ou venda e acordos de cooperação, entre outras. 
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Nesse cenário também é relevante se avaliar o papel das subsidiárias para o sucesso das 

operações internacionais das EMNs, como fizeram Baglieri et al. (2010) em seu estudo sobre 

alianças tecnológicas na Fiat Automóveis. No trabalho desses autores fica clara a importância 

da relação matriz-subsidiária e dos fluxos de comunicação entre elas para o sucesso da 

cooperação tecnológica, além da necessidade de desenvolvimento de competências 

específicas em algumas unidades da EMN, para facilitar a transferência de tecnologia gerada 

nas subsidiárias. 

 

A capacidade de desenvolver parcerias bem sucedidas é um ativo importante de uma empresa 

na atual economia global, e se traduz em um importante diferencial competitivo, denominado 

vantagem colaborativa por Kanter (1994). Porém, segundo essa autora, com muita 

frequência os executivos gastam mais tempo prospectando parceiros potenciais em termos 

financeiros, do que gerenciando os aspectos humanos das parcerias. Ela alega ainda que esses 

executivos muitas vezes estão mais preocupados em manter o controle dos relacionamentos 

do que em fortificá-los, e, com isso, fracassam em desenvolver a vantagem colaborativa da 

empresa, negligenciando assim um recurso essencial.  

 

A pesquisa da autora apresenta três aspectos fundamentais das alianças empresariais: (i) elas 

devem beneficiar os parceiros, mas representam mais do que simplesmente um negócio, são 

sistemas vivos cujas possibilidades evoluem gradualmente; (ii) alianças nas quais ambos os 

parceiros obtêm sucesso (ou vantagens) envolvem colaboração (criação conjunta de valor 

novo), ao invés de apenas intercâmbio (obter algo como retorno do que você colocou), sendo 

que o valor de cada parceiro está na habilidade que traz para a aliança; e (iii) elas não podem 

ser controladas apenas por sistemas formais, ao contrário, requerem uma densa rede de 

conexões interpessoais e infraestruturas internas que ampliem a aprendizagem. 

 

Kanter (Ibid.) destaca ainda que há diferenças importantes entre as multinacionais oriundas 

das diversas partes do mundo, com relação ao tratamento dado às alianças interempresariais. 

As empresas norte-americanas apresentam uma visão mais oportunista e restrita destes 

relacionamentos, limitando-se a uma avaliação estritamente financeira, ou encarando a aliança 

simplesmente como uma alternativa “tolerável” a uma aquisição direta. Preocupadas somente 

com a parte econômica do negócio, estas empresas normalmente negligenciam os aspectos 

políticos, culturais, organizacionais e humanos da parceria. As asiáticas, por outro lado, são as 

empresas que ficam mais confortáveis com os relacionamentos, e assim são as mais adeptas 
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ao uso e exploração de alianças. Segundo a autora, as empresas europeias se encontram em 

algum ponto intermediário, entre as norte-americanas e as asiáticas. Outro aspecto importante 

é que a exploração dos diferentes resultados de seus relacionamentos com outras empresas 

pode ajudá-las a gerenciar melhor os seus próprios negócios.  

 

Alianças tecnológicas, joint-ventures e acordos de cooperação são exemplos de parcerias 

entre organizações que trabalham juntas para alcançar objetivos estratégicos específicos, que, 

em maior ou menor grau, procuram observar os critérios mencionados anteriormente. 

Normalmente as organizações participantes esperam obter com estes acordos de cooperação 

um efeito positivo duradouro em seu posicionamento no mercado, por meio de esforços 

conjuntos para inovação e/ou de transferências de tecnologia (HAGEDOORN; 

SCHAKENRAAD, 1994). É importante salientar que uma aliança tecnológica é um acordo de 

cooperação entre organizações, do qual tipicamente fazem parte atividades conjuntas de 

inovação ou de intercâmbio de tecnologia (HAGEDOORN, 1996). As alianças são um meio 

poderoso para melhorar a aprendizagem organizacional, a liderança tecnológica e as 

capacidades baseadas em conhecimento (HIPKIN; NAUDÉ, 2006). A interação mais próxima 

entre os parceiros pode complementar os desenvolvimentos internos, e permitir acesso mais 

rápido a novas tecnologias, que estejam além das fronteiras e competências de cada firma 

individualmente. Desta forma, a obtenção de resultados favoráveis das alianças dependerá de 

uma gestão eficiente da governança dos objetivos estratégicos da parceria, e do conhecimento 

especializado dos parceiros (Ibid.). 

 

De acordo com Kanter, para a construção e evolução da vantagem colaborativa por 

intermédio de alianças é fundamental primeiramente reconhecer e, em seguida, gerenciar 

eficientemente os aspectos humanos da aliança. Segundo ela, os relacionamentos entre 

empresas começam, crescem e se desenvolvem (ou fracassam) de uma forma similar aos 

relacionamentos entre pessoas. A autora defende que os melhores relacionamentos 

organizacionais são parcerias verdadeiras, que atendem a oito critérios, apelidados por ela de 

“Eight I’s that create successful We’s” (KANTER, 1994, p. 100), a saber: excelência 

individual, importância, interdependência, investimento, informação, integração, 

institucionalização e integridade.  

 

Dentro do contexto de competição globalizada, muitas vezes as empresas precisam acelerar 

sua expansão internacional, para competir com grandes empresas multinacionais. Um 
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importante meio para atingir este propósito, segundo García-Canal et al. (2002), é o 

estabelecimento de alianças globais, não somente porque elas permitem que a empresa tenha 

acesso a diversos mercados simultaneamente, como também porque possibilitam o aumento 

de sua própria competitividade internacional, com o uso dos recursos de seus parceiros. Os 

autores identificaram em seu estudo quatro estratégias principais de cooperação: (i) alianças 

locais, (ii) uma aliança global chave, (iii) múltiplas alianças de escopo regional para acesso ao 

mercado e (iv) alianças para construção de competências. Segundo estes autores, uma aliança 

local dificilmente vai aumentar a vantagem competitiva da empresa, sendo relativamente fácil 

de ser imitada pelos concorrentes, pois a existência de um parceiro local não impede a entrada 

de outras firmas no mesmo país de destino, uma vez que diversas outras firmas locais serão 

capazes de oferecer estes recursos.  

 

Baglieri et al. (2010) destacam que as alianças tecnológicas têm sido investigadas com ênfase 

especialmente no processo de decisão estratégica ao nível da matriz e nas condições para o 

sucesso da aliança. Com frequência elas envolvem compartilhamento de conhecimento com 

concorrentes (atuais ou potenciais), acarretando preocupações adicionais na formação desse 

tipo de parceria. Porém, apesar das evidências empíricas encontradas no campo da gestão 

empresarial, apenas recentemente a literatura de NI começou a considerar o papel da 

subsidiária na ampliação da capacidade de sua controladora para o desenvolvimento de 

alianças interempresariais e joint-ventures. A crescente atuação das subsidiárias na tomada de 

decisão estratégica sobre projetos de cooperação tecnológica internacional está inserida no 

contexto de maior interação entre a matriz e suas subsidiárias. No entanto, os autores alegam 

que a interação entre esses dois agentes para o desenvolvimento de inovações tecnológicas 

continua sendo investigada principalmente do ponto de vista da matriz, sendo importante o 

desenvolvimento de uma perspectiva combinada, para permitir um entendimento mais 

completo dessa dinâmica. 

 

Em outro estudo sobre esse tema Bruno e Vasconcellos (2003) analisaram três alianças 

estratégicas de alto compartilhamento, envolvendo as empresas Rhodia, Du Pont, Petrobras e 

Trikem, além do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da USP. Empregou-se no estudo 

um modelo dinâmico, que sintetiza as principais dimensões condicionantes da estabilidade e 

da eficácia de tais alianças, demonstrando que elas são suscetíveis a alterações frequentes de 

equilíbrio, muitas vezes em função das tensões entre cooperação e competição. O modelo 

utilizado por esses autores está representado na Figura 8. 
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Figura 8 – Modelo para estabilidade e eficácia de alianças estratégicas de alto compartilhamento. 

Fonte: BRUNO; VASCONCELLOS, 2003, p. 109. 

 

 

2.6 Capacidade de inovação tecnológica da empresa 

 

O desenvolvimento de inovações envolve de maneira muito intensa o processo de gestão de 

conhecimento, que engloba a aquisição, a disseminação e o uso de novos conhecimentos. Em 

especial para as empresas de alta tecnologia, a capacidade de inovação é crítica para obtenção 

de um desempenho superior na inovação tecnológica, por essa razão estas adotam com mais 

frequência estratégias claras de gestão de conhecimento (YANG, 2012). A geração de riqueza 

em uma empresa tem sido atribuída principalmente a dois fatores: inovação e crescimento. 

Com atenção voltada para a inovação na empresa, os estudiosos têm demonstrado interesse 

crescente pelos direcionadores do crescimento corporativo, notadamente ligados a inovações 

de produto, processo e tecnologia. 

 

Devido à pressão competitiva global, aos ciclos de vida mais curtos dos produtos e à 

facilidade de imitação, as empresas precisam inovar continuamente para manter a sua 
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competitividade. Sendo assim, a inovação se tornou a base primária para melhorias de 

produtividade, crescimento do volume de vendas, e, em última análise, para a competitividade 

da empresa. As maiores pressões competitivas globais também estão forçando as empresas a 

inovar continuamente, para manter e aumentar a competitividade de seus produtos, em itens 

como qualidade e design de produto, serviços tecnológicos e confiabilidade. Por essas razões, 

a empresa precisa atualizar sua capacidade de inovação para desenvolver e comercializar 

novas tecnologias, mais rapidamente que as outras empresas, e precisa também facilitar a 

criação e disseminação de inovações tecnológicas dentro da organização, para fortalecer sua 

vantagem competitiva (WANG; LU; CHEN, 2008). 

 

Yang (2012) salienta que a capacidade de inovação tecnológica (CIT) é um conceito 

complexo, difícil de descrever e impreciso, e, portanto, difícil de determinar. Em seu estudo, 

esse autor utiliza os conceitos de Chandler, Hagstrom e Sölvell (1998), que definem 

capacidade de inovação como “a capacidade potencial de uma organização se posicionar em 

uma arena de modernismo, tal como no desenvolvimento de um novo produto, tecnologia ou 

em outros avanços que resultem em vantagens competitivas sobre seus concorrentes”. 

Segundo Wang, Lu e Chen (2008), a medição da CIT requer considerações simultâneas de 

múltiplos critérios quantitativos e qualitativos. 

 

Por outro lado, Yam et al. (2011, p. 393) apresentam uma definição multifacetada de CIT, 

como “um conjunto abrangente de características da empresa que facilitam e suportam as 

suas estratégias de inovação tecnológica”. Segundo esses autores, vários pesquisadores têm 

desenvolvido abordagens próprias para avaliar a CIT de uma empresa, tais como as 

abordagens dos ativos, do processo, e a funcional. Eles defendem que, entre estas, as 

abordagens dos ativos e do processo são mais difíceis de compreender que a funcional.  

 

Em seu estudo Yam et al. (2004) defendem que a CIT é um tipo especial de ativo ou recurso, 

que inclui tecnologia, produto, processo, conhecimento e organização, e, portanto, melhorar a 

CIT pode ser benéfico para uma empresa, proporcionando-lhe uma maior competitividade. 

Segundo Lawless e Fisher (1990), introduções bem sucedidas de novos produtos, por 

exemplo, podem proporcionar potencial para as empresas conquistarem posições no mercado 

e realizarem retornos de longo prazo que não seriam possíveis de outra forma.  
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Ao estudarem empresas inovadoras europeias, Evangelista et al. (1997) constataram que P&D 

é uma fonte crucial para geração de inovações da empresa (sua fonte intangível mais 

importante), apesar de P&D absorver apenas um terço das despesas totais com inovação. Os 

portfolios heterogêneos de recursos da empresa (pessoas, tecnologia e capital) são 

responsáveis por uma variabilidade em seus retornos financeiros, e representam as 

competências específicas da empresa, que contribuem substancialmente para o crescimento 

das vendas e de sua vantagem competitiva. Sendo assim, deve existir uma relação causal entre 

os recursos da empresa e seu desempenho (PETERAF, 1993), e, portanto, cabe às empresas 

tentar imitar recursos de alto desempenho, ou desenvolver recursos alternativos que produzam 

benefícios semelhantes. 

 

Um tema recorrente na análise de inovação tecnológica em grandes empresas multinacionais é 

a estratégia adotada em relação ao nível de centralização para as atividades de P&D no âmbito 

internacional. O estudo de Vasconcellos et al. (2009) sintetiza os quatro aspectos essenciais 

envolvidos na descentralização internacional de P&D: (i) descentralização geográfica, quando 

unidades de P&D são estabelecidas em diversos países; (ii) descentralização da autoridade, 

quando as unidades de P&D internacional possuem um alto grau de autonomia para tomada 

de decisão; (iii) descentralização da subordinação, quando as unidades internacionais de P&D 

estão subordinadas às subsidiárias em outros países, ao invés de se reportarem diretamente à 

unidade central de P&D na matriz; e (iv) descentralização das atividades, este último aspecto 

envolve a decisão de quais atividades de P&D devem ser descentralizadas entre as 

subsidiárias, e quais devem ser mantidas na matriz.  

 

Segundo os autores, esse modelo deve ser aplicado a cada unidade de P&D descentralizada, 

para obter-se uma distribuição adequada das tecnologias estratégicas, e se identificar o nível 

ótimo de complexidade em cada unidade. Eles destacam que empresas com grande 

diversidade de atividades de P&D e distribuídas em muitas localidades distintas deveriam 

criar políticas claras para definição das atribuições e responsabilidade de cada centro. Eles 

ilustram essas ideias por meio de uma escala, usada pela multinacional norte-americana 3M, 

para gerenciar seus inúmeros centros de P&D dispersos mundialmente, que pode ser vista no 

Quadro 2. A escala contempla sete níveis de complexidade distintos, tipicamente empregados 

de forma crescente e cumulativa, para classificar os centros de P&D. Cada um desses níveis 

oferece um suporte diferenciado para a produção de inovações pelo respectivo centro. 
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Quadro 2 – Escala do nível de complexidade de P&D na empresa 3M 

 

 Nível Atividade Descrição 

Menor  

suporte a  

inovação 

1 
Suporte  

técnico 

Fornecimento de suporte técnico pela área de PDI. Inclui suporte para 

unidades de negócio internas e externas, resolução de problemas e 

resposta a questões sobre aplicação de produtos, e suporte para 

marketing e vendas, por meio de visitas a clientes e treinamentos. 

 
2 

Controle  

de produto 
Pesquisas e testes para controle de qualidade de produtos. 

3 
Engenharia 

de produto 

Adaptação de produtos existentes para o mercado local, ou para novas 

condições do ambiente de aplicação.  

4 Novos produtos 
Desenvolvimento de novas aplicações para produtos existentes da 

empresa multinacional, utilizando tecnologias básicas. 

5 
Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Desenvolvimento de novos produtos, utilizando tecnologias básicas da 

empresa multinacional. 

6 
Suporte a  

pesquisa básica 

Laboratórios de análises e áreas regulatórias, dando suporte para 

atividades de pesquisa básica. 

Maior  

suporte a  

inovação 

7 Pesquisa básica 
Pesquisa de novas tecnologias básicas e produtos para servir de base 

para produtos locais. 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de VASCONCELLOS et al., 2009. 

 

Inovações tecnológicas bem sucedidas não dependem somente da capacidade tecnológica, 

mas também de outras capacidades críticas, em diferentes áreas da empresa (YAM et al., 

2004). De acordo com Adler e Shenhar (1990), podem-se identificar em uma empresa quatro 

tipos de capacidade de inovação tecnológica (CIT): (i) capacidade de satisfazer os requisitos 

do mercado mediante o desenvolvimento de novos produtos; (ii) capacidade de fabricação de 

tais produtos, pelo uso de tecnologias de processo apropriadas; (iii) capacidade de satisfazer 

necessidades futuras, pelo desenvolvimento e introdução de novos produtos e novas 

tecnologias de processos; e (iv) capacidade de responder a uma atividade tecnológica não 

antecipada, trazida pelos concorrentes ou por circunstâncias imprevisíveis. Estas capacidades 

podem ser encontradas ao nível de uma unidade da empresa e/ou corporativo. 

 

Yam et al. (2004) apresentam uma extensa revisão da literatura sobre o assunto, e propõem 

um modelo para auditoria da CIT, agrupando os seus elementos em sete dimensões de 

capacidade. É adotada uma abordagem funcional, de tal sorte que, exceto pela capacidade de 

aprendizagem, as outras seis dimensões representam funções tipicamente identificáveis na 

empresa: P&D, manufatura, marketing, administração, alocação de recursos e planejamento 

estratégico. Os autores destacam duas vantagens dessa abordagem: além de facilitar o 

entendimento, ela também favorece a adoção de estratégias de pesquisa com múltiplos 
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informantes. A abordagem funcional proposta foi empregada pelo autor em estudos para 

avaliação da CIT das empresas de Hong Kong (YAM et al., 2011) e chinesas (YAM et al., 

2004; YANG, 2011). Em seu trabalho, Yam et al. (2004, p. 1126) apresentam uma breve 

descrição das sete dimensões utilizadas na pesquisa, bem como uma lista dos elementos 

auditados em cada dimensão, com os respectivos informantes entrevistados, que pode ser 

utilizada como referência para o desenvolvimento de novas pesquisas na mesma linha. 

 

Um fenômeno emergente em EMNs, usualmente denominado “inovação reversa”, é analisado 

por Baglieri et al. (2012), ao investigar o seu impacto na indústria automotiva, observando 

particularmente as experiências de três corporações cujas matrizes estão na Europa, e as 

principais subsidiárias no Brasil. Os autores concluíram que o processo de inovação 

tecnológica em EMNs está mudando, de forma inesperada, em virtude desse fenômeno. Eles 

demonstraram com sua pesquisa que, graças à colaboração com seus parceiros e fornecedores 

locais, algumas subsidiárias são capazes de gerar inovações originais e, em decorrência disso, 

a matriz e os departamentos centrais de P&D não são mais, necessariamente, os nós centrais 

do processo de inovação nas EMNs. Os autores alegam que as subsidiárias podem influenciar 

de maneira proativa as capacidades de inovação da EMN como um todo, particularmente se 

elas forem envolvidas nas tomadas de decisão referentes à inovação desde o início do 

processo, mas salientam também que, infelizmente, nem sempre a matriz está preparada para 

se beneficiar desse fenômeno. 
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3 METODOLOGIA 

 

Na visão de Yin (2010, p. 28), existem cinco estratégias ou métodos principais de pesquisa 

científica: experimentos, levantamentos (ou surveys), análises de arquivos, pesquisas 

históricas e estudos de caso. Ele acredita que a seleção da metodologia mais apropriada está 

condicionada à avaliação de três condições principais: o tipo de questão de pesquisa proposto, 

o controle que o investigador possui sobre os eventos envolvidos, e se o enfoque recai sobre 

eventos contemporâneos ou históricos. 

 

Investiga-se nesta pesquisa, como já mencionado, o papel da subsidiária brasileira quando 

esta participa da internacionalização dos negócios de uma empresa multinacional 

proveniente de um país desenvolvido. Uma investigação de fatores facilitadores e 

limitantes, para ocorrência de determinado fenômeno, poderia ser realizada por meio de 

diversas técnicas de pesquisa, porém, em uma avaliação preliminar, considerou-se que a 

quantidade de subsidiárias brasileiras nas quais se verifica esse fenômeno seja reduzida e, 

portanto, que o método do estudo de caso seria o mais apropriado para atingir os objetivos 

estipulados para a pesquisa. 

 

Recorrendo-se aos ensinamentos de Yin (2010), observa-se que foram propostos para esta 

pesquisa objetivos que incitam questões do tipo “como, por quê?”. Além disso, existe um 

grande número de fatores envolvidos; há pouco controle sobre os eventos estudados; e 

procura-se investigar como um fenômeno contemporâneo e complexo ocorre, considerando as 

contingências específicas de seu contexto. Essas condições reforçam a tese de que o método 

do estudo de caso é o mais adequado para desenvolver o trabalho, especialmente por se tratar 

de uma pesquisa de natureza exploratória. 

 

Martins (2008) destaca que os estudos de caso podem ser de caso único ou de casos 

múltiplos. O estudo de caso único apresenta o risco de sua explicação científica pecar pela 

fragilidade, devido a possíveis incidências de fenômenos encontrados apenas no universo 

pesquisado, que podem comprometer a confiabilidade dos achados. Por outro lado, Yin 

(2010) alega que estudos de casos múltiplos costumam ser mais convincentes.  

 

Nesta pesquisa, optou-se pela realização de estudos de múltiplos casos, ao invés de um caso 

único, em decorrência de essa alternativa proporcionar conclusões analíticas mais poderosas, 
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que podem surgir independentemente, em cada caso estudado. Assim, os benefícios analíticos 

de se ter dois ou mais casos podem ser substanciais, reduzindo inclusive as críticas e o 

ceticismo, usuais em torno do estudo de caso único, e decorrentes do medo sobre a sua 

peculiaridade ou as condições artesanais de sua realização (Ibid.). 

 

O esforço dedicado à metodologia nesta pesquisa não se limitou à definição da questão de 

pesquisa, à seleção da metodologia mais apropriada, e ao planejamento, execução e 

apresentação dos resultados do estudo. Houve uma preocupação adicional com a forma de 

apresentação dos resultados, sendo assim, pesquisaram-se trabalhos congêneres (teses ou 

dissertações), também baseados em estudos de caso, que foram usados como referência para a 

montagem do texto final desta dissertação. 

 

 

3.1 Estruturação da pesquisa 

 

Mattos (2002, p. 190-193) propõe em seu ensaio três importantes questões estruturantes, para 

guiar a elaboração de trabalhos científicos: (i) “o que tem você a afirmar sobre o seu objeto de 

interesse, e para quê?”; (ii) “que interpretações conceituais você está tomando de partida?”; 

e (iii) “que evidências lhe convém aduzir para sua afirmação?”. Ainda de acordo com este 

autor, as teses e dissertações devem manter o seu tradicional posicionamento, como arte 

argumentativa, visando fazer avançar o conhecimento. 

 

Em resposta à primeira pergunta de Mattos, posicionam-se o objetivo e a motivação para 

realização da pesquisa, bem como a justificativa de sua relevância. Cabe observar, em relação 

à fase de elaboração, que pergunta e resposta surgem simultaneamente, porque são processos 

de envolvimento, não apenas lógicos – em geral, não se faz uma pergunta, quando não se está 

no rumo de uma resposta. Afirma ainda o autor que “igualmente, o para que se diz não vem 

antes nem depois do o quê; influenciam-se, e podem mudar juntos” (MATTOS, 2002, p. 192, 

grifo no original). 

 

Em relação à sua segunda indagação, Mattos defende que a revisão da literatura deve 

legitimar o discurso do autor de um trabalho científico, com base em dois argumentos de 

apoio: (i) a conceituação utilizada se sustenta, como um todo lógico e integrado; e (ii) ela 

contempla em seu bojo conhecimentos comprovados e aceitos, que lhe conferem legitimidade.  
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Mattos indica, em sua terceira questão, que devem ser apresentadas evidências racionais para 

convencimento do leitor, mesmo que isto não implique em um processo de persuasão. A 

expressão “que lhe convém” nessa pergunta, segundo ele, se refere às convicções teóricas do 

autor, bem como à viabilidade prática da pesquisa, e não denota oportunismo ou ideologia na 

escolha das evidências. 

 

Diversas abordagens são encontradas na literatura, sobre o processo de estruturação de uma 

pesquisa cientifica. Na visão de Yin, cinco componentes são especialmente importantes em 

uma pesquisa baseada no método do estudo de caso: (i) as questões do estudo; (ii) as 

proposições, se houver; (iii) a(s) unidade(s) de análise; (iv) a lógica que une os dados às 

proposições; e (v) os critérios para se interpretar as constatações. Ele acredita que a realização 

de uma pesquisa de estudo de caso seja um processo linear, porém iterativo, que pode ser 

representado graficamente, como mostrado na Figura 9. O propósito fundamental da estrutura 

proposta pelo autor é direcionar o pesquisador para responder três indagações recorrentes, 

com as quais ele é confrontado: “como definir o ‘caso’ que está sendo estudado?”; “como 

determinar os dados relevantes a serem coletados?”; e “o que fazer com os dados, uma vez 

coletados?” (YIN, 2010, p. 24). 

 

 
 

Figura 9 – Estudo de caso: um processo linear, mas iterativo. 

Fonte: YIN, 2010, p. 21. 
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Por outro lado, em seu editorial sobre metodologia de pesquisa, Croom (2002) sugere a 

adoção das seguintes etapas: 

 

1. Identificação de uma área de estudo – com base no mapeamento da literatura existente, 

definir: qual é a área de pesquisa? 

2. Seleção do tópico de pesquisa – a partir da identificação de uma lacuna (gap) de 

pesquisa na literatura, e de questões obtidas de outras formas, definir: qual é a questão 

central da pesquisa? 

3. Decisão da abordagem: qual é o método de pesquisa? 

4. Formulação do plano: qual é o projeto de pesquisa? 

5. Obtenção dos dados e informações – baseado no método de pesquisa, definir: quais 

informações quantitativas e qualitativas serão coletadas? 

6. Análise e interpretação dos dados: quais métodos de análises serão aplicados sobre os 

dados qualitativos e quantitativos coletados? 

7. Apresentação das análises: as análises são válidas e sustentáveis? 

 

Uma abordagem semelhante à de Croom é apresentada por Sekaran (1992), porém essa autora 

recomenda um detalhamento maior de certas etapas iniciais, como a definição do problema de 

pesquisa, a abordagem teórica utilizada e a geração de hipóteses, enfatizando que somente 

então se deve passar para as fases de desenho e planejamento da pesquisa. Outro aspecto 

importante que deve ser considerado, na visão de Sekaran, é a contribuição dos resultados da 

pesquisa para o avanço do conhecimento existente. 

 

Tomando-se como base os ensinamentos e as etapas recomendadas por estes quatro autores 

(SEKARAN, 1992; CROOM, 2002; MATTOS, 2002; YIN, 2010), definiu-se o processo para 

desenvolvimento desta pesquisa, esquematizado na Figura 10. 
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Figura 10 – Etapas do processo de pesquisa. 

Fonte: SEKARAN, 1992, p. 31. 

 

Cumpre notar que uma parte das etapas ilustradas na Figura 10 foi realizada durante a 

elaboração do projeto de pesquisa, ao passo que outras se desenrolaram somente após o 

exame de qualificação, uma etapa do programa de pós-graduação que foi realizada em 

novembro de 2011. Apresenta-se a seguir o detalhamento das etapas do processo. 

 

 

3.1.1 Etapa 1: identificação da área de interesse da pesquisa 

 

Conforme já mencionado, o processo para seleção do tema desta pesquisa ocorreu 

gradualmente, ao longo dos dezoito meses iniciais do programa de pós-graduação em 

administração (PPGA) da FEA/USP, no qual o autor ingressou em fevereiro de 2010. Durante 

esse período, manifestou-se um grande interesse do autor por temas ligados à 

internacionalização de empresas, estratégia empresarial e inovação tecnológica, com reflexo 

direto na escolha das disciplinas cursadas: (i) Gestão da Inovação Tecnológica na Empresa; 

(ii) Avaliação e Mudança na Estrutura Organizacional e Internacionalização; (iii) Gestão 
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Internacional de Organizações; (iv) Estratégia Tecnológica na Empresa, Inovação e 

Internacionalização; e (v) Gestão de Negócios Internacionais. Este interesse também 

influenciou a escolha, para a sua monitoria, da disciplina “Tópicos de Administração Geral”, 

que, no primeiro semestre de 2011, abordou o tema Gestão da Inovação para a 

Competitividade Empresarial. 

 

Esse foco de interesse foi amadurecendo e se acentuando com as leituras, discussões e 

provocações proporcionadas por essas disciplinas, no decorrer das aulas e trabalhos. O autor 

foi confrontado com a literatura científica existente sobre tais temas, com a qual foi possível a 

construção do arcabouço utilizado para elaboração do projeto de pesquisa apresentado em seu 

exame de qualificação. Este contato foi aprofundado, no mesmo período, pela oportunidade 

de produção de alguns artigos (BAZUCHI; SCHIRRMEISTER; COSTA, 2011; COSTA; 

BRUNO; VASCONCELLOS, 2010; 2011; COSTA et al, 2010; 2011; 2012), contribuindo de 

modo decisivo para uma construção mental adequada, e para uma melhor compreensão dos 

assuntos em pauta. Em resumo, esta pesquisa é fruto de um trabalho construído 

paulatinamente pelo autor, que contou com uma inestimável contribuição dos professores e 

colegas que participaram, direta ou indiretamente, dessa sua trajetória. 

 

A ideia de estudar subsidiárias brasileiras de EMNs originárias de países desenvolvidos surgiu 

a partir da identificação, pelo autor, de algumas situações peculiares, nas quais uma 

subsidiária brasileira exerce um papel de liderança em processos de internacionalização da 

empresa. Estas situações despertaram a curiosidade do autor, motivando o aparecimento de 

algumas indagações, materializadas na forma de perguntas do tipo: “por que, em 

determinadas circunstâncias, esse fenômeno ocorre?”; “quais fatores determinam as 

condições para sua ocorrência?”; e “como se dá a participação da subsidiária brasileira 

nesse processo?”. A ideia inicial do projeto surge, portanto, como um caminho para a busca 

de respostas para estas indagações. 

 

 

3.1.2 Etapa 2: levantamento preliminar de dados 

 

A motivação inicial, citada anteriormente, levou o autor a elaborar um trabalho de disciplina, 

no qual foi estudada a participação da subsidiária brasileira da Magneti Marelli Cofap (MM 

Cofap) na formação de uma joint-venture da empresa na Índia. Este trabalho resultou em um 



79 

 

 

artigo científico, que foi submetido a um periódico nacional e se encontra em fase de 

avaliação.  Durante e após a realização da pesquisa para produção do artigo, em conversas 

com pesquisadores, professores e executivos das áreas de internacionalização de empresas, 

estratégia e inovação tecnológica, desenvolveram-se as percepções da viabilidade para o 

desenvolvimento de uma dissertação sobre este tema; das possíveis limitações que o estudo 

poderia apresentar; bem como das potenciais contribuições que o mesmo seria capaz de trazer 

para avanço do conhecimento existente. Uma avaliação preliminar indicou que a investigação 

dos fatores que levam uma subsidiária brasileira a participar da internacionalização seria algo 

novo na literatura, e poderia trazer contribuições interessantes para o melhor entendimento do 

seu papel na organização, assim como para subsidiar os seus administradores com elementos 

novos de análise, colaborando para o aprimoramento de suas práticas de gestão e/ou para o 

uso mais efetivo da capacidade de inovação da subsidiária, nas estratégias de 

internacionalização da empresa. 

 

Apesar das limitações que a pesquisa poderia apresentar, não provendo sustentação para gerar 

novas teorias pelo fato de estar baseada apenas em alguns estudos de casos, considerou-se que 

a determinação dos fatores intervenientes, por si só, já poderia trazer uma contribuição 

relevante para ampliar o conhecimento acerca deste assunto. Em suma, a etapa de 

levantamento de dados preliminares contemplou a revisão da literatura existente, além de um 

estudo de caso preliminar, realizado na empresa MM Cofap. Estas atividades permitiram 

amadurecer o entendimento dos conceitos e do fenômeno que se pretendia estudar, e constitui 

o embasamento utilizado para a presente pesquisa. 

 

 

3.1.3 Etapa 3: definição do problema de pesquisa 

 

Estão instaladas atualmente no Brasil inúmeras subsidiárias de EMNs oriundas de países 

desenvolvidos; além destas, observou-se na última década o ingresso no país de volumes cada 

vez mais expressivos de investimento direto estrangeiro (IDE) (SOBEET, 2011), implicando 

na criação de novas subsidiárias e ampliação das existentes, principalmente a partir da crise 

financeira mundial de 2008. Muitas destas empresas estão sendo atraídas pelas taxas anuais de 

crescimento brasileiras, que tem se mostrado mais elevadas do que as dos países da Europa e 

da América do Norte. Em paralelo a isso, o fenômeno da globalização continua angariando 
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novos adeptos, inclusive empresas de países emergentes, entre elas algumas brasileiras, que se 

expandem além das suas fronteiras, e se transformam nas novas multinacionais.  

 

Especificamente no caso das subsidiárias brasileiras de EMN, não se tem muita informação 

sobre o papel que elas desempenham, quando suas corporações se expandem em direção a 

outros países. É possível observar que algumas reconhecidamente participam de processos de 

internacionalização, enquanto outras apresentam apenas uma atuação local, sem qualquer 

participação nesse tipo de processo. Neste sentido, foi possível extrair uma série de questões 

interessantes de pesquisa, a partir deste contexto, como a investigação dos motivos que 

contribuem para esta participação, ou, por outro lado, a identificação de barreiras que podem 

inibi-la.  

 

Desta forma, o recorte proposto para esta pesquisa se focalizou nas subsidiárias brasileiras de 

EMNs de países desenvolvidos, propondo-se, como já mencionado, a seguinte questão 

orientadora de pesquisa: “Qual é o papel da subsidiária brasileira quando esta participa da 

internacionalização dos negócios da empresa multinacional?”. É importante frisar que não 

se buscou a criação de uma nova teoria sobre o tema, procurou-se investigar o conjunto de 

fatores que levam uma subsidiária brasileira a participar da internacionalização; o modo de 

participação da subsidiária no processo, e as implicações desta participação nas práticas de 

gestão da empresa multinacional. 

 

 

3.1.4 Etapa 4: abordagem teórica 

 

Como já mencionado na introdução desta dissertação, na abordagem teórica deste projeto 

foram incorporados aspectos concernentes à literatura de negócios internacionais 

(internacionalização de empresas, papel das subsidiárias, MPEs), bem como outros temas 

correlatos (competências essenciais das empresas, alianças estratégicas, capacidade de 

inovação). Para seleção desses temas, foi elaborado um modelo conceitual de análise, com 

base na literatura e também em um estudo de caso preliminar, elaborado pelo autor desta 

dissertação durante uma disciplina cursada no programa de pós-graduação.  

 

Durante a elaboração do artigo sobre a subsidiária da empresa MM Cofap no Brasil, 

encontraram-se indícios de que este conjunto de temas seria relevante para a análise dos 
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fatores intervenientes para participação da subsidiária na internacionalização na EMN. 

Propõe-se então a análise dos contextos nos quais ocorreram as experiências de expansão 

internacional das empresas estudadas com ênfase em determinados aspectos, que podem 

influenciar (positiva ou negativamente) as suas vantagens competitivas para participar do 

processo. O modelo de análise proposto para o estudo está representado Figura 1, presente no 

capítulo de introdução deste documento. 

 

 

3.1.5 Etapa 5: geração de hipóteses ou proposições 

 

Apesar de Sekaran (1992, p. 84) sustentar que também se podem testar hipóteses por 

intermédio de uma pesquisa qualitativa, esta afirmação é criticada por uma série de autores. 

Para Hair Jr. et al. (2005), a abordagem qualitativa é tipicamente orientada para a descoberta, 

e não para o teste de hipóteses. Sendo assim, não se pretende com esta pesquisa gerar 

hipóteses acerca do fenômeno em questão, uma vez que se adota o método do estudo de caso 

para desenvolvimento do trabalho. Ao invés de hipóteses, portanto, pretende-se apresentar 

algumas proposições para o direcionamento adequado da pesquisa.  

 

Na visão de Cooper e Schindler (2008, p. 57), “proposição é uma declaração sobre conceitos 

que podem ser julgados como verdadeiros ou falsos, caso estes se refiram a fenômenos 

observáveis”. Por sua vez Yin (2010, p. 50) ressalta que somente quando o pesquisador se vê 

obrigado a estabelecer algumas proposições ele caminhará na direção certa, pois, além de a 

proposição refletir usualmente um importante aspecto teórico, ela indica ao pesquisador onde 

devem ser procuradas a evidências relevantes. Sendo assim, apresentam-se a seguir as 

proposições que foram empregadas para concepção do protocolo do estudo de caso e dos 

instrumentos de coleta de informações, alinhadas com a questão orientadora e com os 

objetivos desta pesquisa, apresentados no capítulo de introdução: 

 

i) Papel da subsidiária na organização; domínio de competências essenciais da empresa; 

capacidade de inovação tecnológica; experiência prévia com internacionalização e 

competência em alianças estratégicas são fatores intervenientes para a participação de 

uma subsidiária brasileira na internacionalização dos negócios da EMN; 
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ii) Quando uma subsidiária brasileira participa da internacionalização dos negócios da 

EMN, ela assume responsabilidades e atribuições que são definidas em função de suas 

características, capacidades e competências, e de certos fatores circunstanciais; 

iii) A participação de uma subsidiária brasileira em um processo de internacionalização 

permite o aprimoramento de algumas de suas práticas de gestão de inovação. 

 

Convém destacar que essas proposições foram reavaliadas durante a fase de elaboração dos 

roteiros para as entrevistas, que ocorreu após o exame de qualificação, tendo sofrido alguns 

ajustes ao longo das fases subsequentes de coleta, análise e interpretação dos dados. A versão 

apresentada acima já incorpora esses ajustes. 

 

 

3.1.6 Etapa 6: desenho da pesquisa 

 

O desenho ou formatação da pesquisa depende diretamente do método a ser adotado. Foi 

selecionado aqui o método do estudo de caso, por se tratar de uma pesquisa qualitativa e 

predominantemente descritiva, com algumas características exploratórias. Sendo assim, 

buscou-se obter, com os estudos de caso, informações que permitissem verificar algumas 

proposições extraídas das teorias de negócios internacionais, em especial sobre os temas 

presentes no referencial teórico.  

 

Para que se possa extrair benefício máximo do método adotado, é importante observar seu 

potencial de análise, bem como suas limitações mais frequentes. Entre as potencialidades do 

estudo de caso, pode-se destacar que esta metodologia: (i) permite maior proximidade entre o 

pesquisador e os fenômenos estudados; (ii) possibilita o aprofundamento das questões 

levantadas, do próprio problema e a obtenção de novas e úteis hipóteses; (iii) permite a 

investigação do fenômeno dentro de seu contexto real; e (iv) possui uma grande capacidade 

para levantar informações e proposições, para serem estudadas a posteriori, à luz de métodos 

mais rigorosos de experimentação.  

 

Por outro lado, as limitações mais reconhecidas deste método são as seguintes: (i) não permite 

generalizações das conclusões obtidas no estudo para toda a população, pois focaliza a sua 

atenção em poucas unidades do universo; (ii) a visão que fornece quanto ao processo/situação 
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se limita ao(s) caso(s) estudado(s); (iii) o estudo depende da cooperação e da boa vontade das 

pessoas que são fontes de informação; e (iv) é mais suscetível a distorções, tanto no que se 

refere à possibilidade de indução dos resultados por parte do pesquisador, que pode escolher 

os casos que tenham os atributos específicos que ele deseja, como no que se refere aos tipos 

de documentos que são disponibilizados e/ou ocultados. 

 

Nesta forma de pesquisa as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidas, e o pesquisador deve empregar múltiplas fontes de evidências. Ainda que o trabalho 

seja iniciado a partir de algum esquema teórico, em um estudo de caso o pesquisador deve se 

manter alerta aos novos elementos e dimensões que poderão surgir no decorrer de seu estudo. 

Como a realidade é sempre complexa, ele deverá também preocupar-se em mostrar a 

multiplicidade de dimensões presentes em cada situação. A divergência e o conflito, que são 

característicos de situações sociais, devem estar presentes neste tipo de estudo. 

 

As técnicas fundamentais do estudo de caso são a observação e a entrevista. Em geral podem 

ser produzidos relatórios com estilo mais informal, narrativo, ilustrado com descrições, 

citações e exemplos fornecidos pelos sujeitos do fenômeno em estudo, podendo-se ainda 

apresentar fotos, desenhos, colagens ou qualquer outro tipo de material ou técnica que ajude 

na transmissão do caso. Deve-se deixar claro para os entrevistados os objetivos da pesquisa e 

o papel do pesquisador, para se evitar que suas respostas sejam influenciadas ou dirigidas pelo 

estudo, ou que os comportamentos observados sejam diferentes dos usuais, distorcendo os 

dados obtidos. As recomendações citadas acima foram observadas na fase de preparação dos 

roteiros para as entrevistas, com as quais se coletaram as informações para o estudo. 

 

Conforme já mencionado, ao invés de se realizar um único estudo de caso, esta pesquisa foi 

realizada por intermédio do cruzamento da análise de múltiplos casos, mais especificamente, 

de dois casos distintos. Este tipo de projeto está se tornando mais prevalente, porém, é mais 

custoso e consome mais tempo em sua condução. Sendo assim, os casos foram selecionados 

com cautela, seguindo uma lógica de replicação e não de amostragem, para que a viabilidade 

do projeto estivesse assegurada. Pode-se prever a seleção de casos que favoreçam a replicação 

com resultados similares ou contrastantes, porém é importante deixar explícito esta opção no 

início da investigação (YIN, 2010). No caso desta pesquisa, foram encontrados alguns 

resultados similares e outros contrastantes, entre os dois estudos realizados, mas buscou-se 

obter fundamentalmente dois casos com situações similares. 



84 

 

 

 

O desenvolvimento dos trabalhos seguiu as etapas preconizadas por Yin (2010), em sua 

abordagem para estudos de casos múltiplos integrados, que estão representadas graficamente 

na Figura 11. 

 

 
 

Figura 11 – Abordagem para estudo de casos múltiplos integrados. 

Fonte: YIN, 2010, p. 82. 

 

 

3.1.7 Etapa 7: coleta, análise e interpretação dos dados 

 

Após a definição do problema de pesquisa e da revisão bibliográfica, foram desenvolvidos os 

instrumentos de pesquisa e a seleção dos casos que seriam estudados, para subsidiar a etapa 

de coleta, análise e interpretação das informações para a pesquisa. Neste ponto, seguindo os 

ensinamentos de Yin (2010), foi necessário também que se definissem o processo operacional 

para coleta das informações, quais eram os resultados esperados, e quais seriam as técnicas 

utilizadas. 

 

Dando início a essa fase, buscaram-se duas empresas multinacionais, de um mesmo segmento 

de negócio, com destacada presença nos cenários nacional e internacional, em suas 

respectivas áreas de atuação, e que possuíssem uma subsidiária no Brasil que tivesse 
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participado de pelo menos um processo de internacionalização. Foram identificadas duas 

empresas que atendiam essas pré-condições, estipuladas para a pesquisa, ambas 

multinacionais estrangeiras do setor automotivo, que possuem subsidiárias em nosso país, 

sendo uma delas de origem italiana e a outra alemã. 

 

Um dos casos selecionados refere-se à italiana Magneti Marelli, uma EMN cuja subsidiária no 

Brasil foi resultado da aquisição de uma empresa nacional (que já havia iniciado o seu próprio 

processo de internacionalização, antes de ter sido adquirida), ao passo que, no caso da alemã 

Wahler, sua subsidiária brasileira foi criada por intermédio de um projeto inteiramente novo 

(greenfield). Esse contraste entre os dois casos mostrou-se de grande valia para os propósitos 

da pesquisa, enriquecendo as análises, em virtude da diversidade dos fatores encontrados. 

 

Uma vez que se decidiu realizar estudos de casos múltiplos, a elaboração de um protocolo do 

estudo de caso tornou-se ainda mais importante, para se aprimorar o rigor científico do 

método utilizado, conforme postulam Yin (2010) e Toledo e Shiaishi (2009). Os modelos 

apresentados por estes autores foram utilizados como referência para a composição do 

protocolo a ser empregado na pesquisa. 

 

A revisão da literatura sobre o assunto foi usada como base para preparar os roteiros para as 

entrevistas, nas quais se buscou identificar os fatores determinantes para a participação da 

subsidiária brasileira na internacionalização do negócio, bem como a forma que ocorreu essa 

participação (e.g. transferência de conhecimento, implantação da subsidiária no novo país, 

gestão da nova unidade). Para os estudos foram levantados e analisados tanto dados primários 

como secundários sobre as empresas. Como sugerido por Eisenhardt (1989), as informações 

foram obtidas por meio de múltiplas fontes: entrevistas, observações, análise de documentos 

fornecidos pela empresa e da literatura disponível.  

 

Os dados primários foram prospectados por meio de entrevistas semiestruturadas, conduzidas 

com executivos das subsidiárias brasileiras das empresas selecionadas, que estiveram 

diretamente envolvidos na internacionalização, além de alguns contatos com suas respectivas 

matrizes, permitindo uma contraposição das visões de todos os atores do processo. O objetivo 

com isto é evitar uma limitação usual neste tipo de estudo, que ocorre quando as entrevistas 

capturam apenas a percepção de gestores da subsidiária, não permitindo que no escopo do 

estudo se investigue também a percepção dos gestores da matriz. 
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Também se buscou verificar, por intermédio das entrevistas, se os aspectos citados na 

literatura foram determinantes para o papel desempenhado pela subsidiária brasileira nos 

processos de internacionalização, no caso específico das empresas estudadas. Nas questões 

para as entrevistas procurou-se empregar perguntas fechadas e abertas, para permitir a livre 

expressão dos entrevistados. Os dados obtidos foram comparados e contrastados, visando 

aumentar sua confiabilidade e precisão, conforme prescrito por Yin (2010). Apesar de suas 

limitações para generalização dos resultados encontrados, acredita-se que a metodologia 

selecionada favoreça uma análise mais profunda, gerando reflexões que podem ser testadas 

em pesquisas futuras.  

 

Para o primeiro estudo de caso foram entrevistados três executivos que trabalham na 

subsidiária brasileira da Magneti Marelli Cofap (gerentes de engenharia industrial, de 

engenharia de inovação e de novos negócios), além de dois que atuam no centro tecnológico 

na Itália, os quais oportunamente estavam no Brasil no período das entrevistas (gerentes de 

desenvolvimento de produto - Europa, e de aplicação de produto - Europa), sendo que todos 

eles estiveram envolvidos diretamente em ao menos um dos processos de internacionalização 

da MM Cofap. As entrevistas ocorreram no período de 13/2 a 19/3/2012, com exceção de uma 

delas, que havia sido realizada no dia 3/6/2011, e também foi aproveitada no estudo de caso.  

 

No caso da empresa Wahler, foi entrevistado o gerente geral de sua subsidiária brasileira, que 

também responde pela gestão da subsidiária localizada nos EUA, além de participar das 

reuniões do conselho de administração da multinacional. Algumas questões pontuais foram 

transmitidas ao principal acionista e executivo do grupo, que as respondeu de forma indireta, 

por intermédio do gerente geral brasileiro.  

 

A duração média das entrevistas foi de uma hora, e alguns dos entrevistados permitiram que a 

mesma fosse gravada, aumentando significativamente a quantidade de informações foi 

possível extrair dessas entrevistas, bem como a sua qualidade e fidelidade. Nesses casos foi 

feita primeiramente uma transcrição literal da entrevista, pelo próprio autor, para depois se 

passar à compilação das informações e sua análise. Maiores detalhes sobre o protocolo desses 

estudos de caso e sobre o conteúdo dos instrumentos de coleta, utilizados nas entrevistas, 

podem ser obtidos no APÊNDICE 1 desta dissertação. 
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3.1.8 Etapa 8: verificação da resposta à questão de pesquisa 

 

De acordo com Yin (2010, p. 155), a análise das evidências é considerada “um dos aspectos 

menos desenvolvidos e mais difíceis dos estudos de caso”. Segundo ele, para superar essa 

circunstância, o pesquisador deve seguir uma estratégia analítica geral, definindo claramente 

as prioridades sobre o que analisar, e por quê.  Sendo assim, a primeira tarefa realizada nessa 

etapa da pesquisa foi definir essa estratégia, entre as quatro alternativas propostas pelo autor: 

(i) utilizar proposições teóricas; (ii) desenvolvimento de descrições dos casos; (iii) uso duplo 

de dados quantitativos e qualitativo; e (iv) exame de explanações rivais.  

 

Conforme explicitado anteriormente no item 3.1.5, não se pretende nesta pesquisa gerar e 

testar hipóteses acerca do fenômeno em questão, ao invés disso, apresentaram-se algumas 

proposições para o seu direcionamento adequado. Sendo assim, considerou-se como a 

estratégia mais apropriada para essa fase seguir as proposições mencionadas, que orientaram a 

elaboração do protocolo e dos instrumentos de coleta de dados para os estudos de caso. Tais 

proposições estão intimamente ligadas aos objetivos originais do projeto, e refletem, 

fundamentalmente, a questão de pesquisa, os seus objetivos e a revisão da literatura.  

 

As proposições apresentadas deram forma aos roteiros para as entrevistas, contribuindo para 

focalizar a atenção em determinados pontos e a ignorar outros, e também para organizar o 

estudo de caso e definir explicações alternativas a serem examinadas. Para se analisar e 

discutir os resultados obtidos com a realização dos estudos de caso, os dados levantados 

foram confrontados com os objetivos e proposições da pesquisa, e também com a literatura 

contemplada pelo referencial teórico. 

 

 

3.2 Elaboração da dissertação 

 

Além da execução das etapas mencionadas anteriormente, porém, não menos importante, foi 

necessário dedicar atenção e esforço para estruturar e produzir a dissertação, um documento 

que tem o importante papel de reportar ao leitor tanto o conteúdo da pesquisa e a forma com 

que esta foi realizada, quanto os seus resultados e a sua contribuição. Nesse sentido destaca-se 

a necessidade de se utilizar uma formatação e uma estrutura adequadas para o documento, de 

acordo com as normas vigentes no PPGA da FEA/USP, e que façam jus à qualidade que se 
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espera de um trabalho dessa natureza. Foi utilizado como referência primordial nessa fase da 

pesquisa o manual de autoria de Martins (2008), que apresenta as informações essenciais para 

uniformização da estrutura, formatação e edição de teses e dissertações, adaptadas aos 

propósitos desse programa.  

 

Segundo Martins, antes da existência desse manual de referência, a maioria dos trabalhos 

acadêmicos nos programas de pós-graduação da FEA/USP apresentava parâmetros de 

elaboração individuais e únicos, que muitas vezes não seguiam nenhum padrão convencional, 

sendo apenas “logicamente” confeccionados pelos seus autores. A estrutura e a edição do 

trabalho diferiam de obra para obra, assim como a forma de apresentação de dados e 

referências, sugerindo certa desorganização. Sendo assim, julgou-se oportuno utilizar esse 

material, bem como instruções específicas obtidas junto à secretaria do PPGA. Também foi 

utilizada como inspiração, para compor este documento, como recomenda Martins, a 

apreciação de teses e dissertações de colegas, de reconhecida qualidade, que muito 

contribuíram para a construção de uma estrutura mais robusta e consistente na presente 

dissertação (e.g. NAKAGAWA, 2008; GARCEZ, 2010; SANTOS, 2010; GUEDES, 2012). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

 

Apresenta-se neste capítulo uma caracterização da indústria automobilística, com ênfase no 

setor de autopeças e em suas relações com as montadoras de veículos. Serão focalizados os 

diversos períodos atravessados por esse segmento da indústria, especialmente os movimentos 

de globalização vivenciados pelo setor. Dar-se-á enfoque especial às empresas com atuação 

no Brasil, destacando-se as grandes transformações ocorridas no país, especialmente a partir 

da década de 1990, com o rápido e agressivo processo de abertura do mercado para 

importação de veículos e autopeças que foi promovido pelo governo brasileiro. 

 

Além da bibliografia que foi encontrada a respeito do assunto, foram utilizadas outras fontes 

secundárias de informação, tais como estudos setoriais e relatórios de pesquisa, obtidos junto 

a instituições especializadas do setor (e.g. ANFAVEA, SINDIPEÇAS, OICA). O objetivo 

com essa caracterização é traçar um panorama adequado para facilitar o entendimento do 

contexto no qual se desenvolveram as duas empresas que serão investigadas nos estudos de 

caso, bem como suas subsidiárias brasileiras, e para melhor visualizar os seus principais 

mercados de atuação e suas relações com os clientes, fornecedores e outros agentes da cadeia 

de valor. 

 

 

4.1 Primeiros anos da indústria automobilística no Brasil 

 

É inegável que a indústria automobilística representa um símbolo do desenvolvimento 

industrial brasileiro. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA, 2006, p. 94-100), considera-se que o seu início oficial no Brasil 

ocorreu em junho de 1956, com a criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística 

(GEIA) por Juscelino Kubitschek (JK), cinco meses após a sua posse como presidente da 

república. Antes desse marco histórico observaram-se duas fases nesse segmento da economia 

brasileira: até o final da primeira guerra mundial, em 1918, contava-se apenas com veículos 

importados, montados no exterior; depois disso se inicia a montagem dos primeiros veículos 

no país, a partir de componentes importados, destacando-se nessa fase a instalação das 

seguintes montadoras no Brasil: Ford em 1919; General Motors (GM) em 1925; International 

Harverster em 1926; Fiat em 1928; Fábrica Nacional de Motores (FNM), que começou a 

montar caminhões italianos em 1949; Volkswagen em 1953 e Mercedes-Benz em 1956. 
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Segundo Comin (1998, p. 22), dois conjuntos de fatores contribuíram para o início da 

fabricação de automóveis no Brasil, a partir da segunda metade da década de 1950. No 

contexto externo, com o fim da reestruturação econômica da Europa e do Japão após a 

segunda guerra mundial (1939-1945), houve uma expansão internacional das empresas dessas 

regiões, que passaram a competir com as norte-americanas no mercado mundial, sendo 

especialmente atraentes os mercados dos países então chamados de subdesenvolvidos, como o 

brasileiro. No âmbito interno, por outro lado, foi criado pelo governo brasileiro um plano de 

incentivos para substituir a importação de veículos e autopeças, favorecendo investimentos 

produtivos das montadoras no Brasil.  

 

Nas três décadas que se seguiram, esse setor industrial se desenvolveu em condições de 

relativa proteção e controle, tendo sido tratado por diversos governos como propulsor do 

desenvolvimento nacional, e continuamente amparado por políticas governamentais de 

substituição de importações, que englobavam: o controle do governo sobre as decisões de 

investimento, uma ampla oferta de subsídios, bem como proteção e reserva do mercado 

(GARCIA, 2010). Durante o governo de JK, por exemplo, as montadoras instaladas no país 

foram obrigadas a empregar pelo menos 95% de componentes nacionais para fabricação de 

veículos de passeio, índice que foi reduzido para 85% durante os primeiros governos 

militares, na década de 1960 (ADDIS, 1997, p. 23; SHAPIRO, 1997, p. 141).  

 

O setor continuou se expandindo nos anos 1970, com uma grande concentração geográfica 

das indústrias na região do ABC paulista. Porém, como ressalta Cardoso (2000, p. 40), esse 

crescimento seria interrompido na década de 1980, em virtude da recessão econômica e da 

crise fiscal que se abateram sobre o país, e que levaram à falência daquele modelo 

desenvolvimentista. O processo inflacionário, o segundo choque do petróleo e a crise da 

dívida externa forçaram o governo brasileiro a introduzir um programa de ajustes que 

privilegiava o crescimento das exportações, em detrimento do mercado interno 

(CALANDRO, 1993). 

 

 

4.2 A indústria de autopeças e suas relações com as montadoras 

 

Simultaneamente às transformações observadas nas montadoras de veículos, o setor de 

autopeças também passou por muitas mudanças nesse período. Segundo Addis (1997, p. 135-
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142), com a regulamentação da indústria automobilística e o fechamento do mercado para 

importações, a partir da criação do GEIA em 1956, as montadoras multinacionais instaladas 

no Brasil se viram obrigadas a criar uma rede confiável de fornecedores, tendo estabelecido 

com estes relações de cooperação e assistência. Porém, nos anos 1960, com a instabilidade 

política e econômica e a redução do controle estatal sobre o setor, as montadoras passaram a 

responsabilizar os seus fornecedores de autopeças pelo aumento dos custos de produção, 

abandonando a postura colaborativa anterior, e colocando esses fornecedores em uma situação 

de competição agressiva, para tentar reduzir os preços dos componentes.  

 

Nas décadas de 1970 e 1980, por sua vez, as indústrias de autopeças presentes no país 

reagiram. Com o incentivo e a orquestração do Sindicato Nacional da Indústria de Peças para 

Veículos Automotores (Sindipeças), algumas empresas associadas se organizaram em cartéis, 

e passaram a compartilhar informações sobre seus preços de venda, custos de insumos e sua 

participação no mercado. Dessa forma esses cartéis se fortaleceram e passaram a dividir as 

encomendas e a impor preços mais elevados às montadoras, como forma de obter uma 

lucratividade maior em seus produtos. O controle estatal sobre o setor automotivo foi 

retomado em 1979, quando as montadoras foram proibidas de integrar verticalmente os 

componentes dos veículos, além de terem sua importação limitada. Essa medida fortaleceu 

ainda mais os cartéis do setor de autopeças, os quais, com isto, passaram a concentrar seus 

esforços na administração da concorrência entre as suas empresas, e na busca pelos padrões 

de qualidade exigidos internacionalmente (ADDIS, 1997, p. 142-146). 

 

Entretanto, as maiores mudanças começaram a ocorrer na década de 1990, quando se 

processou uma total reconfiguração da indústria automobilística no país. Dentro de um 

contexto de instabilidade e estagnação da economia, além do agravamento da crise fiscal do 

governo, todo o setor se viu pressionado por agentes internacionais e por políticas 

governamentais, que culminaram com um rápido e agressivo processo de abertura do mercado 

para importação de veículos e autopeças. As alíquotas de impostos para importação de 

veículos sofreram uma redução de quase 60% em três anos; no caso de autopeças e acessórios 

a redução foi de 52,5%, como mostra a Tabela 1. Além disso, no âmbito do Mercosul, as 

alíquotas para veículos foram reduzidas para 20%, e para peças e acessórios foram zeradas 

(CARDOSO, 2000, p. 48). Essas mudanças representaram uma completa reversão do sentido 

das políticas industriais do governo brasileiro para o complexo automobilístico. 
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Tabela 1 – Redução das alíquotas de importação de veículos e autopeças de 1990 a 1994 

 

Período 

Veículos Autopeças 

 Alíquota de 

importação (%) 

Redução 

acumulada (%) 

 Alíquota de  

importação (%) 

Redução 

acumulada (%) 

Maio/1990 85 -  - -  

Fevereiro/1991 59,5 30,0 39,15 - 

Fevereiro /1992 49,3 42,0  - -  

Outubro/1992 39,3 53,8  -  - 

Julho/1993 34,3 59,6  -  - 

Setembro/1994 20 76.5  18,6 52,5 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de CARDOSO, 2000, p. 48; COMIN, 1998, p. 27. 

 

Como nos conta Arbix (1996, p. 66-74), após uma grande movimentação do sindicato e de 

lideranças políticas, provocada quando a Ford anunciou, em julho de 1991, a intenção de 

fechar sua fábrica de motores em São Bernardo do Campo, seria criada em dezembro daquele 

ano a câmara do setor automotivo, com representantes de três elementos básicos, em busca de 

seu melhor entrosamento: Estado, capital e trabalho.  Em 1992 e 1993 foram feitos dois 

Acordos Automotivos entre o governo, as montadoras e os sindicatos, por intermédio da 

câmara setorial, que instituíram medidas para incentivar o aumento das vendas domésticas de 

veículos, contemplando a redução de preços dos veículos, como contrapartida a uma redução 

dos impostos concedida pelo governo, especialmente para veículos movidos a álcool e aqueles 

de até mil cilindradas, visando aumentar a demanda dos carros populares. Observou-se uma 

redução média de 22% no preço nominal dos automóveis em 1992, seguida de uma redução 

adicional de 10% em 1993, enquanto o preço de caminhões e ônibus foi reduzido em 16% em 

1992. Além disso, outros incentivos ao consumo foram criados, como o aumento dos prazos 

para financiamentos e consórcios para compra de veículos (Ibid., p. 128-146).  

 

A redução das alíquotas de importação, combinada com o aquecimento da demanda local, 

causaram como efeito colateral a ampliação da entrada de veículos importados no mercado 

brasileiro, tornando mais visível a defasagem tecnológica dos modelos nacionais. Assim, as 

importações saltaram de apenas 115 veículos em 1990 para 184.358 em 1994, ano em que 

13,4% dos veículos vendidos no país foram importados, ocasionando um déficit de US$ 286,6 

bilhões na balança comercial (ALMEIDA et al., 2006). De acordo com Arbix e Zilbovícius 

(2002, p. 13-14), nessa época o panorama da cadeia produtiva automobilística mundial passa 

a se caracterizar por alguns elementos importantes: 
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i) Forte redução do nível de verticalização das montadoras, com consequente 

reorganização da cadeia de agregação de valor no setor automotivo; 

ii) Redução do número de fornecedores diretos das montadoras, configurando-se os 

chamados “sistemistas” ou “moduleiros” 
4
, que algumas vezes desenvolvem projetos de 

componentes simultaneamente à concepção do veiculo, em conjunto com a montadora, 

e produzem conjuntos e subconjuntos que são entregues completos à mesma; 

iii) Esforço dos fornecedores de segundo nível (ou inferiores) para agregar mais valor aos 

componentes que produzem, com o fornecimento de peças pré-montadas ou associação 

de diferentes processos, como metalurgia e plásticos; 

iv) Maior foco das montadoras no projeto, com forte redução do tempo para entrada de um 

novo veículo na produção seriada, a partir de sua concepção, em parte devido ao co-

design (desenvolvimento de projetos em conjunto com os fornecedores de autopeças); 

v) Redução das variações de produtos fabricados em uma mesma planta da montadora, 

com a especialização das unidades fabris em determinadas plataformas de veículos; 

vi) Desenvolvimento de veículos a partir de variações de uma mesma plataforma, visando 

reduzir o número de plataformas diferentes produzidas por uma mesma montadora; 

vii) Aglutinação dos fornecedores de primeiro nível nas proximidades das montadoras, com 

a criação dos clusters de produção, chamados no Brasil de “condomínio industrial”, ou 

“consórcio modular”, em busca de vantagens como redução dos custos de logística, 

maior agilidade para resolução de problemas, etc.; 

viii) Montadoras passam a ter uma operação global, contando com a possibilidade de 

importação de componentes, em função do preço – essa alternativa nem sempre é 

utilizada, mas funciona como instrumento de pressão sobre os atuais fornecedores. Para 

obter e manter os contratos de fornecimento, os fornecedores dessa cadeia são 

qualificados com base nos seguintes fatores: prazo, qualidade, preço, serviços e 

tecnologia; 

                                                 
4
 A este respeito Arbix (2002, p.13) cita uma entrevista que ele realizara em 23/08/99 com Luc de Ferran, na 

ocasião diretor de operações da Ford para a América Latina: “É preciso distinguir ‘sistemistas’ de ‘moduleiros’. 

Os primeiros fornecem um sistema integrado de peças e componentes, que desempenham função específica e 

completa no veículo. Já os últimos fornecem conjuntos de partes, que não necessariamente desempenham 

função completa, podendo ser agregados a outros módulos de modo a formar um sistema”. 
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ix) Grande concentração e internacionalização no setor de autopeças do país, especialmente 

das empresas de primeiro nível, devido principalmente à necessidade de maior escala de 

produção e acesso a tecnologias desenvolvidas nas matrizes das montadoras, em 

conjunto com fornecedores sistemistas transnacionais (em alguns casos essas empresas 

detêm licença com exclusividade de fornecimento, para componentes desenvolvidos em 

co-design). 

 

Começava assim a integração do setor automotivo brasileiro ao mercado global, a partir dos 

processos de abertura e liberalização do mercado interno. Com o crescimento das importações 

e a expansão da demanda doméstica, as empresas do setor ampliaram seus investimentos em 

tecnologia, na modernização das suas linhas de produto e das fábricas já instaladas, e na 

instalação de novas plantas industriais; observou-se uma onda de fusões e aquisições de 

empresas de autopeças por capital estrangeiro, bem como a entrada de novos concorrentes no 

mercado, a disseminação de tecnologias de informação e comunicação, e a atração de 

investimentos para novas regiões industriais do país, diminuindo a concentração em torno do 

ABC paulista (GARCIA, 2010). 

 

No entanto, esse movimento observado no Brasil não foi isolado, e sim decorrente de uma 

reorganização mundial do setor, que começa a ocorrer a partir da segunda metade da década 

de 1990. Nas últimas duas décadas desde então, toda a indústria automotiva tem enfrentado 

um cenário de competição muito mais intensa e dinâmica, que induziu as empresas do setor a 

estabelecerem estratégias baseadas na constituição de referências competitivas globais, 

notadamente com a formação de novos polos de produção fabril, e desencadeou um 

abrangente processo de internacionalização desse segmento. 

 

 

4.3 A globalização da indústria automobilística 

 

Apesar de ser um dos setores mais dinâmicos e competitivos da economia mundial, desde os 

seus primórdios na década de 1910 a indústria automobilística se caracteriza por uma grande 

concentração, em termos de empresas e países produtores, especialmente a partir do início da 

produção fabril em massa nos Estados Unidos, nos anos 1920. O maior produtor mundial até 

as décadas de 1950 e 1960 era os EUA, com a hegemonia das “três grandes” montadoras 
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(GM, Ford e Chrysler), ao mesmo tempo em que se iniciava a fabricação de veículos no 

Japão. Nos anos 1960 a produção dos principais países europeus (Alemanha, Inglaterra, 

França e Itália) se consolidou e se expandiu, atingindo os volumes produzidos nos EUA, com 

destaque para a Fiat, Volkswagen e Renault. Na década de 1970 a indústria automotiva 

japonesa cresceu e avançou para o mercado internacional, desafiando o domínio europeu e 

norte-americano, com a ascensão da Toyota, Honda e Nissan (ARBIX, 1996, p. 13-14). 

 

Garcia (2006, p. 99) destaca que os métodos inovadores de gerenciamento e organização dos 

processos produtivos introduzidos pela Toyota nos anos 1980 e difundidos mundialmente 

foram o pano de fundo para o grande sucesso competitivo das montadoras japonesas no 

mercado mundial, intensificando a concorrência e acarretando a consolidação dos novos 

competidores globais. A evolução da microeletrônica, no início dos anos 1990, também teve 

um efeito importante sobre essa indústria, pois viabilizou processos fabris com níveis de 

flexibilidade, qualidade e custo, inimagináveis anteriormente. Em suma, esse período foi 

marcado pela predominância dos novos métodos de fabricação desenvolvidos pela Toyota, 

mais flexíveis, sobre os anteriores, baseados na produção em massa segundo Taylor-Ford, e 

aprimorados com grandes mudanças tecnológicas e organizacionais dos processos fabris. 

 

Esse processo resultou em uma desconcentração gradual no setor automotivo mundial. De 

acordo com dados da OICA (2012), no ano 2000 os vinte principais fabricantes responderam 

por quase 95% da produção mundial de veículos, sendo que 76% foram produzidos pelas dez 

maiores, e as cinco primeiras produziram sozinhas mais da metade dos veículos (53,3%), com 

a seguinte distribuição: GM (13,9%), Ford (12,5%), Toyota (10,2%), Volkswagen (8,7%) e 

Daimler-Chrysler (8%). Em 2010 o cenário se mostra um pouco menos concentrado: as vinte 

maiores montadoras produziram 84,5% do total mundial de veículos, com as dez primeiras 

respondendo por 66,8% da produção, enquanto as cinco líderes foram responsáveis, dessa 

vez, por menos da metade do volume total produzido (45,2%). A distribuição da produção 

entre as cinco maiores montadoras, em 2010, foi a seguinte: Toyota (11%), GM (10,9%), 

Volkswagen (9,4%), Hyundai (7,4%) e Ford (6,4%)
5
.  

 

                                                 
5
 Convém salientar que, se fosse considerada a sua produção consolidada, o grupo Renault-Nissan figuraria 

como a quarta maior montadora, respondendo por 8,6% da produção mundial; porém, ainda assim, as cinco 

maiores seriam responsáveis por menos da metade do total mundial (47,4%). 
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De acordo com os ensinamentos de Garcia (2010), a globalização desse setor deriva da 

conjugação de diferentes fatores: (i) a saturação dos principais mercados consumidores, em 

países como EUA, Japão, Alemanha, Itália, França e Inglaterra, que estimulou a prospecção 

de novos mercados e o investimento em países emergentes; (ii) a atratividade de alguns 

mercados, em função de acordos comerciais multilaterais e de blocos regionais como o Nafta 

e o Mercosul; (iii) o ingresso de novos competidores no mercado mundial, por meio de 

processos de fusão e aquisição (Renault-Nissan, Peugeot-Citröen, Volkswagen-Audi-Seat-

Skoda, Daimler-Chrysler-Mitsubishi, Ford-Mazda, Volvo-Land Rover) ou de alianças entre 

empresas (Toyota-Honda, GM-Toyota, GM-Fiat), com consequente fortalecimento da 

concorrência; e (iv) vantagens competitivas encontradas nos países emergentes, como o 

Brasil, com infraestrutura adequada (energia, telecomunicações e transporte), oferta de mão-

de-obra escolarizada e relativamente barata e, em muitos casos, incentivos fiscais e subsídios 

governamentais, estimulando a instalação de novas fábricas. 

 

Durante o processo de globalização do setor automotivo surgiu uma nova geração de fábricas, 

mais flexíveis e produtivas do que as plantas tradicionais das montadoras, com base nas novas 

referências internacionais para produção e competitividade: maior diversificação e inovação 

nos modelos, desenvolvimento de modelos ou plataformas mundiais, segmentação dos 

mercados, maior integração entre as empresas e os mercados, maior flexibilidade e 

produtividade nos processos fabris e a prospecção de mercados emergentes (GARCIA; 

GUIMARÃES, 2006). O setor automobilístico passou então a enfrentar uma realidade 

paradoxal: foram fechadas fábricas consideradas obsoletas, em regiões de capacidade de 

produção consolidada nos países desenvolvidos, enquanto nos países em desenvolvimento 

(Brasil, México, Coréia do Sul, China, países do Leste Europeu) eram abertas novas fábricas, 

mais modernas. Os mercados desses países tornaram-se atraentes para as montadoras, pelo 

seu potencial de crescimento e pelos custos mais baixos de produção, e começaram a receber 

uma onda de investimentos para construção de novas unidades fabris, incentivando a 

diversificação com novos competidores, modelos e mercados consumidores, que acabaram 

promovendo uma desconcentração das atividades de produção do setor. 
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4.4 A atratividade dos mercados emergentes de veículos 

 

Pode-se ter uma dimensão mais clara da atratividade dos mercados emergentes para a 

indústria automobilística a partir dos dados dos últimos dezoito anos, presentes na Tabela 2. A 

partir do início desse século, a taxa de crescimento da frota de veículos de alguns países 

começou a ficar reduzida, em virtude destes já apresentarem uma relação pequena de 

habitantes por veículo – como no caso dos Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália e dos 

países da Europa Ocidental. Por outro lado, há países que ainda mantiveram alta proporção de 

habitantes por veículo (linhas em destaque na Tabela 2), nos quais se verificaram taxas de 

crescimento mais elevadas da frota, como nos casos da China, Índia, Rússia, Brasil, México, 

Tailândia e Argentina. Observa-se também que houve um aumento significativo das frotas da 

Polônia e Coréia do Sul no período apresentado, porém o crescimento desses mercados tende 

a desacelerar, porque tais países já demonstram baixa relação de habitantes por veículo. 

 

Tabela 2 – Frotas de veículos e relação de habitantes por veículo (1992-2010) 

 

País 

Frota de veículos 

(milhões) 

Variação média 

anual (%) 
Habitantes por veículo 

1992 2002 2010 
1992 a 

2002 

2002 a 

2010 
1992 2002 2009 

Estados Unidos 189,7 225,5 239,8 1,74  0,62  1,3 1,2 1,2 

China 7,0 13,9 78,0 7,10  18,83  200,0 170,2 21,6 

Japão 61,7 74,0 73,9 1,83  -0,02  2,0 1,7 1,7 

Alemanha 42,0 48,2 45,3 1,39  -0,63  1,9 1,7 1,8 

Itália 32,3 37,7 41,7 1,56  1,00  1,8 1,5 1,5 

Rússia 27,5 24,4 41,2 -1,19  5,38  11,0 6,8 3,8 

França 29,1 35,1 37,7 1,89  0,73  1,9 1,7 1,7 

Reino Unido 26,8 32,9 35,5 2,07  0,76  2,1 1,8 1,8 

BRASIL 14,4 21,3 32,1 3,99  4,19  10,6 8,4 6,5 (*) 

México 10,4 18,9 30,4 6,16  4,88  8,3 5,5 3,6 

Espanha 15,8 23,0 27,8 3,83  1,90  2,5 1,7 1,7 

Canadá 17,0 18,3 21,1 0,74  1,41  1,6 1,7 1,6 

Índia 4,7 11,9 20,8 9,73  5,73  180,8 106,2 69,4 

Polônia 7,9 12,9 20,3 5,03  4,65  4,9 3,0 2,0 

Coréia do Sul 5,2 13,9 17,9 10,33  2,58  8,4 3,4 2,8 

Austrália 10,0 12,5 15,4 2,26  2,08  1,7 1,6 1,5 

Tailândia 3,0 6,7 10,7 8,37  4,79  19,0 11,9 6,1 

Argentina 5,8 6,9 10,1 1,75  3,90  5,3 5,5 4,5 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANFAVEA, 2011, p. 146; GARCIA, 2010; WARDSAUTO, 2011. 

(*) Em 2012 o Brasil atingiu o patamar de 5 habitantes por veículo (SILVA, 2012). 
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Pode-se complementar este tema com um interessante estudo publicado pelo Departamento de 

Energia dos EUA (CTA-ORNL, 2011a, p. 3.6), no qual se compara o número de veículos 

automotores por mil habitantes, em países e regiões selecionadas do mundo, com aqueles 

encontrados historicamente nos EUA. O Gráfico 4, reproduzido aqui, ilustra claramente o 

baixo potencial de crescimento atual da frota norte-americana de veículos, quando comparado 

a outras regiões do mundo. Representam-se na linha contínua os dados referentes aos EUA, 

de 1900 a 2009, enquanto os pontos destacados nessa linha mostram os dados para os outros 

países/regiões, em dois momentos diferentes (1999 e 2009).  

 

O trecho inicial da curva, correspondente ao período de 1900 a 1940, foi ampliado no Gráfico 

5 (facing page). Esses dois gráficos mostram, por exemplo, que em 1999 a quantidade de 

veículos por mil habitantes na Europa Ocidental correspondia àquela encontrada nos EUA em 

1969, e em 2009 era equivalente à dos EUA em 1972. No caso do Brasil, o número de 

veículos por mil habitantes em 1999 correspondia ao norte-americano de 1922, enquanto o de 

2009 era equivalente ao dos EUA em 1924. Estes exemplos ilustram a grande diferença de 

maturidade dos diversos mercados, para o setor automobilístico. Pode-se ver na Tabela 3 os 

dados utilizados como referência para composição das duas figuras. 

 

 

Gráfico 4 – Veículos por mil habitantes: EUA (histórico) comparado com outros países (1999 e 2009) 

Fonte: CTA-ORNL, 2011a, p. 3.6. 
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Gráfico 5 – Veículos por mil habitantes, de 1900 a 1940 (facing page). 

Fonte: CTA-ORNL, 2011a, p. 3.7. 

 

 
Tabela 3 – Veículos por mil habitantes em diversos países e regiões (1999 e 2009) 

 

País / Região 

2009 1999 

Número de  

veículos 

(milhões) 

População 

(milhões) 

Veículos  

por mil  

habitantes 

Número de  

veículos 

(milhões) 

População 

(milhões) 

Veículos  

por mil  

habitantes 

Africa 22,93 922,07           24,9  15,26 729,20           20,9  

Asia, Far East 210,44 3.648,99           57,7  127,67 3.269,06           39,1  

Asia, Middle East 29,42 290,77         101,2  15,97 241,41           66,2  

Brazil 29,64 198,74         149,2  18,69 173,76         107,5  

Canada 20,79 33,49         620,9  17,26 30,82         560,0  

Central & South America 79,90 470,97         169,7  50,40 377,37         133,6  

China 61,18 1.323,59           46,2  12,80 1.255,99           10,2  

Europe, East 93,76 257,62         363,9  56,05 151,51         370,0  

Europe, West 240,24 411,89         583,3  207,84 393,02         528,8  

India 16,65 1.156,90           14,4  8,20 989,25             8,3  

Indonesia 8,63 240,27           35,9  2,89 210,72           13,7  

Pacific 18,74 33,41         560,9  14,94 29,07         513,9  

United States 250,24 307,01         815,1  213,51 279,04         765,2  

Fonte: Adaptado pelo autor de CTA-ORNL, 2011b. 

Nota: Mantidos os nomes originais em inglês de países/regiões. 
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4.5 A transformação do setor automotivo no Brasil 

 

Foi instituída em 1995 pelo governo brasileiro uma politica de incentivo ao investimento e à 

exportação, para as montadoras e empresas de autopeças, que ficou conhecida como Novo 

Regime Automotivo (NRA). Além de estabelecer uma rápida abertura e liberalização do 

mercado, esse regime concedia facilidades financeiras e fiscais, para tentar atrair novos fluxos 

de capital estrangeiro para o país, evitando que estes fossem canalizados para outros países, 

em especial a Argentina, que já havia adotado em 1991 uma política semelhante. Como 

contrapartida para as empresas desse setor, que assumissem compromissos de exportação e de 

investimento no país, eram oferecidas facilidades para importação de bens de capital, insumos 

e matérias-primas, além de benefícios fiscais para a instalação de fábricas nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste do país. Pode-se citar como exemplo destes benefícios a alíquota 

para importação de autopeças, que foi reduzida para apenas 2% com esse regime automotivo 

(ARBIX; ZILBOVÍCIUS, 2002, p. 43; STAL; ALMEIDA; AVRICHIR, 2008). 

 

De acordo com Stal, Almeida e Avrichir (2008), as políticas do NRA conseguiram atrair 

novas fábricas para o país, porém causaram desequilíbrios no setor, pois, ao beneficiar as 

montadoras, acabaram expondo o setor de autopeças brasileiro a uma competição 

extremamente agressiva. O índice de nacionalização dos veículos foi reduzido de 80% para 

60%, sendo que as novas montadoras que aqui se instalaram (Audi, Honda, Renault, Peugeot 

e Citröen) trouxeram para o país seus fornecedores internacionais. Em 1996, pela primeira vez 

após muitos anos, a importação de autopeças supera a exportação, acarretando um saldo 

negativo na balança comercial. Assim o setor de autopeças entra em uma crise sem 

precedentes, causada pela recessão interna e também pela estratégia adotada pelas 

montadoras, de substituição dos seus fornecedores locais por estrangeiros. 

 

Toledo et al. (2008) ressaltam que, desde então, a indústria brasileira de autopeças tem 

atravessado importantes transformações, tanto internas como setoriais. Verificou-se na década 

de 1990 uma grande reestruturação interna das empresas, com a redução do contingente de 

pessoal e dos níveis hierárquicos, e o uso crescente de terceirização, principalmente para 

serviços indiretos, mas também em atividades produtivas. No âmbito setorial, observou-se um 

intenso processo de concentração e desnacionalização, com as empresas pequenas e frágeis 

deixando o mercado, e as fusões e aquisições entre as médias e grandes empresas, já citadas. 

Foram eliminadas nesse período muitas empresas de autopeças de capital nacional, pequenas 
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e médias, que poderiam ter melhorado a sua competitividade, porém não foram capazes de 

suportar a instabilidade da economia e a recessão (POSTHUMA, 1997, p. 394).  

 

Mesmo algumas das maiores indústrias de autopeças brasileiras sofreram com esse processo, 

e acabaram sendo incorporadas por empresas estrangeiras, como ocorreu nos casos da Cofap, 

Metal Leve, Freios Varga e Sifco. Apesar de serem consideradas grandes, para os padrões 

brasileiros da época, elas eram pequenas em relação ao complexo automobilístico 

internacional. O caso da empresa Freios Varga, vendida em 1997 para a inglesa Lucas, ilustra 

essa desproporção: enquanto a Varga havia faturado US$ 290 milhões em 1996, a Lucas 

apresentava um faturamento anual de U$ 7,5 bilhões (COSTA; QUEIROZ, 1999). Como 

resultado houve uma forte diminuição da quantidade de empresas de autopeças no país, que 

passou de duas mil em 1989 para menos de mil no final do século XX. As empresas que 

permaneceram no mercado, pertencentes em sua maioria a poderosos grupos multinacionais, 

passaram a fazer parte das grandes redes globais de fornecedores do setor automotivo. 

 

A abertura do mercado e as medidas do NRA para atração de capitais conseguiram criar 

condições favoráveis para ampliação dos investimentos das empresas do setor no país, que no 

período de 1995 a 2005 atingiram os montantes de US$ 18,1 bilhões (montadoras) e US$ 11,9 

bilhões (fabricantes de autopeças), segundo a Anfavea (2011, p. 42-44). Com estes 

investimentos as fábricas existentes foram modernizadas, para atender aos padrões e às 

exigências do novo cenário competitivo global; além disso, a entrada massiva de capital 

estrangeiro no setor de autopeças, por meio de fusões, aquisições, ampliações e adequações de 

unidades produtivas, e instalação de fábricas novas, reduziu a participação do capital nacional 

– de acordo com dados do Sindipeças (2011, p. 12), no período de 1994 a 2000 a parcela de 

capital estrangeiro (em valor) no setor de autopeças passou de 48,1% para 73,5%, implicando 

no controle de 37% das empresas por capital estrangeiro.  

 

Segundo a mesma fonte, 41,1% das empresas de autopeças presentes no país atualmente 

foram fundadas depois de 1990, dado que ilustra claramente a transformação ocorrida no 

segmento. Destaca-se ainda, como resultado dos investimentos nesse período, o ingresso de 

novas montadoras, que anteriormente apenas vendiam no país seus veículos importados, 

como Honda, Kia, Mitsubishi, VW-Audi, Land Rover, Peugeot-Citröen (PSA), Chrysler, 

Iveco, Toyota (automóveis), Volkswagen (caminhões e ônibus), Renault e Nissan (GARCIA, 

2006, p. 102; ALMEIDA et al., 2006).  
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Após esse período de profundas modificações, começaram a se configurar novas relações 

entre as montadoras e as empresas de autopeças no país. Com a inauguração de uma nova 

fábrica de caminhões da Volkswagen, em 1997, consolida-se no Brasil um conceito que 

transforma a organização da cadeia produtiva de automóveis, baseado na modularidade do 

fornecimento e na hierarquização dos fornecedores em níveis (ou tiers), reduzindo assim o 

número de fornecedores diretos da montadora, muitas vezes com as empresas “sistemistas” ou 

“moduleiras” entregando subconjuntos ou módulos completos, diretamente na linha de 

montagem, no ponto exato onde serão utilizados (SALERNO et al., 2010). 

 

Essa nova configuração do setor se caracteriza pelas relações de fornecimento modular, bem 

como pela realocação de atividades em condomínios industriais, e reestruturação das 

empresas, especialmente na produção, mas também nas áreas de projeto, distribuição e outros 

serviços, como manutenção e locação de veículos e serviços financeiros. Em relação ao 

desenvolvimento de produto, observou-se a consolidação do projeto conjunto com 

fornecedores (co-design); a tentativa de centralização do projeto pelas montadoras, com 

adoção de modelos de “carros mundiais” (que acabou frustrada); e a evolução dessa estratégia 

para a criação das “plataformas mundiais”, desenvolvidas em centros de competência 

mundiais para projetos (DIAS; SALERNO, 2009). 

 

 

4.6 O setor automotivo do Brasil na atualidade 

 

Há alguns anos a indústria automobilística brasileira vive um momento bastante promissor, 

que tem motivado inúmeros estudos e diversas políticas governamentais. Após ter superado a 

Espanha em 2007 e a França em 2008, tornando-se o sexto maior fabricante mundial de 

veículos automotores, o Brasil foi ultrapassado pela Índia em 2011, posicionando-se como o 

sétimo maior produtor. De acordo com dados da OICA (2012), foram fabricados no país cerca 

de 3,41 milhões de veículos no último ano, que representaram 4,4% da produção mundial, de 

80,06 milhões.  

 

Considerando-se apenas automóveis, o Brasil havia ocupado em 2009 e 2010 a quinta posição 

no ranking da OICA, quando superou a produção anual dos EUA; porém foi ultrapassado pela 

Índia e pelos EUA em 2011, passando a ocupar também o sétimo posto, com uma produção 

de 2,53 milhões de automóveis, ou 4,3% do total mundial, de 59,93 milhões. Ilustram-se a 
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seguir a evolução da produção anual de veículos (Gráfico 6) e de automóveis (Gráfico 7), para 

os dez países que mais produziram em 2011. 

 

 

Gráfico 6 – Produção anual de veículos por país, em milhões de unidades (inclui veículos comerciais). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da OICA, 2012. 

 

 

 

Gráfico 7 – Produção anual de automóveis por país, em milhões de unidades. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da OICA, 2012. 
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A indústria automobilística representa atualmente um segmento bastante consolidado e 

fortalecido da economia brasileira. De acordo com dados da Anfavea (2011, p. 13; 2012, p. 9) 

e do Sindipeças (2011, p. 7-9), há 25 montadoras instaladas no país (incluindo automóveis, 

veículos comerciais e máquinas agrícolas), que contam com 53 plantas industriais, 

distribuídas em 39 municípios de 9 estados da federação.  

 

Além das montadoras, atuam diretamente nessa cadeia produtiva 504 fabricantes de autopeças 

e 4.554 concessionárias, com uma abrangência das relações setoriais que chega a duzentas mil 

empresas, segundo estimativa da Anfavea. As montadoras presentes no país são responsáveis 

por 144,7 mil empregos diretos, enquanto os fabricantes de autopeças empregam 224,6 mil 

trabalhadores, porém a Anfavea estima que o número total de empregos diretos e indiretos 

gerados pelo setor seja de 1,5 milhão. 

 

Segundo as mesmas fontes, o setor como um todo obteve faturamento de US$ 107,6 bilhões 

em 2010, cifra que representou 22,5% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial brasileiro no 

ano, ou 5,2% do PIB total. Desse faturamento, quase a metade (U$ 49,8 bilhões) foi realizada 

pelos fabricantes de autopeças. Como resultado, foram recolhidos pelo setor automotivo em 

2010 cerca de US$ 27,7 bilhões em tributos (IPI, ICMS, PIS, Cofins).  No período de 1994 a 

2010, o setor realizou investimentos da ordem de US$ 50,5 bilhões - somente no ano de 2010 

foram investidos US$ 3,8 bilhões, dos quais US$ 1,49 bilhão pelos fabricantes de autopeças.  

 

Todavia, os principais indicadores utilizados pela indústria automobilística estão ligados aos 

volumes de produção e comercialização de veículos. Em relação às vendas, desde 2010, 

quando ultrapassou a Alemanha, o Brasil se posiciona como o quarto maior mercado de 

automóveis do mundo, atrás apenas da China, EUA e Japão. Observa-se no Gráfico 8 a 

evolução do licenciamento anual de veículos novos, nos dez países que apresentaram os 

maiores volumes em 2010. 
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Gráfico 8 – Licenciamento anual de veículos novos por país, em milhões de unidades. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da ANFAVEA, 2011, p. 148. 

Notas: Computados os veículos produzidos no próprio país e os importados. 

    (*) Dados referem-se a vendas.  (**) Dados de 2001 referem-se a vendas no atacado. 

 

Em 2011 foram licenciados no Brasil 3,63 milhões de veículos novos (indicador usualmente 

empregado pelo setor para indicar o volume de vendas), representando um crescimento de 

3,4% em relação ao ano anterior, enquanto a fabricação de veículos no país cresceu apenas 

0,7% - mesmo crescimento observado em 2009, quando se enfrentou o pior momento da crise 

financeira mundial deflagrada nos Estados Unidos em 2008. Apresentam-se a seguir a 

evolução do número de veículos licenciados no país (Tabela 4), e do volume de produção e 

exportação de veículos (Tabela 5), nos últimos seis anos. 

 

Tabela 4 – Licenciamento de veículos novos no Brasil 

 

Ano 

 TOTAL  Nacionais Importados 

 Mil  

unidades  

Var. 

anual 

Var. 

acum. 

 Mil  

unidades  

Var. 

anual 

Var. 

acum. 

 Mil  

unidades  

Var. 

anual 

Var. 

acum. 

 % do  

total  

2006 1.927,70 - - 1.785,40 -   142,40 -   7,4% 

2007 2.462,70 27,8%  27,8%  2.185,60 22,4%  22,4%  277,10 94,6%  94,6%  11,3% 

2008 2.820,40 14,5%  46,3%  2.445,20 11,9%  37,0%  375,20 35,4%  163,5%  13,3% 

2009 3.141,20 11,4%  63,0%  2.652,40 8,5%  48,6%  488,90 30,3%  243,3%  15,6% 

2010 3.515,10 11,9%  82,3%  2.854,90 7,6%  59,9%  660,10 35,0%  363,6%  18,8% 

2011 3.633,20 3,4%  88,5%  2.775,20 -2,8%  55,4%  858,00 30,0%  502,5%  23,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANFAVEA, 2011, p. 65, 71, 72; 2012, p. 2. 



106 

 

 

 

Tabela 5 – Produção e Exportação de veículos no Brasil 

 

Ano 

 Produção  Exportação  

 Mil  

unidades  

Var. 

anual 

Var. 

acum. 

 Mil  

unidades  

Var. 

anual 

Var. 

acum. 

% da 

produção 

2006 2.403,70 - - 634,50 - - 26,4%  

2007 2.822,30 17,4%  17,4%  634,60 0,0%  0,0%  22,5%  

2008 3.054,70 8,2%  27,1%  568,60 -10,4%  -10,4%  18,6%  

2009 3.075,40 0,7%  27,9%  368,00 -35,3%  -42,0%  12,0%  

2010 3.381,70 10,0%  40,7%  502,80 36,6%  -20,8%  14,9%  

2011 3.406,20 0,7%  41,7%  541,60 7,7%  -14,6%  15,9%  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANFAVEA, 2011, p. 60, 76; 2012, p. 1. 

 

Apesar de não ter apresentado um desempenho notório em 2011, o crescimento acumulado 

das vendas (88,5%) e da produção de veículos (41,7%) entre 2006 e 2011 representou um 

bom resultado para o país. Contudo, estes números demonstram um aspecto importante a se 

considerar: o fato de as vendas terem crescido mais do que o dobro da produção revela que 

esse crescimento vem sendo alimentado fortemente por importações, que aumentaram 502,5% 

no mesmo período, chegando a 858 mil veículos em 2011. Com efeito, em 2006 os 

importados representavam apenas 7,4% do total de veículos vendidos, mas obtiveram 

participação crescente no período, atingindo 23,6% do mercado interno em 2011. Cumpre 

notar que a parcela dos importados atingiu a sua marca histórica no mês de dezembro de 

2011, quando responderam por 27% de todos os licenciamentos de veículos novos no Brasil 

(ANFAVEA, 2012, p. 3). 

 

Ao contrário das importações, por sua vez, as exportações brasileiras de veículos seguem 

perdendo espaço no mercado mundial, e reduzindo a sua participação na produção nacional. 

Em 2006 foram exportados 26,4% da produção de veículos, enquanto em 2011 essa parcela 

foi reduzida para apenas 15,9%. Segundo a Anfavea (2011, p. 12), embora as importações 

tenham um aspecto positivo, tornando o mercado mais competitivo e favorecendo o 

consumidor, deve-se considerar que, com o aumento das importações, deixa-se de produzir 

mais no país, o que poderia gerar mais investimentos, emprego e consumo, em um círculo 

virtuoso para a economia brasileira. Observa-se no Gráfico 9 a evolução da venda de veículos 

importados e da produção nacional, nos últimos cinco anos, com destaque para as quedas da 

produção verificadas nos primeiros meses da crise financeira mundial deflagrada em 2008, e 

ao longo de 2011. 
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Gráfico 9 – Produção de veículos e licenciamento de importados no Brasil. 

Fonte: MF-SPE, 2012, p. 5. 
Nota: Média móvel trimestral com ajuste sazonal, em unidades. 

 

O Sindipeças (2011, p. 7) alega que está em curso um processo de desindustrialização no 

nosso país, que atinge fortemente também o setor de autopeças, observando-se no comércio 

internacional uma ampliação das exportações de produtos industriais de outros países 

emergentes, como China e Índia, ao passo que o Brasil vem perdendo espaço nestes 

segmentos, aumentando suas exportações de produtos primários e suas importações de bens 

industrializados. Historicamente o segmento de autopeças foi superavitário na balança 

comercial, porém tem enfrentado sucessivos déficits nos últimos anos. Em 2011, o setor 

encerrou a balança comercial com déficit de US$ 4,6 bilhões, com alta de 30,9% em relação 

ao observado em 2010. As exportações no segmento atingiram US$ 11,1 bilhões e as 

importações, US$ 15,8 bilhões. De maneira geral, as exportações avançaram 15,9%, enquanto 

as importações cresceram 20,0%, na comparação com o ano anterior (SINDIPEÇAS, 2011, p. 

8-9; 2012, p. 1). Apresenta-se na Tabela 6 a evolução das exportações, importações e do 

resultado na balança comercial do setor de autopeças brasileiro, enquanto no  

Gráfico 10 observa-se a sua evolução histórica desde 1989, bem como a forte tendência de 

aumento do déficit, verificada nos últimos quatro anos. 

 

  



108 

 

 

 

Tabela 6 – Exportações, importações e resultado do setor de autopeças no brasileiro. 

 

Ano 
Exportações 

(US$ bilhões) 

Var.  

(%) 

Importações 

(US$ bilhões) 

Var.  

(%) 

Resultado 

(US$ bilhões) 

Var.  

(%) 

2001 3,67 -3,9% 4,21 -0,7% -0,53 28,8% 

2002 3,89 5,9% 3,99 -5,2% -0,10 -82,1% 

2003 4,79 23,1% 4,33 8,6% 0,46 -584,3% 

2004 6,06 26,4% 5,60 29,2% 0,46 -0,1% 

2005 7,49 23,6% 6,65 18,9% 0,83 80,2% 

2006 8,76 17,1% 6,78 1,9% 1,98 138,8% 

2007 9,13 4,2% 9,22 35,9% -0,08 -104,2% 

2008 10,07 10,3% 12,61 36,8% -2,54 2913,7% 

2009 6,64 -34,1% 9,12 -27,6% -2,49 -2,0% 

2010 9,60 44,7% 13,15 44,1% -3,55 42,6% 

2011 11,13 15,9% 15,78 20,0% -4,64 30,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do SINDIPEÇAS (2011, p. 8-9; 2012, p. 1). 

 

 
 

Gráfico 10 – Evolução da balança comercial no setor de autopeças do Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Sindipeças, 2011, p. 8-9; 2012, p. 1. 

 

Nos capítulos a seguir, apresentam-se dois estudos de caso representativos, de subsidiárias 

brasileiras que participaram em processos de internacionalização de suas empresas. Os casos 

apresentados estão assim organizados: inicialmente descreve-se a empresa estudada e a sua 

subsidiária no Brasil, em seguida apresentam-se os processos de internacionalização que 

contaram com a participação dessa subsidiária, e, por fim, é feita a análise dos fatores 

relacionados com essa participação. 
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5 ESTUDO DE CASO DA MAGNETI MARELLI COFAP 

 

A Magneti Marelli (MM) é uma empresa italiana de autopeças com presença internacional, 

controlada pelo grupo Fiat, que se posiciona atualmente como um dos líderes mundiais no 

desenvolvimento e na produção de sistemas e componentes de alta tecnologia para a indústria 

automotiva. Este estudo de caso tem como objeto uma das nove linhas de negócio da empresa, 

a sua unidade de amortecedores, também conhecida por Magneti Marelli Cofap (MM Cofap).  

 

São apresentadas e discutidas as experiências de internacionalização da MM Cofap, 

enfatizando-se o papel desempenhado pela sua subsidiária brasileira nos processos. Cumpre 

notar que essa subsidiária foi criada pela MM há cerca de quinze anos, por meio da aquisição 

de uma empresa brasileira então denominada Cofap. Na época da aquisição, a marca Cofap já 

era mundialmente reconhecida como sinônimo de qualidade e robustez em uma série de 

produtos, destacando-se entre eles os amortecedores veiculares, produzidos pela divisão que 

foi incorporada pela MM.  

 

A Magneti Marelli Cofap foi selecionada para compor um dos estudos de caso em função de 

sua importância para o setor de autopeças mundial, e porque se conhecia previamente a 

atuação da sua subsidiária brasileira em processos de expansão dos negócios do grupo para 

outros países, em virtude de uma pesquisa realizada por este autor em 2010, como parte de 

uma das disciplinas cursadas durante o programa de mestrado. A grande relevância da Cofap 

para o setor de autopeças brasileiro, no período que antecede sua aquisição pela multinacional 

italiana, também foi um importante fator motivador para seleção desse caso para integrar esta 

dissertação. 

 

 

5.1 O grupo Magneti Marelli 

 

A Magneti Marelli (MM) foi fundada em 1919 na Itália, com metade do capital integralizado 

pela Fiat Torino e a outra metade pela Ercole Marelli & Co. Em 1967, a Fiat adquiriu as ações 

da Ercole Marelli e assumiu o controle integral da empresa. O grupo atuou em diversos 

segmentos de mercado ao longo de sua história, passando por vários processos de fusões e 

aquisições, até que, no final da década de 1990, concentrou seu foco no desenvolvimento e na 

produção de sistemas e componentes para veículos. Em outubro de 2002 o grupo Fiat decidiu 
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transformar a MM em uma holding, agrupando todas as suas unidades de autopeças, até essa 

ocasião independentes.  

 

Desde então a MM iniciou uma nova fase, tendo como objetivo de médio e longo prazo 

fortalecer sua própria posição competitiva e sua solidez econômico-financeira, enquanto 

empresa de autopeças.  A sede do grupo MM fica atualmente em Corbetta, na região 

metropolitana de Milão, na Itália. A empresa considera que sua missão, como fornecedor 

mundial de componentes automotivos, é tornar suas tecnologias essenciais disponíveis para 

seus clientes finais a um preço aceitável, combinando alta qualidade, tecnologia e 

flexibilidade em uma oferta competitiva. Por meio de um processo contínuo de inovação e 

sustentabilidade ambiental, a MM incorpora o seu know-how e expertise abrangente em 

eletrônica, ao desenvolvimento de sistemas inteligentes, para segurança ativa e passiva de 

veículos, conforto embarcado e tecnologias para sistemas de motorização (MARELLI, 2012).  

 

O grupo MM obteve €5,9 bilhões de faturamento em 2011, com crescimento de 8,5% em 

relação ao ano anterior, contando com 34,8 mil colaboradores, distribuídos em 83 unidades de 

produção, 12 centros de P&D e 26 centros de aplicação, e com operações em 18 países: Itália, 

França, Alemanha, Espanha, Polônia, República Tcheca, Rússia, Eslováquia, Turquia, 

Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, China, Japão, Índia, Malásia e África do Sul.  De 

acordo com o último relatório anual da Fiat (2012, p. 76, 114), o lucro comercial da MM em 

2011 foi de €181 milhões, quase o dobro dos €98 milhões obtidos no ano anterior, aumento 

que foi obtido devido ao aumento no volume de vendas e na eficiência da manufatura, que 

compensaram as pressões de custo dos altos preços dos materiais.  Entretanto, devido a custos 

de reestruturação e outros não usuais, o seu lucro operacional caiu de €73 milhões em 2010 

para €27 milhões em 2011. 

 

A MM atua nas seguintes áreas de negócio:  

i) Iluminação automotiva (sistemas para iluminação dianteira e traseira);  

ii) Sistemas para motores (powertrain) (sistemas de controle para motores a diesel, 

gasolina, álcool e multicombustíveis; caixas de engrenagens de transmissão 

semiautomática “Freechoice”);  

iii) Sistemas eletrônicos (clusters de instrumentos, telemática e entretenimento informativo 

(infotainment), eletrônica embarcada e para iluminação);  
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iv) Sistemas de suspensão (amortecedores, suspensões e sistemas dinâmicos 

(amortecedores controlados eletronicamente));  

v) Sistemas de exaustão (escapamentos, catalizadores e silenciadores);  

vi) Módulos e componentes plásticos para veículos; 

vii) Peças e serviços de reposição (aftermarket);  

viii) Motorsport (sistemas eletrônicos e eletromecânicos com tecnologia de ponta, 

específicos para competições como Fórmula 1, Moto GP, SBK e WRC). 

 

As suas linhas de negócio de alta tecnologia (iluminação, powertrain e sistemas eletrônicos) 

foram responsáveis em 2011 por 58% da receita total do grupo, como mostra o Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 – Porcentagem da receita da MM em 2011 por unidade de negócio. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados de FIAT, 2012, p. 114-116.  

 

A empresa se posiciona no mercado como “sistemista”, fornecendo componentes e sistemas 

diretamente para as principais montadoras da Europa, Ásia e das Américas. Os investimentos 

totais representaram 8,3% do faturamento anual do grupo, sendo 5,4% somente em P&D, com 

cerca de três mil funcionários envolvidos com inovação de produto e melhorias de processo, 

em seus centros de tecnologia localizados em quatro países (Itália, França, Alemanha e 
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Brasil), e nos centros de aplicação. Pode-se observar na Figura 12 a presença mundial do 

grupo Magneti Marelli, com suas fábricas, centros de P&D e de aplicação. 

 

 

Figura 12 – Presença da Magneti Marelli no mundo. 

Fonte: Apresentação corporativa fornecida pela MM COFAP.  

 

Criou-se em 2004, na unidade Powertrain, um modelo de cooperação entre a indústria e o 

mundo acadêmico denominado JRAUM (Joint Research Area University Marelli). Esse 

modelo posteriormente foi estendido para as outras unidades de negócio - segundo estimativa 

da empresa, atualmente 20% das atividades de P&D estão cobertos por acordos de cooperação 

com universidades e institutos de pesquisa, em especial para desenvolvimento de pesquisa 

básica. A partir desse modelo, constituiu-se na Itália uma rede com dez grandes laboratórios 

virtuais, denominada LAB NET, para atender as necessidades de pesquisa básica de três hubs 

tecnológicos: (i) Mechatronics and Automation; (ii) Design and Simulation; e (iii) New 

materials, linings and nanotechnologies. O propósito destes laboratórios virtuais é 

potencializar as sinergias de centros de pesquisa da MM e de instituições acadêmicas. 

 

Todas as linhas de negócio da Magneti Marelli estão presentes no Brasil, com instalações em 

oito cidades de dois estados, na região sudeste do país: Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo, Hortolândia e Amparo (SP), além de Contagem, Itaúna e Lavras (MG), empregando 

cerca de oito mil funcionários, distribuídos em 13 unidades produtivas, de 9 plantas 

industriais. Dentre as atividades de P&D da MM no Brasil, destaca-se o mais avançado centro 

de pesquisa da América do Sul, na área de motores e aplicações veiculares, da unidade 

Powertrain, no qual foi desenvolvida a tecnologia para motores com Flex Fuel (bicombustível 
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Flex). Esse centro tecnológico também é um beneficiário da cooperação da MM com 

instituições de pesquisa e universidades. A Figura 13 ilustra a atuação das unidades de 

negócio da MM, naqueles que são considerados pela empresa como os “países de melhores 

custos”. 

Figura 13 – Unidades de negócio da Magneti Marelli nos “países de melhores custos” 

Fonte: Apresentação corporativa fornecida pela MM COFAP.  

Nota: Mantidos os textos originais em inglês. 

 

Conforme já mencionado, desenvolve-se este estudo de caso na unidade de amortecedores, 

MM Cofap, cuja subsidiária brasileira participou de alguns processos de internacionalização. 

Essa linha de negócio foi criada em 1997 no grupo MM, a partir da aquisição da divisão de 

amortecedores da Cofap, uma empresa brasileira que já atuava nesse segmento. No intuito de 

facilitar a compreensão da trajetória dessa subsidiária, apresentam-se a seguir os antecedentes 

do processo de aquisição, iniciando-se pela história da Cofap enquanto empresa brasileira, 

abordando-se em seguida os fatores que levaram a MM a decidir criar sua unidade de 

amortecedores, culminando com a compra da Cofap e sua integração ao grupo MM. 

 

 

5.2 Cofap – uma multinacional brasileira de autopeças 

 

Entendeu-se que seria importante, para os propósitos dessa pesquisa, apresentar uma 

descrição consistente do processo evolutivo da Cofap, no período anterior à sua aquisição. A 
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biografia autorizada de seu fundador, escrita por Maria Lúcia Doretto (2006), foi a principal 

fonte de informações sobre a empresa, além de dados obtidos em entrevistas e pesquisa 

documental. Sendo assim, apresenta-se neste item um breve resumo dos fatos ocorridos, desde 

a fundação da Cofap, até sua compra pela MM. Os leitores interessados em obter mais 

informações sobre a história da Cofap, com maior riqueza de detalhes, podem se dirigir ao 

APÊNDICE 2 deste documento. 

 

A Companhia Fabricadora de Peças (Cofap) foi fundada em 1951 em Mauá, uma das cidades 

do chamado ABC, na região metropolitana de São Paulo, e foi presidida por mais de quatro 

décadas por Abraham Kasinsky, importante personagem na história da indústria brasileira, 

filho de um casal de imigrantes russos, que nasceu em 1917 em São Paulo, aonde viveu até o 

final de sua vida, em 2012. Quando percebeu que a revenda de autopeças Três Leões, iniciada 

por seu falecido pai, na qual ele havia trabalhado durante muitos anos, estaria com os dias 

contados se continuasse dependendo de produtos importados, o empresário convenceu o seu 

irmão Bernardo a investir em uma fábrica, e com ele criou a Cofap.  

 

A empresa cresceu rapidamente, abrindo o seu capital e lançando suas ações no mercado em 

1974. Ao final da década de 1980, a Cofap já havia se posicionado como a maior produtora de 

autopeças da América Latina, e a 62ª empresa industrial privada do país, mantendo-se ainda 

integralmente brasileira. Nessa ocasião empregavam-se mais de 16 mil pessoas em suas 

operações, com uma receita operacional bruta anual de US$ 704 milhões e lucro líquido de 

U$ 63,1 milhões, e com cerca de 2% do faturamento investidos em P&D. No decorrer daquela 

década o total de países atendidos por suas exportações foi ampliado de 80 para 92. 

 

Apesar das enormes dificuldades enfrentadas pelo segmento de autopeças no país a partir de 

1990, com a implantação do plano econômico Brasil Novo e com a abertura do mercado para 

veículos e peças importadas, o Grupo Cofap conseguiu reverter os prejuízos dos primeiros 

nove meses, e fechar aquele ano com um pequeno lucro de US$ 2,15 milhões. Nos anos que 

se seguiram, a Cofap empreendeu uma série de iniciativas de reorganização e flexibilização 

de suas fábricas, diante da nova realidade do mercado brasileiro de autopeças. O número de 

empregados do grupo, que tinha atingido o pico de 22 mil, passou a 13,6 mil em 1990 e caiu 

para 9,3 mil em 1994. 
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Em 1996 a Cofap completou 45 anos, convivendo com a crescente concorrência de autopeças 

importadas no mercado interno, porém competindo em qualidade, tecnologia e preço com os 

maiores produtores mundiais, mediante um trabalho contínuo para racionalizar a automação 

de seus processos produtivos e aperfeiçoar a tecnologia dos produtos, materiais e sistemas 

logísticos. Sua receita operacional bruta naquele ano foi de US$ 770 milhões, com US$ 146 

milhões em exportações e lucro de US$ 25,9 milhões (3,4% do total faturado). Foram 

investidos cerca de US$ 15 milhões (1,9% do faturamento) em P&D, com investimentos 

totais de 5,2% do mesmo montante. 

 

Constituído por um conglomerado de 18 empresas, o grupo Cofap encerrou o ano de 1996 

como a maior empresa de autopeças da América Latina, posicionada entre os três maiores 

fabricantes mundiais de componentes de motores, e entre os cinco maiores de amortecedores. 

Além destes segmentos, o grupo tinha presença marcante como fabricante e fornecedor global 

de sistemas de exaustão, fundições, sinterizados, eletrônica embarcada e produtos de 

poliuretano, em mais de 100 países, para os mercados de OEM (Original Equipment 

Manufacturer) e de reposição. Nessa ocasião a Cofap já havia iniciado o seu processo de 

internacionalização, operando fábricas na Europa (Portugal) e na Argentina, além de ter 

começado a construção de uma nova fábrica de amortecedores nos EUA, integrando assim o 

seleto grupo das empresas multinacionais brasileiras. 

  

Em relação às atividades de P&D e inovação, no final da década de 1970 a Cofap inaugurou 

dois centros tecnológicos de pesquisa (CTPs) para componentes de motores e para tecnologias 

de suspensão veicular, em especial amortecedores. Este último permitiu o desenvolvimento de 

produtos com tecnologia própria da empresa, aumentando a sua nacionalização, e também a 

realização de parte dos testes de componentes em laboratório, com grande economia de 

tempo. A Cofap contava também com uma unidade volante, construída como um verdadeiro 

laboratório sobre rodas, com o propósito de realizar testes de componentes prontamente, nas 

instalações das próprias montadoras. Entre os diversos avanços tecnológicos obtidos pelas 

pesquisas desse centro destaca-se o lançamento do amortecedor pressurizado, em 1985, e do 

amortecedor eletrônico, em 1987, considerado o primeiro amortecedor inteligente do país. 

 

Em virtude de inúmeros conflitos familiares e sucessórios, que se prolongaram por vários 

anos, Abraham Kasinsky acabou perdendo o apoio que lhe conferia o controle acionário da 

Cofap, culminando com a aquisição da empresa por dois grupos estrangeiros. Uma parte das 
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ações do grupo foi comprada em abril de 1997 pela multinacional de autopeças alemã Mahle, 

e o restante em outubro do mesmo ano, pela italiana Magneti Marelli, que passou a ser a sua 

controladora. Pouco tempo depois o conglomerado Cofap original foi dissolvido, e as suas 

operações foram repartidas entre os dois acionistas, ficando para a Mahle a unidade de 

componentes de motores, e para a MM as linhas de amortecedores, exaustão e peças 

sinterizadas. As outras operações da Cofap, que não faziam parte do core business da MM 

nem da Mahle, foram vendidas no mercado, para outras empresas interessadas. 

 

 

5.3 Criação da unidade de amortecedores MM Cofap 

 

No ano de 1997, a empresa norte-americana Arvin, que tinha uma planta instalada dentro de 

um complexo industrial da Fiat, em Melfi, na Itália, e fornecia amortecedores estruturais para 

essa montadora, decidiu sair daquele país e deixar o mercado mundial de amortecedores. Na 

ocasião a Fiat considerou que o amortecedor era um componente estratégico do veículo, e 

definiu que a Magneti Marelli (MM) deveria criar uma unidade de negócio com essa 

competência. Dentre as possibilidades avaliadas para se atingir esse objetivo, decidiu-se 

buscar uma oportunidade para adquirir uma empresa já estabelecida, com tecnologia e 

produto apropriados, e que contasse com presença relevante no mercado automotivo mundial. 

Avaliaram-se duas alternativas para essa aquisição, uma empresa alemã e outra brasileira, 

considerando-se, por fim, que essa última estaria mais bem posicionada para atender aos 

interesses estratégicos da MM e da Fiat. Pesaram a favor da escolha da Cofap a sua liderança 

tecnológica e em vendas de amortecedores na América Latina e o fato de que, na época, a 

empresa já era fornecedora da Fiat no Brasil há muitos anos, tendo inclusive participado do 

desenvolvimento de um carro mundial da montadora, o Fiat Punto. 

 

A unidade de amortecedores da MM foi criada ainda em 1997, por meio da aquisição da 

empresa brasileira Cofap, com os seguintes objetivos: (i) incorporar esse produto e suas 

tecnologias ao portfolio do grupo, principalmente para suprir as necessidades da Fiat nos 

diversos países onde esta atua; e (ii) ampliar a presença da Magneti Marelli no mercado 

automobilístico latino-americano. Antes da aquisição da Cofap, a MM produzia apenas 

suspensões, não possuindo tecnologia nem conhecimento de mercado para fabricação de 

amortecedores. Assim, os amortecedores utilizados nos veículos da Fiat eram sempre 

fornecidos por outras empresas. Em virtude da força da marca Cofap, a unidade de 
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amortecedores do grupo foi denominada Magneti Marelli Cofap, sendo assim reconhecida até 

os dias de hoje, dentro e fora da empresa. 

 

Pouco tempo depois, novamente seguindo orientação da Fiat, a MM adquiriu a fábrica de 

amortecedores da Arvin na Itália, citada anteriormente, e decidiu transferir para essa planta a 

tecnologia existente na Cofap no Brasil. Essa decisão foi tomada em conjunto com a equipe 

técnica brasileira, que avaliou as duas tecnologias, e concluiu que a relação custo-benefício 

dos produtos da Cofap seria mais adequada para a MM fornecer os componentes que eram 

aplicados aos veículos produzidos pela Fiat, naquele site fabril. Após o processo de 

transferência de tecnologia, realizado em 1999 pela equipe da subsidiária brasileira, passou-se 

a fabricar também na Itália os amortecedores com tecnologia originária da Cofap brasileira.  

 

Desde então a unidade de amortecedores (MM Cofap) cresceu muito, alcançando em 2010 o 

faturamento de €393 milhões, i.e. 7,2% do faturamento total do grupo MM, empregando cerca 

de 4.600 funcionários. Além de amortecedores, essa unidade produz molas a gás, peças 

sinterizadas e camisas de cilindro para blocos de alumínio. Os investimentos totais da unidade 

em 2010 atingiram 4,4% do faturamento, com 2,5% do montante faturado tendo sido 

investidos em seus centros de P&D e aplicação, localizados no Brasil e em quatro outros 

países: Itália, Polônia, EUA e Índia. Sua operação produtiva também se expandiu no âmbito 

internacional; atualmente a MM Cofap conta com unidades fabris no Brasil, Polônia, Estados 

Unidos e Índia, além de uma fábrica nova, que está sendo construída na China. Entretanto, as 

experiências de internacionalização da MM Cofap serão tratadas em itens específicos mais 

adiante, uma vez que constituem o principal foco deste estudo de caso.  

 

 

5.4 Papel da subsidiária brasileira na organização 

 

Para se elucidar o papel da subsidiária brasileira estudada, apresentam-se aqui alguns aspectos 

relevantes da estrutura organizacional do grupo MM, em especial aqueles ligados à sua 

unidade de amortecedores, que podem revelar como a Cofap foi integrada à corporação. 

Observa-se na Figura 14 que os 34,8 mil funcionários da empresa atualmente estão 

organizados em algumas funções centrais (corporativas) e em dez unidades de negócio. 

Também estão presentes na estrutura oito cargos executivos, para os representantes de países 

ou regiões, que são conhecidos internamente como “homem país”. 
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Figura 14 – Estrutura organizacional do grupo Magneti Marelli. 

Fonte: MARELLI, 2012. 

Nota: Mantidos os textos originais em inglês. 

 

Apesar da grande proximidade dos negócios, a unidade de suspensões da MM tem uma 

estrutura apartada, com sede na Itália e com um CEO (Chief Executive Officer) próprio, 

também subordinado ao presidente do grupo. A adoção da subsidiária brasileira como sede 

operacional da unidade de amortecedores MM Cofap evidencia a sua grande importância 

estratégica para o grupo. O dirigente brasileiro responde pelo resultado global dessa unidade 

de negócio, sendo assim, além dos seis diretores presentes no Brasil, está previsto na estrutura 

organizacional que os gestores das demais subsidiárias se reportam funcionalmente a ele, 

como representado na Figura 15. Visando simplificar a leitura desta dissertação, a partir deste 

ponto a subsidiária brasileira da MM Cofap será referenciada como MM Cofap Brasil.  

 

De acordo com um dos executivos entrevistados, pode-se dizer que a MM Cofap Brasil tem 

um “mandato” para gerenciar a operação da unidade de amortecedores como um todo, se 

comportando, para alguns assuntos, como uma espécie de “matriz”. Em outros aspectos, 

porém, sua estrutura está subordinada à direção do grupo Magneti Marelli. Toda definição de 

estratégia, estrutura, investimentos e contratações precisa de uma aprovação corporativa na 

Itália, antes de sua implantação. Por outro lado, a coordenação dos processos de transferência 

de tecnologia é feita diretamente pela subsidiária brasileira, uma vez que o know-how e 
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expertise de amortecedores estão no Brasil. Desta forma, a MM Cofap Brasil representa uma 

fonte de conhecimento para as outras subsidiárias, atuando como um centro de excelência 

para essa linha, e coordenando o desenvolvimento de inovações em tecnologias, produtos e 

processos de fabricação. Apresentam-se no item a seguir mais detalhes sobre estes aspectos. 

 

 

Figura 15 – Organograma da Magneti Marelli Cofap 

Fonte: Elaborado pelo autor, com informações fornecidas pela MM COFAP. 

 

 

5.5 Competências essenciais e inovação tecnológica 

 

Na ocasião de sua aquisição, conforme mencionado anteriormente, a Cofap já dominava as 

competências essenciais para o projeto e a fabricação de amortecedores. Esse foi um dos 

principais atrativos para a MM criar sua unidade de amortecedores por intermédio de sua 

compra, além de sua destacada posição como fornecedora desse produto na América Latina. 

Desde 1979 o centro tecnológico de amortecedores da Cofap já contava com instalações 

apropriadas, e com uma equipe altamente qualificada de engenheiros e técnicos, para realizar 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), tanto de produto quanto de processos. A empresa 

adquirente Magneti Marelli não possuía know-how de produto nem conhecimento desse 

mercado, sendo assim o centro de competência mundial para amortecedores é mantido até 

hoje no Brasil, onde se concentra a maioria das atividades de inovação tecnológica e P&D. 

 

Com o intuito de direcionar a estratégia tecnológica de suas diferentes unidades, são traçadas 

diretrizes corporativas genéricas, a partir da missão, da visão, dos valores e dos objetivos 

estratégicos do grupo MM. Essas diretrizes também estão alinhadas com as estratégias do 
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grupo Fiat, seu controlador. Com base nesse direcionamento, cada unidade de negócio tem 

autonomia para elaborar e propor à direção geral da MM a sua própria estratégia tecnológica, 

apoiada em informações de mercado, dos clientes e concorrentes, bem como no 

acompanhamento dos avanços tecnológicos em sua área de atuação. Essa estratégia está 

sujeita à aprovação da direção corporativa da MM, na Itália. As unidades da empresa têm 

produtos e mercados específicos, sendo assim, cada uma delas elabora o seu próprio plano 

estratégico de tecnologia, com pouco ou nenhum contato com as outras – exceto no caso da 

unidade de suspensões, que tem alguma interação com a de amortecedores, em virtude da 

integração de seus produtos ao conjunto de suspensão do veículo. 

 

Os mercados de cada país ou região também possuem requisitos diferenciados, que 

influenciam o tipo de tecnologia agregada aos produtos. Na Europa, por exemplo, existem 

particularidades que precisam ser trabalhadas mais intensamente do que no Brasil, em função 

de maiores exigências regulatórias e de mercado, ilustrando que algumas tecnologias mais 

sofisticadas podem se aplicar apenas a algumas regiões, em função de suas características. Por 

outro lado, as condições das vias urbanas e rodovias no Brasil e na Índia, por exemplo, 

diferem das existentes nos EUA e na Europa, exigindo produtos diferenciados. São avaliados, 

em cada caso, os produtos fornecidos e os veículos nos quais serão aplicados, bem como o seu 

posicionamento perante os concorrentes, em termos de tecnologia, qualidade e custo.  

 

A subsidiária brasileira tem total autonomia para atividades de P&D, do ponto de vista 

técnico, mas a verba e a estratégia precisam ser aprovadas previamente pela matriz do grupo. 

A unidade de amortecedores tem uma área de engenharia no Brasil, responsável também por 

P&D, além de dois centros técnicos (CTs), nos EUA (Auburn Hills, MI) e na Europa (Torino, 

Itália). O plano estratégico de tecnologia é comum, para todos os CTs, cuja coordenação é 

feita a partir da subsidiária brasileira. Caso haja um tema de projeto específico, esse é 

apresentado para a diretoria de engenharia, que aprova, prioriza e gerencia o portfolio de 

projetos. Adicionalmente à estrutura mencionada, há um CT na Polônia, que funciona como 

uma extensão do CT da Itália, além de um centro de aplicação (CA) junto à fábrica na Índia e 

outro em construção na China, para testes de validação e aplicação de produtos. A estrutura 

organizacional que suporta essas atividades emprega cerca de 200 pessoas, das quais quase 

80% estão no Brasil, e a gestão fica a cargo do diretor de engenharia, como mostra o 

organograma apresentado na Figura 16.  
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Figura 16 – Organograma da área de engenharia da MM Cofap. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com informações fornecidas pela MM Cofap. 

 

Os CTs englobam as seguintes atividades: projetos de novos produtos, desenvolvimento e 

otimização de processos; aplicações de amortecedores em novos veículos, em conjunto com 

as montadoras clientes; ensaios de desempenho e durabilidade, em componentes e produtos; 

além do desenvolvimento de fornecedores. Logo após a aquisição da Cofap, ainda em 1997, 

foi criada uma área de engenharia de inovação (localizada no Brasil até hoje), com a missão 

de desenvolver novas tecnologias não disponíveis na empresa e novos materiais para uso em 

amortecedores. Com o passar dos anos, o portfolio de inovações foi aumentando. A 

tecnologia foi difundida também para o centro técnico da Itália, que desenvolve inovações 

focadas no mercado europeu. 

 

A MM Cofap possui instalações próprias para P&D e engenharia (laboratórios, oficinas), 

sendo que o centro mais importante é o brasileiro, concentrando também cerca de 80% dos 

equipamentos. Há vários instrumentos de teste, no laboratório do CT brasileiro e também em 

três ônibus, que foram adaptados para operarem como laboratórios volantes, que permitem a 

realização de ensaios e testes junto aos diferentes clientes da empresa. Existe também uma 

pista de provas interna, para testes de amortecedores instalados em veículos, no terreno da 

MM Cofap Brasil, em Mauá. 

 

Os outros CTs (Itália e EUA) também têm certa autonomia, porém com instalações de menor 

capacidade e equipes reduzidas. No CT da Polônia, cujo laboratório fica junto à fábrica, são 

feitos testes de novos produtos durante o tryout das linhas (em geral seis meses antes do início 

da produção), para apoiar o controle da qualidade e a validação dos processos. Quando são 
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necessários testes mais sofisticados, aciona-se o CT brasileiro, que disponibiliza pessoal e 

equipamentos necessários. Em relação à formação acadêmica, segundo os entrevistados, além 

dos experientes engenheiros e especialistas que fazem parte das equipes, atualmente o CT da 

Itália conta com dois doutores, nas áreas de eletrônica e controle, ao passo que no CT 

brasileiro há um mestre e três mestrandos em formação.  

 

Apresentou-se aos entrevistados uma escala que classifica os centros de P&D em sete níveis 

de complexidade, recuperada do referencial teórico deste trabalho (ver Quadro 2 à página 70). 

Solicitou-se em seguida que os diversos centros fossem classificados segundo essa escala. De 

acordo com eles, a subsidiária brasileira se encontra no nível 7 (máximo), desenvolvendo 

inclusive pesquisa básica; o CT da Europa (Itália/Polônia) chega até o nível 5, com o 

desenvolvimento de novos produtos, a partir de tecnologias básicas já dominadas pela 

empresa; e o CT dos EUA está no nível 3, fazendo adaptações de produtos existentes ao 

mercado local. Ressaltou-se, porém, que o CT dos EUA deverá evoluir futuramente até o 

nível 5, e que se pretende criar centros de P&D também na Índia e na China.  

 

Segundo os entrevistados, as subsidiárias têm autonomia para desenvolver inovações locais, 

porém as informações são compartilhadas com todos, nas fases iniciais de projeto, para se 

evitar a duplicidade de trabalhos e potencializar as sinergias entre as equipes. Destacou-se 

ainda que os centros do Brasil e da Itália possuem capacidades para desenvolvimento e 

inovação em tecnologia e produto, atendendo toda a unidade de amortecedores, enquanto 

Brasil e Polônia têm competência na área de processos, para produção de conhecimento e 

transferência para outras subsidiárias. A tendência é que, no futuro, EUA, Índia e China 

tenham capacidades locais em processos e produtos já conhecidos, mas que para novos 

produtos e tecnologias o desenvolvimento permaneça concentrado no Brasil e na Itália. 

Durante as entrevistas foram destacados os mais importantes projetos de P&D em andamento, 

que se encontram listados no Quadro 3, a título ilustrativo. 
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Quadro 3 – Principais projetos de P&D em andamento na MM Cofap 

 

CT Produto / Tecnologia 
Número de 

Projetos 
Origem 

Tipo de 

Inovação 

Brasil 

Novos materiais 3 Com parceiros Radical 

Prospecção tecnológica 2 Com parceiros Radical 

Novas válvulas 2 Internos Radical 

Amortecedores integrados à suspensão 2 Com parceiros Radical 

Redução de peso 1 Interno Incremental 

Sistema de amortecimento variável 2 Com parceiros Radical 

Europa 

Amortecedores com controle contínuo Várias aplicações Interno Incremental 

Lifter (controle de altura do veículo) Várias aplicações Interno Radical 

DSV (double stage valve) 1 Externo Incremental 

Frequency dependent 1 Externo Incremental 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela MM Cofap. 

 

A MM Cofap atua com diferentes tipos de parceiros em seus projetos de P&D. Há parcerias 

com universidades, instituições de pesquisa e fornecedores, além de se contratarem, em casos 

específicos, consultores externos. Foram citados pelos entrevistados alguns parceiros da 

empresa no Brasil, relacionados a seguir: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 

Powerbust (empresa de fluidos para amortecedores); Universidade Mackenzie e Universidade 

Federal do ABC (com programas de mestrado); outras divisões do grupo MM (Powertrain e 

de componentes plásticos); além de fornecedores de componentes e matérias-primas. No caso 

da Itália, foram mencionadas as seguintes parcerias: um fornecedor sueco de eletroválvulas, 

para os amortecedores com controle contínuo; dois fornecedores de bombas hidráulicas para o 

lifter (um sueco e outro dos EUA), com aplicações em veículos da Ferrari e Lamborghini; um 

fornecedor norte-americano de eletroválvulas para o DSV (double stage valve); além de um 

fornecedor holandês, de um produto que havia sido projetado para a McLaren, e que foi 

adaptado para clientes da MM no segmento de carros de luxo. 

 

 

5.6 Aprendizagem e difusão de conhecimento na MM Cofap 

 

Para capacitação dos novos funcionários da MM Cofap, existem processos de 

desenvolvimento de pessoas, geridos pela área de recursos humanos (RH), contemplando 

planos de treinamento e a presença de facilitadores do RH nas diversas áreas da empresa. 
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Contudo, quando é preciso conhecer e absorver uma nova tecnologia, é feita dentro do projeto 

específico a capacitação de uma pessoa, que fica encarregada de difundir os conhecimentos 

adquiridos para o restante da equipe, por meio de reuniões, cursos internos ou workshops. A 

preparação de instrutores, quando necessária, é de responsabilidade de cada área. 

 

Na engenharia da MM Cofap Brasil foi criada uma área específica para gestão de 

conhecimento, responsável pela apropriação e difusão de conhecimento e tecnologia para o 

restante da empresa, e que cuida das ferramentas e dos meios para compartilhamento do 

know-how produzido. Toda a tecnologia de produtos e processos fica armazenada em uma 

plataforma de software centralizada, a partir da qual os conhecimentos são difundidos para as 

outras áreas e subsidiárias. O foco prioritário dessa equipe é oferecer treinamento e suporte, 

nos softwares de gestão do conhecimento utilizados, bem como aprimorar continuamente essa 

plataforma de colaboração. 

 

Porém é inconcebível transmitir, somente com os sistemas de colaboração, todas as 

informações necessárias para o entendimento completo dos produtos e de seus processos de 

fabricação, especialmente quando se está implantando uma nova subsidiária no exterior. A 

despeito disso, não há uma estrutura dedicada ao processo de difusão de conhecimento e 

transferência de tecnologia para outras subsidiárias, sendo empregados os mesmos recursos 

das equipes de engenharia, em geral no formato de “treinamento em serviço” (training on the 

job). Por conseguinte, segundo os entrevistados, quando há uma expansão internacional em 

curso, as equipes da engenharia ficam extremamente sobrecarregadas, acumulando os 

trabalhos do dia-a-dia com as atividades de transferência de tecnologia e internacionalização. 

 

 

5.7 Amortecedores traseiros versus dianteiros 

 

Considerou-se pertinente incluir aqui uma breve explanação do princípio de funcionamento e 

dos tipos de amortecedores automotivos, para facilitar o entendimento das análises 

apresentadas no decorrer deste estudo de caso. As informações aqui apresentadas foram 

extraídas dos sites Howstuffworks (2012) e Wikipedia (2012a), e de diversos links obtidos a 

partir dos mesmos.  
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Os amortecedores têm como função controlar as oscilações da suspensão, mantendo as rodas 

em contato permanente com o solo e estabilizando a carroceria, visando propiciar conforto, 

segurança e estabilidade ao veículo, bem como prevenir o desgaste excessivo dos demais 

componentes da suspensão e dos pneus. Para tanto, os amortecedores controlam as ações e 

reações das molas, utilizando-se da pressão hidráulica do fluido contido em um cilindro, e 

dissipando a energia acumulada, na forma de calor. Eles são compostos basicamente por dois 

tubos e duas válvulas, uma no pistão e outra na base. Essas válvulas são responsáveis pelo 

controle das forças de amortecimento, regulando a passagem do óleo pelos tubos de pressão e 

no reservatório. Observam-se a seguir a representação esquemática dos componentes básicos 

de uma suspensão veicular, na Figura 17, e do amortecedor hidráulico de tubo duplo (twin 

tube), na Figura 18. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17 – Componentes da suspensão do veículo 

Fonte: HOWSTUFFWORKS, 2012, p. 2. 

Nota: mantidos os textos originais em inglês. 

 
 

Figura 18 – Amortecedor hidráulico de tubo duplo 

Fonte: HOWSTUFFWORKS, 2012, p. 3. 

Nota: mantidos os textos originais em inglês. 

 

A cada quilômetro rodado pelo veículo o amortecedor se abre e se fecha cerca de 2.600 vezes, 

ou seja, com 30.000 km de rodagem ele completa 78 milhões desses movimentos, causando 

desgaste em seus componentes internos. Atualmente os amortecedores são fundamentais nas 

suspensões veiculares, distinguindo-se dois tipos principais de suspensão: dependente e 

independente. Na suspensão dependente, também chamada de tradicional ou rígida, as 

rodas estão interligadas diretamente por meio de um eixo. Se uma das rodas se deslocar 

devido a um desnivelamento, a roda oposta também irá se deslocar. Esse tipo de suspensão é 
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formado por um conjunto mais simples, sendo empregado normalmente nas rodas traseiras 

dos veículos.  

 

A suspensão independente, também conhecida como estrutural, ou do tipo “Mc Pherson”, 

está conectada à roda de cada lado do veículo de forma independente, ou seja, se uma das 

rodas passar por um desnivelamento, somente ela será deslocada, não modificando o 

posicionamento da roda oposta. A suspensão independente é mais frágil do que a rígida, e 

exige cuidados especiais, dependendo da aplicação, sendo utilizada tipicamente nas rodas 

dianteiras do veículo. Os amortecedores nesse caso têm função estrutural, ou seja, funcionam 

como um elemento de sustentação da massa suspensa do veículo, razão pela qual são 

considerados elementos de segurança. Os amortecedores estruturais do tipo “Mc Pherson” são 

constituídos por uma série de subconjuntos, com o número total de componentes oscilando 

em torno de quarenta. Pode-se observar na Figura 19 um desenho esquemático da montagem 

básica de uma suspensão desse tipo. 

 

 

Figura 19 – Amortecedor estrutural montado em uma suspensão do tipo “Mc Pherson”. 

Fonte: HOWSTUFFWORKS, 2012, p. 4. 

Nota: mantidos os textos originais em inglês. 

 

Uma característica importante dos amortecedores de suspensões tradicionais (ou rígidas) é 

que eles geralmente são componentes menores e mais leves, acarretando um custo menor de 

transporte e logística, e viabilizando a sua fabricação em locais mais distantes das plantas das 

montadoras. Deste ponto do texto em diante estes serão chamados apenas de “amortecedores 

traseiros”, para maior simplicidade.  
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Por outro lado, o amortecedor estrutural é um conjunto maior e mais pesado, o que aumenta a 

complexidade e os custos de logística e transporte; como consequência a sua fabricação 

tipicamente é feita nas proximidades das montadoras. Esse tipo de amortecedor será 

referenciado no restante deste documento como “dianteiro” ou “estrutural”. Como se 

verificará no prosseguimento desta pesquisa, essa distinção entre amortecedores traseiros e 

dianteiros representou um fator determinante para algumas decisões estratégicas da MM 

Cofap, concernentes à localização das fábricas de cada tipo de amortecedor, notadamente em 

suas expansões internacionais. 

 

 

5.8 Processos de internacionalização da MM Cofap 

 

O setor automotivo, que inclui em sua cadeia de valor as empresas de autopeças, como a 

Magneti Marelli, é um dos que enfrenta atualmente os maiores desafios em termos de 

pressões por inovação, devido às margens de lucro declinantes e ao aumento da presença de 

novas montadoras e fabricantes de componentes no mercado global. Isso exige que as 

empresas desse segmento desenvolvam grande capacidade para buscar oportunidades em 

novos mercados e reduções de custos, notadamente por meio de expansão internacional. 

Diante desse cenário, empresas como a MM precisam elaborar estratégias cada vez mais 

eficientes de atuação internacional, para manterem-se competitivas em seus mercados. 

 

Segundo indicaram os entrevistados, a estratégia de internacionalização da MM é definida de 

forma corporativa na Itália, pelo CEO do grupo em conjunto com o conselho de administração 

da empresa, do qual também participam o diretor de desenvolvimento de negócios da MM e 

representantes da Fiat. Eles definem principalmente “para onde ir” e “de que forma”, nos 

casos de expansão internacional. Cada unidade tem a visão de seu negócio específico, 

enquanto os dirigentes corporativos da MM possuem uma visão mais geral e estratégica, 

alinhada também com os interesses estratégicos da Fiat, na qualidade de sua controladora. Por 

essa razão, o país de destino e a forma de entrada para internacionalização da empresa são 

decisões corporativas, e não específicas de cada unidade de negócio.  

 

Cumpre notar que um motivador tipicamente forte e recorrente, para se definir o destino nas 

expansões dos negócios do grupo MM, é a presença prévia da montadora Fiat no país. Por 

outro lado, para se definir a forma de entrada, há uma diretriz estratégica geral que privilegia, 
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sempre que possível, a formação de joint-ventures (JVs) para se iniciar a atuação em um novo 

país. Há uma área corporativa de desenvolvimento de negócios na MM, que é responsável 

pelo estabelecimento de parcerias estratégicas, muito experiente e desenvolvida nessa 

competência, e que tem atuado em uma série de negociações importantes do grupo. As 

atividades de análise e formalização dos contratos são conduzidas de forma centralizada por 

essa diretoria, que apoia todas as unidades de negócio da MM, até a concretização da aliança. 

 

Isso ocorre porque a MM acredita que, por intermédio de uma JV, seja possível acelerar sua 

expansão e aumentar sua competitividade, facilitando o acesso a novos mercados, uma vez 

que os recursos e conhecimentos de um parceiro local podem lhe trazer benefícios tais como: 

(i) compartilhar o risco; (ii) dividir os investimentos; (iii) atender as exigências de alguns 

países, nos quais é obrigatória a participação de um parceiro local no empreendimento; (iv) 

melhor conhecimento dos fornecedores locais; (v) em muitos casos os fornecedores praticam 

preços menores, se forem abordados por uma empresa local; (vi) maior familiaridade com 

questões envolvendo a legislação e o governo; e (vii) maior facilidade de relacionamento do 

parceiro com as instituições locais (sindicatos, imprensa, etc.). 

 

Conforme já mencionado, antes de sua venda para dois grandes grupos internacionais e 

subsequente dissolução, a Cofap (brasileira) já havia iniciado a sua internacionalização, em 

direção à Europa e Argentina, além de contar com uma planta em fase de construção nos 

EUA. Nessa ocasião, portanto, a Cofap já integrava o seleto grupo das empresas 

multinacionais brasileiras. Sendo assim, a sua equipe (que em grande parte foi preservada na 

MM Cofap Brasil) já possuía experiência com esse tipo de processo, fato que contribuiu 

muito para a participação dessa subsidiária nos novos episódios de expansão internacional. 

 

A partir da transformação da Cofap na divisão de amortecedores da MM, em 1997, iniciou-se 

uma segunda fase de internacionalização, para países como Estados Unidos, Polônia, Índia e 

China. A subsidiária brasileira desempenhou um papel de liderança nos processos de 

internacionalização dessa unidade de negócio, configurando-se como um centro de excelência 

para amortecedores, uma vez que o principal centro de P&D para essa tecnologia permaneceu 

no Brasil. A principal área envolvida nos processos de internacionalização é a gerência de 

engenharia industrial, que engloba as atividades de engenharia de manufatura e o 

desenvolvimento de novos negócios, e está subordinada à diretoria de engenharia. A área tem 
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uma equipe bastante enxuta, que conta com cerca de vinte pessoas no Brasil, distribuídas de 

acordo com a estrutura exibida na Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Organograma da área de engenharia industrial da MM Cofap. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com informações fornecidas pela MM Cofap. 

 

A engenharia industrial não cuida diretamente da operação das plantas, sua responsabilidade é 

“colocar a fábrica para funcionar”, definido os processos para os novos produtos, elaborando 

a documentação de processos, controle de qualidade, inspeções e auditoria, até que seja feito o 

tryout das linhas e equipamentos, o qual é acompanhado pela sua equipe. A partir deste ponto, 

a responsabilidade é transferida para a gerência de produção, que fica subordinada à diretoria 

industrial. Apesar de enxuta, a equipe da engenharia industrial é bastante experiente e 

qualificada, e consegue imprimir flexibilidade e agilidade na condução simultânea de diversas 

atividades, desde o acompanhamento do dia-a-dia das fábricas já implantadas (Mauá e Lavras, 

além do suporte para EUA, Polônia e Índia), até a condução dos projetos de expansão 

internacional que estão em andamento: a implantação de uma JV na China, a transferência da 

fábrica de amortecedores traseiros da Polônia para a Índia, e a criação da nova subsidiária nos 

EUA, a partir da aquisição de uma fábrica já existente nesse país. 

 

Essa área também atua na gestão da capacidade instalada e da demanda em todas as fábricas 

de amortecedores da MM no mundo, em conjunto com os respectivos diretores industriais. Os 

gerentes de processos de todas as plantas se reportam funcionalmente ao gerente de 

engenharia industrial no Brasil; nos outros países também há uma estrutura local de 

processos, porém bastante reduzida. Como não há uma estrutura dedicada especificamente aos 

projetos de expansão internacional, as prioridades da equipe de engenharia industrial precisam 
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ser definidas claramente, em cada situação, para que suas atribuições sejam desempenhadas a 

contento. Por exemplo, se estiver sendo tratado algum problema grave de qualidade em um 

cliente no Brasil, e surgir, ao mesmo tempo, uma demanda ligada aos projetos de 

internacionalização, essa última precisará aguardar até que o primeiro seja encaminhado. Na 

ocasião em que foram realizadas as entrevistas, quase metade dessa equipe estava viajando, 

envolvida em uma missão para transferência de tecnologia para a JV na China. Nesse período 

o restante da equipe acabou ficando bastante sobrecarregado, para cuidar de todos os demais 

assuntos. 

 

O gerente de novos negócios, um dos executivos entrevistados, é um dos integrantes mais 

experientes da área, tendo atuado diretamente em todos os processos de internacionalização 

realizados até hoje. Ele faz a coordenação das atividades, sob a supervisão do gerente de 

engenharia industrial, e participa ativamente de todas as fases do processo de expansão, 

contando com a colaboração dos demais especialistas da área, que são alocados nos projetos 

conforme a demanda. No período em que foram realizadas as entrevistas, estava previsto que 

esse gerente seria expatriado para a China, com previsão de permanecer por dois anos, na 

função de CTO (chief technology officer) da subsidiária que está sendo criada naquele país. 

Consequentemente, foi planejada a designação de um substituto, para assumir a sua função 

atual na equipe brasileira.  

 

Os itens subsequentes deste estudo apresentam as principais informações obtidas durante a 

investigação realizada nessa empresa. Destaca-se inicialmente o processo de expansão da MM 

Cofap para o emergente mercado indiano, por meio da formação de uma joint-venture (JV). 

Esse processo de internacionalização constitui o foco central do estudo de caso e será 

explorado em profundidade, avaliando-se a participação da subsidiária brasileira no episódio. 

As barreiras e fatores de sucesso da JV na Índia são descritas a partir da sistematização das 

informações levantadas junto aos executivos da empresa, bem como de outras fontes e dados 

pesquisados. Selecionou-se enfatizar o processo de expansão para a Índia porque este se 

mostrou o mais representativo para os propósitos da pesquisa, uma vez que ele incorpora uma 

combinação interessante de circunstâncias e fatores que enriqueceu a análise: o processo foi 

conduzido com bastante autonomia pela equipe da subsidiária brasileira; a fábrica da Índia já 

se encontra em regime de produção desde o início de 2010 (com sua ampliação em 

andamento); além disso, a unidade foi estabelecida nesse país mediante uma aliança 

estratégica (JV) com uma empresa indiana. 



131 

 

 

Na sequência desta seção do trabalho, após a exposição do caso da JV na Índia, apresentam-se 

brevemente as outras experiências de internacionalização da unidade de amortecedores da 

MM que contaram com participação da MM Cofap Brasil, aqui enumeradas: (i) implantação 

de uma fábrica de amortecedores em Melfi (Itália); (ii) conclusão da planta em Kingsport 

(EUA); (iii) transferência da planta italiana para a Polônia; (iv) tratativas para ingressar no 

mercado de amortecedores da Rússia; (v) transferência da fábrica desativada de Kingsport 

para a Polônia; (vi) criação de uma subsidiária em Pulaski (EUA) via aquisição; (vii) criação 

de uma subsidiária na China via JV; e (viii) ampliação da subsidiária na Índia, com a 

transferência da planta desativada da Polônia. 

 

 

5.8.1 Criação de uma subsidiária na Índia via joint-venture 

 

Para elaboração de seu plano estratégico quinquenal, a Magneti Marelli realizou um 

minucioso estudo de mercado, denominado “Reflexão Estratégica”, que indicou que algumas 

de suas unidades de negócio deveriam ampliar a sua atuação internacional, visando 

acompanhar a tendência crescente de globalização do mercado automotivo mundial, entre elas 

a unidade de amortecedores. Com base nesse estudo, determinou-se que essa unidade deveria 

iniciar prospecções no mercado mundial, no intuito de procurar oportunidades de negócio em 

mercados de países emergentes. 

 

O plano resultante contemplava os seguintes objetivos estratégicos: (i) ampliar a presença da 

MM no emergente mercado asiático, preferencialmente mediante associações com parceiros 

que já estivessem presentes nesse mercado; (ii) eliminar o gap tecnológico e expandir a 

carteira de produtos; (iii) garantir a presença dos produtos da unidade de amortecedores em 

todos os escritórios comerciais da MM, instalados nos centros de decisão dos clientes (e abrir 

novos escritórios, onde necessário); (iv) focalizar a força de vendas nos clientes com maior 

crescimento em volume e rentabilidade (fabricantes de automóveis japoneses e coreanos); e 

(v) aumentar a base de fornecedores da MM no mundo. 

 

Adotou-se uma opção estratégica pela Índia, em virtude do mercado automotivo indiano ser 

um dos maiores do mundo, com altas taxas anuais de crescimento, e da possibilidade de se 

utilizar uma fábrica na Índia também como plataforma de exportação para outros países da 

Ásia e para a Europa. Empresas como Volkswagen, Suzuki, BMW e Toyota produzem 
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veículos naquele país, além da própria Fiat, cuja presença na Índia foi um fator muito 

importante para a decisão, pois a montadora queria ampliar o conteúdo produzido pela MM 

em seus veículos, naquele país. Na ocasião, os amortecedores para os veículos montados pela 

Fiat na Índia eram fornecidos por outro fabricante. 

 

Além disso, outras linhas de autopeças da MM já estavam presentes naquele país, sendo 

assim, a estrutura administrativa existente facilitaria a implantação do negócio de 

amortecedores. Na ocasião havia também uma unidade da MM interessada em desenvolver 

baterias para carros elétricos, que se beneficiaria da ampliação da presença do grupo MM no 

país. A estes fatores favoráveis somaram-se a disponibilidade de matérias primas e 

componentes a preços competitivos, o acesso à mão de obra qualificada abundante e de baixo 

custo, e ainda uma das maiores taxas de formação de engenheiros do mundo. Essas 

características reforçaram a escolha da Índia para implantação de uma nova fábrica, 

inicialmente apenas de amortecedores dianteiros (estruturais) para o mercado local, mas com 

atratividade para futuramente se transformar em uma base produtiva também para exportação. 

 

Decidiu-se implantar a subsidiária indiana por meio de uma JV com um parceiro local, de 

acordo com a diretriz geral do grupo, devido aos seguintes aspectos positivos dessa forma de 

entrada, especialmente para o caso em questão: (i) facilitar a implantação e a gestão do 

negócio no mercado indiano, uma vez que o parceiro teria maior conhecimento sobre a cadeia 

logística e os fornecedores, os potenciais clientes e a legislação local; e (ii) maior sinergia dos 

investimentos, com a possibilidade de se utilizarem máquinas já existentes do parceiro, 

adaptando-as ao processo produtivo padrão da MM Cofap. Segundo os entrevistados, depois 

dessas decisões iniciais – o destino será a Índia, e a entrada se dará por meio de uma joint-

venture, a subsidiária brasileira atuou com bastante autonomia no processo.  

 

Inicialmente foi realizada uma pré-seleção de três possíveis parceiras, as empresas indianas 

Escort, Lumax e Endurance, por intermédio dos contatos das matrizes italianas da MM e da 

Fiat Automóveis (que está presente na Índia desde a década de 1950). A partir dessa definição 

inicial, a equipe da área de engenharia industrial da MM Cofap Brasil conduziu diretamente o 

processo de prospecção e avaliação das empresas para a criação da JV na Índia. A primeira 

empresa avaliada foi a Lumax, em uma tentativa que acabou não convergindo para uma 

aliança, seguida pela avaliação da Endurance, que se tornou a parceira para concretizar a JV 

com a MM Cofap. Essas experiências se encontram detalhadas a seguir. 
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5.8.1.1 Tentativa de criação de uma JV com a Lumax 

 

O processo para seleção de um parceiro para entrar no mercado da Índia começou com a 

tentativa de se fazer uma JV com a Lumax, um fabricante indiano de componentes para 

iluminação automotiva. Durante um período de dezoito meses, de julho de 2006 a dezembro 

de 2007, foram feitas diversas reuniões e negociações entre o CEO da Lumax e o gerente de 

engenharia industrial da MM Cofap Brasil. Esse executivo possuía experiência no ramo de 

amortecedores – embora a Lumax não fosse um fabricante do produto, ele já havia trabalhado 

em uma empresa desse segmento. No entanto, a sua experiência com essa empresa tinha se 

resumido ao mercado de reposição, com fornecimento de peças de qualidade inferior, um 

negócio muito diferente daquele que a MM Cofap pretendia desenvolver na Índia, fornecendo 

peças em regime de OEM diretamente para as montadoras. Segundo um dos entrevistados, 

quando o CEO da Lumax se viu diante da oportunidade de fazer uma JV com a Magneti 

Marelli, uma empresa de classe mundial, ele passou a defender que deveria ser montada uma 

fábrica moderna e sofisticada, verticalizando e automatizando ao máximo a operação. 

 

Os principais pontos de discórdia entre as duas empresas, apontados durante as entrevistas, 

foram os seguintes: (i) a Lumax insistia em uma verticalização muito grande da produção, 

enquanto a MM Cofap preferia desenvolver fornecedores externos para alguns componentes, 

visando diminuir o investimento inicial e o risco do negócio; (ii) a Lumax queria adquirir 

equipamentos sofisticados e modernos, e não aceitava como alternativa equipamentos usados, 

aumentando assim a necessidade de investimento inicial; (iii) havia uma resistência muito 

grande do CEO da Lumax em participar da elaboração do estudo de viabilidade econômica da 

parceria. 

 

A Cofap defendia que os custos deveriam ser reduzidos, porque o mercado indiano não era 

tão exigente quanto o dos países mais desenvolvidos, não permitindo a cobrança de preços 

mais altos por produtos de maior qualidade ou com tecnologia mais moderna e sofisticada. 

Por outro lado, o CEO da Lumax discordava desse ponto de vista, argumentando, por 

exemplo, que os clientes na Índia exigiam uma qualidade de 50 partes por milhão (PPM), 

equivalente à observada no Brasil, insistindo sempre em um nível muito elevado de 

automação e verticalização da fábrica
6
. 

                                                 
6
 Os requisitos de qualidade de um produto são fundamentais para se definir o tipo de manufatura e de 

equipamento, assim como o nível de automação a ser empregado no processo produtivo. 
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Desde os tempos da brasileira Cofap, bem como no período pós-aquisição pela MM, a equipe 

brasileira já havia experimentado situações em que se automatiza demais uma fábrica ou um 

processo, e outras em que se adota uma automação insuficiente. Citou-se como exemplo nas 

entrevistas um caso ocorrido em uma planta nos EUA, na qual foram gastos US$ 40 milhões 

em automatização para resolver um problema, verificando-se posteriormente que o nível de 

investimento havia sido elevado demais, não trazendo retorno adequado. Em virtude desse 

aprendizado, a equipe da MM Cofap não concordava com as ideias do CEO da Lumax; 

entretanto, segundo o entrevistado, “[...] o executivo não estava disposto a ouvir outros 

pontos de vista, assumindo uma postura inflexível e insistindo em fazer tudo ao seu modo.”. 

 

As duas empresas não foram capazes de criar um plano de negócio viável, considerando 

simultaneamente o volume de investimento necessário para atender as exigências colocadas 

pela Lumax, e a taxa de retorno sobre o investimento (ROI, return on investment), estipulada 

pela MM Cofap. Foram feitas mais de vinte versões do plano de negócio, ao longo dos 

dezoito meses de negociação, sem que se chegasse a um plano aceitável pelas duas partes. As 

principais dificuldades que inviabilizaram o estabelecimento da parceria foram: (i) baixo 

volume de produção inicial; (ii) diversificação muito grande dos produtos, devido à estratégia 

da Lumax; (iii) nível muito elevado de qualidade e das especificações dos produtos, defendido 

pela Lumax; (iv) política interna da MM, com a exigência de um ROI muito rápido (2 anos); 

(v) baixa rentabilidade desse mercado na Índia. Em virtude das divergências encontradas a 

MM Cofap acabou desistindo dessa parceria e iniciou, em janeiro de 2008, novas discussões 

internas visando buscar uma alternativa à Lumax para criar a joint-venture na Índia. 

 

 

5.8.1.2 Seleção da Endurance como parceira: criação da EMM 

 

Determinou-se que seria avaliada como alternativa a empresa indiana Endurance, que já 

produzia amortecedores para o mercado local, porém com contratos de OEM somente para 

amortecedores de veículos de duas ou três rodas, principalmente motocicletas. No caso de 

veículos de quatro rodas, a empresa atuava apenas no mercado de reposição. Como vantagem 

da Endurance sobre a Lumax destacava-se o seu conhecimento prévio do negócio de 

amortecedores; como desvantagem, o fato de que ela já possuía uma cultura de produção 

implantada, que poderia ser mais difícil de mudar para se adequar às práticas da MM Cofap. 
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Também nesse caso a avaliação da empresa foi conduzida pela área de engenharia industrial 

da MM Cofap Brasil, mediante um intenso contato com o pessoal da Endurance, iniciado em 

janeiro de 2008. Houve uma empatia maior entre o CEO da Endurance e os executivos e a 

equipe técnica da MM Cofap. O executivo dessa empresa indiana demonstrou uma maior 

habilidade para buscar o equilíbrio (trade-off) entre o nível de sofisticação dos produtos e 

processos de fabricação, e a taxa de ROI buscada pela MM. Sendo assim, a negociação dessa 

vez foi facilitada, em virtude da maior flexibilidade desse CEO e de condições mais 

favoráveis, de tal modo que, em maio de 2008, a MM Cofap decidiu convidar oficialmente a 

Endurance para se tornar sua parceira em uma JV na Índia. 

 

A comissão que analisou e implantou a JV foi presidida pelo diretor corporativo de 

desenvolvimento de negócios da MM; a empresa resultante da JV foi denominada Endurance 

Magneti Marelli Shock Absorbers (EMM). Foi elaborado um plano de negócio, definindo-se 

uma participação acionária na JV de 50% para cada um dos parceiros, além da construção de 

um prédio novo, exclusivo para as operações da EMM, no mesmo terreno em que funcionava 

a Endurance, em Pune (cluster que concentra a indústria automotiva indiana, no estado de 

Maharastra). Determinou-se ainda que os recursos e instalações para diversas atividades 

seriam compartilhados (manutenção, prédio administrativo, etc.), e que a EMM pagaria um 

aluguel à Endurance pelo uso das instalações comuns e do terreno. Além disso, foi acordado 

que o mercado de amortecedores para veículos de duas e três rodas não faria parte do escopo 

da JV, e continuaria sendo atendido unicamente pela Endurance. 

 

A partir da tomada de decisão de se criar essa JV, algumas questões importantes emergiram: 

(i) qual seria o nível necessário de qualidade do produto final, para se fornecer ao mercado 

alvo, que eram os contratos de peças originais (OEM) com as montadoras estabelecidas na 

Índia, particularmente a Fiat; (ii) como seriam definidas as fontes de suprimentos adequadas, 

para se atingir esse nível de qualidade; e (iii) quais seriam os equipamentos e os processos de 

fabricação mais adequados. Para responder essas questões, entre outras, os dirigentes da MM 

Cofap e da Endurance montaram equipes de trabalho constituídas por brasileiros e indianos, 

que ficaram incumbidas de montar um plano de ação e operacionalizar a JV. De acordo com o 

estudo estratégico elaborado pela MM, os principais fatores de competitividade para atuação 

no mercado de amortecedores indiano eram o menor custo final do produto e o atingimento do 

nível de qualidade suficiente para a exigência daquele mercado. Estes fatores nortearam a 

definição das tecnologias produtivas que seriam adotadas na nova fábrica. 
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5.8.1.3 Atuação da MM Cofap Brasil no estabelecimento da JV 

 

A participação da subsidiária brasileira no processo internacionalização para a Índia foi muito 

intensa. Assim que o contrato foi assinado, várias missões de engenheiros e técnicos 

brasileiros começaram a percorrer a Índia, avaliando e selecionando fornecedores locais de 

peças e matéria-prima. Para acomodar os brasileiros que permaneceram naquele país durante 

esse período, chegou a ser montada uma casa de hóspedes (guest house). Desenvolveu-se um 

plano para transferência de tecnologia (desenhos dos produtos, definições de processos de 

fabricação, qualidade, inspeção), que exigiu um grande intercâmbio de pessoal, com técnicos 

indianos visitando o Brasil, e vice-versa.  

 

Iniciou-se rapidamente a construção da fábrica, em julho de 2008, apenas dois meses após o 

início oficial da parceria, até que em maio de 2009 a obra ficou pronta. Enquanto o novo 

prédio era construído, as equipes se empenhavam em transferir todo o conhecimento 

necessário para a EMM, de modo a viabilizar a operação. Abordaram-se nas entrevistas os 

aspectos mais relevantes desse processo. Inicialmente foram passadas para os indianos as 

premissas gerais do projeto, que iriam nortear toda a transferência de tecnologia, com base no 

plano de negócio, elaborado pelas equipes de marketing e vendas, no qual se definia quais 

produtos seriam vendidos para os clientes na Índia. Em função dos modelos, desenhos e 

volumes de amortecedores presentes no plano, foram analisadas as particularidades dos 

produtos locais, definindo-se as máquinas mais indicadas para a sua fabricação e quais 

componentes deveriam ser comprados diretamente no mercado. 

 

Todas as etapas do processo de transferência de conhecimento foram explicadas 

detalhadamente para os indianos. Destacaram-se para os técnicos os pontos importantes na 

fabricação do produto, e.g. quais são os desvios máximos admissíveis em cada cota 

especificada, e como é feita a avaliação de um fornecedor em contratos de OEM. Tomou-se 

esse cuidado especial porque o pessoal da Endurance tinha uma cultura muito forte, voltada 

para o mercado de reposição, que precisava ser adequada para fornecer produtos diretamente 

à montadora. Apresentaram-se os critérios para qualificação dos fornecedores, detalhando-se 

inclusive como deve ser feita uma auditoria de qualidade no fornecedor.  

 

Realizaram-se também reuniões com a equipe de compras, para definição das fontes de 

fornecimento de matérias-primas e componentes, além de terem sido apresentadas as normas 
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e os procedimentos utilizados na MM Cofap para solicitação de cotações e avaliação de 

preços. Havia na área de compras da MM Cofap uma lista de preços internacionais de 

matéria-prima, que foi passada como referência para os compradores da EMM. Encontraram-

se durante esse período alguns fornecedores de baixo custo na Índia, que poderiam ser 

interessantes também para outras subsidiárias da MM Cofap, e que foram incluídos em seu 

cadastro mundial de fornecedores. 

 

Na área de engenharia de produto, transmitiram-se para os indianos da JV o conceito e o 

princípio de funcionamento dos amortecedores produzidos pela MM Cofap Brasil, e também 

o know-how de seus principais diferenciais sobre os produtos previamente fabricados pela 

Endurance. Por exemplo, a MM Cofap detém a patente de um stop hidráulico, um dispositivo 

que atua dentro do amortecedor; transferiu-se para a equipe técnica da EMM todo o 

conhecimento necessário para aplicar essa tecnologia aos produtos locais, permitindo a 

fabricação de amortecedores com esse dispositivo na subsidiária indiana. Investiu-se também 

na montagem de um laboratório para testes de produto e na fabricação de ferramental 

específico para as linhas da EMM.  

 

Promoveu-se uma capacitação abrangente das equipes da EMM, incluindo aspectos 

administrativos e financeiros, entre os quais as práticas recomendadas pela MM para elaborar 

um projeto e para submetê-lo à aprovação; que tipos de documentos devem ser preenchidos; 

como é feito o cálculo da margem estimada e do retorno do investimento (ROI); e quais 

procedimentos operacionais devem ser seguidos. Orientou-se a EMM para utilizar toda a 

documentação e os processos administrativos padrão da Magneti Marelli; por exemplo, para 

se elaborar uma cotação para um cliente na Índia, exige-se que sejam preenchidos 

determinados documentos, que sejam atingidos certos indicadores corporativos pré-definidos 

pela MM, como margem mínima, taxa de ROI, etc. 

 

Para a engenharia de aplicação definiu-se que, em casos de transferência (carry-over) de 

produtos existentes, deveriam ser utilizados os desenhos de produto brasileiros 
7
, com as 

devidas adequações realizadas pela equipe da EMM. Porém, quando houvesse alguma 

modificação importante, deveria haver participação da engenharia brasileira, especialmente no 

                                                 
7
 Logo no início do projeto foi providenciada a tradução para o idioma inglês de todos os desenhos de produto 

que seriam usados pela EMM, e que ainda estavam apenas em português. A execução desta tarefa foi 

terceirizada para uma empresa externa, para não sobrecarregar a equipe de engenharia da EMM Cofap Brasil. 



138 

 

 

 

caso de um produto ou processo de fabricação novo, ou que apresentasse um nível alto de 

inovação. Em suma, a princípio o projeto de produtos e a definição dos processos 

continuariam sendo feitos pela equipe brasileira, enquanto a engenharia indiana atuaria 

unicamente em adaptações de produto ou processo para as necessidades locais. 

 

O processo de transferência de conhecimento foi totalmente coordenado pela área industrial, 

desde a definição das pessoas que seriam enviadas do Brasil, para conduzir os treinamentos e 

a capacitação dos indianos; passando pela definição dos processos fabris a serem adotados na 

planta da Índia; até a atuação conjunta com a equipe da EMM, para realização das primeiras 

atividades naquela subsidiária. Durante o período inicial, relatou um dos entrevistados, era 

como se a equipe da subsidiária brasileira estivesse atuando remotamente, a partir do Brasil, 

trabalhando lado a lado com seu “par” na EMM indiana, para preparar orçamentos, selecionar 

pessoas, elaborar o layout da fábrica e a documentação dos processos, entre outras coisas. 

 

Em agosto de 2009 começou a ser feito o treinamento dos operadores que iriam trabalhar na 

fábrica indiana. Alguns operadores, em etapas chave do projeto, vieram ao Brasil para serem 

treinados em sessões de capacitação prática (hands-on), operando as máquinas existentes na 

fábrica da MM Cofap Brasil em Mauá, cuja produção é semelhante à que foi montada na 

EMM. Em dezembro de 2009 foi concluída a transferência de tecnologia e iniciaram-se os 

testes de validação (tryouts) das linhas e equipamentos. A produção de amortecedores na MM 

Cofap na Índia teve início em janeiro de 2010, um ano e meio após a constituição da JV. A 

EMM começou sua operação atendendo apenas a demanda doméstica na Índia, empregando 

cerca de 250 pessoas. Essa fábrica contava com 9.100 m
2 

construídos, em um terreno de 

31.000 m
2
, permitindo ampliações futuras de suas operações.  

 

 

5.8.1.4 Estrutura e rotatividade de pessoal na EMM 

 

Todos os cargos chave na estrutura organizacional da JV foram ocupados por indianos, exceto 

a função de gerente de tecnologia ou CTO (chief technology officer), para a qual foi 

designado um brasileiro, que atuou do inicio do projeto até o término dos tryouts e início da 

produção, residindo na Índia durante esse período. A indicação do CEO e do CFO (chief 

financial officer) ficou a cargo da MM, enquanto a Endurance ficou responsável pela gestão 

das áreas de vendas, recursos humanos, compras e industrial. A estrutura da unidade brasileira 
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foi reforçada com a contratação de um consultor de engenharia, para servir como um 

elemento de ligação entre os técnicos indianos e os brasileiros.  

 

Quando o projeto de implantação da JV já estava adiantado, próximo ao inicio da produção na 

fábrica (startup), o primeiro CEO deixou a empresa, tendo sido substituído por um novo 

indiano, que já tinha trabalhado em outra divisão da Magneti Marelli na Índia. A partir da 

saída do primeiro CEO desencadeou-se uma rotatividade de pessoal (turn over) bastante 

elevada, em todos os níveis (operadores, técnicos e gerentes), que trouxe como consequência 

um retrabalho muito grande, uma vez que muitas pessoas já haviam sido treinadas, sendo que 

algumas delas tinham inclusive concluído sua capacitação no Brasil. Além da saída do CEO, 

esse aumento da rotatividade da mão de obra foi incentivado pelo aquecimento da economia 

da Índia e pelo baixo nível de desemprego, na ocasião. Segundo um dos entrevistados, 

verificou-se que o indiano é mais imediatista que o brasileiro nestes assuntos, sendo capaz de 

trocar facilmente de emprego, motivado por um simples aumento de salário, ainda que 

pequeno. 

 

Diversas pessoas que deixaram a EMM nessa ocasião haviam sido capacitadas durante os 

trabalhos de startup da fábrica, em uma espécie de treinamento on the job. Esse treinamento 

era importante porque, apesar de o produto fabricado ser o mesmo, em determinadas situações 

foram empregadas máquinas, matéria-prima ou fornecedores de componentes diferentes 

daqueles que são usados no Brasil, de modo que os técnicos brasileiros e indianos aprenderam 

juntos diante dessa nova realidade. Uma parcela considerável desse trabalho se perdeu e 

precisou ser refeita, devido à rotatividade elevada da mão de obra. 

 

Depois de algum tempo o segundo CEO da JV também deixou a empresa e precisou ser 

substituído, demostrando que na Índia a rotatividade de pessoal é alta até nos altos escalões. 

Segundo os entrevistados, esse tem sido um dos maiores entraves para a implantação da 

subsidiária nesse país. No caso em pauta isso é sentido com maior intensidade porque o 

amortecedor é um produto que depende muito de tecnologia, envolvendo uma grande 

quantidade de conhecimento tácito, sendo necessária a formação de uma equipe de engenharia 

de processos local, com competência para fabricação de amortecedores, e conhecimento 

específico das tecnologias e processos empregados pela MM Cofap.  
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Para se compreender a dimensão desse problema, vale destacar que a maioria dos técnicos de 

processos da equipe da MM Cofap Brasil fica muito tempo na empresa (geralmente mais de 

dez ou quinze anos), adquirindo bastante conhecimento e experiência, ao passo que na Índia 

não ocorre uma permanência longa do pessoal na EMM. Verificou-se uma incidência grande 

de casos de funcionários que ingressaram na equipe, receberam treinamento e capacitação, e 

deixaram a empresa pouco tempo depois, dificultando muito a retenção do conhecimento.  

 

A atuação direta das equipes brasileiras na EMM foi diminuindo gradativamente, no entanto, 

o problema do alto índice de rotatividade da mão-de-obra, enfrentado até hoje na unidade da 

MM Cofap na Índia, tem dificultado a obtenção de autonomia por essa subsidiária, a despeito 

dos planos traçados originalmente. As equipes de engenharia de produto e processo da EMM 

continuam tendo intenso contato com a engenharia da MM Cofap Brasil, responsável pela 

coordenação dos trabalhos conduzidos pela subsidiária indiana. 

 

 

5.8.1.5 Clientes e produtos da EMM 

 

O principal cliente da EMM é a Fiat Automóveis na Índia, que responde por cerca de 80% das 

vendas de amortecedores dianteiros, sendo uma pequena parcela da produção destinada para a 

Renault indiana. Tornou-se difícil estabelecer outros clientes no país, pois não foi colocada 

uma força de vendas adequada para essa finalidade, apesar de ter sido feito um plano de 

negócio considerando que a JV conseguiria obter outros clientes para ampliar sua fatia de 

mercado. Nessa primeira etapa do projeto de expansão para a Índia foi prevista apenas a 

fabricação de amortecedores dianteiros, destinados somente ao mercado local. A produção de 

amortecedores na Índia começou em 2010, apenas para os contratos de OEM iniciais, porém, 

atualmente, a EMM se encontra competitiva para disputar o market share com os demais 

concorrentes presentes no país. 

 

Como já foi mencionado, em geral o amortecedor dianteiro é produzido em locais próximos 

das montadoras clientes, porque apresenta um custo de transporte mais elevado que o 

dianteiro. Por essa razão a MM Cofap possui fábricas de amortecedores dianteiros no Brasil, 

EUA, Polônia, Índia, e está montando mais uma na China, para atender com competitividade 

as respectivas regiões. No caso de amortecedores traseiros, a fabricação pode ser mais 
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concentrada, ampliando-se as economias de escala, pois os custos menores de logística 

viabilizam sua exportação para locais mais distantes.  

 

Em virtude disso, a MM Cofap tradicionalmente fabricava a maior parte dos amortecedores 

traseiros em suas plantas de alta produção no Brasil, especialmente na unidade de Lavras, e 

exportava esses componentes para os seus clientes na Índia e na Europa. Porém, devido ao 

aumento dos custos de produção no país e ao fortalecimento cambial da moeda brasileira, 

tornou-se inviável manter a rentabilidade dessa operação, o que acabou provocando um 

redirecionamento estratégico. Por conseguinte, decidiu-se transferir para a subsidiária indiana 

uma parte da produção de amortecedores traseiros das fábricas brasileiras, destinados à 

exportação para os mercados europeu e indiano. Contudo, essa expansão da subsidiária 

indiana da MM Cofap, que se encontra em andamento atualmente, será tratada com maior 

detalhe em um dos itens subsequentes deste estudo. 

 

 

5.8.1.6 Barreiras e fatores de sucesso para a JV na Índia 

 

Para que uma aliança estratégica entre duas empresas produza a chamada vantagem 

colaborativa, mencionada por Kanter (1994), é necessário desencadear uma série de 

iniciativas que, se bem conduzidas, transformam-se em fatores de sucesso. No caso específico 

da aliança da MM Cofap com a Endurance foram considerados importantes pelos 

entrevistados os seguintes aspectos: 

 Envio de uma equipe multifuncional da unidade brasileira, para desenvolver fornecedores 

que atendessem os requisitos e especificações da MM Cofap. Essa missão mostrou-se 

fundamental para garantir a qualidade e a confiabilidade dos produtos finais fornecidos 

nos contratos de OEM indianos. 

 Atuação de profissionais sêniores da MM Cofap no projeto e prioridade ao trabalho em 

equipe para a resolução dos problemas. Nesse caso temos um exemplo marcante do 

intercâmbio de tecnologias defendido por Hagedoorn (1996), constituindo um grande 

diferencial competitivo para o sucesso da aliança. 

 Facilidades na parceira indiana, em termos de agilidade, desenvolvimento e custo de 

ferramentais muito menor do que no Brasil. Esse é um exemplo de criação conjunta de 
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valor novo, em que ambos os parceiros da JV se beneficiam, seja reduzindo os custos dos 

produtos fabricados pela aliança, seja identificando novas fontes competitivas para 

fornecimento de componentes para a subsidiária brasileira. 

 Conhecimento prévio do produto e do processo de fabricação de amortecedores pelos 

técnicos da Endurance. Esse diferencial competitivo reduziu o tempo de implantação na 

JV dos conceitos de produto e processo da MM Cofap, visando atingir os níveis de 

qualidade estipulados pelos clientes OEM.   

 Reconhecer os pontos fortes do parceiro local. Em relação a esse aspecto, pode-se destacar 

a designação da responsabilidade pela negociação comercial para a Endurance, que tinha 

grande conhecimento do mercado local de fornecedores e clientes, e o reconhecimento da 

maior capacidade do parceiro para manutenção da planta e dos equipamentos, e para 

aspectos ligados à legislação local. 

 Respeito às pessoas e à cultura local. Percebe-se aqui a visão estratégica da MM, 

valorizando os relacionamentos interpessoais para o sucesso da aliança, e buscando uma 

inserção social duradoura no país. 

 Sinergia entre os CEOs da MM Cofap e da Endurance. Esse fator permitiu uma gestão 

compartilhada da JV, com papéis bem definidos para cada um dos participantes. 

Por outro lado, todo empreendimento enfrenta pontos de dificuldade para sua implantação 

que, se não forem evitados ou, de alguma forma, mitigados e contornados, podem se 

transformar em barreiras para a formação de uma aliança proveitosa e duradoura. Durante o 

estudo de caso os seguintes aspectos foram apontados pelos entrevistados como as principais 

dificuldades enfrentadas: 

 Alta rotatividade dos trabalhadores na Índia. Observa-se aqui a existência de um fator 

cultural – enquanto na unidade brasileira da MM Cofap encontram-se frequentemente 

funcionários com mais de dez anos de empresa, na Índia a rotatividade de emprego é 

prática comum, inclusive nos níveis gerenciais estratégicos. O caso da JV EMM não 

escapou a essa regra, de modo que a rotatividade da mão-de-obra acabou atrasando o 

processo de assimilação das tecnologias da MM Cofap pela subsidiária indiana. 
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 Hierarquia indiana centralizadora e conservadora, dificultando o acesso dos técnicos 

brasileiros às informações. Também nesse caso nota-se um forte fator cultural, associado 

ao sistema de castas existente na Índia 
8
. Essa característica dificultou a criação da rede de 

conexões interpessoais e da infraestrutura interna para ampliar a colaboração e o 

aprendizado, citados nos estudos de Kanter (1994) como fundamentais para o sucesso de 

uma aliança.  

 Limitações de recursos humanos e operacionais da MM Cofap. Refere-se à adequação do 

volume de recursos estratégicos, para que a transferência de tecnologia entre as empresas 

fosse feita eficazmente, dentro dos prazos acordados. Quando se deparou com tal 

dificuldade, a empresa acabou contratando diversos ex-colaboradores com grande 

experiência, para atuarem como consultores, medida que se mostrou acertada. 

 Falta de conhecimento prévio dos colaboradores da MM Cofap sobre a Índia e sua cultura. 

O fator cultural não foi considerado no mesmo nível de importância dos demais fatores, 

econômicos e financeiros. Como apontado pelos entrevistados, houve uma grande 

dissonância dos colaboradores brasileiros que participaram da implantação da JV com a 

cultura indiana, que poderia ter sido minimizada ou mesmo evitada por meio de estudos 

prévios.  

 

Os entrevistados destacaram ainda que os principais desafios da JV para o futuro imediato 

são: desenvolver uma política para retenção dos funcionários, especialmente dos engenheiros 

e técnicos, para reduzir os efeitos da alta rotatividade de mão de obra; melhorar a capacitação 

técnica da área de engenharia indiana; e atender as exigências do mercado de exportação, em 

especial dos clientes japoneses e europeus, em virtude da expansão da subsidiária indiana, que 

será abordada em um item específico na próxima seção, como já foi mencionado. 

                                                 
8
 As castas são sistemas tradicionais hereditários de estratificação social, com base legal ou na experiência 

cotidiana. O sistema de castas é uma divisão social importante da sociedade hindu, não apenas na Índia, mas 

também no Nepal e em outros países com população de religião hindu, e refere-se a um grupo de pessoas que 

integram uma hierarquização social específica, têm uma origem comum, e que estão ligadas a uma ou mais 

ocupações tradicionais, estruturando um sistema composto por categorias distintas. Embora geralmente 

associado ao hinduísmo, o sistema de castas também pode ser observado entre seguidores de outras religiões no 

subcontinente indiano, incluindo alguns grupos de muçulmanos e cristãos. Desde que a Índia adotou uma 

constituição, em 1950, o sistema de castas foi oficialmente abolido em todo o seu território. Contudo, as 

tradições e a forte religiosidade ainda resistem às ações governamentais e às transformações econômicas que 

atingem a realidade presente dos indianos. Enquanto isso o regime tradicional contabiliza mais de três mil 

classes e subclasses que organizam esse complexo sistema de segmentação da sociedade indiana (NUNES, 2006; 

BRASIL ESCOLA, 2012; WIKIPEDIA, 2012b). 
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5.8.2 Outros processos de internacionalização da MM Cofap 

 

Na sequência desta seção do trabalho, após a exposição do caso da expansão dos negócios 

para a Índia por meio da formação de uma JV, apresentam-se brevemente as diversas outras 

experiências de internacionalização da unidade de amortecedores da MM que contaram com a 

participação de sua subsidiária brasileira (MM Cofap Brasil). 

 

 

5.8.2.1 Conclusão da planta em Kingsport (EUA) 

 

Os amortecedores da marca Cofap estavam presentes na América do Norte desde o final da 

década de 1980, antes da aquisição da Cofap pela Magneti Marelli, tendo como principais 

clientes a Chrysler e a General Motors (GM). No princípio os componentes eram produzidos 

no Brasil e exportados, tendo sido instalado um centro técnico de aplicação em Detroit, para 

apoiar a operação. Posteriormente a Cofap, ainda como uma empresa brasileira, decidiu criar 

uma subsidiária em Kingsport (Tennessee), nos EUA, com recurso próprio e sem parceiro 

local (greenfield). Esse empreendimento foi originado por um contrato com a Chrysler, para 

fornecimento de 1,5 milhão de amortecedores por ano. A montadora exigiu que os 

componentes fossem produzidos nos EUA, e a Cofap entendeu que a magnitude do negócio 

justificava a construção de uma fábrica nova naquele país. A presença da MM Cofap nos 

EUA previa uma operação completa, contemplando manufatura, montagem, manutenção, 

vendas e engenharias de produto e de processo. Uma característica notória dessa unidade é 

que havia um nível muito alto de automatização dos processos na fábrica. 

 

Apesar de sua construção ter sido iniciada antes da aquisição da Cofap, somente em março de 

1998 a nova planta ficou pronta e começou a produzir, depois que a MM já havia assumido o 

controle da empresa. Também nesse episódio observou-se que equipe da MM Cofap foi 

responsável pela condução de todo o processo, incluindo planejamento e implantação da 

fábrica, transferência de conhecimento, seleção de fornecedores, capacitação das equipes, 

entre outros. Em 2004 essa planta foi desativada, e os amortecedores traseiros destinados aos 

clientes americanos passaram a ser produzidos pela unidade brasileira e exportados, porém o 

centro técnico de Detroit foi mantido. Alguns anos mais tarde essa operação foi transferida 

para a Polônia, porém essa transferência será tratada em item específico no prosseguimento 

desta seção. 
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5.8.2.2 Implantação de uma fábrica em Melfi (Itália) 

 

Coincidindo com o período em que a MM adquiriu a Cofap e a transformou em sua divisão de 

amortecedores, foi anunciada pela Arvin em 1997 a sua intenção de deixar esse mercado e 

fechar a sua fábrica na Europa. Essa empresa norte-americana fornecia amortecedores 

dianteiros (estruturais) para a Fiat, produzidos em sua planta instalada dentro de um complexo 

industrial dessa montadora em Melfi, no sul da Itália. Pouco tempo depois da aquisição e 

incorporação da Cofap, em 1999, a partir de uma análise conjunta da Fiat e da MM, decidiu-

se que essa planta da Arvin deveria ser adquirida pela MM. Considerou-se que o amortecedor 

era um componente estratégico do veículo, e que seria importante para a Fiat que o seu 

fornecimento estivesse assegurado pela MM, uma empresa do próprio grupo. 

 

Naquela ocasião somente a unidade brasileira da MM possuía competência tecnológica em 

amortecedores, de modo que sua equipe técnica participou da decisão de compra da fábrica da 

Arvin, e foi designada para avaliar qual seria a melhor alternativa tecnológica para que essa 

planta recém-adquirida continuasse fornecendo os componentes para os veículos produzidos 

pela Fiat. Após uma cuidadosa análise das tecnologias e dos processos de fabricação das duas 

empresas, concluiu-se que os produtos da brasileira Cofap apresentavam uma relação custo-

benefício mais favorável, decidindo-se transpor a sua tecnologia para a planta italiana. O 

processo de transferência de conhecimento ocorreu ainda em 1999, tendo sido realizado pela 

equipe da subsidiária brasileira, passando-se desde então a produzir também na Itália os 

amortecedores com tecnologia originária da Cofap brasileira.  

 

No caso dessa planta na Itália, a maior parte dos componentes era comprada de fornecedores 

externos e a principal atividade da fábrica era de montagem, ao contrário da produção nas 

fábricas do Brasil, que era muito mais verticalizada. A unidade da MM Cofap na Itália 

funcionou por alguns anos, até que, em 2005, a Fiat acabou requisitando essa área de seu 

complexo industrial para otimizar a logística de produção de seus veículos. Decidiu-se instalar 

no local uma nova planta de suspensão, para que a Fiat passasse a contar com duas fábricas de 

suspensão na Europa (junto a suas plantas na Itália e na Polônia), e transferir a produção de 

amortecedores para a Polônia, de onde esses componentes poderiam ser exportados para a 

Itália mais facilmente do que as suspensões. Por conta disto, a fábrica da MM Cofap em Melfi 

foi fechada e o seu diretor, que era um brasileiro, retornou ao Brasil, vindo a assumir a 
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direção geral da unidade de negócio de amortecedores. Entretanto, essa transferência da 

operação de Melfi para a Polônia será abordada em um item subsequente desta seção. 

 

 

5.8.2.3 Transferência da planta italiana para a Polônia 

 

A transferência da fábrica de amortecedores dianteiros da MM Cofap de Melfi, na Itália, para 

o complexo industrial da Fiat na cidade de Bielsko Biala, na Polônia, ocorreu entre 2005 e 

2006, e novamente foi conduzida pela equipe técnica de sua subsidiária brasileira. A Fiat 

havia se estabelecido na Polônia no início da década de 1990, em decorrência de uma diretriz 

política da União Europeia, no sentido de fortalecer os países do leste europeu, e passou a 

motivar seus fornecedores a também instalarem unidades fabris nas proximidades, como 

ocorreu no caso da MM Cofap. A presença da MM Cofap na Polônia contempla uma 

operação completa, com manufatura, montagem, manutenção, vendas e engenharias de 

produto e de processo.  

 

O empreendimento foi realizado com recurso próprio da MM e sem um parceiro local 

(greenfield). Os principais clientes atendidos por essa operação são a Fiat, na Itália, e a 

GM/Opel, na Alemanha. Todo o processo de implantação da fábrica polonesa, desde o 

planejamento industrial até o gerenciamento da fábrica por três anos, foi coordenado e 

executado por uma equipe da subsidiária brasileira, com alguma participação da área de 

engenharia italiana. Atualmente essa fábrica continua em atividade e está sendo gerida e 

operacionalizada por colaboradores poloneses e italianos. A direção geral dessa subsidiária 

está a cargo de um italiano, pois já havia uma pessoa qualificada e envolvida no processo, 

após a transferência da tecnologia para a Itália. 

 

 

5.8.2.4 Tratativas para ingressar no mercado da Rússia 

 

Como ficou nítido nos episódios relatados até agora, na maioria das vezes a entrada da MM 

Cofap em um país é motivada pela presença de uma subsidiária da Fiat, mas essa motivação 

também pode ocorrer por causa de outra montadora, como se observou no caso da Renault na 

Rússia. Em busca de uma oportunidade para fornecer os amortecedores para os veículos dessa 

montadora, a MM Cofap começos a negociar com uma empresa russa de autopeças, visando o 
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estabelecimento de uma JV, mas acabou vivendo durante essa negociação um problema 

semelhante ao enfrentado na tentativa de JV com a Lumax na Índia, relatado anteriormente. O 

CEO russo também queria impor um nível de investimento muito elevado na fábrica, e os 

planos de negócio não chegavam a um ROI adequado.  

 

Foram investidos nessas tratativas muitos anos de trabalho da equipe de engenharia industrial 

da subsidiária brasileira, no período compreendido entre julho de 2007 e janeiro de 2012. A 

empresa russa com a qual se pretendia formar a JV ficava localizada na cidade de Skopin, a 

270 km ao sul de Moscou, na região de Rayzan. No período das negociações houve duas 

trocas de direção na empresa russa, que dificultaram ainda mais as negociações. Depois de 

algum tempo outro fator se juntou à oportunidade de fornecimento para a Renault, aumentado 

a pressão para concretização da JV – a Fiat russa precisava aumentar o conteúdo local de seus 

veículos, em um momento que o mercado na Rússia estava crescendo, junto com o restante 

dos BRICs. Sendo assim, a formação dessa JV permitiria a produção dos amortecedores para 

abastecer essa unidade da Fiat. 

 

Como a JV para fabricação dos amortecedores da MM Cofap na Rússia não aconteceu, 

tentou-se fazer o licenciamento de um produto específico, para fornecer à Renault. Foram 

licenciados neste contrato somente os desenhos de produto, sem as informações de processo, 

por uma decisão da empresa russa para reduzir o custo da transferência de tecnologia. Apesar 

de esta empresa já ser fabricante de amortecedores, ela não conseguiu fabricar o produto 

adequadamente, e acabou não conseguindo obter o contrato de fornecimento para a Renault. 

Foi citado como exemplo, durante as entrevistas, que a empresa russa não foi capaz de 

produzir o stop hidráulico, uma patente brasileira, sem os desenhos de processo. A equipe 

técnica dessa empresa percebeu que tinha muitas dúvidas, e que somente com os desenhos de 

produto não seria possível fabricar alguns componentes críticos. 

 

Além disso, foi comentado que uma parte da equipe técnica russa não se mostrava interessada 

em fazer a parceria com a MM Cofap, preferindo uma empresa alemã. A alta administração 

das duas empresas estava interessada na concretização da parceria, inclusive porque haveria 

um custo menor para a transferência de tecnologia da MM Cofap do que a alternativa alemã. 

Elaboraram-se mais de 20 versões diferentes do plano de negócio, durante os dois anos de 

negociações, com os três CEOs que passaram pela empresa nesse período. Foram tentados 
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diversos cenários: maior ou menor verticalização da produção, construção de uma fábrica 

inteiramente nova ou aproveitamento da existente, etc. 

 

Os entrevistados relataram que a negociação com os russos foi uma tarefa muito mais árdua 

do que ocorreu com os indianos. O idioma foi uma barreira enorme, pois, diferentemente dos 

indianos, os russos não falavam inglês, sendo assim, todos os contatos tiveram que ser feitos 

com uso de intérpretes. Por exemplo, quando uma equipe de cinco brasileiros era deslocada 

para a Rússia, era necessário levar junto cinco tradutores, porque poderiam ocorrer reuniões 

simultâneas em diferentes locais, com pessoas diferentes, e cada um precisava que ter o seu 

tradutor disponível. Não era possível sequer a troca de e-mails sem que houvesse uma 

tradução para o idioma russo. 

 

Também se observou durante a negociação com a empresa russa um comportamento 

semelhante ao que se verificou nas tratativas com o CEO da Lumax indiana. Como o país 

ficou fechado por muito tempo, durante o período da guerra fria, houve um atraso tecnológico 

enorme. Com a abertura comercial as empresas russas passaram a obter incentivos do governo 

para comprar equipamentos, para poderem recuperar esse gap tecnológico. Com isso, como 

frisaram os entrevistados, a empresa que estava negociando a parceria com a MM “queria 

comprar tudo o que havia de mais moderno para equipar a fábrica, sem considerar o efeito 

que essas decisões teriam sobre o plano de negócio”. 

 

Na opinião dos entrevistados, em virtude do longo período vivendo em uma economia muito 

fechada, os russos tinham mais dificuldade em entender que, com um nível muito alto de 

investimento, seria difícil atingir um ROI adequado para o empreendimento. Esses 

interlocutores consideram que, apesar de os gestores russos terem acesso aos conhecimentos 

atuais, ainda havia um grande atraso na área de gestão empresarial em relação ao nosso país, 

porque as empresas russas não tinham atravessado os mesmos processos de globalização que 

as brasileiras tinham enfrentado, e ainda estavam “com uma referência da economia dos anos 

1970”. Enquanto isso as empresas brasileiras já tinham passado por esses processos, já tinham 

automatizado demais (e de menos), muitas empresas haviam quebrado, tinham sido trazidas 

as técnicas japonesas de gestão da produção (kaizen, kanban, lean manufacturing, etc.). Esta 

diferença de cultura empresarial também foi considerada pelos entrevistados como uma 

barreira muito grande para o sucesso da negociação. 
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Mencionou-se a título comparativo que enquanto a subsidiária brasileira tinha uma unidade de 

cromação que havia custado US$ 2 milhões, os russos pretendiam equipar a fábrica com uma 

unidade que exigiria um investimento de US$ 6 milhões. Porém os brasileiros argumentavam 

que não seria possível repassar esse custo adicional para o preço do produto. Para melhor 

entendimento do significado dessa comparação foi citado que, no caso da Índia, adquiriu-se 

para uma função semelhante uma unidade de pintura por US$ 1 milhão, que ainda assim se 

mostrou muito cara para os produtos fornecidos para aquele mercado. 

 

Segundo relataram os entrevistados, apesar da pressão exercida pela alta administração das 

duas empresas, a parceria não se concretizou. Foram enfrentados muitos conflitos, de modo 

que os interesses não convergiram, mesmo após 22 planos de viabilidade econômica, dois 

anos de estudos e negociações, e inúmeros contatos e reuniões. Todo esse trabalho foi 

realizado com uma estrutura muito pequena da engenharia industrial da MM Cofap Brasil, 

que não era dedicada integralmente ao processo de internacionalização, tendo cuidar também 

das fábricas brasileiras e da expansão para a Índia, que estava sendo negociada no mesmo 

período. Eles acreditam que a área de novos negócios mereceria uma estrutura mais reforçada, 

pois a responsabilidade é muito grande, em virtude da dimensão dos projetos e dos valores 

envolvidos, e consideram que a estrutura existente na unidade de amortecedores não é 

adequada para estas expansões. Desta forma o projeto de expansão para a Rússia acabou 

perdendo prioridade e foi abandonado. 

 

 

5.8.2.5 Transferência da planta de Kingsport para a Polônia 

 

Em 2008 a MM Cofap decidiu transferir para a sua planta na Polônia todos os equipamentos 

da fábrica que havia sido desativada quatro anos antes em Kingsport, nos EUA, com o 

objetivo de produzir amortecedores traseiros (convencionais) em larga escala, para atender ao 

mercado europeu, que estava sendo abastecido por meio de exportações de componentes 

produzidos em suas fábricas no Brasil. Esse empreendimento também foi realizado com 

recurso próprio da MM e sem um parceiro local (greenfield), e previa uma operação 

completa, com manufatura, montagem, manutenção, vendas e engenharias de produto e de 

processo. Quando a nova fábrica na Polônia já estava quase pronta e se iniciava a fase de 

tryout das máquinas, em 2009, o prédio onde ela havia sido instalada foi requisitado pela Fiat, 

e os equipamentos tiveram que ser removidos e armazenados em um depósito.  
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Embora essa fábrica nunca tenha entrado em produção, nesse processo de transferência da 

operação dos EUA para a Polônia novamente houve participação da equipe da MM Cofap 

Brasil, em conjunto com as equipes técnicas da Itália e da Polônia, que já contavam com certa 

capacitação em amortecedores. Essa operação ficou desativada por alguns anos, período em 

que o mercado europeu continuou sendo abastecido pelas fábricas brasileiras, até que, em 

2011, se decidiu transferir novamente os equipamentos, desta vez para a fábrica na Índia. Essa 

nova transferência da produção de amortecedores traseiros se encontra em andamento, e será 

descrita em um item específico mais adiante, nesta mesma seção. 

 

 

5.8.2.6 Aquisição de uma fábrica em Pulaski (EUA) 

 

No final da década passada, com o retorno da presença da Fiat nos EUA, a partir da aquisição 

da Chrysler, em busca por maior competitividade naquele mercado, a MM Cofap decidiu 

voltar a produzir amortecedores nesse país, por meio da aquisição de uma fábrica 

originalmente pertencente a uma empresa concorrente, que fornecia esses componentes 

principalmente para o mercado de reposição norte-americano, e estava falida. Os 

entrevistados na MM Cofap relataram que esse foi um negócio de oportunidade, pois o preço 

e as condições eram muito atrativos. A fábrica está localizada em Pulaski, também no estado 

do Tennessee. 

 

O empreendimento começou em 2011 e também está sendo realizado com recurso próprio da 

MM e sem um parceiro local, prevendo uma operação completa para produzir amortecedores 

dianteiros (estruturais) e traseiros (convencionais), para fornecer ao mercado norte-americano 

e do México, especialmente para a Fiat e a Chrysler, contemplando manufatura, montagem, 

manutenção, vendas e a criação das áreas de engenharia de produto e de processo. Um 

motivador importante para esse movimento foi a recente aquisição de parte da Chrysler pela 

Fiat Essa produção também deverá substituir itens que atualmente são exportados do Brasil 

para esses mercados. Mais uma vez a transferência de tecnologia está sendo conduzida pela 

equipe técnica brasileira, sendo que as adaptações da fábrica já se encontram praticamente 

concluídas.  

 

No momento estão sendo finalizados os preparativos para iniciar a produção, para fornecer ao 

primeiro cliente dessa subsidiária, a GM norte-americana. Algumas vantagens estratégicas 
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dessa operação nos EUA são: custo operacional mais competitivo em relação à produção no 

Brasil, preço do aço 30% mais barato, proximidade dos clientes e existência de mão de obra 

qualificada, que já trabalhava na fábrica adquirida. A subsidiária brasileira também participou 

ativamente de todo o processo de negociação de compra e posterior montagem das operações 

e transferência de tecnologia, sob a nova direção da MM Cofap. 

 

 

5.8.2.7 Criação de uma subsidiária na China via joint-venture  

 

Dando continuidade à sua estratégia de expansão nos mercados emergentes, sobretudo na 

Ásia, o grupo Magneti Marelli decidiu buscar uma parceira na China, para implantar suas 

operações nesse país por intermédio de joint-ventures. Selecionou-se uma grande empresa de 

autopeças chinesa denominada Wang Xiang, com atuação em diversos segmentos de negócio, 

produzindo inclusive amortecedores, porém apenas para o mercado de reposição, e não de 

OEM.  Conforme foi solicitado por essa parceira, definiu-se que a primeira operação conjunta 

seria uma fábrica de amortecedores. De acordo com os entrevistados na MM Cofap, um dos 

atrativos para essa escolha foi a grande popularidade da marca Cofap, presente na China há 

muitos anos, com seus amortecedores que equipavam automóveis do modelo Santana, os 

quais foram produzidos durante as décadas de 1980 e 1990 pela montadora chinesa SAIC, a 

partir de conjuntos desmontados (CKD, completely knock-down) enviados pela Volkswagen 

brasileira. 

 

O processo de expansão das operações na China também está sendo conduzido pela equipe 

técnica da subsidiária brasileira. Já foram concluídas as fases de estudo de viabilidade, 

elaboração do plano de negócio, aprovação do plano, elaboração e assinatura do contrato de 

JV com a parceira chinesa Wang Xiang. O projeto começou em 2011 e a fábrica está sendo 

implantada na cidade de Hang Zo, a 300 km de Shanghai; a JV fornecerá componentes para a 

Fiat chinesa e também para outros clientes locais, podendo inclusive ser usada como 

plataforma para exportação. Está prevista uma operação completa, para produzir 

amortecedores dianteiros e traseiros, contemplando manufatura, montagem, manutenção, 

vendas e a criação das áreas de engenharia de produto e de processo. O parceiro chinês já 

começou a custear uma parte dos investimentos, além disso, ficou definido que serão 

cobrados da JV royalties sobre a tecnologia da MM Cofap que será utilizada nos produtos. 
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Está em curso atualmente a etapa de transferência de tecnologia para a JV; a primeira missão 

de brasileiros já foi enviada à China, para iniciar a especificação e compra dos equipamentos 

e a avaliação de fornecedores de peças e matéria-prima. Como ocorreu no caso da JV na 

Índia, já mencionado, também foi previsto um prazo de um ano e meio para implantação da 

fábrica. Da mesma forma, está sendo montada uma estrutura de casa de hóspedes (guest 

house), para acomodar os brasileiros que estão participando do projeto. O plano prevê a 

entrada da fábrica em operação até maio de 2013.  

 

Na ocasião em que foram realizadas as entrevistas na MM Cofap, quase a metade da equipe 

de engenharia industrial estava viajando, envolvida com a missão supracitada. O gerente de 

novos negócios brasileiro, que lidera esse projeto, deverá ser expatriado e permanecer na 

China nos próximos dois anos, no papel de CTO da subsidiária chinesa. Desta forma, deverá 

ser designado um substituto para a sua função atual na equipe brasileira. Ele é um dos 

principais integrantes dessa equipe, tendo participado diretamente de todos os processos de 

expansão internacional da MM Cofap, para os EUA, Polônia, Rússia, Índia e China. 

 

 

5.8.2.8 Ampliação da subsidiária na Índia 

 

Conforme já mencionado, a baixa rentabilidade no fornecimento de amortecedores traseiros 

produzidos no Brasil e exportados para os mercados europeu e indiano, devido à elevação dos 

custos e da questão cambial, provocou um redirecionamento estratégico da MM Cofap, que 

decidiu ampliar a sua subsidiária indiana para esta incorporasse também a produção desses 

componentes, destinados ao mercado indiano e à exportação para os clientes na Europa. Em 

2011 foi definido que, para montar essa nova operação, transferir-se-iam para a Índia aqueles 

equipamentos empregados originalmente na fábrica de Kingsport, entre 1998 e 2004, depois 

transferidos para a unidade na Polônia, em 2008, e que estavam armazenados em um depósito 

nesse país desde 2009, quando o projeto foi abortado, após a Fiat ter requisitado o prédio onde 

a planta de amortecedores traseiros fora instalada. 

 

Os principais clientes da MM Cofap no mercado europeu de amortecedores traseiros são a 

Fiat e a GM/Opel, conforme já mencionado. Haverá uma grande redução do volume de 

amortecedores produzidos no Brasil, em virtude da nova estratégia. Segundo os entrevistados, 



153 

 

 

foi muito duro para os gestores brasileiros tomarem essa decisão, porque ela deverá acarretar 

uma forte redução do tamanho da operação da empresa no país.  

 

Essa transferência ainda está em curso e a responsabilidade pela sua condução está sendo 

compartilhada entre as equipes técnicas da Itália e do Brasil. O gerenciamento do projeto está 

a cargo dos italianos, porém ainda há muita dependência da equipe brasileira para 

transferência de conhecimento e treinamento da mão-de-obra, em parte porque mesmo na 

unidade da MM Cofap na Itália não há pessoal em quantidade suficiente para assumir 

completamente o projeto. Está previsto que a produção de amortecedores traseiros na Índia 

será iniciada no segundo semestre de 2012. Haverá um período de rump-up (aceleração do 

crescimento), não obstante, essa nova operação na Índia destinada aos mercados europeu e 

indiano deverá gradualmente substituir parte da produção atual das unidades brasileiras. 

 

 

5.8.3 Síntese das informações dos processos levantados na MM Cofap 

 

No intuito de auxiliar a sua fixação pelo leitor, apresenta-se na próxima página uma síntese 

das informações que foram levantadas sobre os nove casos investigados na MM Cofap, 

contemplando as principais características de cada um dos episódios de internacionalização 

avaliados (Quadro 4), bem como a forma de participação da subsidiária brasileira no 

respectivo processo (Quadro 5), apresentadas de forma condensada. 
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Quadro 4 – Síntese dos episódios de internacionalização pesquisados na MM Cofap 

 

Referência 

Implantação da 

fábrica na 

Índia 

Implantação da 

fábrica nos 

EUA - 1 

Implantação da 

fábrica na 

Itália 

Transferência 

da Itália para 

Polônia 

Tentativa de 

entrada na 

Rússia 

Transferência 

de Kingsport 

para Polônia 

Implantação da 

fábrica nos 

EUA - 2 

Implantação da 

fábrica na 

China 

Transferência 

da Polônia 

para Índia 

Item no texto 5.8.1 5.8.2.1 5.8.2.2 5.8.2.3 5.8.2.4 5.8.2.5 5.8.2.6 5.8.2.7 5.8.2.8 

Período 2008-2009 1997-1998 1999 2005-2006 2007-2012 2008-2009 2011-atual 2011-atual 2011-atual 

Localidade Pune Kingsport Melfi Bielsko Biala Skopin Bielsko Biala Pulaski Hang Zo Pune 

Dentro da Fiat? Não Não Sim Sim Não Sim Não Não Não 

Forma de 

entrada 

Criação de JV 

com a indiana 

Endurance 

Greenfield 

(iniciado pela 

Cofap) 

Aquisição da 

planta da norte-

americana Arvin  

Greenfield 

Primeiro JV, 

depois licenciar 

tecnologia. 

Ampliação de 

uma fábrica 

própria. 

Aquisição de 

uma planta 

existente 

Criação de JV 

com a chinesa  

Wang Xiang 

Ampliação da 

JV com a 

Endurance 

Tipos de 

amortecedor 
Dianteiros Traseiros Dianteiros Dianteiros 

Dianteiros e 

traseiros 
Traseiros 

Dianteiros e 

traseiros 

Dianteiros e 

traseiros 
Traseiros 

Período de 

operação 
2010-atual 

1998-2004 

(desativada) 

1999-2005 

(desativada) 
2006-atual Não ocorreu Não ocorreu 

Deve iniciar no 

2º sem. 2012 

Deve iniciar em 

maio/2013 

Deve iniciar no 

2º sem. 2012 

Principais 

clientes 

Fiat e Renault 

na Índia 

Chrysler e GM 

nos EUA 

Fiat e GM/Opel 

na Europa 

Fiat e GM/Opel 

na Europa 

Renault e Fiat 

na Rússia 

Fiat e GM/Opel 

na Europa 

Fiat e Chrysler 

nos EUA e no 

México 

Fiat e outros 

clientes na 

China 

Fiat e Renault 

na Índia  

Fiat e GM/Opel 

na Europa 

Motivação 

principal 

Expansão na 

Ásia e fornecer 

para a Fiat na 

Índia 

Fornecer para 

clientes nos 

EUA 

Garantir o 

fornecimento 

para a Fiat na 

Itália 

Desocupar área 

no complexo da 

Fiat na Itália 

Fornecer para 

clientes na 

Rússia 

Reduzir custos 

para clientes na 

Europa 

Fornecer para 

clientes nos 

EUA e México 

Expansão das 

operações da 

MM na Ásia 

Desocupar área 

no complexo da 

Fiat na Polônia 

 

Fonte: elaborado pelo autor com informações fornecidas pela MM Cofap. 
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Quadro 5 – Participação da subsidiária brasileira na internacionalização da MM Cofap 

 

Referência 

Implantação 

da fábrica na 

Índia 

Implantação da 

fábrica nos 

EUA - 1 

Implantação da 

fábrica na 

Itália 

Transferência 

da Itália para 

Polônia 

Tentativa de 

entrada na 

Rússia 

Transferência 

de Kingsport 

para Polônia 

Implantação da 

fábrica nos 

EUA - 2 

Implantação da 

fábrica na 

China 

Transferência 

da Polônia 

para Índia 

Definição da 

estratégia 

Participou dos 

estudos 

Cofap antes de 

se tornar MM 

Participou das 

definições 
Não participou 

Participou dos 

estudos 
Não participou 

Participou dos 

estudos 

Participou dos 

estudos 
Não participou 

Cotações para 

vendas a clientes 

Participa com 

equipe local 

Conduziu 

sozinha 

Fornece suporte 

à equipe local 

Fornece suporte 

à equipe local 

Participou com 

parceiro local 

Participa com 

equipe local 

Participa com 

equipe local 

Participa com 

equipe local 

Participa com 

equipe local 

Co-design de 

produto na venda 

Lidera com 

parceiro local 

Conduziu 

sozinha 

Participa com 

equipe local 

Participa com 

equipe local 

Liderou com 

parceiro local 

Liderou para os 

traseiros 

Participa com 

equipe local 

Lidera com 

parceiro local 

Lidera com 

parceiro local 

Negociação com 

parceiro local  

Participou com 

diretor 

corporativo 

N/A N/A N/A 

Participou com 

diretor 

corporativo 

N/A N/A 

Participa com 

diretor 

corporativo 

Participa com 

diretor 

corporativo 

Plano de negócio 
Elaborou com 

parceiro local 
Elaborou Participou Elaborou 

Elaborou com 

parceiro local 
Participou Elaborou 

Elaborou com 

parceiro local 
Participou 

Gestão do projeto Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

Definição de 

processos e 

equipamentos 

Sim Sim Sim Sim N/A Sim Sim Sim Sim 

Montagem da 

operação 

Liderou com 

parceiro local 

Conduziu 

sozinha 

Conduziu 

sozinha 
Liderou N/A Participou Conduz sozinha 

Lidera com 

parceiro local 
Participa 

Negociação com 

fornecedores 

Participou com 

parceiro local 

Conduziu 

sozinha 
Participou Participou N/A Participou Conduz sozinha 

Participa com 

parceiro local 
Participa 

Seleção de 

fornecedores 

Liderou com 

parceiro local 

Conduziu 

sozinha 
Participou Participou N/A Participou Conduz sozinha 

Participa com 

parceiro local 
Participa 

Transferência de 

conhecimento 

Conduziu 

sozinha 

Conduziu 

sozinha 

Conduziu 

sozinha 
Liderou N/A Participou Conduz sozinha Conduz sozinha Participa 

CEO brasileiro Não Sim Sim Não  N/A Não Não Não Não 

CTO brasileiro No inicio sim Sim Sim No inicio sim N/A Não Não Sim Indiretamente 

Fonte: elaborado pelo autor com informações fornecidas pela MM Cofap. (N/A = não se aplica) 
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6 ESTUDO DE CASO DA WAHLER 

 

A Wahler é uma empresa alemã de autopeças com presença internacional, posicionada 

atualmente como um dos líderes mundiais em desenvolvimento e fabricação de componentes 

e sistemas com alto conteúdo tecnológico, destinados à indústria automotiva, para controle do 

arrefecimento de motores à combustão interna e para recirculação dos gases de exaustão. Este 

estudo de caso tem como objeto a subsidiária brasileira dessa multinacional, localizada em 

Piracicaba, no estado de São Paulo, e criada pela Wahler há quase 40 anos, em uma operação 

com recursos próprios e sem parceiro local (greenfield). 

 

É apresentada e discutida a experiência de internacionalização da Wahler para os EUA, 

enfatizando-se o papel desempenhado pela sua subsidiária brasileira no processo. A Wahler 

foi selecionada para compor um dos estudos de caso em função de sua importância para o 

setor de autopeças mundial, especialmente no segmento de componentes de motores, e porque 

se conhecia previamente a atuação da sua subsidiária brasileira nesse processo de expansão 

para os EUA, em virtude do contato deste autor com um dos seus dirigentes, em uma das 

disciplinas cursadas durante o programa de mestrado. Destaca-se ainda como motivador para 

seleção dessa empresa a grande relevância dos achados deste estudo, devido às peculiaridades 

observadas ao se explorar o caso, em relação à postura empreendedora da subsidiária e à sua 

grande iniciativa durante o processo. 

 

 

6.1 Trajetória da empresa Wahler 

 

A Wahler é uma indústria de autopeças de origem alemã, fundada em 1902 por Gustav 

Wahler, em Pforzheim, e transferida em 1911 para Esslingen, cidade natal de seu fundador, 

onde fica sua matriz até hoje, no coração da indústria automobilística alemã. A empresa 

expandiu suas operações em 1967, com a inauguração da sua segunda planta industrial, em 

Oberboihingen, também na Alemanha. A Wahler é um fornecedor tradicional da indústria 

automotiva, com atuação mundial, possuindo atualmente cinco subsidiárias no exterior 

(Brasil, Estados Unidos, Eslováquia, Índia e China), e presença comercial em mais oito países 

europeus (Inglaterra, França, Itália, Espanha, Áustria, Suécia, Hungria e República Tcheca) e 

na Austrália (WAHLER, 2012). 
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A empresa começou sua história fabricando objetos metálicos como taças, copos, bandejas e 

vasos, além de peças para os primeiros automóveis produzidos, no início do século XX. Em 

1928 a empresa revolucionou o gerenciamento da temperatura de motores à combustão, com 

o início da produção em larga escala do termostato de fole, para a Daimler-Benz, com 

tecnologia desenvolvida e patenteada pela Wahler. Essa tecnologia foi substituída pela própria 

empresa em 1955, com a introdução de uma nova geração de termostatos, baseados em um 

elemento ativo de cera, que é utilizado até hoje na maioria das aplicações.  

 

Mais uma inovação foi introduzida pela Wahler em 1980, com as válvulas para recirculação 

dos gases de exaustão, conhecidas como EGR (exhaust gas recirculation), que ampliaram o 

seu escopo de atuação. O desenvolvimento das válvulas EGR foi motivado pelos esforços dos 

fabricantes de motores à combustão, para reduzir a emissão de poluentes, ao mesmo tempo 

em que se buscavam formas de melhorar o desempenho destes motores. A empresa continuou 

investindo na evolução dessa tecnologia, passando a produzir a partir de 1994 sistemas EGR 

muito mais sofisticados e eficientes, incorporando válvulas e atuadores pneumáticos e 

elétricos. 

 

As tecnologias da Wahler foram novamente modernizadas em 1998, com a introdução do 

termostato aquecido eletricamente, e sua completa integração ao gerenciamento da 

temperatura do motor. Diversas funções do motor passaram a ser otimizadas e sintonizadas 

entre si, por intermédio de uma unidade de controle eletrônico (ECU, electronic control unit), 

após o início da produção em série das válvulas EGR elétricas, e dos termostatos com 

atuadores elétricos. Esse controle fino dos sistemas permite aumentar o desempenho do motor 

e reduzir a emissão de gases nocivos à saúde, simultaneamente. 

 

Em suma, a Wahler atua há décadas no desenvolvimento e na fabricação de componentes e 

sistemas com alto conteúdo tecnológico, para controle do arrefecimento de motores à 

combustão interna e para recirculação dos gases de exaustão, na maioria dos segmentos de 

mercado – automóveis, caminhões, ônibus e veículos fora-de-estrada (off road), bem como 

veículos de duas ou três rodas. A empresa considera que sua missão é desenvolver, fabricar e 

vender produtos para controle e regulagem de temperatura e fluxos em motores, com 

excelência em qualidade, desempenho e inovação, melhorando continuamente esses produtos, 

gerando lucro e retorno aos acionistas, e visando atender as necessidades e expectativas de 

seus clientes.  
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As principais linhas de produtos da empresa são válvulas para controle de temperatura e de 

fluxo de água (termostatos), tubos flexíveis de aço inoxidável e válvulas EGR. Seu mercado 

alvo na cadeia automobilística são os fabricantes de motores, muitas vezes pertencentes à 

própria montadora dos veículos, com os quais a Wahler procura estabelecer relacionamentos 

de longo prazo, contemplando o desenvolvimento conjunto de projetos (co-design). A 

empresa também atua, com foco secundário, no mercado de reposição (aftermarket), 

fornecendo seus produtos para distribuidores de autopeças. 

 

A Wahler obteve um faturamento global de €260 milhões em 2011, dos quais €35 milhões 

foram realizados pela subsidiária brasileira. A empresa emprega 1400 funcionários, 

distribuídos da seguinte forma: 800 destes na Alemanha, 460 no Brasil e o restante nos 

demais países. Ela é uma empresa de capital fechado, controlada pelos filhos do fundador da 

empresa, Dieter e Hans Wahler. Sua governança corporativa foi profissionalizada em 2007, 

quando os dois irmãos deixaram a gestão operacional da empresa e passaram a atuar apenas 

em seu conselho de administração. 

 

 

6.2 Trajetória da subsidiária da Wahler no Brasil 

 

A Wahler começou a atuar no Brasil a partir da exportação de válvulas termostáticas, 

produzidas integralmente em sua matriz na Alemanha, e fornecidas para as montadoras aqui 

instaladas. No começo da década de 1970, o governo brasileiro intensificou suas políticas de 

substituição das importações, inclusive de autopeças, motivando a decisão dos acionistas de 

criar uma subsidiária da Wahler no país, em 1973. Contratou-se com essa finalidade um 

engenheiro, conterrâneo e conhecido dos acionistas, que já residia no Brasil e possuía 

experiência em indústrias metalúrgicas e têxteis, atuando em Piracicaba, no interior paulista. 

Assim a filial brasileira da empresa foi criada nessa mesma cidade, e denominada Wahler 

Metalúrgica Ltda. Com o propósito de melhorar a fluência do texto para o leitor, doravante a 

subsidiária brasileira da Wahler será referenciada apenas como Wahler Brasil. 

 

A principal motivação para se começar a produzir no Brasil foi uma exigência de uma grande 

montadora de veículos instalada no país, para que a Wahler pudesse fornecer válvulas para 

controle de temperatura de seus motores refrigerados a água. No princípio a operação da 

subsidiária brasileira contava apenas com uma linha para montagem de termostatos, instalada 
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em uma indústria têxtil na qual o engenheiro residente atuava, a partir de componentes 

importados de sua matriz. Contrataram-se então os primeiros funcionários, que foram 

treinados na matriz da empresa, na Alemanha. O prédio próprio da Wahler Brasil foi 

construído somente em 1977, quatro anos após o início da operação, em um terreno localizado 

em frente à empresa têxtil cuja estrutura era compartilhada, no mesmo condomínio industrial, 

em Piracicaba. 

 

O engenheiro residente acumulou a função de gerente geral da Wahler Brasil por duas 

décadas, reportando-se diretamente aos acionistas na Alemanha, além de continuar atuando 

em outras empresas, até que solicitou aos acionistas a sua dispensa dessa função, em 1993. 

Nessa ocasião foi criado um conselho consultivo, do qual participavam os acionistas, o 

próprio engenheiro residente e mais dois industriais da região. Realizou-se então um processo 

de seleção, que resultou na contratação de um novo gerente geral para a subsidiária, em 1994, 

o qual se reportava ao recém-criado conselho e aos acionistas. 

 

Muitas dificuldades ocorreram durante a gestão desse novo executivo, que coincidiu com o 

início do período pós-inflacionário no Brasil, demandando um controle mais eficiente dos 

custos, e com a ocorrência de falhas na comunicação dos reportes financeiros da subsidiária 

para a matriz. Em pouco tempo essa situação se agravou, e acabou convergindo para um 

consenso, entre os membros do conselho, sobre a necessidade de se contratar um executivo de 

gestão financeira e de novos negócios, com experiência em empresas de autopeças alemãs. 

Esse novo gerente foi contratado em 1995, com a missão de estruturar as operações 

financeiras e comerciais da Wahler Brasil, e criar relatórios gerenciais no formato alemão, 

para facilitar a interpretação das informações, e melhorar a comunicação e o relacionamento 

entre a unidade brasileira e os membros do conselho, em especial os acionistas da empresa. 

 

Em janeiro de 1997, a convite dos acionistas, o novo executivo assumiu a função de gerente 

geral da subsidiária, após a saída do gestor anterior ter sido anunciada, em setembro de 1996. 

Entretanto, mesmo com essas mudanças em sua estrutura organizacional, a Wahler Brasil 

continuou enfrentando dificuldades. Com a globalização do setor automobilístico, no final dos 

anos 1990, havia uma forte tendência de se produzir componentes mundiais de forma 

centralizada, para obterem-se ganhos de escala, o que inviabilizava economicamente certos 

investimentos da empresa no país. Assim, a Wahler Brasil precisaria se empenhar para 
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aumentar a sua participação no mercado brasileiro, investindo nos projetos de novos motores 

que estavam sendo conduzidos pelas montadoras presentes no país. 

 

Naquela circunstância, para conquistar novos clientes, a subsidiária brasileira não poderia 

depender de sua matriz, cuja prioridade era o atendimento à demanda do mercado europeu, 

que se encontrava aquecido. Além disso, o mercado automobilístico do Brasil ainda não era 

muito significativo naquela época, especialmente no que diz respeito à fabricação de motores, 

apesar dos esforços do governo brasileiro para ampliar a demanda local de veículos. Foi então 

que o gestor da Wahler Brasil percebeu que, para obter ganhos adequados de escala e manter 

a viabilidade da operação no país, seria necessária a conquista de mercados internacionais, 

exigindo um redirecionamento estratégico. 

 

 

6.3 Estratégia para entrada no mercado norte-americano 

 

Para obter-se um dinamismo maior nas tomadas de decisão, bem como a redução do custo de 

sua estrutura, promoveram-se novas medidas de restruturação da Wahler Brasil, entre elas a 

dissolução do conselho consultivo, passando o gerente geral dessa subsidiária a se reportar 

diretamente aos acionistas da empresa na Alemanha. Também foi concedida pela matriz da 

Wahler a aprovação para a subsidiária brasileira atuar em novos mercados, e rompido o 

contrato de representação comercial então existente para o mercado norte-americano.  

 

Esse novo cenário permitiu que o gestor da Wahler Brasil formulasse e propusesse aos 

acionistas da empresa uma estratégia, para ampliar a presença da empresa no mercado norte-

americano, seguindo uma abordagem gradualista. Foi feito um novo contrato de representação 

comercial para os EUA, alinhado à nova estratégia, e iniciado um trabalho intensivo e 

detalhado de mapeamento da frota de quase 200 milhões de motores em circulação, naquele 

país. Durante um ano de trabalho, entre 1996 e 1997, foram computados cerca de 70% dos 

motores, identificando-se quais eram os seus fabricantes, os modelos de válvulas de controle 

de temperatura utilizados, os principais problemas de qualidade existentes e as reclamações 

dos clientes.  

 

Segundo informações levantadas durante as entrevistas na Wahler Brasil, a ideia e a iniciativa 

para se mapear os motores em circulação nos EUA partiu da subsidiária brasileira, a princípio 
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com o objetivo de se conhecer os tipos de produtos utilizados naquele país, para poder 

compará-los com os componentes fabricados pela empresa. Além disso, pretendia-se avaliar a 

possibilidade de atuação da Wahler no imenso mercado de reposição daquele país, visando 

complementar a receita advinda de sua carteira de contratos de OEM com fabricantes de 

motores.  

 

Com relação a eventuais entraves ou dificuldades enfrentados, destacou-se que a realização do 

estudo foi relativamente simples, porque esse tipo de informação se encontra disponível nos 

EUA, tratando-se essencialmente de um trabalho de compilação e organização dos dados. 

Cumpre notar ainda que não houve participação da matriz nesse processo, todo o mapeamento 

foi feito pela equipe da subsidiária brasileira. Elaborou-se a partir desse estudo um catálogo 

de motores e aplicações, que trazia, para cada modelo de motor, as características 

dimensionais e funcionais relacionadas aos produtos da Wahler, permitindo que se tivesse 

uma visão geral do mercado norte-americano para estes componentes. Apresenta-se na Figura 

21 um trecho do catálogo elaborado pela empresa, ilustrando o seu conteúdo. 

 

 

Figura 21 – Trecho do catálogo da frota circulante de veículos e motores nos EUA. 

Fonte: Informação fornecida pela Wahler Brasil 

 

O trabalho foi estendido para se mapear a atuação dos concorrentes mais relevantes da 

empresa nos EUA (apresentados no Quadro 6), e para se identificar os principais fatores de 

competitividade naquele mercado, por intermédio do levantamento dos problemas de garantia 

e retornos de campo, enfrentados pelos fabricantes, para os quais a Wahler precisaria 

conceber soluções ou alternativas. Dentre os fatores de competitividade identificados, 

destacaram-se: 

 

(i) melhores características do produto em relação a consumo de combustível, emissões, 

aquecimento, potência, conforto e dirigibilidade; (ii) bom desempenho com combustíveis 
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diferentes; (iii) maior segurança do motor; e (iv) fácil interface; ficando em segundo plano 

itens como menor preço, tecnologia disponível e já validada, e investimentos mais baixos.  

 

Quadro 6 – Atuação dos principais concorrentes da Wahler nos EUA em 1997 

 

Empresa País de Origem Principais aplicações 

Standard Thomson EUA Automóveis e veículos pesados 

Robert Shaw Israel Mercado de reposição 

Nippon Japão Automóveis 

Behr Alemanha Automóveis 

Caltherm França Veículos pesados 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pela Wahler Brasil. 

 

Por meio de contatos com inúmeras empresas e visitas, verificou-se que havia muitas 

oportunidades nesse setor, uma vez que o mercado de autopeças dos EUA era limitado em 

termos de fornecedores, tanto para desenvolvimento quanto produção, devido à grande 

incidência de importação. Foram identificadas as diferenças mais relevantes entre o mercado 

norte-americano e o brasileiro, que afetariam a operação da Wahler para fornecer aos clientes 

nos EUA, em múltiplos aspectos: normas e especificações, legislação relativa ao meio 

ambiente, regras alfandegárias, custos logísticos (transporte, embalagem, prazos), legislações 

tributárias, fiscais e trabalhistas. Descobriu-se, por exemplo, a existência de uma legislação 

favorável (GSP, Generalized System of Preferences), que concedia isenção de impostos para 

importação de produtos com alta demanda e oferta insuficiente nos EUA, e que era válida 

para o caso de autopeças fabricadas no Brasil, permitindo à Wahler atuar com preços 

competitivos nesse mercado.  

 

O mapeamento da frota também foi útil para identificar os requisitos exigidos pelas novas 

gerações de motores, que estavam sendo desenvolvidas pelos fabricantes, em relação aos 

componentes produzidos pela Wahler. Foram realizadas visitas a possíveis clientes, para 

identificação e mapeamento de suas necessidades e de futuras oportunidades de negócios, 

tanto no mercado de OEM quanto de reposição, e para oferecer os produtos e soluções da 

empresa. Constatou-se durante essas visitas que as marcas de autopeças alemãs são altamente 

respeitadas no mercado norte-americano, pois elas simbolizam alta tecnologia, de tal sorte que 

as empresas que, na ocasião, ainda não conheciam a marca Wahler, demonstraram grande 

interesse em receber um catálogo dos seus produtos. 
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O foco primordial do trabalho foi buscar novos clientes nos EUA para a Wahler Brasil, de 

forma independente, porém não somente para ampliar o seu mercado, mas também para 

permitir a integração dos negócios do grupo em nível internacional. Sendo assim, um objetivo 

adicional do estudo era abrir espaço no mercado norte-americano para fornecer, a estes 

clientes, componentes com as tecnologias mais modernas produzidas pela matriz, cuja 

prioridade, na ocasião, era atender à alta demanda da Europa. 

 

 

6.4 Expansão internacional da Wahler Brasil nos EUA 

 

A partir desse mapeamento, iniciou-se em 1997 um trabalho de prospecção de clientes nos 

EUA, visando identificar negócios que demandassem novas soluções, para os quais a Wahler 

Brasil conseguisse se qualificar. A princípio foi feito um benchmark de desempenho, em uma 

das maiores montadoras norte-americanas, para verificarem-se as condições técnicas da 

Wahler como fornecedor. Essa montadora que, além de produzir veículos, também é um 

grande fabricante de motores, será referenciada no restante deste texto como “M-1”. 

Escolheu-se para esse projeto piloto uma válvula convencional, não integrada à tampa, que 

deveria ser desenvolvida e construída pela empresa, e depois submetida a todos os testes 

necessários para comparar suas características funcionais às demais válvulas já fornecidas à 

montadora. O desempenho observado foi satisfatório, sendo que em alguns aspectos a válvula 

produzida pela Wahler obteve desempenho superior ao dos concorrentes. 

 

Após essa validação inicial, teve início o desenvolvimento de uma válvula termostática, para 

um novo motor que estava sendo projetado pela M-1. Após um intenso trabalho, em conjunto 

com essa montadora, a Wahler Brasil foi escolhida para fornecer, a partir de 1998, a válvula 

para esse novo motor, que seria integrada a uma tampa de alumínio, permitindo assim um 

maior valor agregado ao conjunto. Destaca-se, nesse processo de validação da peça, o grande 

aprendizado da subsidiária, que precisou se adequar aos padrões internacionais, em relação 

aos procedimentos, certificações de qualidade (ISO/TS) e auditorias, entre outros. Essa 

válvula seria fabricada integralmente pela Wahler Brasil, e fornecida para a M-1 norte-

americana, para aplicação em motores de veículos de alto padrão. 

 

Entretanto, o ciclo de vida desse motor foi relativamente curto, em virtude de novas 

tendências que surgiram no mercado, exigindo motores de alto desempenho e menor consumo 
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de combustível. Apesar disso, antes que a produção desse motor fosse descontinuada, a 

engenharia da M-1 convidou a Wahler Brasil para participar do projeto da sua nova família de 

motores, permitindo a aplicação do mesmo conceito da primeira válvula, com as adaptações 

de montagem necessárias para cada veículo. Esse desenvolvimento foi realizado com técnicas 

de engenharia simultânea, criando um forte vínculo entre o cliente (M-1) e o fornecedor 

(Wahler Brasil).  

 

Essa experiência, somada ao período de fornecimento da primeira válvula, possibilitaram um 

grande amadurecimento da subsidiária brasileira, no tocante à produção, qualidade, logística, 

tecnologia e vendas. Com isso a Wahler Brasil obteve, no final de 2001, um contrato para 

fornecer mundialmente todas as válvulas para essa nova família de motores. Inicialmente a 

Wahler não contava com estrutura operacional nos EUA, e as atividades eram terceirizadas 

por uma empresa de logística, que possuía um armazém (warehouse) em Livonia, nas 

imediações de Detroit. Essa empresa era responsável por importar o produto acabado da 

Wahler Brasil, desembaraçar, desembalar, separar e reembalar as peças, para depois 

transportá-las até o cliente final, seguindo uma programação de entregas.  

 

À medida que as suas atividades de desenvolvimento de projetos e fornecimento ao cliente 

nos EUA foram se intensificando, com o aumento gradual (ramp-up) da produção dos 

motores da nova família, tornou-se necessário constituir uma filial no país, inicialmente 

denominada Wahler USA, e instalada no mesmo armazém aonde já funcionava a empresa 

terceirizada. Nessa primeira etapa a filial contava apenas com um vice-presidente residente, 

conhecedor da cultura local, que se reportava diretamente ao gerente geral da Wahler Brasil, e 

um assistente, os quais desempenhavam as funções administrativo-financeiras e operacionais, 

além de apoiarem as atividades comerciais. 

 

Na etapa seguinte, a partir de 2004, a subsidiária americana passou a se chamar Wahler 

Automotive Systems (WASY) e foi transferida para um novo prédio, mais amplo, passando a 

contar também com uma estrutura maior, tendo como presidente o principal acionista da 

Wahler, além de dois vice-presidentes, sendo um deles o gerente geral da Wahler Brasil, e o 

outro residente, já conhecedor da empresa e dos produtos, que permaneceu. O assistente 

administrativo também foi mantido, e foi adicionado à sua estrutura um engenheiro de 

aplicações, para dar melhor suporte aos clientes e participar de projetos envolvendo produtos 

com tecnologias mais avançadas, fabricados somente na matriz da Wahler na Alemanha.  As 
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atividades operacionais continuaram sendo feitas por uma empresa terceirizada, porém, com o 

aumento do volume, os trabalhos foram gradativamente transferidos para funcionários 

contratados diretamente pela subsidiária norte-americana. 

 

O passo seguinte seria dado alguns anos depois, com decisão de se transferir para a WASY 

uma parte das operações de montagem que eram feitas no Brasil. Foram desenvolvidos 

fornecedores locais para os componentes padronizados, como tubos, parafusos e juntas, e foi 

encomendada uma linha de montagem automatizada, para implantação de um processo mais 

adequado aos padrões e aos custos de mão de obra dos Estados Unidos. Para fornecer essa 

linha selecionou-se uma empresa de automação industrial norte-americana, que possui uma 

unidade no sul do Brasil. A linha foi inteiramente projetada, construída, testada e ajustada 

nessa unidade, com acompanhamento dos técnicos da Wahler Brasil, para acelerar sua 

conclusão e garantir uma maior fidelidade aos processos de montagem dos produtos. Depois 

disso, a linha foi desmontada e exportada para os EUA, pelo próprio fornecedor, que se 

encarregou de remontá-la e ajustá-la in loco, na WASY. 

 

Essa linha começou a funcionar em maio de 2010, operada por funcionários que foram 

contratados localmente, para fazer a montagem e os testes finais dos principais produtos 

fornecidos para o mercado norte-americano. Com essa estratégia foi possível reduzir os custos 

com exportação e logística, pois apenas os componentes críticos do produto, com maior valor 

agregado, continuaram a ser importados do Brasil, e as peças mais simples e padronizadas 

passaram a ser compradas localmente, e incorporadas ao conjunto na WASY.  

 

Atualmente se encontra em fase de estudo a implantação da segunda linha de montagem na 

filial norte-americana, que se prepara para se tornar, no futuro próximo, uma fábrica de médio 

porte, inclusive com planos para obter sua certificação ISO/TS. O gerente geral da Wahler 

Brasil considera que a expansão dos negócios para os Estados Unidos foi muito bem 

sucedida, destacando que atualmente a empresa conta com uma participação de 17% nesse 

mercado (marketshare), se forem considerados os novos contratos que se encontram em fase 

de pré-produção. Observa-se na Tabela 7 o crescimento do número de funcionários e do 

faturamento da WASY nos últimos anos. 
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Tabela 7 – Evolução das operações da WASY, de 2009 a 2011. 

 

Item 2011 2010 2009 

Número de Funcionários 25 22 4 

Faturamento (US$ milhões) 15,5 11,8 7,3 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pela Wahler Brasil. 

 

De acordo com informações levantadas durante as entrevistas, confirmando estudo anterior de 

Vasconcellos, Monterossi e Bruno (2007), o sucesso da Wahler Brasil na internacionalização 

para os EUA decorre de uma série de fatores, dentre os quais se destacam os seguintes: 

i) Adaptação dos produtos e processos, para atender às exigências maiores desse mercado, 

inclusive com integração a outros componentes;  

ii) Fornecimento local aos clientes, que não se sujeitam a importar diretamente as peças, 

inicialmente por meio de uma unidade comercial com estoque próprio, passando depois 

a montar o produto nos EUA;  

iii) Compromisso com o atendimento pós-venda, acompanhando casos de problemas de 

campo, para identificação da causa raiz e planejamento de ação corretiva;  

iv) Otimização dos processos administrativos e operacionais, contemplando transações 

comerciais internacionais envolvendo as unidades dos EUA, Brasil e Alemanha;  

v) Desenvolvimento de embalagens retornáveis, para garantir a integridade dos produtos e 

atender os requisitos dos processos de montagem no cliente;  

vi) As válvulas, que inicialmente chegaram a ser montadas diretamente nos veículos, 

passaram a ser montadas nos motores em bancada, para reduzir os riscos e custos no 

caso de haver algum problema de qualidade;  

vii) Oferta do produto a preços competitivos, com o mesmo padrão de qualidade de seus 

competidores; 

viii)  Desenvolvimento de competências para atuar em outra cultura, que foi facilitada pela 

extensa experiência prévia com as subsidiárias das montadoras norte-americanas 

instaladas no Brasil; 

ix) Aprimoramento da interface entre a Wahler Brasil e a matriz, em especial com a criação 

de mecanismos para definição de autoridade e responsabilidades na condução dos 

negócios internacionais. 
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6.5 Gestão da unidade da Wahler nos EUA 

 

A partir do desenvolvimento e validação de componentes para fornecimento à M-1 nos EUA, 

a Wahler Brasil conseguiu ampliar sua atuação internacional, com aplicações em vários 

mercados, como México, Canadá, Austrália, Japão e China, entre outros. Todo o trabalho de 

mapeamento do mercado, desenvolvimento de projetos, qualificação técnica e preparação 

para produção foi feito com o acompanhamento e o aval da matriz da Wahler na Alemanha, 

porém com uma grande autonomia, concedida pela matriz para a subsidiária brasileira, que 

demonstrou forte espírito empreendedor. Para a gestão da unidade nos EUA, a Wahler 

designou para o cargo de presidente o seu principal acionista; como um dos vice-presidentes 

(VPs) foi nomeado o gerente geral da Wahler Brasil, e o outro VP é um norte-americano 

residente, que atua há vários anos na indústria automotiva local, profundo conhecedor desse 

mercado e da cultura local, reportando-se diretamente ao gerente geral da unidade brasileira.  

 

A trajetória percorrida para criação da filial norte-americana da Wahler acabou acarretando 

uma situação incomum, com essa filial subordinada à Wahler Brasil, ao invés de se reportar 

diretamente à matriz da empresa na Alemanha. Alguns fatores foram enumerados, durante as 

entrevistas realizadas na empresa, como determinantes para que essa internacionalização fosse 

conduzida pela subsidiária brasileira, e para a adoção desta estrutura organizacional: 

i) A matriz da Wahler precisava concentrar seus esforços no mercado europeu, em plena 

expansão na ocasião, e nas demais regiões do mundo, pois se encontrava sem 

capacidade disponível; 

ii) Os processos de cotação com clientes haviam sido iniciados pela Wahler Brasil, com 

apoio do representante nos EUA, tornando mais fácil e conveniente a sua continuidade 

pelo próprio gerente geral;  

iii) A Wahler Brasil já era um fornecedor tradicionalmente bem sucedido da subsidiária 

brasileira da M-1, principal cliente potencial identificado inicialmente nos EUA; 

iv) A área de engenharia da Wahler Brasil possuía experiência no desenvolvimento de 

projetos conjuntos com as subsidiárias das montadoras americanas no Brasil; 

v) Naquela circunstância, havia uma grande necessidade estratégica de se expandir a marca 

Wahler e os negócios no Brasil e no restante do continente americano, para viabilizar a 

sobrevivência da subsidiária brasileira; 
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vi) A subsidiária brasileira demonstrou grande iniciativa, ao propor o mapeamento da frota 

de motores em circulação nos EUA, como uma forma de se aproximar daquele mercado 

e dimensionar o seu potencial; 

vii) Foi dado um voto de confiança dos acionistas ao gerente geral da subsidiária brasileira, 

concedendo autonomia para que a Wahler Brasil pudesse expandir os negócios nos 

Estados Unidos; 

viii) A filial brasileira estaria geograficamente mais bem posicionada para atuar nos EUA, 

tanto em relação à distância física quanto ao fuso horário; 

ix) Havia uma percepção de que a cultura brasileira seria mais bem assimilada pelos 

americanos do que a cultura alemã. 

 

Especificamente em relação a esse último aspecto, foi feito pela Wahler um levantamento das 

principais características culturais, encontradas nos três países, concernentes ao segmento de 

atuação da empresa, que estão resumidas a seguir: 

 

Brasileiro 

 Absorve rapidamente a implantação de novas tecnologias; 

 Facilidade para lidar com diferentes culturas, buscando uma solução negociada em 

situações de impasse; 

 Flexibilidade e criatividade; 

 Maturidade para lidar com entraves, dificuldades financeiras e crises. 

 

Alemão 

 Altamente formal, objetivo e técnico, seguindo padrões pré-estabelecidos; 

 Desenvolve inovações tecnológicas para veículos, motores e autopeças, e são bastante 

reconhecidos nesse mercado, devido à alta demanda tecnológica. 

 Engajado e pioneiro nas questões e normas ambientais, rígidos no controle dessas normas 

e em pesquisas para diminuição de emissões de poluentes. 
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Norte-americano 

 Pragmático; 

 Objetividade voltada para a simplificação; 

 Busca fornecedores que se responsabilizem pelo desenvolvimento de todo o projeto do 

produto, encontrando soluções práticas a preços competitivos; 

 Respeita os fornecedores e montadoras de origem alemã, pois simbolizam qualidade e alta 

tecnologia, mas tem dificuldade para decifrar a alta capacitação técnica e o perfil 

detalhista dos alemães. 

 

A expansão dos negócios da subsidiária brasileira no mercado americano acabou se tornando 

bastante significativa, em termos de faturamento, e resultou no aumento de sua autonomia, 

tanto do ponto de vista econômico quanto tecnológico, haja vista que a Wahler Brasil 

desenvolveu diversas válvulas para os mercados brasileiro e norte-americano. Foi conquistada 

também autonomia para avançar em projetos com aplicações de produtos no Brasil e nos 

EUA, desde que sejam feitos estudos de viabilidade técnica e econômica. O desenvolvimento 

desse novo mercado no exterior também trouxe aprimoramentos para a Wahler Brasil, como a 

adaptação às novas exigências de clientes; atendimento sistêmico no período pós-venda, em 

operações internacionais; conceito mais apurado de risco quanto à qualidade dos produtos; e 

habilidade para lidar com ambientes multiculturais. 

 

Com o advento da crise econômica mundial, no segundo semestre de 2008, algumas fábricas 

de motores mais antigos da M-1 foram desativadas, ampliando as aplicações e o volume de 

produção dessa nova família de motores, considerada a mais eficiente da montadora, em 

relação a desempenho, economia de combustível e emissão de poluentes. Certos competidores 

da Wahler, que forneciam grandes quantidades de válvulas para as gerações de motores que 

foram descontinuadas, enfrentaram graves problemas econômicos, e alguns deles acabaram 

sendo obrigados a deixar esse mercado. 

 

A produção anual de motores com válvulas fornecidas pela WASY já ultrapassa um milhão 

de unidades, com aplicações em veículos de médio e alto padrão, em diversos países. Além do 

crescimento da operação internacional da Wahler Brasil, com o fornecimento para o cliente 

M-1, destaca-se ainda nesse período a sua participação em projetos com outros fabricantes no 
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exterior, em países como Itália e Austrália. O faturamento da subsidiária brasileira representa 

atualmente 13,5% do total do grupo Wahler, sendo que 32% desse montante são obtidos por 

meio de exportações. 

 

 

6.6 Papel da subsidiária brasileira na organização 

 

Como os seus clientes são empresas globais, com fábricas distribuídas em diversos países, a 

Wahler também precisou se transformar em uma multinacional, criando subsidiárias para 

atuar no desenvolvimento, fabricação e venda de seus produtos no exterior. A princípio a sua 

subsidiária no Brasil tinha apenas a finalidade de atender os clientes localizados no país, 

porém esse papel foi sendo ampliado, gradualmente, conforme a importância relativa dessa 

operação no grupo foi crescendo. 

 

Para obter maior agilidade no atendimento aos clientes, a empresa decidiu dividir o mercado 

em dois grupos de países, sendo que a subsidiária brasileira ficaria responsável por um deles, 

enquanto a matriz responderia pelo outro. Esse critério foi adotado porque a Wahler Brasil 

representa a maior operação da empresa fora da Alemanha, além de contar com a melhor 

estrutura gerencial e de engenharia. Sendo assim, definiu-se que a subsidiária brasileira 

cuidaria dos negócios oriundos de clientes nas Américas, na África do Sul e na Austrália, e 

que a matriz seria responsável pelas oportunidades nos demais países. Porém essa divisão 

regional de responsabilidades muitas vezes exige ajustes, em casos específicos. 

 

Visando aprimorar a definição dos papéis e diminuir a ocorrência de conflitos nesses casos, 

foram criados pela empresa três instrumentos gerenciais: matriz de decisões sobre novos 

negócios; distribuição de atribuições entre a matriz e a Wahler Brasil; e hierarquia de fatores 

para decisão. Estes instrumentos são apresentados em detalhe por Vasconcellos, Monterossi e 

Bruno (2007) em sua pesquisa, foram confirmados durante as entrevistas, e se encontram 

resumidos a seguir, para melhor entendimento do papel da Wahler Brasil na corporação. 

 

A matriz de decisões foi elaborada com o propósito de se estabelecerem critérios mais claros e 

objetivos, para definição de quem deve decidir sobre a entrada da Wahler em um novo 
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negócio
9
, com a distinção de três níveis crescentes de autoridade para decisão: (1) Wahler 

Brasil; (2) matriz da Wahler; (3) acionistas da empresa. Esse instrumento se baseia nos 

seguintes elementos chaves: (i) faturamento previsto com o novo negócio, em relação ao 

faturamento total; (ii) investimento necessário; (iii) custo de desenvolvimento; (iv) margem de 

lucro prevista; e (v) riscos de inovação.  

 

A distribuição de atribuições visa complementar o critério regional, citado anteriormente, com 

dois outros elementos: produto e cliente. Em relação aos produtos e à tecnologia, em princípio 

o desenvolvimento é feito somente pela matriz da empresa. Porém, devido a sucessivas 

necessidades de participação em projetos conjuntos com os fabricantes, para aplicação dos 

componentes da Wahler em seus motores, a subsidiária brasileira acabou dominando as 

tecnologias de válvulas termostáticas tradicionais e elétricas, além de ter desenvolvido 

competências em algumas tecnologias não existentes na matriz, como a incorporação de 

elementos de alumínio e plástico ao produto final, que permitiram aumentar o seu valor 

agregado. Entretanto, a Wahler Brasil ainda não domina as tecnologias de sistemas EGR, cujo 

desenvolvimento é centralizado na matriz. 

 

Por outro lado, uma vez que os seus clientes têm atuação global, ocorrem situações em que a 

aplicação de um produto, feita pela Wahler Brasil, para uma montadora atuando em 

determinado país, acaba gerando uma oportunidade, por exemplo, para fornecer ao mesmo 

cliente em uma unidade na Europa, região que é atendida pela matriz da empresa. Observa-se 

atualmente essa situação no atendimento aos clientes Fiat na Itália e Renault na França, que é 

feito pela Wahler Brasil, contudo, por intermédio das subsidiárias dessas montadoras no 

Brasil, e com acompanhamento da matriz da Wahler. Empregando-se os três critérios 

comentados (regiões, produtos e clientes), elaborou-se um esquema para definir as 

responsabilidade e atribuições da Wahler Brasil e da matriz no atendimento aos clientes, que 

se encontra sintetizado na Figura 22. 

 

  

                                                 
9
 Entende-se como novo negócio toda solicitação feita à Wahler por um fabricante, para desenvolvimento de 

uma solução ou um produto que a empresa ainda não esteja fornecendo para este cliente. 
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Figura 22 – Responsabilidades da Wahler Brasil e da matriz em relação a regiões, produtos e clientes. 

Fonte: Adaptado pelo autor de VASCONCELLOS; MONTEROSSI; BRUNO, 2012. 

 

Identificaram-se algumas situações de exceção, não tratadas pelos dois primeiros instrumentos 

citados, como os casos em que o cliente exige a produção no Brasil, para aumentar o conteúdo 

local, ou prefere tratar do negócio com a subsidiária brasileira, devido a relacionamentos 

pessoais ou questões como fuso horário ou idioma. Como o tratamento das inúmeras exceções 

possíveis é um tema bastante complexo, foi criada uma hierarquia dos fatores de influência, 

para que a distribuição das atribuições da Wahler Brasil e da matriz seja definida, em casos 

especiais. Todo esse esforço gerencial evidencia a grande importância das operações 

internacionais para o grupo Wahler, e a sua complexidade crescente, devido à natureza global 

da indústria automobilística atual. 

 

 

6.7 Competências essenciais e inovação tecnológica 

 

No campo de atuação da Wahler, os grandes avanços tecnológicos tradicionalmente são 

impulsionados pelos fabricantes mais inovadores de motores, que estão na liderança em P&D 

para as áreas de mecânica, eletrônica e mecatrônica em aplicações automotivas. A expressão 

mais representativa desses líderes são as grandes montadoras alemãs de carros de luxo – 

BMW, Mercedes, Audi e Porsche. A matriz da Wahler está constantemente sujeita às 

demandas por novas tecnologias, impostas por seus clientes alemães; com isso também tem 

conseguido manter a liderança tecnológica em seu segmento, se antecipando aos seus 

Wahler Brasil recebe 

o pedido de um 

cliente da região 

atendida por ela: 

 

 Américas 

 Austrália 

 África do Sul 

 

Wahler Brasil 

informa a matriz  

 

1- Wahler Brasil domina a 

tecnologia 

2- Wahler Brasil possui 

capacidade financeira para 

investimento e capital de giro  

3- Cliente ainda não é atendido 

pela matriz 

4- Não se trata de válvulas EGR  

5- Matriz da Wahler faz a 

aprovação final 

Wahler Brasil 

atende e mantém a 

matriz informada 

Cliente é atendido 

pela matriz 

Uma (ou mais) das condições acima 

não é atendida  
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concorrentes no lançamento de produtos inovadores, com tecnologia de ponta, para atender os 

exigentes requisitos desse mercado. 

 

A Wahler Brasil conseguiu potencializar essa liderança tecnológica como uma importante 

vantagem competitiva, para atuar no mercado norte-americano, levando para os potenciais 

clientes nos EUA a alta tecnologia desenvolvida por sua matriz na Alemanha, que conseguiu 

combinar com sua habilidade comercial e sua proximidade das montadoras daquele país, 

conquistada em virtude de um longo histórico de fornecimento para as subsidiárias das 

mesmas no Brasil. A atuação da subsidiária brasileira ocorre predominantemente na 

prospecção de novos negócios e em projetos de aplicação de produtos, para adaptar ou 

customizar as tecnologias existentes na matriz aos requisitos dos motores de seus clientes, 

contando com o apoio técnico da matriz, sempre que necessário.  

 

Há um departamento de P&D na matriz da Wahler que conta com diversos doutores em sua 

equipe, e que acompanha atentamente a evolução e as tendências do mercado, no tocante a 

novos materiais, novas tecnologias que podem ser aplicadas aos produtos, além de novas 

soluções introduzidas pelos concorrentes. Sua subsidiária brasileira não tem uma área de 

P&D, mas possui um laboratório voltado para testes funcionais e de aplicação do produto em 

ambientes agressivos, como altas e baixas temperaturas, alta pressão, vibrações e contato com 

materiais derivados de petróleo.  

 

Assim, alguns ensaios e simulações em amostras são realizados no Brasil, além de benchmark 

em peças similares de concorrentes, para comparação funcional e do comportamento de 

características mecânicas, materiais e soluções diferenciadas. Como a Wahler Brasil não 

possui laboratórios para atividades mais sofisticadas de P&D, quando necessário são 

utilizadas as instalações da matriz ou de parceiros locais, como o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas da USP (IPT), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de 

Engenharia Industrial (FEI); ou, eventualmente, de seus clientes (fabricantes de motores). 

Durante as entrevistas foram destacados os mais importantes projetos de P&D e inovação em 

andamento, que se encontram listados no Quadro 7, a título ilustrativo. 
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Quadro 7 – Principais projetos de P&D em andamento na Wahler Brasil 

 

Produto / Tecnologia Origem 

Press fit com materiais metálicos diferentes Com parceiros 

Acionamento elétrico da válvula Com consultor especialista 

Válvula para ar condicionado Interno 

Processo de injeção e sub-injeção de componentes plásticos com 

insertos metálicos 
Com consultor especialista 

Soldas de componentes plásticas. Interno 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela Wahler Brasil. 

 

A estratégia tecnológica da Wahler se insere em sua estratégia competitiva a partir da 

identificação das necessidades e tendências futuras do segmento motores, voltadas 

tipicamente para alto desempenho (potência), menor consumo de combustível, menor emissão 

de poluentes, e melhor dirigibilidade e conforto térmico na cabine. Outros fatores de 

competitividade também são considerados, como o uso de soluções validadas, que 

representam menores riscos de qualidade, além de custos e níveis de investimento mais 

baixos. Especificamente no caso da Wahler Brasil, é enfatizada a associação do 

desenvolvimento do produto com os processos de fabricação, internalizando as atividades 

mais importantes do processo, aquelas que agregam maior valor ao produto final.  

 

Também contribuiu para o sucesso da expansão da Wahler Brasil para os EUA a continuidade 

dos estudos para mapeamento do mercado, incrementados em 2001 por intermédio de uma 

parceria firmada pela empresa com a Fundação Instituto de Administração da USP (FIA), 

para desenvolvimento de um plano estratégico tecnológico. O objetivo da parceria foi mapear 

com maior detalhe os mercados norte-americano e brasileiro, visando alinhar os projetos de 

inovação tecnológica da empresa às necessidades dos clientes, tanto para motores em 

produção, quanto para aqueles ainda em fase de concepção inicial ou desenvolvimento.  

 

Uma versão preliminar do plano ficou pronta em 2003, e sua versão final foi concluída em 

2005, com a depuração do portfolio de projetos tecnológicos da Wahler Brasil. Destaca-se 

também, como fruto dessa parceria, a publicação de alguns trabalhos acadêmicos, versando 

sobre as experiências da empresa (e.g. VASCONCELLOS; MONTEROSSI; BRUNO, 2007; 

JUSSANI, 2009; JUSSANI et al., 2010; VASCONCELLOS et al., 2012). Desde então esse 

plano estratégico tecnológico vem sendo acompanhado e aprimorado, com as técnicas que 

foram desenvolvidas pela Wahler Brasil, em conjunto com seu parceiro. Suas práticas para 
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gerenciamento de projetos de inovação tecnológica também foram incorporadas pela matriz 

da empresa, e passaram a ser adotadas para gestão de seu portfolio de projetos. 

 

A Wahler Brasil constatou que a sua competitividade é maior, nos casos em que a tecnologia 

do produto exige um grau de complexidade maior do processo de manufatura. Assim, a 

subsidiária criou estruturas e processos internos para se apropriar do conhecimento adquirido, 

a exemplo de um histórico das principais evoluções técnicas de seus produtos e processos, e 

das aplicações mais relevantes, que denomina “lições aprendidas” (lessons learned). Uma das 

responsabilidades dessa subsidiária é a transferência do conhecimento sobre os produtos e 

processos para a filial nos EUA, bem como transferir prontamente para a matriz todas as 

soluções tecnológicas desenvolvidas localmente. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O propósito desse capítulo é analisar e discutir os resultados obtidos com a realização dos 

estudos de caso, cruzando os dados que foram levantados com os objetivos propostos para a 

pesquisa e com a literatura contemplada pelo referencial teórico. A Figura 23 ilustra o 

caminho adotado para a análise. 

 

 

Figura 23 – Caminho adotado para a análise dos resultados obtidos. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para atendimento ao primeiro objetivo estipulado para esta pesquisa, exploram-se os 

principais fatores intervenientes (motivadores, facilitadores e inibidores) identificados em 

cada caso estudado, relativos à participação da subsidiária brasileira na internacionalização 

dos negócios da EMN. Para tanto, utilizam-se como base as informações coletadas em campo, 

nos estudos de caso, expostas nos dois capítulos anteriores. As informações são avaliadas à 

luz da teoria, detalhando-se cada um dos fatores observados. No intuito de auxiliar a sua 

fixação, encontra-se mais adiante uma síntese dessas informações, contemplando as principais 

características de cada subsidiária brasileira e do respectivo processo de internacionalização 

avaliado, apresentadas de forma condensada (do Quadro 8 ao Quadro 10). 

 

Para oferecer ao leitor maior praticidade, recupera-se na Figura 24 o modelo conceitual 

proposto para o estudo, representando as principais variáveis consideradas no referencial 

teórico, que são empregadas na análise dos resultados obtidos (pode-se encontrar uma 

explicação desse modelo no capítulo 1 – Introdução). O foco central da primeira parte da 

análise, portanto, é identificar e discutir os fatores que compõem as vantagens competitivas da 

subsidiária brasileira para atuar na internacionalização, em cada caso estudado.  

 

 

Objetivos 

Dados Literatura 
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 Figura 24 – Modelo de análise proposto para o estudo (reapresentado). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para encaminhar a discussão referente ao segundo objetivo, identificam-se e analisam-se as 

principais atribuições e responsabilidades assumidas pela unidade brasileira no processo de 

internacionalização em pauta. Novamente são empregados os dados coletados em campo, 

desta vez, porém, com ênfase na execução do processo de expansão internacional 

propriamente dito, avaliando-se de que forma a participação ocorreu (e.g. na formulação da 

estratégia, na execução do plano, na operação ou na gestão da nova unidade, na formação de 

parcerias, suprindo tecnologia e/ou componentes, etc.). Avalia-se em cada caso o papel 

desempenhado pela subsidiária, buscando-se identificar se ela liderou e conduziu o processo 

ou somente apoiou a matriz em atividades específicas.  

 

Dentro do escopo traçado para o terceiro e último objetivo proposto, são identificadas e 

analisadas as principais práticas de gestão aprendidas pela EMN no processo de 

internacionalização estudado, tanto pela subsidiária brasileira quanto pela matriz e outras 

subsidiárias. Avaliam-se os principais benefícios advindos desse aprendizado para o 

desempenho da organização, bem como os principais fluxos de conhecimento observados 

durante os processos de expansão internacional. 
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Quadro 8 – Antecedentes do processo de internacionalização nos dois casos pesquisados 

 

Referência Magneti Marelli Cofap (subsidiária na Índia) Wahler (subsidiária nos EUA) 

Modo de criação 

da subsidiária 

brasileira 

- Aquisição em 1997 de uma empresa brasileira que já atuava no mercado de 

amortecedores desde 1956, transformando-a em uma nova unidade de 

negócio do grupo. 

- Montagem de uma operação greenfield em 1973, inicialmente apenas com 

uma linha de montagem instalada dentro de uma indústria têxtil, 

transformada em 1977 em uma operação completa, com prédio próprio. 

Motivação para 

criar uma 

subsidiária no 

Brasil 

- Coincidiu com uma circunstância peculiar: o fornecedor de amortecedores 

da Fiat resolveu fechar sua fábrica na Itália, decidiu-se então criar na MM 

uma unidade de negócio para esse produto por meio da aquisição de uma 

empresa, tendo sido selecionada a Cofap (que ficava no Brasil). 

- Intensificação das políticas do governo brasileiro para substituição das 

importações de autopeças, a partir da década de 1970. 

- Exigência de uma grande montadora instalada no Brasil, para a Wahler 

fornecer válvulas para controle de temperatura de seus motores 

refrigerados a água. 

Aspectos 

relevantes na 

criação da 

subsidiária 

brasileira 

- A Magneti Marelli não tinha uma unidade de amortecedores antes de 

adquirir a Cofap, ao passo que, na ocasião, esta era a maior empresa de 

autopeças da América Latina, líder em vendas no Mercosul, inclusive no 

mercado de reposição; sua marca era conhecida mundialmente, e seus 

produtos vendidos em mais de 100 países. 

- A Cofap possuía competência em P&D e inovação tecnológica, em produto 

e processos de fabricação de amortecedores (equipe e laboratório). 

- A Cofap já tinha se internacionalizado, contando com operações na 

Alemanha, em Portugal e na Argentina, além de uma fábrica que estava em 

construção nos EUA.  

- A Cofap já possuía experiência em alianças estratégicas com empresas dos 

EUA e da Europa, para licenciamento de tecnologia e formação de JVs. 

- Antes da criação dessa subsidiária, a atuação da Wahler estava fortemente 

concentrada na Europa. 

- A subsidiária brasileira representou a primeira operação produtiva da 

Wahler fora da Alemanha, sendo até hoje a sua maior operação no 

exterior. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 9 – Estratégia de internacionalização para os dois casos pesquisados 

 

Referência Magneti Marelli Cofap (subsidiária na Índia) Wahler (subsidiária nos EUA) 

Definição do 

país de destino 

- Definição corporativa na matriz, atendendo aos interesses estratégicos do 

grupo MM como um todo, bem como de sua controladora Fiat. 

- Executivos da subsidiária brasileira participaram do comitê criado para 

estudo e definição da estratégia. 

- Opção pela Índia visava ampliar a presença da MM no emergente mercado 

asiático, fornecendo para clientes nesse país e permitindo futuramente a 

exportação para a Ásia e a Europa. 

- Oportunidade identificada e amadurecida por iniciativa da subsidiária, 

para ampliar as economias de escala da fábrica no Brasil, aumentando a 

presença no mercado norte-americano de OEM e de reposição. 

- Proposta apresentada à matriz e aos acionistas, que aprovaram e apoiaram 

a iniciativa.  

- Expansão da operação nos EUA foi vista como uma forma de viabilizar a 

sobrevivência da subsidiária brasileira. 

Definição do  

modo de entrada 

- Diretriz corporativa: sempre que possível por meio de uma parceria local. 

- Foi criada uma JV com a empresa indiana de amortecedores Endurance, 

que atuava no mercado de OEM para motocicletas e de reposição para 

automóveis. 

- Decidiu-se por uma operação greenfield, com evolução gradual de 

simples unidade comercial, até incorporar estoque, reembalagem, 

expedição e montagem de conjuntos, com alguns componentes fornecidos 

localmente. 

Fatores de 

competitividade 

no mercado do 

país de destino 

- Menor custo do produto final. 

- Atingir o nível de qualidade exigido pelo mercado local. 

- Como o principal cliente era a Fiat da Índia, havia uma preferência clara 

pela MM Cofap. 

- Melhores características do produto em relação a consumo de 

combustível, emissões, aquecimento, potência, conforto e dirigibilidade. 

- Bom desempenho com diferentes combustíveis. 

- Oferecer maior segurança ao motor. 

- Fácil interface. 

- Em segundo plano estavam itens como menor preço, tecnologia 

disponível e já validada, e investimentos mais baixos. 

Principais 

motivadores para 

essa expansão 

internacional 

- Ampliar a presença da MM no emergente mercado asiático. 

- Aumentar o conteúdo produzido pela MM nos veículos da Fiat no país. 

- Criar uma nova plataforma de exportação para clientes na Ásia e Europa. 

- Expansão do volume de negócios da subsidiária brasileira nos EUA, 

garantindo sua sobrevivência e proporcionando crescimento da empresa. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  



 

 

181 

Quadro 10 – Fatores intervenientes para participação da subsidiária nos dois processos 

 

Referência Magneti Marelli Cofap (subsidiária na Índia) Wahler (subsidiária nos EUA) 

Papel da  

subsidiária na 

organização 

- A MM Cofap Brasil possui “mandato mundial” para gestão da unidade de 

amortecedores e funciona como uma espécie de “matriz” para essa 

unidade, respondendo pelo seu resultado global. 

- Essa subsidiária tem o papel de centro de excelência para amortecedores na 

organização, gerenciando a criação de conhecimento e sua difusão para as 

outras unidades, inclusive na Itália, onde fica a matriz do grupo MM. 

- Maior subsidiária fora da Alemanha, ela lidera e gerencia as operações da 

empresa em um grupo de países (Américas, África do Sul e Austrália). 

- Responsabilidade abrange desenvolvimento de novos negócios, projetos 

de aplicação de produtos em clientes, elaboração de business plans, 

viabilização de recursos para investimento, ampliações de áreas fabris 

(quando necessário), entre outras. 

- Destacada habilidade comercial e de mercado, no desenvolvimento de 

novos negócios, reforçada pelo intenso contato com as subsidiárias 

brasileiras dos seus clientes, nas quais a Wahler Brasil atua há muitos 

anos (especialmente na área de engenharia). 

Competências 

essenciais na 

subsidiária 

- Competências essenciais de amortecedores já eram dominadas pela Cofap, 

mesmo antes de sua aquisição pela MM. 

- Subsidiária continua sendo o centro de competência mundial da MM para 

tecnologias de amortecedores, com destacada capacidade em P&D e 

inovação para produto, processos e aplicação. 

- Competência em engenharia de produto, de processos e de aplicação. 

- Domínio de tecnologias de válvulas termostáticas tradicionais e elétricas. 

- Desenvolveu competências (que não existiam na matriz) na incorporação 

de outros materiais ao produto final (plástico e alumínio). 

Capacidade  

de inovação  

tecnológica 

- Há uma estratégia tecnológica específica da unidade de amortecedores, 

porém ela precisa estar alinhada com as diretrizes corporativas. 

- MM Cofap Brasil tem estrutura própria para P&D (equipe e instalações). 

- Há centros de P&D no Brasil, Europa e EUA, futuramente também Índia e 

China, todos coordenados pela área de engenharia brasileira. 

- Atuação em parceria com universidades, institutos de pesquisa, 

fornecedores e outras divisões da MM. 

- Foco no desenvolvimento de produtos e aplicações, a partir de tecnologias 

existentes, desenvolvidas pela matriz. 

- Atuação em parceria com universidades, institutos de pesquisa, alguns 

clientes e laboratórios particulares. 

- Destacada competência em gestão de projetos de inovação tecnológica em 

novas aplicações. 

Competência  

em alianças  

estratégicas 

- Antes de aquisição, a Cofap já tinha um histórico de parceiras estratégicas. 

- Área corporativa de desenvolvimento de negócios da MM, experiente em 

alianças estratégicas, dá suporte às unidades de negócio na formalização. 

- Parcerias para P&D e inovação no Brasil com Unicamp, Powerbust  

(fornecedor) e as divisões Powertrain e de Componentes Plásticos da MM, 

entre outras. 

- Parcerias para P&D e inovação no Brasil com IPT, Unicamp, FEI, alguns 

clientes e laboratórios particulares. 

- Parceria com a FIA em projetos específicos:  

- Planejamento estratégico de tecnologia, alinhando os projetos de 

inovação às necessidades dos clientes no Brasil e EUA (evolução do 

mapeamento do mercado norte-americano). 

- Projeto para aprimorar sua competência na gestão de portfolio de 

projetos de inovação tecnológica. 
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Referência Magneti Marelli Cofap (subsidiária na Índia) Wahler (subsidiária nos EUA) 

Experiência da 

subsidiária com 

internacionalização 

- Experiências anteriores à aquisição (Alemanha, Portugal, Argentina, EUA) 

permitiram o fortalecimento dessa competência na equipe da subsidiária. 

- Transferência de tecnologia da Cofap para a fábrica de amortecedores 

dianteiros na Itália, que a MM tinha adquirido da Arvin (1999). 

- Conclusão e posta em marcha da fábrica de traseiros nos EUA (2003). 

- Transferência da planta italiana de dianteiros para a Polônia (2005-2006). 

- Estudos e negociações para atuar na Rússia, primeiro para criar uma JV 

com uma empresa local, depois licenciar a tecnologia para fabricação dos 

amortecedores por esta mesma empresa, porém sem sucesso (2006-2007). 

- Transferência da planta norte-americana que estava desativada desde 2005 

para a Polônia (foi feita entre 2008 e 2009, mas não chegou a entrar em 

produção, pois a área foi requisitada pela Fiat). 

- Criação da JV na Índia (2008-2009) (foco central do estudo de caso). 

- Ampliação da operação na Índia, com a transferência da fábrica de traseiros 

polonesa, que estava desativada (projeto em andamento desde 2011). 

- Criação de uma JV na China, com uma empresa local (em andamento 

desde 2011). 

- Montagem de uma nova operação nos EUA, a partir da aquisição de uma 

fábrica existente de traseiros e dianteiros (em andamento desde 2011). 

- Antes do episódio estudado a Wahler Brasil atuava no exterior por meio 

de exportação e de um representante comercial localizado na região de 

Detroit, nos EUA. 

- Essa subsidiária não havia participado anteriormente de outros processos 

de internacionalização dos negócios da empresa. 

Aprendizagem e 

difusão de  

tecnologia 

- Treinamentos e facilitadores nas áreas, geridos pela área de RH. 

- Colaboradores capacitados em um projeto repassam o conhecimento aos 

demais, por meio de reuniões, cursos internos ou workshops. 

- Criação de uma área específica para gestão de conhecimento em sua 

estrutura organizacional. 

- Conhecimentos e tecnologias são armazenados em uma plataforma de 

colaboração, usada intensivamente, facilitando o seu acesso. 

- Não há uma estrutura dedicada à difusão dos conhecimentos e tecnologias 

nas expansões internacionais, é usada a mesma estrutura da engenharia, que 

fica sobrecarregada durante esses processos. 

- Usada intensivamente a técnica de “training on the job”. 

- Todo o conhecimento adquirido é registrado na forma de “lições 

aprendidas”, permitindo compartilhamento, difusão e reutilização. 

- Diversas iniciativas para desenvolvimento e capacitação da equipe. 

- Wahler Brasil dissemina o conhecimento necessário para a subsidiária nos 

EUA, e as inovações desenvolvidas localmente para a matriz. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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7.1 Análise dos resultados do caso MM Cofap 

 

Esta seção do trabalho começa com a identificação e análise dos fatores intervenientes 

para a participação da subsidiária brasileira na internacionalização dos negócios da 

EMN, atendendo ao primeiro objetivo proposto para a pesquisa. Observou-se no estudo de 

caso da MM Cofap que o papel da subsidiária brasileira foi determinante para a sua 

participação nos sucessivos processos de expansão internacional da empresa. Esse fator se 

mostrou preponderante como motivador e facilitador, uma vez que esta desempenha o papel 

de centro de excelência na unidade de amortecedores – de acordo com a definição 

recuperada do referencial teórico, o centro de excelência é uma unidade da organização que 

“incorpora um conjunto de capacidades que tenha sido reconhecido explicitamente pela 

empresa como uma fonte importante para criação de valor, com a intenção de que essas 

capacidades sejam alavancadas e/ou disseminadas para outras unidades.” (FROST; 

BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002, p. 997).  

 

Diante de tudo que foi exposto na descrição do caso MM Cofap, pode-se afirmar que a 

subsidiária brasileira guarda estreita semelhança com a unidade caracterizada na definição de 

centro de excelência dos três autores. Destaca-se ainda a sua grande relevância estratégica 

para a organização, como conceituado no estudo de Oliveira Jr., Borini e Guevara (2009), e o 

“mandato mundial” obtido pela MM Cofap Brasil para gestão da unidade de amortecedores, 

atuando como uma espécie de “matriz” e respondendo pelo resultado global dessa unidade.  

 

Prosseguindo na análise, cumpre avaliar de que maneira os outros fatores presentes no modelo 

conceitual proposto para a pesquisa influenciaram a participação da subsidiária na 

internacionalização. Assim que se definiu como estratégia, no principal episódio estudado, 

que o país de destino seria a Índia e que a entrada se daria por intermédio da criação de uma 

joint-venture com uma empresa local, foi necessário determinar quais seriam os fatores de 

competitividade para atuação da MM Cofap nesse mercado.  

 

Destacaram-se entre os fatores de competitividade identificados para atuação da empresa no 

mercado indiano de amortecedores os itens (i) menor custo do produto final e (ii) atingir o 

nível de qualidade exigido pelo mercado local. Vale mencionar que havia uma preferência 

clara pela MM Cofap, por parte do principal cliente (a fábrica da Fiat da Índia), o que facilitou 

bastante a tomada de decisão para sua entrada no país. Diante dessas circunstâncias, a 
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subsidiária brasileira se mostrou competitiva para conduzir o processo, pois ela já possuía 

larga experiência com implantação e gestão de operações para fornecer em condições 

similares, por meio de produção local e via exportações, para os mercados de inúmeros países 

na América Latina, EUA, Europa e Ásia. Destacavam-se ainda o seu domínio de tecnologias e 

processos para fabricação de amortecedores, a sua competência diferenciada em co-design e 

engenharia de aplicação e a sua grande experiência atuando em mercados emergentes (e.g. 

Brasil e outros na América Latina). 

 

A experiência prévia com processos de internacionalização dessa subsidiária também foi 

um facilitador importante para sua participação nas expansões relatadas. Como foi bastante 

explorado na descrição do caso, houve uma série de expansões internacionais na Cofap antes 

de sua aquisição pela MM (para Alemanha, Portugal, Argentina e EUA), fortalecendo essa 

competência em sua equipe, a qual teve muitos de seus integrantes mantidos quando a Cofap 

foi incorporada como a unidade de amortecedores da MM. Essa experiência foi valiosa para 

implantação das novas subsidiárias em outros países e para os processos de transferência de 

conhecimento, nos diversos episódios investigados, mostrando-se um fator motivador e 

facilitador extremamente relevante para a participação da MM Cofap Brasil nos processos. 

 

Avaliando-se o domínio de competências essenciais pela subsidiária, pode-se afirmar que, 

mesmo antes de sua aquisição, a Cofap já dominava as tecnologias de produto, processos 

fabris e aplicação de amortecedores, e tinha profundo conhecimento desse mercado, o que 

acabou se traduzindo em um importante atrativo para a sua compra pela MM. Como o 

domínio dessas competências se mantém elevado até os dias de hoje, este fator se mostrou o 

motivador e facilitador preponderante para a marcante participação dessa subsidiária nos 

processos de internacionalização avaliados.  

 

A sua capacidade de inovação tecnológica também se revelou um fator notório, pois a MM 

Cofap Brasil conta com estrutura própria para P&D em produto, processos e aplicação de 

amortecedores, com uma equipe qualificada de engenheiros e técnicos, além de laboratórios 

com instalações apropriadas em seu centro técnico (CT) na unidade de Mauá. Há no Brasil 

uma área de engenharia, que é responsável também por P&D e pela coordenação das 

atividades dos outros CTs, localizados nos EUA e Europa (Itália/Polônia), além daqueles que 

estão sendo montados na Índia e na China. A área de engenharia de inovação, criada no CT 

brasileiro em 1997 (logo após a aquisição da Cofap pela MM), tem como missão desenvolver 
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novas tecnologias não disponíveis na empresa e novos materiais para uso em amortecedores. 

Essa área mantém parcerias com universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, clientes e 

outras divisões da MM, além de atuar em conjunto com os outros CTs, se beneficiando de 

parcerias tecnológicas mantidas com instituições de países mais desenvolvidos. 

 

Como foi visto no desenrolar do estudo, ainda hoje a subsidiária brasileira se mantém como o 

centro de excelência mundial da MM para tecnologias de amortecedores. O comportamento 

do grupo MM está alinhado com o modelo conceitual de formação dos centros de excelência 

de Frost, Birkinshaw e Ensign (2002, p. 1001) – em função do reconhecimento formal das 

capacidades superiores da subsidiária brasileira e de sua contribuição para toda a organização, 

ela obteve desempenho positivo nas dimensões lucratividade, competitividade, inovação e 

aprendizagem; o efeito disso foi induzir a matriz da MM a realizar novos investimentos nessa 

subsidiária, realimentando assim o processo, como previsto pelo modelo desses autores. Em 

suma, analogamente ao que se observou no tocante ao papel da subsidiária, os fatores ligados 

ao seu domínio de competências essenciais e sua capacidade de inovação tecnológica foram, 

ao mesmo tempo, motivadores e facilitadores para que a MM Cofap Brasil estivesse à frente 

nos processos de expansão internacional dos negócios da empresa. 

 

Em relação à competência da subsidiária em alianças estratégicas vale destacar que a 

Cofap brasileira já contava com um extenso histórico de parceiras estratégicas, anteriormente 

à sua compra pela multinacional italiana, como foi visto no item dedicado à exposição da sua 

trajetória (e.g. licenciamentos de tecnologia, joint-ventures, alianças para P&D). Atualmente a 

MM Cofap Brasil mantém parcerias para P&D e inovação com universidades e institutos de 

pesquisa, como a Unicamp; com fornecedores estratégicos, como a Powerbust, e com as 

divisões Powertrain e de Componentes Plásticos da MM, entre outras. Ela se vale dessas 

alianças para melhorar suas capacidades baseadas em conhecimento, como preconizam 

Hipkin e Naudé (2006), complementando os seus desenvolvimentos internos e permitindo 

acesso mais rápido a novas tecnologias.  

 

Sendo assim, em virtude dessa competência, a subsidiária foi capaz de desempenhar uma 

função importante durante a negociação das condições para criação das alianças, em mais de 

um episódio investigado. No entanto, a formalização das parcerias na MM é conduzida pela 

sua área corporativa de desenvolvimento de negócios, experiente em alianças estratégicas, que 

dá suporte às unidades de negócio do grupo. Pode-se dizer, portanto, que a competência da 
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MM Cofap Brasil em alianças estratégicas também foi um importante fator motivador e 

facilitador para a sua participação na internacionalização do grupo. Pode-se afirmar ainda que 

a sua habilidade com parcerias impactou positivamente um fator supracitado, relativo à 

capacidade de inovação tecnológica, na medida em que permitiu uma evolução muito mais 

rápida da subsidiária nesse aspecto. 

 

Observou-se ainda que a aprendizagem organizacional e a difusão de conhecimento 

constituem pontos fortes da subsidiária brasileira, podendo ser considerados na análise como 

fatores facilitadores para sua participação nos processos de expansão internacional. Destacam-

se aqui a criação da área de gestão de conhecimento, na divisão de engenharia brasileira, e o 

uso intensivo da plataforma de software para colaboração, onde se pode ter acesso a todo o 

conhecimento disponibilizado. A capacitação de colaboradores se baseia em treinamentos e 

facilitadores, geridos pela área de recursos humanos, porém, em casos de tecnologias ou de 

projetos específicos, são capacitados colaboradores-chave que repassam o conhecimento aos 

demais, por meio de reuniões, cursos internos ou workshops.  

 

Nos casos de transferência de conhecimento para as novas subsidiárias, é muito utilizado o 

recurso de treinamento em serviço (training on the job). Cumpre notar, no entanto, que não há 

uma estrutura dedicada especificamente à difusão dos conhecimentos e tecnologias nos 

processos de expansão internacional – quando são criadas ou ampliadas subsidiárias em 

outros países, utiliza-se a mesma estrutura da engenharia, que fica sobrecarregada durante 

esses períodos. Os executivos entrevistados defenderam que deveria existir uma estrutura 

mais robusta, para permitir a realização destes empreendimentos com maior eficácia, dentro 

dos prazos esperados.  

 

Sendo assim, apesar de ter se mostrado um facilitador, pela desenvoltura da subsidiária no 

desempenho dessa atividade, a difusão de conhecimento poderia ser bastante aprimorada com 

a ampliação da estrutura, incluindo equipes dedicadas aos processos de internacionalização. 

Desta forma, pode-se considerar que o fato de não existir uma estrutura dedicada aos projetos 

de expansão internacional representou um fator inibidor, em certa medida, para a participação 

da subsidiária brasileira, em alguns dos processos avaliados. Outro fator inibidor que merece 

ser mencionado foi o pouco conhecimento da cultura indiana, por parte da equipe da MM 

Cofap Brasil que se envolveu no processo de internacionalização para a Índia. Como citado na 

descrição do caso, algumas dificuldades enfrentadas na implantação da JV poderiam ter sido 
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minimizadas, ou evitadas, se tivesse havido uma capacitação prévia da equipe nesse sentido. 

Por outro lado, um fator circunstancial importante para a participação da MM Cofap Brasil 

em todas as iniciativas de expansão internacional repousa no fato de que não há, na unidade 

de amortecedores da MM, outra subsidiária plenamente capacitada para conduzir processos de 

internacionalização com esta grandeza. 

 

Em seguida avalia-se a contribuição deste estudo de caso para se identificar e analisar as 

principais atribuições e responsabilidades assumidas pela subsidiária brasileira, quando 

esta participa de um processo de internacionalização da EMN, atendendo ao segundo 

objetivo proposto na pesquisa. Analisando-se inicialmente a formulação da estratégia para 

internacionalização, verificou-se que a subsidiária brasileira atuou como coadjuvante nessa 

etapa do processo, participando dos estudos, porém sem autonomia para definição estratégica 

ou tomada de decisão, apesar de sua grande autonomia para outras questões, como havia sido 

mencionado. No caso específico da entrada da empresa na Índia, observou-se que foi uma 

decisão corporativa, atendendo aos interesses estratégicos comuns do grupo MM e de sua 

controladora, a Fiat. Um comportamento semelhante foi verificado nos outros episódios 

investigados. Sendo assim, pode-se considerar que não houve participação relevante da MM 

Cofap Brasil na formulação da estratégia de internacionalização. 

 

Avalia-se em seguida a participação da subsidiária brasileira nos diversos aspectos relativos à 

execução das estratégias traçadas pela corporação para a sua internacionalização. Observou-se 

que a atuação da subsidiária sempre foi muito intensa e abrangente, tão logo se definiram os 

dois pontos principais da estratégia, em cada episódio: o país de destino e a forma de entrada. 

No caso da criação da JV com a Endurance na Índia, a equipe da MM Cofap Brasil foi 

responsável pelas negociações com o parceiro; elaboração do plano de negócio; 

gerenciamento do projeto; definição dos processos e equipamentos; transferência de 

tecnologia; bem como pelo apoio ao parceiro para a montagem da operação; seleção e 

qualificação técnica dos fornecedores de componentes e matéria-prima; além da capacitação 

da equipe do parceiro em atividades administrativas, transferindo os métodos e procedimentos 

adotados pelo grupo MM. Observou-se ainda que, nesse processo de expansão para a Índia (e 

também na maioria dos outros casos estudados), foi designado como gerente técnico (CTO) 

das novas fábricas um integrante da equipe brasileira, pelo menos durante algum tempo após 

o início da operação. 
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A participação verificada nos demais episódios também foi muito intensa, entretanto, foi 

possível observar que as equipes técnicas das unidades europeias (Itália e Polônia) estão 

gradualmente sendo capacitadas para suprir uma parte do contingente necessário à realização 

desses processos de expansão internacional. Esse movimento se alinha com a literatura acerca 

dos centros de excelência e do desenvolvimento das subsidiárias, em particular com o estudo 

de Frost, Birkinshaw e Ensign (2002), para os quais a alavancagem e a disseminação das 

competências dos centros de excelência para as outras unidades são retornos esperados pela 

EMN, ao realizar investimentos nesses centros.  

 

Vale citar, a título ilustrativo, a transferência da fábrica de amortecedores traseiros de 

Kingsport para a Polônia, bem como a sua posterior transferência para a Índia, com ampliação 

dessa subsidiária – nesses dois projetos ainda se observa a participação da equipe brasileira, 

mas o gerenciamento ficou a cargo dos italianos. Outro exemplo interessante é o caso da 

formação da JV na China, que envolve outras unidades de negócio do grupo MM, além de 

amortecedores, portanto com uma abrangência muito maior do que aquela feita na Índia. 

Nesse caso a condução pelas negociações com o futuro parceiro foi feita em nível corporativo, 

embora tenha havido alguma participação da MM Cofap Brasil nessa fase. 

 

No entanto, é importante salientar que, em praticamente todos os processos avaliados, a 

equipe técnica da subsidiária brasileira foi responsável pelas definições de tecnologia, 

produtos, níveis de verticalização, processos de fabricação e tipos de equipamentos que 

deveriam ser empregados, em cada nova unidade. Como essa subsidiária permanece como a 

principal detentora do conhecimento técnico de amortecedores no grupo MM, é natural que se 

dependa fortemente da sua equipe para conduzir os processos de capacitação e transferência 

de conhecimento, que são vitais para o sucesso das iniciativas de internacionalização. Cumpre 

notar ainda que o apoio oferecido pela equipe da MM Cofap Brasil para a seleção e 

qualificação técnica de fornecedores para as novas subsidiárias tem sido de extrema 

importância, como pode ser comprovado na investigação dos diversos processos. 

 

Para se explorar o terceiro objetivo dessa pesquisa (identificar e analisar as principais 

práticas de gestão aprendidas e/ou aprimoradas pela EMN com o processo de 

internacionalização), destaca-se inicialmente que houve uma grande aprendizagem da 

subsidiária brasileira, no aspecto gerencial, em decorrência das seguidas experiências de 

internacionalização, que fica visível ao se analisar sua estrutura organizacional e seu papel na 
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EMN. Diante dos desafios que a unidade de negócio de amortecedores da MM enfrentou 

desde a sua criação, foi estruturada, em sua unidade localizada em Mauá, no Brasil, uma 

diretoria de engenharia que hoje responde pela coordenação das atividades tecnológicas em 

todos os CTs dispersos mundialmente, relativos a engenharia de produto, aplicação, 

processos, P&D e inovação.  

 

Além disso, a operação global da unidade de negócio é controlada a partir do Brasil, tendo 

sido desenvolvidos mecanismos gerenciais para consolidação dos resultados de todas as 

subsidiárias, para apuração do resultado global, pelo qual responde o gestor da subsidiária 

brasileira. Apesar de os resultados serem consolidados dentro de uma estrutura corporativa 

localizada na Itália, alguns funcionários brasileiros foram integrados à equipe responsável por 

essa consolidação, para facilitar a comunicação. Para coordenar essas inter-relações 

desenvolveram-se instrumentos de gestão baseados em uma estrutura matricial, implicando 

que diversas áreas presentes na MM Cofap Brasil, além de serem responsáveis por atividades 

locais, atuam também na coordenação de áreas correlatas nas subsidiárias localizadas em 

outros países. Outro aspecto importante a ser considerado é que a área de engenharia 

brasileira, além das responsabilidades mencionadas, também tem intensa participação nos 

processos de internacionalização que estão em curso, demandando um forte trabalho de gestão 

de projetos para sustentar essa participação.  

 

Observou-se, portanto, um forte trabalho de readequação da estrutura de gestão da MM 

Cofap, visando conservar e ampliar as suas competências preexistentes (do período anterior à 

aquisição da Cofap pela MM), ao mesmo tempo em que ela ia sendo transformada em uma 

subsidiária da multinacional italiana. Diante da nova realidade, uma parcela significativa das 

decisões estratégicas ficou subordinada aos gestores corporativos do grupo MM, porém, se 

concedeu certa autonomia aos dirigentes da MM Cofap Brasil, por meio de um mandato para 

atuar como a “sede da unidade de amortecedores”. Talvez este tenha sido o aprendizado mais 

importante da multinacional, do ponto de vista gerencial. A centralização de uma parte das 

decisões na matriz visa garantir o alinhamento das diversas iniciativas de investimento da 

unidade às diretrizes estratégicas da corporação, enquanto a concessão de uma significativa 

autonomia à MM Cofap Brasil (que preside a unidade de amortecedores) é uma forma de se 

buscar o aproveitamento de sua desenvoltura nos negócios, demonstrada em inúmeras 

situações ao longo da sua trajetória.  
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Por fim, é relevante avaliar os fluxos de conhecimento percebidos pela subsidiária brasileira, 

durante os casos investigados. Analisando-se em primeiro lugar os fluxos internos à empresa, 

pode-se destacar que a MM Cofap Brasil transferiu para a subsidiária indiana (EMM) 

conhecimentos sobre tecnologias, produtos, processos de fabricação, critérios de qualificação 

de fornecedores, controle de qualidade, documentos e padrões da MM e seus processos 

administrativos, entre outros. Essa extensa gama de conhecimentos foi fundamental para o 

sucesso da implantação da joint-venture naquele país, como foi visto ao longo do estudo. 

Cumpre salientar ainda que esse fenômeno também ocorreu nos demais processos de 

internacionalização da MM Cofap que foram analisados. 

 

Por outro lado, observou-se que a EMM transmitiu para a MM Cofap Brasil diversos 

conhecimentos sobre o mercado indiano, os fornecedores locais de componentes e matérias-

primas e as características dos trabalhadores na Índia, entre outros. Essa troca, bastante 

frequente em parcerias estratégicas (especialmente quando se trata de joint-ventures), permite 

que a empresa aumente a sua competitividade por meio da utilização de recursos e 

conhecimentos de seus parceiros, como enfatizado por Kanter (1994), e foi extremamente 

salutar no caso subsidiária brasileira, contribuindo para evolução de suas competências e 

reforçando o seu papel de centro de excelência no grupo MM. 

 

Além dos fluxos de conhecimento relacionados especificamente aos processos de expansão 

internacional, verificou-se nesse estudo de caso que há um intenso compartilhamento de 

conhecimento nas atividades de P&D e inovação da empresa, entre a subsidiária brasileira e 

outros CTs da MM Cofap, especialmente o da Europa, assim como os CTs de outras unidades 

de negócio da MM, no Brasil e no exterior. Esses fluxos entre as diversas unidades facilitam a 

alavancagem e difusão de competências e capacidades, contribuindo para a evolução do grupo 

como um todo e para aumentar a sua competitividade nos diversos mercados em que atua. 

 

Também foram observados fluxos de conhecimento envolvendo atores externos à 

organização. Entre estes convém mencionar a troca de conhecimento com clientes, em 

projetos conjuntos (co-design) para aplicação de produtos existentes e desenvolvimento de 

novos; a produção conjunta de conhecimento proporcionada por parcerias de P&D com 

universidades e centros de pesquisa; e o desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação 

mediante parcerias com alguns fornecedores da empresa, especialmente na Europa.  
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Para facilitar a fixação das informações desta seção, estas foram condensadas no Quadro 11, 

formando uma síntese dos principais achados do estudo de caso, com ênfase naqueles 

relacionados com a participação da subsidiária brasileira no processo de expansão da MM 

Cofap na Índia. 

 

 Quadro 11 – Participação da MM Cofap Brasil na internacionalização para a Índia 

 

Referência Descrição 

Fatores 

motivadores e 

facilitadores 

presentes no 

modelo 

- Subsidiária desempenha um papel de centro de excelência na organização, com mandato 

mundial para amortecedores, gerenciando essa unidade de negócio. 

- Já havia experiência prévia com internacionalização, mesmo antes da aquisição da Cofap 

pela MM, que foi ampliada com a participação em sucessivos processos. 

- Grande domínio de competências essenciais (técnicas e comerciais). 

- Grande capacidade de inovação tecnológica, a subsidiária coordena P&D globalmente. 

- Competência da subsidiária em alianças estratégicas, com diversas experiências prévias. 

- Subsidiária é competente em aprendizagem organizacional, e na gestão e difusão de 

conhecimento para as outras unidades da empresa. 

Fatores 

inibidores 

- O fato de não existir na unidade de amortecedores uma estrutura específica, com equipes 

dedicadas aos processos de internacionalização. 

Outros fatores 

circunstanciais 

observados 

- O fato de não existir outras subsidiárias da unidade de amortecedores da MM capacitadas 

para conduzir os processos de internacionalização é um fator importante para que estes 

sejam conduzidos pela MM Cofap Brasil, ou, pelo menos, contem com a sua participação. 

Fatores 

competitivos 

agregados pela 

subsidiária ao 

processo 

- Larga experiência com implantação e gestão de operações para fornecer em condições 

similares, por meio de produção local e via exportações, para mercados de inúmeros países 

na América Latina, EUA, Europa e Ásia. 

- Domínio muito grande de processos de fabricação de amortecedores. 

- Competência muito grande em co-design e engenharia de aplicação. 

- Experiência atuando em mercados emergentes (Brasil, América Latina). 

Forma de 

participação da 

subsidiária 

- Negociação com o parceiro. 

- Elaboração do plano de negócio. 

- Gerenciamento do projeto. 

- Definições de tecnologia, produtos, níveis de verticalização, processos de fabricação e 

tipos de equipamentos. 

- Transferência de tecnologia. 

- Apoio ao parceiro para a montagem da operação. 

- Seleção e qualificação técnica dos fornecedores de componentes e matéria-prima. 

- Capacitação da equipe do parceiro também em atividades administrativas, transferindo os 

métodos e procedimentos adotados pelo grupo MM. 

- Gestão técnica da fábrica (CTO) no início da operação (pelo menos por um tempo). 

Principais 

práticas de 

gestão 

aprendidas 

- Atuação matricial, principalmente das áreas técnicas da unidade brasileira, nas áreas 

correlatas de outras subsidiárias (e.g. manufatura; engenharia de produto, de processo, de 

aplicação; P&D). 

- Adequação da estrutura organizacional da MM Cofap, prevendo a centralização de uma 

parte das decisões estratégicas na matriz corporativa, e a concessão de significativa 

autonomia à MM Cofap Brasil, visando potencializar a sua desenvoltura nos negócios. 
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Referência Descrição 

Principais fluxos 

de conhecimento 

internos 

- São transferidos pela MM Cofap Brasil para a subsidiária indiana (EMM) conhecimentos 

sobre tecnologias, produtos, processos de fabricação, critérios de qualificação de 

fornecedores, controle de qualidade, documentos e padrões da MM e processos 

administrativos, entre outros. 

- São passados pela EMM para a MM Cofap Brasil conhecimentos sobre o mercado indiano, 

os fornecedores locais, as características dos trabalhadores na Índia, entre outros. 

- Há um intenso compartilhamento de conhecimento nas atividades de P&D e inovação, 

com o CT da MM Cofap na Europa, e também com os centros de algumas outras unidades 

do grupo MM. 

Principais fluxos 

de conhecimento 

externos 

- Troca de conhecimento com clientes, em projetos conjuntos de aplicação de produtos e 

desenvolvimento de novos. 

- Produção conjunta de conhecimento em parcerias de P&D com universidades e centros de 

pesquisa, bem como com alguns fornecedores da empresa, especialmente na Europa. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

7.2 Análise dos resultados do caso Wahler 

 

Inicia-se esta seção do trabalho com foco na identificação e análise dos fatores 

intervenientes para a participação da subsidiária brasileira na internacionalização dos 

negócios da EMN, atendendo ao primeiro objetivo desta pesquisa. Analisam-se esses fatores 

inicialmente a partir da ótica proposta no modelo conceitual, mediante a sistematização dos 

dados levantados em campo e dos documentos pesquisados. Assim que se definiu, como 

estratégia de internacionalização, que o país de destino seria os EUA e que a entrada se daria 

por meio da criação de uma subsidiária com investimento próprio (greenfield), foi necessário 

determinar quais seriam os fatores de competitividade para atuação da empresa nesse 

mercado.  

 

Nessa hora a Wahler Brasil demonstrou grande iniciativa, ao aprofundar os estudos para 

mapeamento da frota norte-americana e intensificar os contatos e as visitas a empresas 

naquele país, visando à identificação dos principais requisitos exigidos dos produtos da 

Wahler pelas novas gerações de motores, que se mostrou extremamente importante para 

orientar a busca de oportunidades de negócios, nos mercados de OEM e reposição dos EUA. 

Essas iniciativas da Wahler Brasil estão alinhadas com os achados do recente estudo de 

Ambos, Andersson e Birkinshaw (2010), e contribuíram positivamente para aumentar a sua 

autonomia e a sua influência, uma vez que, com tais iniciativas, ela acabou despertando uma 

grande atenção da matriz, sem a qual teria sido impossível prosseguir com os seus planos de 
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expansão. Diante disso, pode-se afirmar que estas se revelaram um fator primordial para a 

participação da subsidiária brasileira nesse processo de internacionalização. 

 

Com base nesse mapeamento foram levantadas as diferenças entre os mercados norte-

americano e brasileiro de motores mais relevantes para a operação da Wahler. Durante esse 

período, a subsidiária brasileira soube tirar proveito da boa reputação das marcas de autopeças 

alemãs nos EUA, onde elas são um símbolo de alta tecnologia, para atrair o interesse de 

potenciais clientes em conhecer seus produtos, fomentando novos contatos que facilitaram a 

obtenção das informações desejadas. Destacaram-se entre os fatores de competitividade 

identificados, no segmento de atuação da Wahler nesse país, (i) as características técnicas do 

produto; (ii) seu desempenho com diferentes combustíveis; (iii) a segurança oferecida ao 

motor e (iv) a facilidade de interface; superando itens como menor preço, tecnologia 

disponível e já validada, e investimentos mais baixos.  

 

Diante dessas circunstâncias, a Wahler Brasil se mostrou competitiva para conduzir essa 

expansão, em virtude de sua destacada habilidade no desenvolvimento de novos negócios, 

reforçada pelo intenso contato com as subsidiárias das montadoras norte-americanas no 

Brasil, nas quais ela atua há muitos anos; além disso, há de se considerar que a subsidiária 

brasileira naquela ocasião já representava a maior operação da Wahler fora da Alemanha. Em 

relação ao papel da subsidiária, observou-se a ocorrência das duas premissas destacadas por 

Birkinshaw e Hood (1998) para que as vantagens específicas de uma subsidiária sejam 

reconhecidas pela EMN como características importantes para o restante da organização: (i) o 

desenvolvimento de suas capacidades; e (ii) o estabelecimento claro do seu mandato – no caso 

em questão, inicialmente para conduzir o processo de expansão para os EUA, e, mais tarde, 

para gerenciar as operações da Wahler em determinado grupo de países (Américas, África do 

Sul e Austrália).  

 

Como prevê o modelo proposto por Birkinshaw e Hood (1998), essa subsidiária passou de 

uma posição de simples subordinação em relação à matriz para uma de equidade, em alguns 

aspectos, ou mesmo de liderança, especificamente no caso do processo de expansão para os 

EUA. Suas responsabilidades atualmente englobam desenvolvimento de novos negócios, 

projetos de aplicação de produtos em clientes, elaboração de planos de negócio, viabilização 

de recursos para investimento e ampliações de áreas fabris, entre outras. Pode-se observar, 

portanto, que houve uma evolução clara e gradual do papel estratégico da subsidiária 
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brasileira, até que esta tomasse a iniciativa de propor a expansão das operações no mercado 

norte-americano, como detalhado a seguir. 

 

No início o papel da unidade brasileira era de simples implementadora ou adaptadora local 

(nível 1)
10

; em seguida, quando passou a dominar as tecnologias de válvulas termostáticas 

tradicionais e elétricas, adquirindo competências em engenharia de produto, processos e 

aplicação, ela evoluiu para a condição de contribuinte especializada, integrada à estratégia 

global da empresa (nível 2);  por fim, ela assumiu um papel estratégico global (nível 3), com 

mandato regional, depois de formular e propor à matriz um plano estratégico para 

internacionalização, tendo sido designada para executar esse plano. Dessa forma, pode-se 

dizer que o papel da subsidiária na organização foi um importante fator facilitador para a 

participação da Wahler Brasil no processo de internacionalização da empresa para os EUA, 

uma vez que, antes do início do processo, o papel da subsidiária brasileira já tinha evoluído ao 

nível 2, integrada à estratégia global da Wahler, assumindo assim uma relevância estratégica 

maior para a organização, conforme conceituado por Oliveira Jr., Borini e Guevara (2009). 

 

No caso da Wahler Brasil não havia experiência prévia com processos de 

internacionalização, portanto esse fator não estava presente quando foi definido que ela 

conduziria a expansão dos negócios da empresa no mercado norte-americano. Antes do 

episódio estudado a atuação internacional dessa subsidiária se resumia à exportação de 

produtos para alguns países (e.g. Argentina, México, EUA). Dessa forma, este não 

representou um fator facilitador, ao contrário, poderia ter significado um inibidor para sua 

participação no processo. Apesar disso, pode-se considerar que esse aspecto não se mostrou 

relevante para o caso em pauta. 

 

No tocante à competência em alianças estratégicas, destacam-se algumas parcerias que a 

subsidiária estabeleceu no país para P&D e inovação tecnológica, com universidades e 

institutos de pesquisa como IPT, Unicamp e FEI, além de alguns fornecedores e clientes 

considerados estratégicos. Por intermédio dessas alianças, ela foi capaz de criar uma 

vantagem colaborativa, como denominada por Kanter (1994), aumentando a sua 

competitividade com a utilização dos recursos e conhecimentos de seus parceiros. Além 

destas, foram firmadas importantes parcerias com a FIA, visando aprimorar as competências 

                                                 
10

 A classificação do papel da subsidiária em três níveis utilizada na análise pode ser encontrada na 

fundamentação teórica desta dissertação (ver no Quadro 1, à página  44). 



195 

 

 

da Wahler Brasil para planejamento estratégico de tecnologia, alinhando os projetos de 

inovação às necessidades dos clientes no Brasil e nos EUA, como uma evolução natural do 

mapeamento do mercado norte-americano, bem como para a gestão de portfolio de projetos 

de inovação tecnológica.  

 

Como enfatizam Hipkin e Naudé (2006), essas parcerias complementaram as competências 

internas da subsidiária, melhorando sua aprendizagem organizacional, liderança tecnológica e 

suas competências baseadas em conhecimento, e permitindo acesso mais rápido a novas 

tecnologias além das suas fronteiras. Pode-se dizer ainda que essas parcerias ampliaram a 

influência positiva de um fator que será comentado a seguir, relativo à capacidade de 

inovação tecnológica, na medida em que permitiram uma evolução muito mais rápida da 

subsidiária nesse quesito. Entretanto, como a entrada no mercado norte-americano se deu por 

intermédio de um empreendimento greenfield, não envolvendo parceria com organizações 

locais, pode-se dizer que o fato de possuir competência em alianças estratégicas não foi um 

fator relevante para a participação da Wahler Brasil no processo de expansão para os EUA. 

 

Com relação às competências essenciais e à capacidade de inovação tecnológica da 

subsidiária, além das competências já citadas nas áreas de engenharia e do domínio da 

tecnologia embutida no principal produto da empresa, cumpre notar que ela foi capaz de 

inovar com a incorporação de novos materiais ao produto final, como plástico e alumínio, 

uma tecnologia de manufatura que ainda não existia na matriz. Destaca-se ainda uma 

capacidade diferenciada da Wahler Brasil na condução de processos de pré-venda técnica, 

adquirida em decorrência de inúmeros projetos de aplicação de produtos, realizados em 

conjunto (co-design) com montadoras estrangeiras instaladas no país, entre elas algumas 

norte-americanas. Essa capacidade lhe conferiu uma importante vantagem comparativa em 

relação à matriz, para liderar as negociações comerciais envolvidas na expansão para os EUA, 

notadamente em razão de seu relacionamento prévio com as subsidiárias brasileiras dos 

potenciais clientes, das quais a Wahler Brasil já era um fornecedor bem sucedido. 

 

Ainda dentro do tema competências essenciais, observou-se uma grande preocupação da 

subsidiária em internalizar as atividades do processo de fabricação que agregam maior valor 

ao produto, pois ela considera que possa aumentar sua competitividade quando a tecnologia 

utilizada exige processos de manufatura mais complexos e as tarefas críticas são realizadas 

internamente. Além disso, por intermédio da parceria supracitada com a FIA, a Wahler Brasil 
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buscou aumentar a sua competência em gestão de inovação, construindo e mantendo um 

roadmap tecnológico, em função de contínuos estudos de mercado. Esses pensamentos estão 

perfeitamente alinhados com os ensinamentos de Prahalad e Hamel (1990), para os quais as 

competências essenciais devem constituir o foco central para a estratégia em nível 

organizacional. Outra contribuição importante da Wahler Brasil para a competitividade da 

empresa nos EUA foi sua grande experiência com motores de múltiplos combustíveis 

(veículos flexfuel), em virtude do grande sucesso dessa tecnologia no mercado brasileiro. 

Pode-se afirmar, portanto, que o domínio de competências essenciais e a capacidade de 

inovação da subsidiária também contribuíram positivamente para a sua participação no 

processo de internacionalização. 

 

No tocante aos aspectos de aprendizagem organizacional e difusão de conhecimento, 

apurou-se que os conhecimentos adquiridos com o mapeamento do mercado norte-americano 

de motores, iniciado pela Wahler Brasil em 1996, foram fundamentais para o sucesso desse 

processo de expansão. Em decorrência dessa aproximação com aquele mercado surgiu a 

primeira oportunidade para desenvolvimento de um produto em conjunto com uma montadora 

norte-americana, destacando-se o grande aprendizado experimentado pela subsidiária durante 

o processo de validação do componente, pois ela precisou se adequar aos padrões 

internacionais em relação a procedimentos, certificações de qualidade (ISO/TS) e auditorias, 

entre outros. A experiência com o fornecimento da primeira válvula para uma montadora nos 

EUA também possibilitou um grande amadurecimento da subsidiária em termos de produção, 

qualidade, logística, tecnologia e vendas. 

 

Cumpre ainda destacar aqui as estruturas e processos internos criados pela Wahler Brasil para 

se apropriar do conhecimento, mantendo um histórico das principais evoluções técnicas de 

seus produtos e processos e das aplicações mais relevantes. Essa subsidiária continua sendo 

responsável por difundir todo o conhecimento sobre os produtos e processos para a filial nos 

EUA, assim como transferir prontamente para a matriz todas as soluções tecnológicas 

desenvolvidas localmente. Sendo assim, pode-se considerar que os fatores ligados ao 

aprendizado e difusão de conhecimento também se mostraram facilitadores para a 

participação da Wahler Brasil no processo de internacionalização para os EUA. 

 

Adicionalmente às variáveis presentes no modelo conceitual do estudo, observaram-se 

durante a investigação do caso Wahler alguns fatores circunstanciais que merecem ser 
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mencionados. Em primeiro lugar, a matriz da Wahler estava concentrada no mercado europeu, 

em expansão naquela ocasião, portanto sem capacidade disponível para conduzir a expansão 

nos EUA. Além disso, a necessidade estratégica de expandir os negócios da subsidiária 

brasileira, para viabilizar sua sobrevivência, foi um forte impulsionador para a sua iniciativa 

de disparar o estudo de mapeamento do mercado. Soma-se a isso o fato de que essa unidade já 

vinha participando de processos de cotação para clientes nos EUA, visando obter contratos 

para exportação de componentes fabricados no Brasil, tornando-se conveniente que ela 

própria continuasse conduzindo essas negociações. 

 

Convém citar ainda três outros fatores que se mostraram relevantes para o caso em questão. 

Um deles foi o voto de confiança concedido pelos acionistas ao gerente geral, conferindo 

autonomia à subsidiária brasileira para conduzir o processo, em reconhecimento ao seu 

eficiente trabalho de mapeamento do mercado e identificação de oportunidades nos EUA. 

Além disso, pode-se destacar que a filial brasileira se encontrava geograficamente mais bem 

posicionada do que a matriz alemã para atuar nos EUA, tanto em relação à distância física 

quanto ao fuso horário, e, por fim, que havia uma percepção de que a cultura brasileira tinha 

maior afinidade com a norte-americana do que a cultura alemã. 

 

Em seguida avalia-se a contribuição deste estudo de caso para identificar e analisar as 

principais atribuições e responsabilidades assumidas pela subsidiária brasileira, quando 

esta participa de um processo de internacionalização da EMN, o segundo objetivo 

contemplado pela pesquisa. Observou-se neste estudo de caso que a participação de sua 

subsidiária brasileira foi decisiva para o processo de expansão das operações da Wahler para 

os EUA, na medida em que ela tomou a iniciativa e foi responsável pelo processo desde o seu 

início, identificando as oportunidades de mercado naquele país, a partir do levantamento de 

possíveis aplicações dos produtos, bem como de potenciais clientes.  

 

A Wahler Brasil elaborou o plano estratégico, prevendo uma expansão gradual das operações, 

e o propôs e defendeu junto à matriz, como uma alternativa para ampliar as economias de 

escala da fábrica brasileira, além de aumentar a presença da Wahler no mercado norte-

americano de OEM e reposição. Essa estratégia gradualista está alinhada com o modelo da 

escola de Uppsala, recentemente revisto e atualizado por seus autores seminais, que defende a 

internacionalização como o produto de uma série de decisões incrementais de pequenos 

passos (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2009).  
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A subsidiária enxergava a expansão internacional dos negócios para os EUA como uma forma 

de viabilizar a sua própria sobrevivência, devido ao tamanho reduzido do mercado brasileiro 

de veículos na ocasião. A matriz da empresa e os acionistas aprovaram o plano e apoiaram 

essa iniciativa da subsidiária, concedendo-lhe a autonomia necessária para efetuar as ações 

planejadas. Cumpre notar ainda que, em muitos casos, a subsidiária brasileira ficou incumbida 

inclusive da montagem de uma solução econômico-financeira para viabilizar os investimentos 

necessários ao crescimento da operação, permitindo a entrada da empresa nos novos negócios. 

 

A subsidiária demonstrou grande iniciativa nesse episódio de internacionalização, ao 

realizar um esforço consciente para procurar e desenvolver novas oportunidades de negócio e 

submetê-las aos gestores da matriz, configurando-se assim um processo de 

empreendedorismo corporativo (PEC), como conceituado por Birkinshaw (1997). Nesse 

tipo de processo, como enfatiza o autor, a expansão dos negócios é impulsionada pela 

subsidiária, que se encarrega de identificar as oportunidades, criar as competências 

necessárias, montar um plano de negócio e apresentá-lo à matriz, que, por sua vez, avalia a 

proposta e toma a decisão.  

 

Observou-se no caso estudado a presença dos principais fatores facilitadores que impactam 

positivamente o PEC, segundo Birkinshaw e Hood (1998): (i) forte e contínua entrega de 

resultados concretos pela subsidiária; (ii) relativa descentralização dos processos de decisão; 

(iii) relacionamento de alta qualidade entre matriz e subsidiária; (iv) orientação 

empreendedora dos funcionários da subsidiária (sobretudo de seu gerente geral); (v) 

dinamismo do ambiente de negócio no Brasil, além de (vi) uma grande importância 

estratégica desse país para a Wahler e de (vii) um custo local menor para implantação dos 

negócios, em relação à Alemanha. Em face do exposto, pode-se considerar que a atuação da 

Wahler Brasil na internacionalização dos negócios da empresa para os EUA se deu de uma 

forma bastante intensa e abrangente. Ela foi responsável pela condução do processo e 

conquistou um mandato para continuar gerenciando os negócios da empresa naquele país, 

mesmo após a criação da subsidiária norte-americana. 

  

Visando explorar o terceiro objetivo proposto para a pesquisa (identificar e analisar as 

principais práticas de gestão aprendidas e/ou aprimoradas pela EMN com o processo de 

internacionalização), pode-se destacar que houve um nítido aumento da autonomia da 

subsidiária brasileira, em decorrência dessa expansão para os EUA, conforme ficou patente ao 
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analisar a evolução de seu papel na Wahler. Em virtude dos novos desafios que se colocaram 

diante da organização nesse período, desenvolveram-se novos instrumentos gerenciais, para 

que as responsabilidades e atribuições de cada unidade pudessem ser definidas com maior 

clareza, no atendimento aos clientes e novos negócios.  

 

Como se expôs na descrição do caso, os três instrumentos de gestão desenvolvidos pela 

empresa foram (i) matriz de decisões sobre novos negócios; (ii) distribuição de atribuições 

entre a matriz e a Wahler Brasil; e (iii) hierarquia de fatores para decisão. Com a adição 

desses mecanismos de gestão, a empresa está sendo capaz de aprimorar os seus critérios para 

distribuição de responsabilidades, visando obter maior dinamismo e agilidade no atendimento 

aos clientes. Estas novas práticas de gestão corroboram a grande importância das operações 

internacionais para o grupo Wahler, e a sua complexidade crescente, em função da natureza 

global da indústria automobilística atual.  

 

Muitas empresas multinacionais têm dificuldade em equilibrar adequadamente o nível de 

centralização das decisões em sua matriz com o grau de autonomia concedido às subsidiárias; 

no caso da Wahler, os relatórios e mecanismos criados pela subsidiária brasileira permitem 

que a matriz e os acionistas acompanhem a sua evolução, conciliando a sua autonomia com a 

sinergia necessária para manter a competitividade do grupo. Apesar de suas unidades 

contarem com estruturas funcionais tradicionais, observam-se em sua gestão cotidiana laços 

informais matriciais, que perpassam essas estruturas, imprimindo maior dinamismo e 

compensando certas desvantagens das estruturas funcionais mais rígidas.  

 

As engenharias da WASY e da Wahler Brasil atuam em conjunto nos clientes, melhorando a 

qualidade de seus serviços e permitindo custos menores. O fato de ter um executivo norte-

americano na vice-presidência da WASY, conhecedor do mercado e da cultura locais, 

também contribuiu muito para os avanços da empresa naquele país. A combinação das 

competências das três unidades tem propiciado um crescimento importante das operações da 

Wahler no mercado norte-americano: a tecnologia da matriz alemã, a habilidade comercial e o 

empreendedorismo da subsidiária brasileira e a presença e o conhecimento desse mercado da 

WASY.  

 

Adicionalmente, as técnicas e instrumentos de gestão desenvolvidos pela empresa 

melhoraram o atendimento aos clientes, aumentando sua competitividade. Tornou-se possível 
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estabelecer muito mais claramente o poder de decisão de cada integrante do grupo, as suas 

atribuições e responsabilidades, bem como os critérios de decisão para a aprovação de 

investimentos e projetos, agilizando a realização destes, dentro dos prazos adequados. 

 

Finalmente convém comentar os fluxos de conhecimento observados na subsidiária brasileira 

da Wahler. Começando pelos fluxos internos à organização com origem na subsidiária, 

podem-se enfatizar a contínua transferência de conhecimento sobre produtos e tecnologias, da 

Wahler Brasil para a subsidiária da empresa nos EUA, reforçando o papel da primeira como 

líder regional, e sua relevância estratégica para a organização. Esses conhecimentos foram 

fundamentais para o sucesso da implantação da subsidiária nesse país, como foi visto no 

estudo. Além disso, ainda relacionados ao processo de internacionalização, observou-se que a 

Wahler Brasil também repassa para a matriz e para a subsidiária norte-americana todas as 

informações sobre o mercado para os produtos e tecnologias da empresa nos EUA, obtidas 

por meio do mapeamento e do planejamento estratégico de tecnologia. 

 

Afora os fluxos ligados à internacionalização, também são dignos de nota os conhecimentos 

sobre as soluções tecnológicas desenvolvidas localmente pela Wahler Brasil, e que são 

prontamente transferidos para a matriz. Esta postura reforça a relevância estratégica dessa 

subsidiária para o grupo Wahler. Ainda nessa linha de fluxos internos à empresa se destaca a 

transferência para a matriz da competência adquirida pela Wahler Brasil para gestão de 

portfolio de projetos de inovação tecnológica. Por outro lado, em relação aos fluxos entrando 

na subsidiária, mostra-se extremamente importante o conhecimento sobre novas tecnologias e 

produtos desenvolvidos pela matriz, que são transferidos por esta para a Wahler Brasil. Assim 

essa a subsidiária pode se manter tecnologicamente atualizada, e explorar melhor tanto o 

mercado local quanto o norte-americano. Essa troca intensa de conhecimento permite ainda a 

evolução das competências da subsidiária brasileira, facilitando sua liderança regional. 

 

Também foram observados fluxos de conhecimento envolvendo organizações externas, em 

geral por intermédio de parcerias. Destacam-se entre esses as competências em planejamento 

estratégico de tecnologia e gestão de inovação tecnológica, obtidos mediante uma parceria 

com a FIA; a produção conjunta de novos conhecimentos, em parcerias para P&D e inovação 

tecnológica com institutos de pesquisa, universidades e fornecedores; e uma intensa troca de 

conhecimento entre a Wahler Brasil e seus clientes, em projetos conjuntos para aplicação de 

produtos existentes e desenvolvimento de novos (co-design). 
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No intuito de auxiliar na retenção das informações apresentadas nesta seção, estas foram 

condensadas no Quadro 12, em uma síntese dos principais achados deste estudo, relativos à 

participação da subsidiária brasileira no processo de expansão da Wahler nos EUA. 

 

Quadro 12 – Participação da Wahler Brasil na internacionalização para os EUA 

 

Referência Descrição 

Fatores 

motivadores e 

facilitadores 

presentes no 

modelo 

- Antes da iniciativa de expansão o papel da subsidiária brasileira na EMN já tinha evoluído 

de implementadora local (nível 1) para contribuinte especializada (nível 2). 

- Domínio da tecnologia do principal produto da empresa (válvula termostática tradicional e 

elétrica), considerada uma competência essencial para o negócio da Wahler. 

- Capacidade de inovação tecnológica, demonstrada ao desenvolver uma tecnologia de 

manufatura não existente na matriz, incorporando novos materiais (plástico, alumínio) às 

válvulas. 

- Engenharia da Wahler Brasil tinha muita experiência em projetos conjuntos (co-design) 

com as subsidiárias brasileiras das montadoras norte-americanas, com competência em 

engenharia de produto, processos e aplicação. 

- Wahler Brasil já era um fornecedor bem sucedido das subsidiárias brasileiras dos 

potenciais clientes nos EUA e contava com muitos contatos, além de destacada 

competência no desenvolvimento de novos negócios. 

- Experiência da subsidiária em parcerias estratégicas para P&D e inovação, e para gestão de 

portfolio de projetos de inovação e planejamento estratégico de tecnologia (fator com 

influência modesta para sua participação no processo de internacionalização). 

- A subsidiária experimentou um grande aprendizado no desenvolvimento do primeiro 

negócio com uma montadora nos EUA, durante o processo de validação do componente, e 

os conhecimentos adquiridos foram difundidos por ela para o restante da organização. 

Fatores 

inibidores 

- A subsidiária brasileira não tinha experiência prévia com processos de internacionalização 

(porém este fator foi pouco relevante para o caso analisado). 

Outros fatores 

circunstanciais 

observados 

- Matriz da Wahler estava concentrada no mercado europeu, em expansão. 

- Necessidade estratégica de expandir os negócios da subsidiária brasileira, para viabilizar 

sua sobrevivência. 

- Cotações para os clientes nos EUA tinham sido iniciadas pela Wahler Brasil. 

- Voto de confiança dos acionistas, concedendo autonomia à subsidiária. 

- Melhor posicionamento geográfico da Wahler Brasil do que da matriz alemã, para atuar 

nos EUA (distância e fuso horário). 

- Percepção de maior afinidade da cultura brasileira com a cultura norte-americana. 
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Referência Descrição 

Fatores 

competitivos 

agregados pela 

subsidiária ao 

processo 

- Grande habilidade comercial, especialmente em fazer prospecção nas montadoras. 

- Experiência em co-design e engenharia de aplicação. 

- Larga experiência com motores multi-combustíveis (flex fuel) no mercado brasileiro. 

- Competência em aprendizagem e difusão de conhecimento. 

- Fatores ligados ao processo de empreendedorismo corporativo (PEC), demonstrado pelas 

diversas iniciativas da subsidiária ao longo do processo: 

- Forte e contínua entrega de resultados concretos pela subsidiária;  

- Descentralização gradual dos processos de decisão;  

- Relacionamento de alta qualidade entre matriz e subsidiária;  

- Orientação empreendedora ao identificar a oportunidade e “vender a ideia” aos 

acionistas;  

- Dinamismo do ambiente de negócio no Brasil; 

- Grande importância estratégica desse país para o grupo Wahler; 

- Menor custo local para implantação dos negócios, em relação à matriz. 

Forma de 

participação da 

subsidiária 

- Iniciativa para identificação e dimensionamento das oportunidades de mercado. 

- Elaboração da estratégia e proposição de um plano de expansão gradual. 

- Implantação da estratégia, com o desenvolvimento dos negócios no mercado norte-

americano, incluindo a viabilização econômico-financeira dos investimentos. 

- Montagem da operação e transferência do conhecimento necessário. 

- Continua responsável pela gestão dos negócios da subsidiária nos EUA até hoje. 

Principais 

práticas de 

gestão 

aprendidas 

- Criação de três novos instrumentos de gestão, para melhorar os critérios para definição de 

atribuições e responsabilidades de cada unidade: 

- Decisões sobre novos negócios. 

- Distribuição de atribuições entre a matriz e a Wahler Brasil. 

- Hierarquia de fatores para decisão. 

Principais fluxos 

de conhecimento 

internos 

- Conhecimentos sobre produtos e tecnologias são transmitidos pela Wahler Brasil para a 

subsidiária nos EUA, na formação de novas equipes. 

- Conhecimento sobre todas as soluções tecnológicas desenvolvidas localmente pela Wahler 

Brasil são prontamente transferidas para a matriz. 

- Conhecimento sobre o mercado americano, produzido pela Wahler Brasil com o 

mapeamento e o planejamento estratégico de tecnologia, é repassado para a matriz e para a 

subsidiária nos EUA. 

- Conhecimentos sobre novas tecnologias e produtos desenvolvidos pela matriz são 

transferidos por esta para a Wahler Brasil. 

- Competência em gestão de portfolio de projetos de inovação tecnológica foi transmitida 

pela Wahler Brasil para a matriz. 

Principais fluxos 

de conhecimento 

externos 

- Conhecimentos sobre planejamento estratégico de tecnologia e gestão de inovação 

tecnológica são obtidos mediante uma parceria com a FIA. 

- Intensa troca de conhecimento entre Wahler Brasil e clientes, em projetos conjuntos para 

aplicação de produtos existentes e desenvolvimento de novos. 

- Produção conjunta de novos conhecimentos em parcerias com institutos de pesquisa, 

universidades e fornecedores, para P&D e inovação tecnológica. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo é dedicado às conclusões e considerações finais da pesquisa; pretende-se 

apresentar aqui uma síntese de seus resultados mais relevantes, especialmente no que diz 

respeito ao atendimento dos objetivos propostos originalmente, e às principais contribuições 

da pesquisa, dos pontos de vista acadêmico e gerencial. Inicia-se com uma apresentação das 

conclusões referentes a cada estudo de caso, individualmente; em seguida, são tratados os 

demais aspectos gerais e as considerações finais da pesquisa. Entre estas, destacam-se os seus 

achados mais relevantes, os aspectos não tratados ou não conclusivos, as contribuições 

obtidas com o estudo, bem como suas limitações e sugestões para futuros estudos. 

 

 

8.1 Conclusões do caso MM Cofap 

 

A evolução da MM Cofap Brasil na corporação Magneti Marelli pode ser analisada e 

compreendida segundo o modelo de rede proposto por Birkinshaw e Hood (1998), uma vez 

que as decisões operacionais relativas às suas atividades específicas, ou mesmo muitas 

referentes a subsidiárias em outros países, são tomadas pelos dirigentes da subsidiária 

brasileira. Notadamente no campo do desenvolvimento de inovações em produtos e processos, 

e na transposição destas para as novas unidades produtivas, estabelecidas em outros países, 

emergentes ou não, a subsidiária brasileira tem atuado com um poder de decisão 

relativamente alto. 

 

Pode-se analisar o caso da MM Cofap Brasil também em relação ao fluxo de gestão do 

conhecimento, considerando-se o modelo proposto por Gupta e Govindarajan (1991; 2000). 

Partindo-se da constatação que a empresa possui um centro técnico sediado no Brasil, para 

desenvolvimento de tecnologias de amortecimento, a subsidiária brasileira pode ser 

considerada uma inovadora global, provendo conhecimento e competências para subsidiárias 

da unidade de amortecedores nos demais países. Essa análise é consistente com o papel 

desempenhado pela subsidiária brasileira durante os processos, se envolvendo desde as fases 

iniciais de seleção do parceiro, prospecção, qualificação e desenvolvimento de fornecedores, 

transferência de know-how e capacitação dos recursos humanos na Índia, entre outros. 
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Analisando a internacionalização da MM Cofap à luz da teoria proposta por Wang e Suh 

(2009), verifica-se que a estratégia adotada se mostrou dependente do mercado alvo da 

empresa em cada caso. Quando a MM Cofap se internacionalizou para os EUA, foi 

empregada uma estratégia de busca por mercados e ativos. Já nos casos da Polônia, Rússia, 

Índia e China, pode-se notar predominantemente a busca por novos mercados, combinada 

com menores custos operacionais, evidenciando-se que a empresa pretendia ingressar nos 

importantes mercados do Leste Europeu e da Ásia. Essa orientação foi resultado da reflexão 

estratégica realizada pelo grupo MM, quando se definiu que era fundamental expandir a 

presença da empresa nessas regiões, as quais demonstravam uma perspectiva de crescimento 

mais acelerado do volume de vendas e de maior rentabilidade, por meio de associações com 

parceiros que já estivessem ali presentes. 

 

Para atingir esse objetivo, essa unidade da empresa tem procurado explorar sua superioridade 

tecnológica e operacional, encontrada predominantemente em sua subsidiária brasileira, uma 

vez que esta possui competências especificas de amortecedores não existentes na matriz ou 

em outras subsidiárias do grupo. Observa-se na MM Cofap Brasil, portanto, a configuração de 

um centro de excelência para amortecedores, de acordo com os conceitos sustentados por 

Frost, Birkinshaw e Ensign (2002), de modo que essa subsidiária assume um papel estratégico 

global (nível 3). Por outro lado, nos episódios de internacionalização estudados, segundo a 

classificação de Cavanagh e Freeman (2012), pode-se dizer que as demais subsidiárias da 

MM Cofap (nos EUA, Polônia, Índia e China), desempenham o papel de implementadoras ou 

inovadoras locais (nível 1), visando aumentar as vendas e o market share da empresa nesses 

mercados, além de poderem atuar também como plataforma de exportação para outros países. 

 

Pode-se enfatizar ainda, como uma característica importante da Cofap (empresa precursora da 

MM Cofap Brasil), no período que antecedeu a sua aquisição, o fato de ela ter iniciado o seu 

processo de internacionalização tardiamente, tendo enfrentado desde o início o desafio da 

competição com multinacionais em seu próprio país. Mesmo nesse período, com intensa 

concorrência interna, a Cofap se posicionava como exportadora de produtos, competitiva, e se 

mantinha como líder do mercado brasileiro de amortecedores.  Como ressalta Ramamurti 

(2009a; 2009b), para superar esse desafio, a empresa precisa atingir um nível avançado de 

tecnologia e de gestão – como ocorreu no caso da Cofap, tendo sido este um fator crucial para 

a liderança da MM Cofap Brasil nos episódios de internacionalização investigados.  
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8.2 Conclusões do caso Wahler 

 

Ao se analisar a internacionalização da Wahler em direção aos EUA, observa-se que o 

impulsionador inicial para o processo foi uma circunstância peculiar, experimentada por sua 

subsidiária brasileira: para viabilizar sua sobrevivência, essa unidade percebeu que seria 

necessário expandir seu mercado de atuação no exterior, em razão de uma retração ocasional 

do mercado brasileiro, e da tendência de centralização da produção de motores, verificada na 

indústria automobilística mundial (visando ampliar os ganhos de escala dos fabricantes). Em 

virtude desse cenário, foi disparada por essa subsidiária uma intensa prospecção no mercado 

norte-americano, por intermédio de um mapeamento da frota de veículos em circulação 

naquele país, buscando-se obter informações detalhadas sobre potenciais oportunidades de 

negócio para os produtos da Wahler. A partir dessa prospecção, a Wahler Brasil elaborou um 

plano estratégico de negócio, contemplando a ampliação gradual da operação em solo norte-

americano, que foi proposto e defendido junto à matriz da empresa. 

 

A iniciativa e a postura empreendedora da Wahler Brasil demonstraram uma influência 

preponderante para a sua participação no processo de internacionalização estudado, 

revelando-se fatores adicionais àqueles previstos no modelo conceitual proposto para a 

pesquisa. Como já foi mencionado, esse conjunto de iniciativas se encaixa perfeitamente na 

recente conceituação de Ambos, Andersson e Birkinshaw (2010) sobre as consequências das 

iniciativas das subsidiárias de EMNs e a dinâmica associada às relações matriz-subsidiária. 

Segundo esses autores, os dois principais objetivos do gestor da subsidiária, ao tomar uma 

iniciativa, são a conquista de maior autonomia e o aumento de sua influência relativa na 

organização. Os autores demonstraram que as iniciativas tomadas por uma subsidiária têm 

efeito direto sobre o aumento de sua autonomia e influência, em virtude de propiciarem uma 

atenção maior da matriz para tal subsidiária (a despeito de produzirem também um efeito 

indireto no sentido de reduzir a autonomia, devido à tendência de maior monitoramento e 

controle por parte da matriz, sendo esse efeito, no entanto, de menor intensidade).  
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Foi possível observar claramente esse fenômeno no caso da Wahler Brasil, a qual, em 

decorrência de sua iniciativa de mapear o mercado norte-americano de motores, de identificar 

oportunidades promissoras de novos negócios naquele país, e de propor um plano estratégico 

para explorá-las, foi agraciada pela matriz com um mandato regional para gerenciar os 

negócios da empresa em um grupo de países, além de ter sido designada para conduzir a 

criação da subsidiária nos EUA e para dirigir essa nova operação. Outra evidência importante 

do aumento da influência da filial brasileira repousa no fato de seu dirigente ter sido 

convidado a participar das reuniões do conselho administrativo da multinacional. 

 

Por outro lado, a forma como foi conduzida a expansão das operações da Wahler Brasil para 

os EUA demonstra forte aderência aos modelos de internacionalização de empresas propostos 

pela escola de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2009). De acordo com o modelo 

original desses autores, o processo de internacionalização ocorre na empresa de forma 

gradual, em estágios, ao longo dos quais ela acumula capacidades e conhecimentos adquiridos 

nos novos mercados, tomando decisões incrementais de comprometimento com os mesmos. 

Esse gradualismo do processo foi observado no caso da expansão dos negócios da Wahler 

para o mercado norte-americano.  

 

Recuperando os conceitos do referencial teórico desta dissertação, ao revisitarem 

recentemente o modelo original, os autores de Uppsala propuseram uma nova modelagem do 

processo de internacionalização como uma rede de negócios, inferindo que as variáveis de 

estado “reconhecimento de oportunidades” e “conhecimento do mercado” induzem a uma 

mudança, com novas “decisões de compromisso com relacionamentos”, as quais, por sua vez, 

ampliam sua “aprendizagem, criação de conhecimento e construção de confiança”, 

realimentando a dimensão “posicionamento na rede” (JOHANSON; VAHLNE, 2009). 

Observa-se que esse modelo atualizado também é bastante pertinente para descrever a 

internacionalização ocorrida na Wahler, pois o conhecimento das oportunidades de mercado 

nos EUA foi o principal responsável pelas decisões que convergiram em um 

comprometimento maior da Wahler com suas operações no país. Além disso, conforme 

crescia sua atuação no mercado norte-americano, verificou-se na empresa um processo 

gradual de aprendizagem, criação de conhecimento e construção de confiança, que acabou 

ampliando sua participação na rede de fornecedores, da montadora que se tornaria seu 

primeiro cliente nos EUA. 
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8.3 Atendimento aos objetivos da pesquisa 

 

Diante do exposto, acredita-se que os achados da pesquisa, obtidos a partir dos dois estudos 

de caso, foram capazes de atender aos objetivos traçados para a pesquisa, e oferecer uma 

resposta para sua questão orientadora central. No decorrer do capítulo que se debruça sobre a 

análise dos resultados, bem como nas duas seções iniciais das considerações finais, 

apresentaram-se os antecedentes e os principais fatores de influência relacionados com a 

participação das subsidiárias brasileiras na internacionalização da EMN (objetivo 1 da 

pesquisa), avaliando-se quais fatores foram mais significativos em cada caso estudado, de 

acordo com as características das empresas e dos respectivos processos. O modelo conceitual 

proposto para o estudo mostrou-se adequado para condução da pesquisa e das análises, 

revelando a aderência dos fatos observados na investigação, aos conceitos selecionados e 

explorados no referencial teórico.  

 

Em seguida, explorou-se a forma de participação das subsidiárias, avaliando-se quais 

atribuições e responsabilidades estas assumiram nos processos (objetivo 2). Novamente o 

modelo conceitual demonstrou adequação, permitindo a sistematização das informações, com 

base nas vantagens competitivas apresentadas em cada subsidiária, dentro de sua organização, 

para participar do processo de internacionalização. Podem-se destacar nesse sentido as 

diferentes atuações das duas empresas estudadas; enquanto a Wahler Brasil tomou a iniciativa 

de disparar o processo, identificando as oportunidades de negócio e elaborando um plano 

estratégico para propor à sua matriz, no caso da MM Cofap Brasil o que se notou foi uma 

participação mais focada na transferência de conhecimento e na montagem da operação, nos 

diversos episódios observados, em alguns casos envolvendo a gestão pós-implantação das 

novas subsidiárias. 

 

Para atendimento ao terceiro objetivo, foram investigadas em cada caso as principais práticas 

de gestão criadas ou aprimoradas, em virtude da participação da subsidiária nos processos de 

internacionalização. Neste aspecto, destaca-se a adequação da estrutura organizacional da 

MM Cofap Brasil, para viabilizar a sua participação nos processos de internacionalização, 

bem como a difusão de seus conhecimentos e competências para as demais subsidiárias da 

unidade de amortecedores da MM, as quais foram sendo gradualmente criadas a partir da 

incorporação da brasileira Cofap pela multinacional italiana.  
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Foi necessária uma combinação peculiar de centralização de algumas funções na matriz 

corporativa do grupo MM, com certa autonomia da subsidiária brasileira, dentro de alguns 

limites, delegando a esta um mandato mundial para gestão operacional da unidade de 

amortecedores. No outro caso estudado também se verificou a adoção de práticas de gestão 

importantes, decorrentes da expansão internacional protagonizada pela Wahler Brasil, em 

direção ao mercado norte-americano. Nesse caso também se observaram mecanismos e 

instrumentos de gestão voltados para a definição de responsabilidades e atribuições de cada 

unidade, para atendimento a clientes e negócios da empresa, em âmbito internacional. 

 

Uma das qualidades fundamentais que se espera de um bom estudo científico é a sua 

capacidade de comunicar adequadamente ao leitor as ideias de seu autor, assim como os fatos 

e informações que este coleta, sistematiza e pretende transmitir. Dentro desse enfoque, 

decidiu-se sintetizar os achados mais relevantes desta pesquisa, que foram expostos, 

analisados e comentados em seções e capítulos anteriores, por meio da elaboração de três 

quadros sintéticos, que se encontram representados nas seções seguintes. 

 

 

8.3.1 Fatores intervenientes para participação da subsidiária 

 

Apresenta-se a seguir um quadro contendo a síntese dos principais fatores intervenientes para 

a participação das subsidiárias brasileiras nos processos de internacionalização, nos dois casos 

estudados. Este quadro sumariza os principais achados da pesquisa relativos ao seu primeiro 

objetivo. A maior parte dos fatores investigados se apresentou como motivador para a 

participação da subsidiária, com exceção da equipe da MM Cofap Brasil, que, na opinião dos 

entrevistados, foi considerada reduzida para se dedicar simultaneamente aos projetos de 

expansão internacional e às atividades do dia-a-dia na subsidiária. Apesar da grande 

competência técnica e gerencial das equipes dessa subsidiária, eles defenderam que os 

processos de internacionalização poderiam ser realizados maior eficiência se houvesse uma 

equipe dedicada a essa atividade.   
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Quadro 13 – Fatores intervenientes para participação das subsidiárias (Objetivo 1) 

 

Fator MM Cofap Brasil (para a Índia) Wahler Brasil (para os EUA) 

Papel da 

subsidiária na 

organização 

- Motivador e facilitador importante. 

- Centro de excelência, com mandato global 

para a unidade de amortecedores (nível 3). 

- Facilitador importante. 

- No início contribuinte especializada 

(nível 2), depois com papel estratégico 

global (nível 3) e mandato regional. 

Domínio de 

competências 

essenciais 

- Motivador e facilitador preponderante. 

- Domínio tecnológico e de mercado 

superior às demais unidades. 

- Facilitador. 

- Domínio tecnológico do principal 

produto, habilidade comercial, rede de 

contatos, experiência em co-design. 

Capacidade de 

inovação 

tecnológica 

- Motivador e facilitador muito 

importante. 

- Engenharia brasileira coordena atividades 

de P&D e inovação de todos os CTs. 

- Facilitador. 

- Inovação ao incorporar novos materiais 

ao produto principal e na manufatura. 

Experiência prévia 

com 

internacionalização 

- Motivador e facilitador extremamente 

importante. 

- Experiências da Cofap antes de sua 

aquisição pela MM e posteriores. 

- Inibidor, porém, não foi relevante. 

- A subsidiária não tinha experiência 

anterior com internacionalização. 

Competência em 

alianças 

estratégicas 

- Motivador e facilitador importante. 

- Extenso histórico de alianças estratégicas 

da Cofap (antes da aquisição), para 

licenciamento de tecnologia e JVs. 

- Pouco relevante (não houve parceria, 

modo de entrada foi greenfield). 

- Alianças para P&D e inovação e para 

aprimorar suas competências. 

Aprendizagem e 

difusão de 

conhecimento 

- Facilitadores, mas também inibidores 

(pelo tamanho reduzido da equipe).  

- Área de gestão de conhecimento, sw de 

colaboração, transferência de tecnologia. 

- Facilitadores. 

- Conhecimentos com mapeamento e com 

o primeiro fornecimento foram 

difundidos para as outras unidades. 

Outros fatores 

identificados  

 

- Inibidor, porém, pouco relevante. 

- A equipe da subsidiária não possuía 

conhecimento prévio sobre a cultura 

indiana. 

 

Fatores circunstanciais: 

- Não havia outra unidade da empresa 

plenamente capacitada para conduzir os 

processos de internacionalização. 

- Não havia contingente numérico na equipe 

de engenharia italiana para conduzir 

sozinha a ampliação da planta na Índia. 

- Motivador preponderante: 

Iniciativa e postura empreendedora da 

subsidiária. 

Fatores circunstanciais: 

- Matriz da Wahler estava concentrada no 

mercado europeu. 

- Era necessário expandir negócios no 

exterior, para sobrevivência da Wahler 

Brasil. 

- Cotações para clientes nos EUA tinham 

sido iniciadas pela Wahler Brasil. 

- Voto de confiança dos acionistas, 

concedendo autonomia à subsidiária. 

- Melhor posicionamento geográfico da 

Wahler Brasil para atuar nos EUA. 

- Percepção de que a cultura brasileira 

seria mais bem assimilada pelos norte-

americanos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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8.3.2 Forma de participação da subsidiária no processo 

 

Apresenta-se a seguir um quadro contendo a síntese das principais responsabilidades e 

atribuições, assumidas pelas subsidiárias brasileiras, quando estas participaram dos processos 

de internacionalização, nos dois casos estudados. Este quadro sumariza os principais achados 

da pesquisa relativos ao seu segundo objetivo. Nota-se nessa síntese uma grande distinção 

entre os dois casos, se, por um lado, a Wahler Brasil atuou com um pouco mais de autonomia 

e pode demonstrar mais iniciativa, disparando o processo, por sua vez a MM Cofap Brasil 

também desenvolveu os diversos processos com grande desenvoltura, a despeito da grande 

complexidade decorrente do modo de entrada adotado (no caso da subsidiária implantada na 

Índia), por intermédio de uma joint-venture com um fabricante local. 

 

 

Quadro 14 – Forma de participação das subsidiárias (Objetivo 2) 

 

Atribuição / Responsabilidade MM Cofap Brasil (para a Índia) Wahler Brasil (para os EUA) 

Iniciativa de disparar processo Não (corporativa) Sim 

Identificar oportunidades de negócio Não (corporativa) Sim 

Definição da estratégia Não (só participou dos estudos) Montou e propôs à matriz 

Solução financeira para investimentos Não (corporativa) Montou e propôs à matriz 

Cotações para vendas a clientes Participa (com equipe local)  

Co-design de produto na venda Sim (com parceiro local) Sim 

Negociação com parceiro local  Participou (com diretor corporativo) Não se aplica (greenfield) 

Elaboração do plano de negócio Sim (com parceiro local) Sim 

Gestão do projeto Sim Sim 

Direção da nova subsidiária Não Sim 

Gestão técnica da nova subsidiária No início sim (depois indireta) Sim 

Definir processos e equipamentos Sim Sim (com apoio da matriz) 

Montagem da operação Sim (com parceiro local) Sim 

Negociação com fornecedores Participou (com parceiro local) Sim 

Seleção de fornecedores Sim (com parceiro local) Sim 

Transferência de conhecimento Sim Sim 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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8.3.3 Práticas de gestão aprendidas pela EMN 

 

Apresenta-se a seguir um quadro sumarizando as principais práticas de gestão incorporadas 

ou aprimoradas pelas multinacionais, em decorrência da participação das subsidiárias 

brasileiras nos processos de internacionalização, nos dois casos estudados. O quadro sintetiza 

os principais achados da pesquisa relativos ao seu terceiro objetivo. Nos dois casos analisados 

se notou uma grande preocupação da multinacional com o estabelecimento de práticas 

gerenciais, mecanismos e instrumentos de gestão que permitissem definir mais claramente as 

responsabilidades e atribuições de cada unidade da empresa, especialmente em virtude da 

complexidade oriunda de sua crescente atuação internacional. Além disso, verificou-se uma 

grande atenção dessas empresas com a definição de uma estrutura organizacional adequada 

para suportar a operação dispersa em diversos países, bem como para permitir a ampliação do 

número de subsidiárias em novos países.  

 

Quadro 15 – Práticas de gestão aprendidas e/ou aprimoradas pela EMN (Objetivo 3) 

 

Referência MM Cofap Wahler 

Estrutura 

organizacional 

- Sede operacional da unidade de 

amortecedores da MM fica no Brasil. 

- MM Cofap Brasil tem mandato mundial 

para essa unidade de negócio, sendo 

responsável pelo seu resultado global. 

- Estrutura matricial, com coordenação de 

gestores brasileiros sobre áreas correlatas 

em outras subsidiárias. 

- Mandato para um conjunto de países. 

- O gerente geral da Wahler Brasil 

participa das reuniões do conselho de 

administração do grupo. 

Mecanismos e 

instrumentos de 

gestão 

- Centralização de uma parte das decisões 

na matriz corporativa. 

- Concessão de autonomia significativa para 

a MM Cofap Brasil. 

- Estrutura de controladoria corporativa 

consolida os resultados globais, para todas 

as unidades de negócio. 

- Critérios para definir responsabilidades 

e atribuições de cada unidade: 

- Decisões sobre novos negócios 

- Distribuição de atribuições entre a 

matriz e a Wahler Brasil 

- Hierarquia de fatores para decisão 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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8.4 Considerações finais 

 

Os processos investigados nos estudos de caso da MM Cofap e da Wahler constituem um 

campo de pesquisa relevante, uma vez que representam um fenômeno ainda pouco explorado 

pela literatura: a subsidiária de uma EMN proveniente de um país desenvolvido (Itália; 

Alemanha), localizada em um país emergente (Brasil), liderando um processo de 

internacionalização para outros mercados emergentes (Índia, Rússia, China e Polônia, no caso 

da MM Cofap) ou não emergentes (EUA, nos dois casos). Investigaram-se e analisaram-se os 

fatores motivadores, facilitadores e inibidores que impactaram os processos; as 

responsabilidades e atribuições assumidas pela respectiva subsidiária brasileira; e as 

principais lições aprendidas pela multinacional envolvida, que poderão ser úteis para embasar 

futuras iniciativas nessa direção, por parte de empresas multinacionais do mesmo segmento 

(ou, eventualmente, de outros). 

 

Evidenciou-se, nos dois casos estudados, um avanço das práticas gerenciais, permitindo que a 

empresa expandisse as suas operações no exterior mediante a atuação de sua subsidiária 

brasileira. Foi necessário adequar sua estrutura organizacional e estabelecer mecanismos e 

instrumentos de gestão específicos, além de critérios para definição de responsabilidades e de 

alçadas de decisão, para viabilizar o gerenciamento das operações dispersas globalmente. Na 

Wahler, um dos casos avaliados, constatou-se que o fator primordial para participação da 

subsidiária brasileira no processo foi a sua iniciativa de propor à matriz a expansão dos 

negócios nos EUA, e a subsequente concessão de maior autonomia à mesma pela matriz da 

empresa; por outro lado, no caso da MM Cofap, verificou-se que o domínio de competências 

essenciais, por parte de sua unidade brasileira, e o seu papel de centro de excelência para 

amortecedores na organização, foram fundamentais para que esta liderasse diversos episódios 

de internacionalização da empresa. 

 

O modelo conceitual proposto no início da pesquisa mostrou-se adequado, permitindo 

capturar, durante a execução dos estudos de caso, os aspectos mais importantes do fenômeno 

focalizado. Também se observou grande aderência dos resultados às proposições da pesquisa, 

demonstrando a coerência entre os objetivos desta e a metodologia empregada. Pode-se 

destacar, como uma limitação da pesquisa, o pouco contato que se teve com os gestores 

corporativos das empresas estudadas, em virtude das circunstâncias envolvidas e de 

limitações orçamentárias. 
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Os achados do estudo estiveram alinhados com o modelo conceitual, porém, é importante 

destacar que a realização dos estudos de caso permitiu que se revelassem alguns fatores 

adicionais, também pertinentes para a análise do fenômeno. Merece destaque a iniciativa 

demonstrada pela Wahler Brasil na internacionalização para os EUA, em virtude da sua 

relevância para o processo, juntamente com a postura empreendedora da subsidiária, que se 

revelaram fatores fundamentais para sua participação. Esses fatores são largamente 

explorados por diversos autores citados no referencial teórico desta dissertação (e.g. 

BIRKINSHAW, 1997; BIRKINSHAW; HOOD; JONSSON, 1998; AMBOS; ANDERSSON; 

BIRKINSHAW, 2010).  

 

Adicionalmente, no caso da MM Cofap Brasil, ficou nítido que o conhecimento prévio da 

cultura do país de destino poderia representar um diferencial importante para uma subsidiária 

participar do processo de internacionalização. Este fator também encontra eco na literatura, a 

exemplo dos estudos de Johanson e Vahlne (1977; 2009), entre outros. Convém salientar que 

se identificaram ainda alguns fatores circunstanciais, que impactaram a participação das 

subsidiárias brasileiras nos processos de internacionalização avaliados. Uma síntese com 

todos os fatores adicionais identificados nos estudos de caso se encontra expressa no Quadro 

13, em uma seção prévia deste capítulo. 

 

O estudo de caso realizado na MM Cofap deixou nítido que a matriz preservou em sua 

subsidiária brasileira as principais competências de amortecedores, mantendo esta como a 

gestora dessa unidade de negócio, se comportando como um centro de excelência, conforme 

conceituado pela literatura. Assim, esse fator se mostrou preponderante sobre os demais, 

como motivador e facilitador, para a participação da MM Cofap Brasil em todos os episódios 

estudados. Cumpre notar, porém, que as principais definições e decisões estratégicas, relativas 

aos processos de internacionalização, continuaram sendo uma prerrogativa da matriz 

corporativa do grupo, a qual, por sua vez, opera sempre em sintonia com as estratégias da 

Fiat, sua controladora. Esta característica difere bastante do cenário observado no outro 

estudo de caso conduzido nesta pesquisa. 
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No caso da Wahler, conforme já mencionado, verificou-se que o fator mais relevante foi uma 

iniciativa tomada pelo gestor de sua subsidiária brasileira, no sentido de mapear o mercado 

norte-americano de motores, em busca de oportunidades de crescimento para as vendas da 

Wahler Brasil. A partir dessa iniciativa, que originou novas oportunidades de negócio para a 

empresa, sua matriz achou por bem conceder maior autonomia à subsidiária e apoiá-la, para 

que ela conduzisse o processo de expansão nos EUA. Os resultados obtidos com essa 

expansão têm se mostrado positivos para a empresa, de modo que, gradualmente, a operação 

norte-americana do grupo vem sendo ampliada, incorporando mais etapas do processo 

produtivo e conquistando novos clientes. A gestão da unidade norte-americana continua sendo 

feita pelo gestor da Wahler Brasil, evidenciando a confiança depositada pela matriz, e o 

reconhecimento da competência demonstrada por essa subsidiária na condução do processo. 

 

Não obstante as reconhecidas limitações para generalização dos estudos de caso, o autor do 

presente trabalho se permite incluir aqui uma recomendação, aos gestores corporativos de 

multinacionais, para que criem um ambiente propício à tomada de iniciativa, por parte dos 

gestores de suas subsidiárias estrangeiras, e também que estejam atentos às iniciativas 

efetivamente tomadas por estes, em busca de novos negócios, locais ou em outros países. 

Uma iniciativa de expansão, como a que foi observada na Wahler Brasil, seguida pelo devido 

acompanhamento e apoio da matriz, e da concessão de uma autonomia maior à subsidiária, 

pode trazer uma grata surpresa para a organização. O retorno pode se dar na forma de novos 

negócios que, de outra forma, talvez demorassem muito mais tempo para serem localizados e 

realizados, ou nunca viessem a acontecer. 

 

Foram encontrados inúmeros aspectos positivos no caso da MM Cofap Brasil, que se mostrou 

capaz de implantar diversas unidades produtivas no exterior, ficando responsável por toda a 

transferência de conhecimento e mesmo pela gestão das novas unidades, no início de sua 

operação. Entretanto, vale destacar aqui uma limitação, mencionada pelos entrevistados, 

decorrente da inexistência de uma estrutura específica para atuar nos processos de 

internacionalização, em especial para realização das atividades envolvidas com a transferência 

de conhecimento para capacitação das equipes nas novas subsidiárias criadas no exterior. 

Evidenciou-se, nesse estudo de caso, que o tamanho reduzido da equipe responsável pela 

condução do processo, e o fato de essa equipe responder também por atividades operacionais, 

ligadas ao dia-a-dia da fábrica brasileira, impactaram negativamente a sua eficácia, na 

implantação das novas subsidiárias em outros países.  
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Essa problemática não se manifestou no outro caso estudado, da Wahler, em grande parte 

devido à estratégia gradualista adotada pela empresa para entrada no mercado norte-

americano, que permitiu o uso da estrutura já existente na subsidiária brasileira, sem 

comprometer sua operação, acompanhado por uma adição gradual de funcionários para a nova 

operação nos EUA. Em contraste, a maioria dos processos avaliados na MM Cofap seguiu 

uma estratégia de comprometimento mais rápido ao país de destino, partindo diretamente para 

uma operação completa (e.g. manufatura, compras, engenharia, recursos humanos, vendas), e 

exigindo, portanto, maior envolvimento e dedicação da equipe responsável por sua 

implantação. Novamente, apesar das limitações dos estudos de caso para a generalização, 

poder-se-ia recomendar que, em situações similares à observada na MM Cofap, fosse adotada 

uma estrutura mais robusta, com recursos dedicados, para garantir o cumprimento dos prazos 

acordados, com os níveis de qualidade desejados, sem comprometer as atividades rotineiras 

das operações pré-existentes na subsidiária. 

 

Por outro lado, entre as barreiras e dificuldades identificadas ao se investigar a criação de uma 

JV pela MM Cofap, para seu ingresso na Índia, destacaram-se os aspectos culturais da aliança, 

muitas vezes desprezados pelos executivos, e causa frequente de insucesso nesse tipo de 

parceria. Uma vez que a equipe da subsidiária brasileira não possuía conhecimentos prévios 

sobre a cultura indiana, esse fator se mostrou um inibidor para a sua participação, entretanto, 

com pouca relevância, em função dos inúmeros fatores motivadores que estavam presentes. 

Como enfatizado pelos entrevistados na MM Cofap, as barreiras culturais enfrentadas nos 

processos para criação das joint-ventures na Índia e na China, bem como durante as tentativas 

de entrada na Rússia, teriam sido superadas de uma forma muito mais suave e efetiva, se as 

equipes envolvidas tivessem sido previamente preparadas para a condução dos processos.  

 

Poder-se-ia incluir aqui, portanto, uma recomendação para empresas que pretendam implantar 

subsidiárias em países com grande diferença cultural (ou distância psíquica, de um modo mais 

geral) – que estas invistam na preparação de suas equipes, se possível logo no início do 

processo, fornecendo-lhes informações sobre as características culturais do país de destino, 

em seus diferentes aspectos (e.g. idioma, etnia, religião, confiança e valores, normas, relações 

trabalhistas). No entanto, a dimensão cultura não foi tratada nesta pesquisa, podendo ser mais 

bem explorada em estudos futuros sobre internacionalização de empresas, que se proponham 

a focalizar os fatores culturais envolvidos em tais processos. 
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Também foi identificada nesta pesquisa outra oportunidade de interesse para exploração por 

estudo futuro, que seria a realização de um estudo de caso focalizando a MM Powertrain, 

outra unidade de negócio da Magneti Marelli, cuja subsidiária brasileira tem uma intensa 

atividade de P&D no país, mas que apresentou uma trajetória bem diferente da MM Cofap. 

Durante a realização das entrevistas nesta última, foram encontradas evidências de que a MM 

Powertrain Brasil também participou de processos de internacionalização; caso isso seja 

confirmado, trata-se de uma ótima possibilidade para extensão e aprofundamento da presente 

pesquisa. Nesse caso não estariam presentes as mesmas condições encontradas na unidade de 

amortecedores, criada a partir da aquisição da empresa brasileira Cofap pela MM, uma vez 

que a subsidiária brasileira da MM Powertrain foi criada com investimento próprio da 

multinacional, seguindo uma estratégia “greenfield”. 

 

Outra vertente na qual se percebe um potencial de interesse para pesquisa consiste na 

investigação de eventuais similaridades, entre os fatores intervenientes para participação de 

subsidiárias brasileiras de EMNs estrangeiras em sua expansão internacional, e aqueles que 

determinam a internacionalização de multinacionais brasileiras. Ainda que não sejam 

encontradas similaridades entre os fatores relacionados aos dois fenômenos, uma pesquisa 

para determinação desses fatores seria muito interessante do ponto de vista acadêmico, pois 

poderia trazer uma nova perspectiva para o estudo de empresas multinacionais com atuação 

no Brasil, sejam elas de origem estrangeira ou brasileira. Esse tema se presta bem para 

pesquisas subsequentes ao conteúdo deste estudo. 

 

É importante salientar que todas as recomendações oferecidas são válidas tanto para o caso de 

EMNs estrangeiras, em relação às suas subsidiárias em países emergentes (como o Brasil), 

como também para a situação inversa – para as multinacionais brasileiras, em relação às suas 

subsidiárias em outros países. Acredita-se que a principal contribuição obtida por meio desta 

pesquisa tenha sido demonstrar que algumas EMNs não estão se valendo somente das 

competências existentes em suas unidades no país de origem, para a consecução de novas 

etapas em sua expansão internacional. Nesse sentido, os resultados obtidos pela pesquisa 

reforçam as atuais teorias sobre os papeis das subsidiárias, que têm detectado uma ampliação 

do espectro de atuação das subsidiárias estrangeiras de EMNs, bem como um aumento 

progressivo de sua relevância estratégica para a multinacional. 
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Apesar de não ter relação direta com o tema estudado nesta dissertação, durante a realização 

dos estudos, em especial no caso da MM Cofap, saltou aos olhos a constatação de que, nos 

anos recentes, tem diminuído a competitividade das indústrias de autopeças instaladas no 

Brasil, especialmente para servirem como plataforma para fabricação e exportação de 

produtos, perante alternativas em outros países. Essa constatação confirma as recentes 

alegações do Sindipeças (2011, p. 7), de que está havendo um processo de desindustrialização 

no setor de autopeças no Brasil.  

 

Acompanhando a cronologia de alguns processos vivenciados pela MM Cofap, verificou-se 

que a empresa está tentando, há algum tempo, suprir os mercados de amortecedores traseiros 

dos EUA e da Europa, por meio de uma alternativa aos produtos fabricados no Brasil. 

Primeiramente, foi feita uma tentativa de se implantar essa operação na Polônia, para suprir o 

mercado europeu, que agora será atendido a partir da Índia, para onde essa fábrica foi 

transferida. Para atender o mercado dos EUA e México está sendo concluída a implantação de 

outra fábrica. Sendo assim, verificou-se que a produção desses componentes no Brasil, para 

exportação, deverá ser bastante reduzida, em virtude da perda de competitividade citada. No 

caso da Wahler isso também foi verificado, embora em menor intensidade. As decisões de se 

transferir gradualmente, para a unidade nos EUA, uma quantidade cada vez maior de 

operações na fabricação dos produtos, igualmente estão relacionadas ao aumento dos custos 

de produção no Brasil.  

 

A desindustrialização no Brasil constitui um tema bastante atual, de extrema relevância, que 

poderia servir de base para uma pesquisa que se propusesse a investigar os fatores que estão 

causando a perda de competitividade na indústria instalada no Brasil, em especial no 

segmento de autopeças, e de que forma esse processo poderia ser revertido, por intermédio de 

políticas governamentais mais adequadas ao cenário globalizado que enfrenta esse setor da 

economia, ou de outras medidas, por parte das empresas de autopeças. 
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APÊNDICE 1 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

O objetivo deste apêndice é apresentar ao leitor o protocolo de pesquisa empregado para 

elaboração dos estudos de caso que permitiram a obtenção dos dados empíricos deste 

trabalho. Conforme postulam Yin (2010) e Toledo e Shiaishi (2009), a elaboração de um 

protocolo de pesquisa é muito importante para se aprimorar o rigor científico do método do 

estudo de caso. Sendo assim, os modelos apresentados por esses autores foram utilizados 

como referência para a composição do protocolo empregado na pesquisa. 

 

Visão Geral do Estudo de Caso 

 

Título da Pesquisa 

Papel da Subsidiária Brasileira na Estratégia de Internacionalização dos Negócios de 

Empresas Multinacionais do Setor Automotivo. 

 

Objetivos do Estudo 

O estudo tem por objetivo geral investigar o papel da subsidiária brasileira, quando esta 

participa da internacionalização dos negócios de empresas multinacionais provenientes 

de países desenvolvidos.  

 

Como objetivos específicos para o estudo, estipularam-se os seguintes: 

 

iv) Identificar e analisar os fatores intervenientes para a participação da subsidiária 

brasileira na internacionalização dos negócios da EMN (motivadores, facilitadores e 

inibidores);  

v) Identificar e analisar as principais atribuições e responsabilidades assumidas pela 

subsidiária brasileira, quando esta participa do processo de internacionalização dos 

negócios da EMN; 

vi) Identificar e analisar as principais práticas de gestão aprendidas pela EMN (matriz e 

subsidiárias) com o processo de internacionalização dos seus negócios. 
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Procedimentos de Campo 

 

Aspectos metodológicos 

Pesquisa de natureza exploratória, qualitativa, com uso do método de estudo de caso. 

Trata-se de uma investigação de casos múltiplos. Os entrevistados foram contatados 

previamente, tendo sido feita uma breve explanação sobre os objetivos da pesquisa. 

Contou-se também com um contato principal de apoio em cada empresa, que auxiliou 

no agendamento das entrevistas, funcionando como ponto focal para a comunicação. 

 

Empresas e subsidiárias a serem estudadas 

 Magneti Marelli (MM), subsidiária brasileira MM Cofap Brasil. 

 Wahler, subsidiária brasileira Wahler Brasil. 

 

Unidade de análise 

Processo de internacionalização da multinacional que contou com a participação da 

subsidiária brasileira selecionada.  

 

Fontes de evidência 

Serão utilizadas entrevistas semiestruturadas, dirigidas a executivos que tenham se 

envolvido nos processos de internacionalização, além de documentos internos e 

externos sobre as organizações. 

 

Principais instrumentos de coleta de dados 

Busca de documentos e roteiro para entrevistas. 

 

Executor da pesquisa 

Renato Machado Costa. 

 

Questões para levantamento documental, roteiro de entrevistas e observações 

Apresenta-se a seguir uma lista de questões, que foram elaboradas para levantamento 

das informações concernentes aos estudos de caso, e, posteriormente, empregadas para 

inquirição junto às fontes de evidências (organizações, pessoas, livros, arquivos, artigos, 

objetos etc.). Buscou-se responder essas questões para cada uma das organizações 

estudadas, por intermédio de entrevistas e pesquisa documental. 
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Dados da empresa multinacional (do grupo como um todo) 

1. Nome da empresa multinacional (razão social, nome fantasia). 

2. País de origem (localização da matriz mundial da empresa). 

3. Data/ano de fundação. 

4. Número de funcionários, faturamento e lucro (EBITDA) do grupo dos últimos três anos. 

Item 2011 2010 2009 

Número de Funcionários    

Faturamento    

Lucro (EBITDA)    

5. Número de funcionários, faturamento e lucro (EBITDA) no país de origem. 

Item 2011 2010 2009 

Número de Funcionários    

Faturamento    

Lucro (EBITDA)    

6. A empresa tem capital aberto em bolsa ou fechado? Quem são os acionistas 

controladores? 

7. Missão da empresa. 

8. Principais produtos/serviços e unidades de negócios. 

9. Principais clientes. 

10. Principais concorrentes. 

11. Posicionamento no mercado (market share, liderança tecnológica, etc). 

12. Principais centros de pesquisa tecnológica, desenvolvimento e engenharia (P/D/E). 

13. Faturamento por unidade de negócio ou produto (caso se aplique). 

14. Países nos quais a empresa tem operações. 

15. Quais são as cinco maiores operações fora do país de origem, em faturamento e número 

de funcionários? (se possível levantar dados dos últimos 3 anos).  

Posição País 
Ano de  

Criação 

Faturamento 

2011 2010 2009 
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Posição País 
Ano de  

Criação 

Número de Funcionários 

2011 2010 2009 

      

      

      

      

      

16. Organograma 

17. Outras informações relevantes sobre a empresa 

 

Dados da subsidiária brasileira da empresa (somente da subsidiária estudada) 

18. Nome da subsidiária no Brasil (razão social, nome fantasia). 

19. Localização. 

20. Data/ano de criação da subsidiária brasileira. 

21. Número de funcionários, faturamento e lucro (EBITDA) dos últimos três anos. 

Item 2011 2010 2009 

Número de Funcionários    

Faturamento    

Lucro (EBITDA)    

22. A empresa tem capital aberto em bolsa ou fechado? Quem são os acionistas 

controladores? 

23. Missão da empresa. 

24. Principais produtos/serviços e unidades de negócios. 

25. Principais clientes. 

26. Principais concorrentes. 

27. Posicionamento no mercado (market share, liderança tecnológica, etc). 

28. Principais centros de pesquisa tecnológica, desenvolvimento e engenharia (P/D/E). 

29. Faturamento por unidade de negócio ou produto (caso se aplique). 

30. Organograma. 

31. Outras informações relevantes sobre a subsidiária. 

32. A subsidiária foi resultado da aquisição ou incorporação de uma empresa já existente? Em 

caso afirmativo, levantar também as seguintes informações, referentes ã ocasião desta 

operação: 

a. Nome da empresa na ocasião. 

b. Data/ano de fundação. 
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c. Número de funcionários e faturamento (últimos anos antes da aquisição). 

d. A empresa tinha capital aberto em bolsa ou fechado? Quem eram os 

controladores? 

e. Principais produtos/serviços e unidades de negócios. 

f. Principais clientes. 

g. Principais concorrentes. 

h. Posicionamento no mercado (market share, liderança tecnológica, etc). 

i. Principais centros de pesquisa tecnológica, desenvolvimento e engenharia (P/D/E). 

j. Países nos quais a empresa tinha operações na ocasião. 

k. Outras informações relevantes sobre a empresa na ocasião. 

 

Dados do entrevistado 

33. Nome 

34. Cargo 

35. Data de contratação 

36. Unidade da empresa 

37. Área e subordinação 

38. Atribuições exercidas 

39. Formação 

40. Empresas anteriores 

 

Lista de interlocutores na empresa (definir para cada assunto) 

41. Estratégia de internacionalização da empresa 

42. Estratégia tecnológica, inovação, P&D. 

43. Alianças / parcerias estratégicas. 

44. Papel da subsidiária brasileira na organização. 

45. Aprendizagem e difusão de tecnologia e conhecimento 

46. Processos de internacionalização com participação da subsidiária brasileira 

 

Questões específicas sobre a estratégia tecnológica da empresa e da subsidiária 

47. Como a estratégia tecnológica se insere na estratégia competitiva da empresa? Há alguma 

estratégia específica para a subsidiária brasileira? 

48. A empresa tem um departamento de pesquisa, desenvolvimento, engenharia e inovação 

(P&D)? Em caso afirmativo, desde quando? 



238 

 

 

49. A subsidiária brasileira tem um departamento de P&D? Em caso afirmativo, desde 

quando? 

50. A empresa possui instalações próprias para P&D (laboratórios, oficinas)? Em caso 

afirmativo, desde quando? Quais atividades são desenvolvidas nestas instalações? Que 

parcela destas instalações está localizada no Brasil? 

51. A empresa possui equipe interna de P&D? Em caso afirmativo, quantas pessoas 

compõem a equipe, e destas pessoas quantos são mestres ou doutores? Que parcela desta 

equipe interna está no Brasil? 

52. Qual a porcentagem do faturamento e o montante de recursos destinados a P&D pela 

empresa? Que parcela destes recursos é investida no Brasil? 

53. A empresa e a subsidiária brasileira têm parcerias com instituições externas para 

P&D? Em caso afirmativo, listar e descrever as principais parcerias. 

54. Quais são os principais projetos de P&D em andamento atualmente? 

Produto / 

tecnologia 

Número de 

projetos 

Origem 

(externa ou 

externa) 

Tipo de 

Inovação 

(incremental 

ou radical) 

Parceiros 

     

     

55. Qual é o nível de autonomia da subsidiária brasileira para atividades de P&D?  

56. Com base na classificação abaixo, até que nível de complexidade de P&D a subsidiária 

atua? 

Nível 1 Suporte técnico 

Fornecimento de suporte técnico pela área de PDI. Inclui 

suporte para unidades de negócio internas e externas, resolução 

de problemas e resposta a questões sobre aplicação de produtos, 

e suporte para marketing e vendas, por meio de visitas a 

clientes e treinamentos. 

Nível 2 
Controle de 

Produto 
Pesquisas e testes para controle de qualidade de produtos. 

Nível 3 
Engenharia  

de Produto 

Adaptação de produtos existentes para o mercado local, ou para 

novas condições do ambiente de aplicação.  

Nível 4 Novos Produtos 
Desenvolvimento de novas aplicações para produtos existentes 

da empresa multinacional, utilizando tecnologias básicas. 

Nível 5 
Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Desenvolvimento de novos produtos, utilizando tecnologias 

básicas da empresa multinacional. 

Nível 6 
Suporte a  

pesquisa básica 

Laboratórios de analyses e áreas regulatórias, dando suporte 

para atividades de pesquisa básica. 

Nível 7 Pesquisa básica 
Pesquisa de novas tecnologias básicas e produtos para servir de 

base para produtos locais. 
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Questões específicas sobre alianças / parcerias estratégicas 

57. A subsidiária brasileira atualmente tem parcerias estratégicas com outras empresas ou 

instituições? Em caso afirmativo, listar e descrever as principais parcerias. Comentar se a 

parceria trouxe resultados positivos para a empresa. 

58. A subsidiária brasileira já possuía parcerias estratégicas antes da aquisição? Listar e 

descrever as principais parcerias anteriores à aquisição (desconsiderar a questão, caso 

não se aplique ao caso). 

 

Questões específicas sobre o papel da subsidiária 

59. Em sua opinião, dentro da classificação apresentada, qual é o papel que melhor descreve a 

atuação da MM Cofap na organização? Por quê? 

 

 

Estratégias de internacionalização, papéis das subsidiárias e fluxos de conhecimento. 

Fonte: WANG; SUH, 2009, p. 450; 454. 

60. Houve alguma mudança ou evolução deste papel, ao longo do tempo? De que forma isso 

ocorreu? 

 

Questões específicas sobre aprendizagem e difusão de conhecimento na subsidiária 

61. A subsidiária brasileira possui processos e estruturas dedicados à aprendizagem 

tecnológica? Favor comentar. 



240 

 

 

62. A subsidiária brasileira possui processos e estruturas dedicados à difusão de conhecimento 

e tecnologia para outras unidades da empresa? Favor comentar. 

 

Questão específica sobre a participação da subsidiária na internacionalização da EMN 

63. A subsidiária brasileira participou de algum processo de expansão da empresa para outro 

país? Listar estes processos, se possível indicando interlocutores adequados para 

entrevista futura. 

 

Em caso afirmativo, responder as questões a seguir para cada um dos processos. 

 

Questões sobre cada processo de internacionalização 

 

1. Descrever o processo: 

a. País de destino 

b. Tipo de operação (fabricação, montagem, manutenção, vendas, engenharia, etc); 

c. Modo de entrada (green field, joint venture, aquisição, etc.) 

d. O que motivou a entrada da empresa neste país, e a escolha deste modo de entrada? 

e. Parceiro local – nome, breve descrição (caso haja) 

f. Data/ano de início do projeto 

g. Data/ano de início da operação 

h. Principais produtos/serviços e unidades de negócios neste país 

i. Número de funcionários, faturamento e lucro (EBITDA) dos últimos três anos: 

Item 2011 2010 2009 

Número de Funcionários    

Faturamento    

Lucro (EBITDA)    

j. Principais clientes 

k. Principais concorrentes 

l. Posicionamento no mercado (market share, liderança tecnológica, etc) 

m. Principais centros de pesquisa tecnológica, desenvolvimento e engenharia (P/D/E) 

2. Em quais das seguintes etapas do processo de expansão internacional houve participação 

da subsidiária brasileira? Comentar brevemente cada etapa. 

 Plano estratégico, definição do país/região e do modo de entrada; 

 Prospecção e definição do parceiro local para a parceria (se houver); 

 Decisões sobre tecnologia, equipamentos e nível de verticalização; 
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 Distribuição de responsabilidades entre a empresa e o parceiro (se houver); 

 Gestão da subsidiária estrangeira (se houver); 

 Operação da subsidiária estrangeira (se houver); 

 Outras (especificar). 

3. A subsidiária começou a participar deste processo por iniciativa própria, ou por 

determinação da matriz? Como se deu o início de sua atuação? 

4. Quais eram os principais fatores de produtividade para atuação da empresa neste 

país/região? (o que a empresa precisa ter/fazer para ganhar da concorrência de forma 

lucrativa). Quais eram os principais pontos fortes da empresa e da subsidiária 

brasileira, para entrar neste mercado? 

5. De que forma a subsidiária brasileira contribuiu neste processo?  

 Fornecendo um produto completo 

 Fornecendo componentes de um produto 

 Fornecendo matéria-prima 

 Fornecendo tecnologia de produto 

 Fornecendo tecnologia de processos 

 Fornecendo tecnologia de controle de qualidade 

 Trabalhando na qualificação e desenvolvimento de fornecedores 

 Fornecendo sistemas de informação para implantação da nova operação 

 Fornecendo contatos para introdução da nova operação 

 Fornecendo executivos para gestão da nova operação 

 Fornecendo técnicos para a nova operação 

 Atuando em pesquisa de mercado, marketing e vendas 

 Atuando em engenharia de aplicação de produtos 

 Outras (especificar) 

6. A subsidiária assumiu um papel de liderança durante este processo de expansão 

internacional? De que forma? Por que você considera que isto ocorreu? 

7. Quais foram os principais executivos brasileiros que participaram do processo? Que 

papeis foram desempenhados por eles? 

8. Ainda há uma equipe permanente de brasileiros atuando na gestão da subsidiária 

atualmente? 

9. Quais foram os principais fatores de sucesso do processo até o momento? 

10. Quais foram as principais barreiras / dificuldades do processo até o momento? 

11. Qual é a sua avaliação sobre o nível de autonomia da subsidiária durante todo este 

processo de expansão internacional? 

12. Em que aspectos e em quais situações a subsidiária demonstrou iniciativa durante o 

processo? 
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13. Quais foram as principais competências e vantagens demonstradas pela subsidiária 

brasileira, em relação às outras subsidiárias da empresa/divisão, para participar deste 

processo? 

14. Você gostaria de fazer algum comentário adicional sobre este processo de expansão? 
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APÊNDICE 2 A TRAJETÓRIA DA COFAP 

 

O propósito com esse apêndice é apresentar informações mais detalhadas sobre a empresa 

brasileira Cofap, concernentes ao período compreendido entre a sua fundação, em 1951, e a 

sua aquisição por duas multinacionais europeias do segmento de autopeças, em 1997, em 

complemento ao que foi introduzido no item 5.2 deste documento, no qual se discorre 

resumidamente sobre a história da empresa. Acredita-se que esse detalhamento seja 

importante, no sentido de proporcionar ao leitor uma melhor compreensão do papel 

desempenhado pela subsidiária brasileira nos processos de internacionalização da unidade de 

amortecedores da Magneti Marelli, um dos casos estudados nesta pesquisa. A maior parte dos 

dados apresentados aqui foi extraída da obra de Doretto (2006), porém, algumas informações 

foram obtidas por meio das entrevistas realizadas e de pesquisa documental. 

 

 

Um portfolio diversificado de autopeças 

 

A estratégia da Cofap, baseada na filosofia de seu fundador, era compor um portfolio de 

autopeças que sofressem desgaste natural pelo uso do veículo, porém com alta sofisticação 

tecnológica. A empresa iniciou suas operações em setembro de 1953, fabricando anéis para 

motores automotivos, com tecnologia do fabricante norte-americano Perfect Circle, uma 

marca que naquela ocasião não era tão conhecida no Brasil quanto a sua rival Hastings, mas 

que liderava esse mercado nos Estados Unidos.  

 

Poucos anos depois, a empresa investiu em mais um produto – após uma tentativa frustrada de 

acordo, para produzir os amortecedores da norte-americana Gabriel, que eram os campeões de 

vendas no Brasil, a Cofap fechou um contrato de licenciamento de tecnologia com a Monroe, 

empresa com forte presença nos EUA, e iniciou em 1956 a fabricação dos primeiros 

amortecedores, que futuramente se tornariam o carro-chefe entre os seus produtos. Apenas um 

ano depois a Cofap deixou de ser um simples fornecedor de peças de reposição, passando a 

fornecer também componentes originais para as montadoras de veículos instaladas no país. 

Desde então a empresa seguiu diversificando sua atuação no segmento de autopeças. 

 

Depois dos primeiros dez anos de contrato com a Monroe, a Cofap precisou incorporar 

amortecedores com tecnologia alemã em sua linha, para que pudesse fornecer à Volkswagen 
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no Brasil, e passou a contar com mais um parceiro tecnológico, a empresa Boge (que 

atualmente faz parte do grupo ZF), fabricante dos amortecedores que eram importados pela 

montadora. A parceria da Cofap com os dois fornecedores de tecnologia durou mais de cinco 

anos, nesse período, a rivalidade entre eles acarretou um grande desgaste no relacionamento, 

especialmente no caso da Monroe. Como o mercado brasileiro acabou dominado por veículos 

europeus, a Cofap privilegiou sua relação com a parceira alemã, em detrimento da Monroe. 

 

No início da década de 1970, a Cofap começou a desenvolver sua própria tecnologia, com a 

criação de um laboratório experimental e de uma área de engenharia de produto, aproveitando 

o seu bom relacionamento com as montadoras, principalmente no caso de amortecedores. Em 

virtude do período trabalhou com a avançada tecnologia de produto da Boge, porém com os 

processos de produção da Monroe, que já estavam implantados em sua fábrica, a Cofap 

precisou aprofundar muito o seu conhecimento técnico sobre amortecedores, para viabilizar a 

operação. Com isto, em 1972, os procedimentos utilizados pela empresa já estavam alinhados 

com o que se fazia de mais moderno no mundo, tanto em relação ao projeto quanto aos 

processos de fabricação. Em 1974 a Cofap adquiriu a empresa Randazzo, fabricante de 

amortecedores com sede em Belo Horizonte, MG, ampliando sua atuação nesse segmento. 

 

Sua primeira joint-venture (JV) foi criada em 1959, com a norte-americana Thompson (futura 

TRW), para a produção de camisas de cilindros de motores, terminais e barras de direção. 

Posteriormente a Thompson Cofap, como foi chamada a JV, passou a fabricar também 

válvulas, compondo uma gama de produtos segundo sua filosofia de produzir autopeças que 

sofrem desgaste, com tecnologia sofisticada. Essa JV perdurou até 1973, quando a TRW 

decidiu desfazer a sociedade, comprando a parte da Cofap, ao contrário do que desejava o 

presidente da Cofap. A TRW ficou com válvulas, terminais e barras de direção, restando para 

a empresa brasileira apenas a fabricação de camisas de cilindro. Esse produto passou a ser 

fabricado em uma nova planta em Santo André, e a Cofap começou a desenvolver sua própria 

tecnologia. 

 

Em 1971 foi instalada em Mauá a sua fábrica de eixos de comando de válvulas; no ano 

seguinte a Cofap inaugurou uma planta para fabricação de componentes sinterizados, que 

passariam a integrar seus amortecedores, visando aumentar a sua qualidade. Dessa vez foi 

feito um contrato com a japonesa Sumitomo para fornecimento da tecnologia. Essa operação 

seria expandida com a construção de uma fábrica nova e sucessivas ampliações da linha, entre 
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1989 e 1993, permitindo a produção de componentes mais complexos, que seriam fornecidos 

para clientes externos como VW, GM, Ford, Bosch e Eaton. A empresa também integrou ao 

seu portfolio a fundição de blocos e cabeçotes de motores, uma operação iniciada em 1959, e 

remodelada com a inauguração em 1975 da Fundição Mauá (a mais moderna do país, na 

ocasião), que foi muito bem sucedida por um longo tempo, fornecendo para as montadoras no 

mercado nacional, e exportando para países como Alemanha, Estados Unidos, México, 

Argentina e China.  

 

A operação de anéis de pistão foi ampliada em 1984, com a aquisição da Vicsa, uma empresa 

do grupo Villares, e novamente no final daquela década, com a instalação de uma nova 

fábrica em Itajubá, em Minas Gerais (MG). Em 1982 a Cofap ingressou também no mercado 

de escapamentos, com a criação da Cofap-Arvin Sistemas de Exaustão, a partir da aquisição 

dos 60% que a Eluma detinha em uma joint-venture com a Arvin. Essa operação foi 

transferida no final da década de 1980 para Cambuí, MG. Sua unidade de sistemas de 

exaustão foi ampliada em 1995, com a compra da empresa Kadron, tradicional fabricante de 

escapamentos, gargalos e conversores catalíticos para os mercados de peças originais e de 

reposição. Porém essa aquisição realizada somente pela Cofap, sem a participação de sua 

sócia norte-americana Arvin. 

 

A empresa atuou também no segmento de eletrônica veicular, constituindo em 1986 a Cofap 

Eletrônica, com a incorporação da Perna Sistemas Digitais e Analógicos, que ficava em São 

Bernardo do Campo. Ampliou-se essa unidade de negócio em 1989, com a aquisição das 

operações de eletrônica leve da Ford Indústria e Comércio (também conhecida como FIC). 

Sua atuação nessa área foi importante, pois permitiu que a empresa adquirisse o know-how 

que viabilizou avanços tecnológicos em suas outras linhas de produtos, como no caso do 

controle eletrônico de amortecedores.  

 

No último trimestre de 1995, em sintonia com a tendência fornecimento de pacotes completos 

de produtos, a Cofap completou a sua linha motor com pistões, bronzinas e válvulas, e a linha 

suspensão, com a adição de juntas homocinéticas. Em associação com a fabricante alemã de 

pistões Mahle, foi feita em 1996 a aquisição da Metal Leve, uma das empresas de autopeças 

mais importantes do Brasil naquela época, que fabricava bronzinas, pistões e sinterizados. O 

capital dessa sociedade ficou distribuído entre Mahle (50,8%), Cofap (33,6%) e Bradesco 
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(15,6%). Essa foi a última aquisição importante feita pela Cofap, antes da mesma ter sido 

adquirida por grupos estrangeiros.  

 

 

Desenvolvimento de tecnologia na Cofap 

 

Visando acompanhar o acelerado avanço da indústria automotiva mundial, foram inaugurados 

pela Cofap no final da década de 1970 dois centros tecnológicos de pesquisa (CTPs). A 

iniciativa surgiu quando a empresa pressentiu uma tendência (que anos mais tarde se tornaria 

dominante) de se transferirem para os fabricantes de autopeças atividades de projeto e testes 

de componentes, tradicionalmente realizadas pelas montadoras de veículos. Coincidindo com 

os planos do governo brasileiro, que passou a investir em pesquisas, por intermédio de 

financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE, pois o “S”, de 

“social”, seria incorporado somente em 1982), criou-se primeiramente o seu centro 

tecnológico de pesquisa de componentes de motores (CTPM), em 1976. 

 

Os laboratórios desse centro eram dotados de modernos e sofisticados equipamentos, 

raríssimos no país naquela época, como dinamômetros, um microscópio eletrônico (existente 

somente na GM e na USP), e um instrumento para medição de cilindros de motor, que 

somente a Mercedes-Benz possuía em território brasileiro. Nesse centro desenvolveram-se 

pesquisas de novos produtos e processos, bem como o aprimoramento técnico das linhas de 

produção. Atuando junto com as montadoras, em projetos de novos motores, tinha-se como 

objetivo também a substituição de matérias-primas importadas por nacionais.  

 

Um dos destaques do CTPM foram suas pesquisas na busca de soluções para a criação de 

motores movidos a álcool, e para substituição do diesel por óleos vegetais, motivadas após 

crise mundial do petróleo deflagrada em 1973. Em um amplo desenvolvimento conjunto, a 

indústria automobilística conseguiu colocar rapidamente, no mercado brasileiro, automóveis 

de passageiros movidos a álcool hidratado produzido a partir da cana-de-açúcar, que 

chegaram a representar 96% das vendas de carros novos no país em 1986. Destaca-se também 

como uma conquista desse centro o desenvolvimento de um processo novo para fabricação de 

anéis em aço nitretado, que foram incorporados em quase todos os motores nacionais, e 

também exportados para diversos países. 
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Também para atender à crescente demanda tecnológica dos mercados interno e externo, 

inaugurou-se em 1979 o centro tecnológico de pesquisas de suspensão (CTPS), com enfoque 

principal em pesquisas de tecnologias para amortecedores. Esse centro permitiu o 

desenvolvimento de produtos com tecnologia própria da empresa, aumentando a sua 

nacionalização, bem como a realização de parte dos testes dos componentes em laboratório, 

com uma grande economia de tempo. O CTPS também contava com uma unidade volante, 

construída como um verdadeiro laboratório sobre rodas, com a finalidade de realizar testes 

dos componentes prontamente, nas instalações das próprias montadoras. Entre os diversos 

avanços tecnológicos obtidos pelas pesquisas do CTPS, destaca-se o lançamento do 

amortecedor pressurizado, em 1985, e do amortecedor eletrônico, em 1987, considerado o 

primeiro amortecedor inteligente do país. 

 

Além destes centros, com a aquisição da Kadron em 1995, foi incorporado ao grupo o seu 

CTP de exaustão, que era o único desse segmento na América Latina. Com seus laboratórios 

sofisticados e suas equipes altamente qualificadas, os três centros realizaram pesquisas, 

criaram novas tecnologias e participaram ativamente da nacionalização dos componentes 

produzidos pela Cofap. Criou-se também um departamento de marcas e patentes, dentro da 

área jurídica, para proteger as inovações desenvolvidas. Em 1987 a Cofap fez um acordo 

pioneiro na indústria brasileira com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que 

forneceu assessoria técnica de seus profissionais, para leitura e interpretação de documentos 

de patentes, e disseminação dessa cultura dentro da empresa. 

 

Mesmo após o processo de aquisição da Cofap, pelos grupos Mahle e MM, mantiveram-se os 

diretores e as equipes do CTPM e CTPS, evidenciando a importância destes centros e a 

competência de suas equipes. Os colaboradores da Cofap foram mantidos pelas empresas 

compradoras, nos postos chave das áreas técnica, administrativa e comercial; além disso, 

muitos daqueles que haviam saído da empresa foram chamados de volta, e acabaram 

retornando.  

 

 

Atuação internacional da Cofap 

 

Na década de 1970 a Cofap começou sua trajetória no mercado internacional, criando linhas 

específicas para exportação, inicialmente para a América do Sul, em seguida para a Europa. A 
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empresa consolidou sua posição de fornecedora mundial, dentro das exigências dos mais 

diversos fabricantes norte-americanos, japoneses e europeus (da Alemanha, França, Itália, 

Inglaterra, entre outros). Em 1981, a empresa já exportava para mais de 80 países, em todos 

os continentes, tanto para contratos de OEM como para o mercado de reposição, além das 

exportações indiretas, por meio de veículos e motores vendidos em outros países pelos 

fabricantes instalados no Brasil. No início da década de 1990 a Cofap já exportava seus 

produtos para mais de 90 países. 

 

Em 1982 a Cofap iniciou o processo de internacionalização das operações, com sua expansão 

para a Europa e os Estados Unidos. Os objetivos iniciais que motivaram esse movimento 

foram eliminar as dificuldades no cumprimento de prazos, mantendo estoques no exterior, e 

reforçar a credibilidade dos clientes europeus. Assim, em 1982, a empresa criou a Cofap 

Gmbh em Hamburgo, na Alemanha, sua primeira subsidiária estrangeira, dotada de centro de 

engenharia, escritório de vendas e entreposto comercial. 

 

Dando prosseguimento à sua estratégia de expansão no exterior, criou-se em 1990 a Cofap 

Europa, em Lisboa, e se iniciou em 1992 a construção de uma fábrica de anéis na cidade de 

Catanhede, no norte de Portugal, para fabricação de componentes para motores, que 

representou a sua experiência mais desafiadora de internacionalização.  Avaliou-se naquela 

ocasião que a Cofap deveria ter uma base de produção na Europa, para garantir o 

fornecimento aos seus clientes na região, mesmo que houvesse uma reviravolta no mercado 

mundial, que atravessava sucessivos períodos de reestruturação e consolidação de empresas. 

Com um auxílio de 100 milhões de dólares da Comunidade Europeia (CE), viabilizado por 

intermédio do governo português, construiu-se uma fábrica com o que havia de mais 

avançado para produção de anéis no mundo, e gerando-se 450 empregos diretos. 

 

Na mesma época, visando estar mais bem posicionada para atender o recém-criado Mercosul, 

em 1991 a empresa investiu na Argentina, adquirindo importantes participações acionárias em 

empresas de autopeças naquele país – a Fric Rot, fabricante de sistemas de suspensão 

localizada em Rosário, e a Perdiel, de Buenos Aires, que produzia eixos dianteiros e conjuntos 

completos de suspensão, direção e freios. Além disso, para alavancar os negócios do grupo no 

mercado argentino, foram constituídas com sócios locais as empresas Maço Inversiones e 

Conap Autopartes, ambas em Rosário. Em 1996 a sua participação na Fric Rot foi vendida 
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para a norte-americana Tenneco, e iniciaram-se os planos da empresa para criação da Cofap 

Argentina, para fabricação de amortecedores. 

 

A última experiência de internacionalização da Cofap ainda como uma empresa brasileira foi 

a criação de uma subsidiária em Kingsport, no estado do Tennessee, nos EUA, com recursos 

próprios e sem qualquer parceiro naquele país. Esse empreendimento teve sua origem em um 

contrato, firmado com a Chrysler, para fornecimento de 1,5 milhão de amortecedores por ano. 

A montadora exigiu que os componentes fossem produzidos nos EUA, e a Cofap entendeu 

que a magnitude do negócio justificava a construção de uma fábrica nova naquele país. 

Apesar de sua construção ter sido iniciada ainda na gestão de Abraham Kasinsky, a nova 

planta ficou pronta e começou a produzir somente em março de 1998, depois que a Magneti 

Marelli já havia assumido o controle da empresa (VASSALLO, 1998). 

 

 

Marketing na Cofap e o mercado de reposição 

 

Algumas empresas não se tornam conhecidas do grande público por seus produtos geniais, 

nem pela introdução de um modelo de negócios revolucionário, nem tampouco por uma 

grande invenção ou uma tecnologia inovadora, mas sim por apresentar seus produtos por meio 

de campanhas de marketing diferenciadas. Foi isso que aconteceu com a Cofap, em especial 

no caso da sua unidade de amortecedores. Dentre as inúmeras iniciativas de marketing nessa 

divisão, duas se destacaram por sua grande criatividade, e pelo seu impacto no fortalecimento 

da marca Cofap e no aumento das vendas, especialmente para o mercado de reposição.  

 

A primeira iniciativa, ainda na década de 1960, baseava-se no slogan “troque ou verifique 

seus amortecedores a cada 30.000 km” (DORETTO, 2006, p. 355), e pregava a obsolescência 

planejada do amortecedor, com a veiculação de diversos comerciais de televisão na linha do 

terror e do perigo iminente, associando acidentes espetaculares, envolvendo veículos, aos 

amortecedores vencidos. Um dos filmes exibidos chegou a ser premiado como a melhor ideia 

de marketing, no Brasil e nos Estados Unidos. Neste sentido, considera-se que o maior mérito 

da publicidade feita pela Cofap foi transformar o amortecedor em um bem de consumo, 

escolhido pelo cliente final, embutindo em sua imagem o conceito de segurança. 
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Contudo, é inegável que a campanha de marketing mais impactante foi aquela desenvolvida 

por Washington Olivetto para a Cofap, no início dos anos 1990, na qual o personagem 

principal era um cachorro da raça dachshund (no Brasil tratada como bassê), cuja imagem foi 

associada ao amortecedor da Cofap – em pouco tempo o cachorro passaria a ser conhecido 

como “Cofapinho”. Foi adotado um conceito ainda novo na época, de cobertura completa, 

com a propaganda penetrando simultaneamente todos os veículos e capacidades de promoção 

– além do comercial de televisão, utilizava-se a mesma imagem no cartaz do ponto de venda, 

no chaveiro, no boneco do cachorro transformado em porta da loja, enfim, em todo o material 

promocional utilizado.  

 

A campanha fez um sucesso estrondoso, com um recall incrível – durante os seis anos em que 

o comercial esteve no ar, o cachorro apareceu nas pesquisas entre as propagandas mais vistas 

na noite anterior na televisão. Um dos grandes sucessos mercadológicos da campanha foi a 

presença de cachorros no ponto de venda: a criança adorava ver o cachorro ali, ao vivo, e o 

pai acabava comprando o amortecedor Cofap. O slogan utilizado nessa campanha foi: 

“Turbogás Cofap: o melhor amigo do carro, e do dono do carro”.  

 

De acordo com Doretto (2006, p. 366), Luiz Norberto Paschoal, da empresa DPaschoal, 

tradicional distribuidora brasileira de autopeças, apontava para a qualidade e eficiência da 

propaganda da Cofap, ressaltando que era mais importante se educar o consumidor do que 

incentivá-lo a comprar. Segundo ele, a Cofap fez isso com muita propriedade, desde o tempo 

que as pessoas nem sabiam o que era o amortecedor e qual era a sua utilidade, ensinando o 

seu cliente a cuidar do amortecedor como um item de segurança. A campanha do “Cofapinho” 

conseguiu fazer com que o consumidor comum passasse a conhecer a marca do amortecedor 

de seu carro (um produto sem qualquer glamour), aumentando a preferencia pela Cofap, além 

de ter despertado nos funcionários um grande orgulho pela empresa. 

 

As campanhas de marketing citadas fizeram parte da estratégia para promoção de vendas da 

Cofap, visando ampliar a sua presença no mercado de reposição, a tal ponto que a empresa 

chegou a deter 80% desse mercado para amortecedores. Contudo, outro fator importante 

contribuiu para a empresa alcançar esse objetivo, como destaca Doretto (2006, p. 354): 

“O que fez a promoção de vendas imbatível foi um conjunto de fatores, mas não se pode deixar de 

ressaltar o entusiasmo contagiante dos que nela trabalharam e o orgulho de dizerem: ‘Eu sou 

Cofap!’. Era uma espécie de arrebatamento passado dos mais velhos aos mais novos com  força e 

ímpeto que impulsionaram seus precursores. Definido por muitos como parte do DNA do Sr. 

Abrão, esta foi uma herança bendita que a Cofap passou para sua compradora e sucessora.”. 
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