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INTRODUÇÃO

A Lndíis tr í a automobilística nos países capitalistas mais avan

çados e nos países industrializados do 39 Mundo assume uma

poslçao central na economia industrial devido, entre outros fa

tores, à sua capac idade de irradiação e estímulo a outros se

tores da atividade econômica (produção de aço, borracha, plás

tico, vidro, máquinas, equipamentos, petróleo, etc).

O Brasil, apesar de ter iniciado a produção interna de veícu

los depois dos países centrais, tornou-sá'um dos principais

produtores mundiais, situando-se hoje entre os dez maiores.

A indústria automobilística tornou-se ramo privilegiado comp~

rativamente a outro~ ramos industriais tradicionais (textil,

àlimentos, etc). A participação do setor material de trans

porte na prod~ção industrial do país passou de 2,2% em 1950 a

7,5% em 1960 enquanto, por exemplo, a participação do ramo

textil caiu de 20% para 10% no mesmo período. A indústria au

tomobilística possibilitou a produção. nacional dos insumos que

utiliza, estimulando a constituição de um novo polo indus
~trial, do qual o ramo produtor de peças e componentes e um

dos mais importantes e um dos mais beneficiados pela im

plantação da indústria automobilística no país, pois foi

possível a expansão e o desenvolvimento tecnológico das empr~

sas existentes de autopeças, além de permitir a constituição

de novas empresas tecnologicamente avançadas de modo a poder

atender às necessidades das montadoras de veículos.

Esse trabalho procura compreender a mudança tecnológica e o

mercado de um conjunto de pequenas e médias empresas de auto
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peças. E parte de uma pesquisa mais abrangente realizada por

um grupo de pesquisadores da EAESP-FGV que procura analisar a

sobreviv~ncia de pequenas e m~dias empresas dos ramos textil

e de autopeças a partir de uma metodologia que leva em conta

diferentes aspectos que influenciam a capacidade de sobrevi

v~ncia das empresas tais como a tecnologia, os empresários,

as formas de gestão, os problemas de sucessao,
etcCl) .

o mercado,

Essa pesquisa analisoU uma amostra de empresas que haviam si
i

Ido objeto de estudo de um grupo de pesquisadores da FEA-USP e

da Universidade Delft em 1967. Justificava-se essa metodo10

gia cúmo forma de garantir uma relativa antiguidade da amos

tra e para ter acesso aos questionários preen~hidos, re1evan

te principalmente para a análise das empresas não sobreviven

tes, cujos empresários não pudessem ser encontrados. Das 112

empresas previstas inicialmente na amostra, conseguimos entre

vistar 42 sobreviventes e 7 não sobreviventes (2) .

Coube-nos, dentro da divisão do trabalho entre os membros do

grupo responsável pela análise das empresas do ramo de autope

ças, a tarefa de estudar o comportamento tecnológico e a in
I

flu~ncia do mercado na trajetória desse conjunto de empresas.

Al~m do material le~antado junto as empr~sas a partir do que!

tionário própriq recorremos a infimeras outras fontes que fo

(1) Ver Rattner, Henrique; Durand, Jos~ Carlos Garcia; Viei
ra, Jos~ Paulo Carneiro; Ferro, Jos~ Roberto; Venosa, Ro
berto; Thorstensen, Vera Helena. Inovação tecnológica e
acumulação de capital na pequena e m~dia empresa. 4 volu
mes, EAESP-FGV/IDRC, 1983.

(2) Havia um questionário específico para as e~presas sobrevi
ventes e pàra as não sobreviv~ntes (quadro das sobrevive~
tes e não sobreviventes)

.' ....,
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ram de extrema valia para a compreensao dos temas em questão,

como monografias históricas sobre a indústria automobilísti

ca, trabalhos sobre crescimento e sobrevivência de empresas,

estudos sobre tecnologia, em particular da indústria automobi

lística, notícias de jornais e revistas, entrevistas com em

presários e técnicos de empresas do ramo não pertencentes -a
amostra, etc.

As entrevistas realizadas com os empresários procuram recúp~

rar a trajetória das empresas desde sua fundação até o momen

to da realização da entrevista(3). O questionário envolvia

uma série de grandes blocos de assuntos, que deveriam po s s í

bilitar ao empresário um discurso livre, se~ preocupaçoes

quantitativas pois ao final da entrevista levantávamos inú

meras informações a respeito da empresa, onde muitas vezes o

empresário contou com a colaboração de algum funcionário da

empresa.

Se por um lado há inúmeras vantagens no estabelecimento de um

roteiro de entrevista.relativamente aberto e abrangente, dei

xando que o próprio entrevistado enfatize os aspectos que lhe

parecem mais relevantes, por outro traz inúmeras dificuldades

quando tentamos analisar um determinado item que ora e privi

legiado, ora completanente esquecido pelo empresário, depe~

dendo da forma como ele. encara a história da empresa e o seu

(3) O tempo de duração da entrevista variava de 2 a 4 horas,
dependendo da receptividade ào empresário e da capacid~
de do entrevistador "animar" a conversa, ou seja, tocar
em temas que o entrevistado julgava relevantes. As entre
vistas foram ~ealizadas por uma equipe. de alunos de gra
duação e pós-graduação da EAESP, da qual fizemos parte.

l
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envolvimento nela.

Assim, a inexi~tência de um questionirio específico, ainda

que aberto, para tratar dos temas analisados por nós (tecnolo

gia e mercado) dificultou a recuperação das informações pois

fomos obrigados a fazê-la a partir de um emaranhado de respo~

tas dadas a perguntas relativas ao histórico da empresa. Ap~

sar da existência de uma separação desses temas no question~

rio, eles eram englobados pelo empresirio na resposta

quando se solicitava um histórico da empresa.

dada
j
I

I,
A relevância dada aos fatores tecnologia e mercado variou

muito de empresirio para emp-resirio na medida ,em que eram fa

tores importantes para explicar a história da empresa e justi

ficar eventuais sucessos ou fracassos na condução dos -neg~
dentrocios, além de possibilitar seu melhor posicionamento

das lutas internas pelo poder.

Sem pretender atingir um refinamento teórico, tentamos inte

grar em um mesmo estudo a compreensão de dois aspectos de um

ramo da estrutura industrial (tecnologia e mercado) mas deve

mos dizer que'não se t~ata propriamente de um estudo do ramo

de autopeças pois restringimos nosso trabalho ao tratamento

an~lítico de uma ampstra não representativa d~ mesmo, não es

-tando inseridas empresas grandes, como aliis era o objetivo

da pesquisa.

De qualquer forma, nos sentimos obrigados a tentar compree~

der a dinâmica do ramo de autopeças e por consequência, tam

bém do setor terminal da indústria automobilística, e em pa~

ticular a natureza da tecnologia envolvida.

. ~
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Não nos preocupamos em compreender os efeitos da profunda

crise em que se encontra a indústria automobilística mundial

e brasileira desde 1980, ainda que tiyessemos tentando esbo

çar algumas tendências que influenciarão as

de sobrevivência das empresas de autopeças, em

das menores.

possibilidades

particular,

No capítulo inicial fizemos uma recomposição do estabelecimen

to da produção de veículos no país, das primeiras décadas do

século até 1980, enfatizando particularmente o período mais

recente~ a partir da década de 50. Utiiizamo-nos de monogr~

fias históricas relativas ao assunto .

.Em seguida tratamos de situar a pequena e média empresa den

tro da estrutura de mercado e suas possibilidades de cresci

mento, em especial, as empresas de autopeças, além de proc~

rar compreender o significado da prática de subcontratação e~

tre empresas, que permite a exi~tência de pequenas e nédias

empresas de autopeças. Recorremos i literatura, em particular

da área de conhecimento organização. industrial ou teoria da

firma, que considera os desequilíbrios do mercado. Embora ti

vessemos contado com o auxílio de excelentes trabalhos e re

conhecendo o caráter contingencial dessa teoria, admitido por

seus estudiosos(4) , nos ressentimos da falta de preocupaçao

desse corpo teórico com a pequena e média empresa dado que e~

fatiza-se o crescimento, a concentração e diversificação das

indústrias e das grandes firmas enquanto que muitas vezes as

(4) Guimarães, Eduardo A. Organização Indu~trial: a necessi
dade de uma teoria. Pesquisa e planejamento econômico. p~o
de Janeiro, agosto, 1979.
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empresas pequenas e médias preocupam-se apenas com sua

pria sobrevivência. Al~m disso, essa teoria ignora ou trata

supe~ficialmente os agentes envolvido~ na trajet6ria das em

presas, em particular dos empresários, cujas decisões nem sem

pre sao determinadas por uma racionalidade estritamente eco

nômica.

Posteriormente tratamos da questão tecno16gica a partir de vá

rios referenciais, levando em conta que a tecnologia ~'um el~.

mento fundamental na concorrência, crescimento e sobrevivên

cia das empresas. Iniciamos 6 capítulo 111 com uma discussão

do movimento da internacionalização da economia, as conse

quências sobre os países em desenvolvimento, particularmente

o Brasil e os reflexos em termos tecnol6gicos. A seguir~ pr~

curamos estudar a evolução dos processos de produção indus

trial e explicitar o conceito de mudança tecno16gica que uti

llzamos. A discussão ,das diferentes estratégias tecnol6gicas

das empresas e a contribuição da pequena e média empresa para

o desenvolvimento tecno16gico fecham o capítulo. No capítulo

IV discutimos a mudança tecnorÓgica na indústria automobilís

tica (montadoras e autopeças) procurando compreender sua ori

gem, evolução e características fundamentais.

Finalizando, analisamos a mudança tecnor6gica e a evolução do

mercado, vistos a partir de uma perspectiva hist6rica do con

junto de pequenas e médias empresas de autopeças à luz da teo

ria apresentada nos capítulos anteriores. Não nos foi possi

vel fazer um estudo mais extenso da amostra devido às dificul

dades existentes na coleta de informações realizadas no traba

lho de campo que inviabilizou a possibilidade do estudo che

gar a conclusões mais precisas, principalmente em termos quan
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titativos. Em seguida, resumimos algumas das principais con

clusões do trabalho.

Não postulamos um papel redentor ã pequena e média empresa na

cional e ã tecnologia. Procuramos tão somente caracterizar um

conjunto de pequenas e médias indústrias de autopeças dentro

da estrutura industrial brasileira através da anilise de suas

trajetórias procurando situi-Ias no ramo de autopeças e na in

dústria automobilistica em geral embora, em alguns momentos,

tinhamos atribuido ao desenvolvimento tecnológico nacional

uma importância excessiva.

Embora tivessemos sublinhado em nosso trabalho a natureza eco

nômica e .tecnológica das relações entre as montadoras e as em

presas de autopeç~s, assinalando sua posição subordinada e

dependente, não significa que consideramos tais relações de

terminadas por esses dois parãmetros. Na verdade, a relação

de subordinação e dependência é de cariter mais amplo, envol

vendo aspectos culturais, sociais e politicos, que, todavia,

não foram tratados por nós. ".



CAPrTULO I

HISTdRICO DA INDOSTRIA AUTOMOBILrSTICA
(MONTADORAS E AUTOPEÇAS) NO BRASIL



"A 4ucu~4al b~a4ilei~a 46 tem um ano
de exi4tência, ma4 já 04 n04404 alt04
4alá~io4 - e ele4 ainda 4ão mai4 al
t04 do que pa~ecem devido a ~egula~i
dade - começam a p~oduzi~ 4eu4 bené
6Lc04 e6eit04. Se 04 ope~á~i04 ainda
não mo~i6ica~am 4ua4 condiçõe4 de mo
~adia, começam, ent~etanto, a ve4
ti~-4e melho~, comp~am m6vei4 e põem
de lado dinheino. Não ~abem ainda de
todo, o que 6azen dele, ma~ nao aban
donam o tnabalho pelo nato de o te
~em em quantidade acima do p~eci~o
(tinhamo~ ~eceado i~to) e também não
cont~ai~am habito~ de p~odigalidade.
Logo começa~ão a te~ out~a~ nece~4i
dade4, e o p~oce~~o de de4envolvime~
to de c~vilização mate~ial
~e-ã em andamento. O automóvel e~tá
de4tinado a naze~ do B~a4il uma g~a~
de nação. O~ nativ04, embo~a um tan
to igno~ante~ a ne~peito de centa~
e4pécie~ de máquina~, e de~aco~tuma
do~ à di4ciplina, chegam muito de
p~e44a a executa~ todo~ o~ t~abalho~
de montagem e de ~epa~ação. Pa~ece
que ap~endem muito dep~e~~a, p~ov~
velmente po~que enxe~gam boa~ ~azoe~
pa~a i~~o".

Hen~y Fo~d

.~
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Esse· ca~ítulo esti dividido em tr~s part~s de modo a caracte-

rizar as fases fundamentais da história da indústria automobi

lística no Brasil.

Na primeira parte fizemos um relato das condições em que oco~

ria a montagem de veículos e a produção de peças e componen -

tes no país ~m um período caracterizado pela pouca importân -

cia econõmica da atividade industrial em geral (at~ 1950).

A segunda parte analisa a implantação propriamente dita da i~

dús tri a automobilística no Brasil (1950-1960) a partir da en-

t~ada maciça de capitais estrangeiros para a montagem dos veí

culos e produção de peças e co~ponentes e da alocação de capi

tais nacionais para essa indústria, estimulados por inúmeras

medidas de políticaeconômica. 'Como cons eq üé nc i a desse empr~

endimento, o país torna-se capaz de produzir internamente os

veículos1 substituindo a importação_ dos mesmos.

A terceira parte estuda a fase de maturidade da indústria au-

tomobilística (1960-1980) e foi dividida em três etapas. Uma

primeira analisa o período inicial de crescimento, sua pri

meira crise e a reestruturação da indústria (at~ 1968). A se

gunda etapa aborda o período em que a indústria apresenta o

seu maior crescimento (1968-1974) e a terceira trata da eta-

pa em que a indústria reduz seu crescimento e integra-se mais

intensamente ã economia mundial (1974-1980)..
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1. A fase de montagem local de veículos importados:atê 1950

A indGstria automobilística de produção em massa. teve suas ori
gens nos Es tados Unidos no início des te século. A rápida expa!!,
são da economia norte-americana na metade final do século pas-
sado permitiu o surgimento de uma grande indGstria produtora
de veículos automotores. em escala elevada e com métodos de pr~
dução inovadores.

A busca de novos mercados foi sempre importante para o cresci-
mento dessa i~dGstria que, desde seus prim6rdios, se estrutu -
rou em padrões oligopolistas, onde os produtores menores e me-
nos eficientes foram inevitavelmente postos i margem e onde as
inovaçõestecno16gicas, advindas da introdução de processos de
produçã6 em massa, foram impulsionadas pela ampliação dos mer-
cados, ao mesmo tempo em que elas pressionam no sentido da ex-
tensão desses' mercados, possibilitando significativas economi-
as de es cala ..

Nos Estados Unidos, entre 1923 e 1931,-reduziu-se o numero de
montadoras, passando de 108 para 35. No Reino Unido, entre
1922 e 1929, este nGmeio decresceu de 88 para 31. No final da
década de 20 a participação dos três maiores fabricantes de
veículos na produção, em seus respectivos países, era de 90%
para os Estados Unidos~ 95% para o Reino Unido e 68% para a
França. Nesta mesma época, as exportações de veículos corres
pondiam a 13% da produção mundial e cerca de 70% das exporta -
ções da General Motors era de veículos desmontados. Em 1929 a
General Motors tinha linhas de montagem em 15 países, inclusi-
ve na Alemanha, França e Grã-Breta~ha, enquanto ~ Ford estava
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presente em 14 países (1).

No Brasil, apesar de em 1904 Luis Grassi iniciar a fabrica -
çao de carruagens de tração animal e em 1907 montar o primei-
ro Fiat, é somente em 1919 que se instala a Ford, primeira
empresa no mundo a utilizar intensamente a linha de mon~agem,
o que lhe permitiu obter uma grande acumulação de capital
nos Estados Unidos, possibilitando sua expansao mundial. No
começo, utilizou-se de um pequeno armazem no centro da cida-
de ,de São Paulo" montando apenas três veículos por dia que
chegavam do exterior quase totalmente prontos, recebendop~
ra+b ri sa , capota e rodas. Aqui, ,também, a empresa cresceu
rapidamente e transf~riu suas instalações para o Bom Retiro -
SP em 1921 para um edifício especialmente construído para
abrigar uma linha de montagem e as máquinas necessárias para
a operação da .fibrica, onde funcionou até 1957. Em 1924, ji
haviam sido moritados '17.000 veículos (aut6m6veis, caminhões
leves e tratores) por essa empresa. Em 1925 instala-se a
General Motors, empresa que também crescera acentuadamente
nos EUA, inicialmente para montar carros de passageiros e
caminhões com peças e conjuntos importados, que também rea1i
zou constantes expansões nas décadas de 30, 40" e 50. Essas
duas empresas dominam amplamente a montagem de veículos no
país durante esse período.

j
I

/

Esses investimentos atendiam i política de expansao dessas em
rpresas. De acordo com Eduardo A. Guimarães "a implantação de'

linhas de montagem no Brasil por esses produtores durante a
década de 20, pode ser encarada como parte de suas estratégi-
as mais gerais de crescimento" (2). Até a década de 50 não ha-
via uma política governamental de implantação da indústria au
tomobi1Ística e nem uma burguesia industrial suficientemente

(1) Guimarães, Eduardo Augusto. Acumulação e Crescimento da
Firma. Rio de Janeiro, Zahar, 1982. p. 133.

(2) Idem, p .133
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forte para executar tais investimentos que, além de grandes ca

pitais exigia um elevado conhecimento técnico e gerencial. Além

dissb a agricultura, em particular o café, ainda era ~ma ativi

dade bastante rentável e os investimentos estranpeiros desloca

vam-se prioritariamente para.outros setores como energia,

transportes ferroviários, etc.

Uma parte re~ativamente importante dos veículos montados no

país nessa época.eraconstituída de automóveis adquiridos por

aqueles que se' enriqueciam com a exportação do café e de outros

produtos agrícolas e com o comércio dos produtos manufaturados.

o restante era constituído de veículos comerciais utilizados
para transporte de carga.

Novas linhas de montagem foram implantadas no país durante es-

se primeiro período da indGs~ria automobilística. A Fábrica Na

cional de Motores (F.N.M.) surge por iniciativa do governo br~

sileiro, em 1940, durante a 11 Guerra Mundial, beneficiando-se

de uma lei americana (Lend & Lease), que visava fortalecer as.
economias aliadas, instalando-~e efetivamente em 1945 p~ra a

fabricação de motores para aviões de treinamento. Em 1946, en-

tregou os doze primeiros motores, que f~ram rejeitados por mo-

tivos técnicos, passando posteriormente a -dedicar-se apenas a

revisão dos motores de aviões. Em 1949, associou-se à emnresa

italiana Isotta Franchini, produtora de caminhões, que acabou

falindo e deixou a associada brasileira em crise, só superada

em 195Z'com a substituição da parte italiana pela Alfa Romeo.

o surgimento dessa empresa estatal ocorreu em uma epoca em que

o Estado passara a intervir diretamente na economia e embora

priorizasse os investimentos em infra~estrutura e produção de

.insumos básicos, dirigiu pequenas parcelas de capi tal para ati
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vidades nao vinculadas à infra-estrutura (3).

Em 1945 entra em funcionamento a Vemag, empresa nacional do
Grupo Fernandes, que inicialmente montava e distribuía veícu-
los da marca.Studebaker. Posteriormente passou a montar veíc~
los Kenworth, máquinas agrícolas Massey-Fergusson e Harris,
além de caminhões Scania Vabis. Apenas na década de SO a em-
presa inicia a montagem de automóveis.

o Antes da I Guerra Mundial, a produção de autopeças era insjg-
nificante, pois a maior parte das peças era importada. Duran-
te o período da I Guerra, a produção nacional de autopeças s~
freu um pequeno impulso devido às dificuldades d~ importação
que a guerra trazia. Nos anos 30 instalam-se no país empresas
produzindo peças de natureza bastante diversificada. O regis-
tro da Associação Profissional, antecessora do atual Sindi-
peças (Sindicato Nacional da IndGstria de Componentes para Vei
culos Automotores) aponta a exist~ncia de 9 empresas fundada$
no decorrer dessa década, voltadas exclusivamente para a pro-
dução de peças e comp?nentes destinados à indGstria automobi-
lística. De 1930 a 1940 registra-se a fundação de 25 novas em
presas produtoras de peças e componentes.

Dessa forma, a indfistria de autopeças p~ulatinamente fo~ ca-
paz de fornecer pequenos lotes da maioria das peças e compo -
nentes necessários para a manutenção dos veículos em circula-
çao no pais, dos mais diferentes ~ipos, marcas, modelos e na-
cionalidades, que, em virtude do elevado preço, eram mantidos
por muitos anos em uso.

( 3) Algumas empresas criadas nesse período foram a Cia. Side
rurgica Nacional - 1941;· Companhia Vale do Rio roce - 1942;
Petrobrás - 1953, CHESF, Furnas e CEMIG em fins da déca-
da de 50. Ver Evans, Peter. A Tríplice Aliança. Rio de
Janeiro, Zahar, 1980, p. 89.
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As pequenas oficinas q~e produziam peças e .componentes procu~

ravam copiar os produtos originais cuja importação era blo-

queada com muitas dificuldades dada a car~ncia das miquinas

e ferramentas nec~ssirias. Os primeiros empresirios do ramo

eram em sua maioria, imigrantes, ex-operirios qualificados,

que tinham grande conhecimento t~cnico adquirido em seus paf-

ses de origem e interesse em ter seu próprio negócio, para o

qual, aliis, não era necessirio grande investimento em capi -

tal. I
I

/
O setor de autopeças adquiriu novo impulso durante a 11 Guer-

ra em virtude das dificuldades acentuadas para obter no exte-

rior as peças. e componentes rtecessirios para suprir a manuten

ção da relativamente ampla frota circulante, a qual englobava

caminhões, automóveis e tratores. Os pafses centrais haviam

voltado toda a sua produção industrial interna para a guerra

fabricando equipamentos e vefculos b~licos nas instalações o~

de anteriormente produzia vefculos comerciais, peças e comp~

nentes.

De 1941 a 1950 registrou-se a criação de 146 novas. . { .
empresas

de autopeças, incentivadas pelas restrições impostas

guerra. Não surgiram em número ainda maior devido à

pela
- .proprla

falta de miquinas e equipamentos disponfveis. O mercado visa-

do por essas empresas era quase exclusivamente o de reposição,

havendo pouquissfmas empresas que forneciam diretamente para

as linhas de montagem ji instaladas que preferiam

as peças e componentes que necessitavam.

importar
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2. A implantação da indústria automobilística: 1950 7'" 1960

A implantação da indústria automobilística nos países do Ter-
ceiro Mundo e em particular no Brasil, significando a produ-
ção local de peças e componentes assim como a montagem de veí
culos, ocorre graças ao intenso movimento de internacionaliza
ção da economia que ocorre ap6s a 11 Guerra Mundial e tamb~m

.às condições políticas e econômicas internas desses países,
onde existiam fortes aliados políticos dessas empresas' junto
a setores da burguesia industrial. e ao aparelho de estado. A
coincidência de interesses locais e estrangeiros é enfatizada
por E. A. Guimarães, que afirma que "o início da manufatura
d~ veículos no Brasil ocorreu na segunda metade da d~cada de
50 e seguia-se à definição pelo governo brasileiro de u~ con-
junto de incentivos específicos. Sugere-se aqui que o suces-
so dessa política decorreu de sua convergência com a dinimica
do processo de atumulação das indústrias potencialmente expo~
tadoras de capital" (4).

Terminada a 11 ~uerra, a economia europ~ia apresentou um cre~
cimento maior do que a economia norte-americana, representan-
do portanto, um mercado interessante .para as montadoras ame rj,
canas que procuravam atingí-ld~mais int~nsamente. Por sua
vez, as empresas europ~ias reagem a essa concorrência dirigi~
do-se ao mercado externo, em particular aos países em proces-
so de desenvolvimento industrial.

o período subsequente à 11 Guerra si&nificou uma grande am-
pliação dos níveis da produção mundial de veículos, que pas-
sou de 3,9 milhões de unidades em 1946 para 13,7 milhões em
1955. A indústria européia cresceu mais rapidamente nesse pe-
ríodo graças a expansão de sua produção a outros países que
não contavam com produção interna. Ao mesmo tempo, elevou - se.
a concentração da produção a partir de novas fusões e incorp~

(4) Guimarães, E·.A., op. cit., p , 132.
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raçoes e da saída de produtores marginais. em virtude da inten
sificação da concorrência mundial.

Al~m desses parimetros externos haviam fatores internos que e!
timularam e favoreceram a implantação da indústria automobilí~
tica no país. Havia a necessidade de reduzir as importações em
virtude do deficit da balança comercial que obrigou o governo
a baixar significativamente as importações de veículos, pois
em 1951 o setor automobilístico era responsivel por 14% do to-
tal das importações (5). A legislação brasileira quanto à re-
messa de lucros para o exterior era generosa em relação ao ca-
pit~l estrangeiro em operação no país~ Segundo dados do Minis-
t~rio da Fazenda. a Ford e a General Motors foram responsiveis

.por 30% do to·tal de recursos repatriados peJa empresas norte-
americanas instaladas no país em 1951. aumentando para 43%
no ano seguinte (6).

Era necessirio ainda a expansao da produção de caminhões para
atender a demanda existente em termos de transportes rodoviá -
rio pois de 1948 a 1953 a participação desse tipo de transpor-
te rodoviirio no total da cargá transportada passa de 25% para
48%. Por sua vez. Getulio Vargas. em sua segunda gestão como
presidente, tinha interesse em atender a demanda de tratores

. -por parte de fazendeiros que procuravam modernizar a agricultu
ra. importantes aliados políticos e às camadas superiores da
classe m~dia, que valorizavam·o automôvel. um símbolo de pres-
tígio e "status", concretizando rna teri aLme n t e o cul to ao pro-
gresso e ao moderno, muito indentificado com a propriedade de
um automôvel.

(5) Almeida, jos&. A Implantação da IndGstria Automobilística
no Brasil. Rio de Janeiro, FGV, 1972, p. 13.

(6) Bandeira, Muniz., Presen~a dos Es~ados Unidos no Brasil.
Rio de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 1973·, p. 341.
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A combinação desses interesses leva o governo Vargas a consti
tuir em março de 1952 uma instituição especial (Sub-Comissão
de Jeeps, Tratores e Automóveis), sob a jurisdição do Conse -
lho ~e Desenvolvimento Industrial (CDI) do Minist~rio das Fi-
nanças para equacionar a implantação da indústria automobilí~
tica (7). Os trabalhos dessa comissão contam com a participa-
ção ativa de. empresários de São Paulo ligados aos setores mais
modernos da economia como Euvaldo Lodi, Dumont Villares, Jor-
ge RezendeJ Evaldo Lopes, que procuravam estimular a criação
de uma indústria local de autopeças, desdobramento natural da
implantação das montadoras estrangeiras de veículos (8).

O relatório apresentado a Getúlio Vargas, que incorpora as su
gestões formuladas em um documento pelo industri~l Jorge Re-
zende, propõe uma s~rie de medidas cambiais, fiscais e admi -
nistrativas como a proibição da importação de peças produzi -
das no país, proibição da entrada de veículos ~ontado~, nao
correspondentes à categoria CKD (Completely Knocked - Down
completamente desmontados), isenção dos direitos para a impo~
tação de equipamentos e de mat~rias-primas, financiamento pa-
ra as indústrias de autopeças, isenção de imposto sobre consu
mo, criação de um instituto de tecnologia para melhorar a qu~
lidade das peças nacionais e f6rmação de uma comissão executi
va de empresários e .representantes do governo para supervisio
nar a implantação da indústria (9).

Em Junho de 1953 o relatório da Sub-Comissão ~ aprovado e
Vargas cria a Comissão Executiva' da Indústria de Material Au-
tomobilístico (CElMA) em 1954 com a finalidade de "coordenar
todas as medidas referentes a revisão das tarifas aduaneiras,
à normalização do material, à preparação de técnicose de mão-de-

( 7) O Conselho de Desenvolvimento Industrial foi criado em ju
nho de 1951 para estudar a propor medidas para o estabel~
cimento de novas indústrias ou ampliação das já existen -
tes.

(8) Gattás, Ramiz. A Indústria Automobilística e a Segunda Re-
volução Industrial no Brasil. Sao Paulo, Prelo, 1981, p.
78.

(9) Martins, Luciano. A Indústria Automobilística e o Desen -
volvimento. São Paulo, Fundap, mlmeo, p. 2.
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obra especializada indispensivel i implantação da indfistria a~.
tomobilística, aprovar os planos dos industriais para a fabri-
cação de veículos e controlar a execuçao de todas as medidas
propostas" (10).

Getúlio Vargas, apesar do discurso nacionalista e populista,
discriminat6rio do capital estrangeiro, contribuia para criar
as condições. para a implantação de uma indfistria automobilísti
ca intensamente concentrada nas maos do capital estrangeiro
através das medidas que vinham sendo sugeridas.

As montadoras, alegando incertezas no escoamento de sua produ-
çao e a Lnex í st énc í a de uma infra- es trutura econômica no país
capaz de manter o fornecimento dos insumosnecessirios i produ
ção de veículos pressionaram o Estado e obtiveram favores esp~
ciais, principalmente incentivos fiscais, par~ a transferência
de suas linhas. de montagem paTa o Brasil.

,
I

I

Esta argumentação, que refletia a situação real do país, confe.
ria ã indústria montadora uma posição de força na negociação
com o governo, o que favoreceu a continuidade das vantagens
fiscaii obtidas durante sua instalação e propiciou a concessão
de novos incentivos governamentais para a vinda·e operação de
indfistrias de autopeças que manufaturavam componentes de·veícu
los considerados vitais pelas montadoras.

o governo posterior a Vargas (11) baixou a instrução i13 da
SUMOC (Superintendênciq da Moeda e Crédito) em 1955 que facul-
tava ao empresirio nacional a possibilidade de utilizar uma
taxa de cimbio livre em contratos de cr~dito ou financiamento
esiabelecidos com o. Exterior, favoTecendó o investimento na-

(10) Idem, p . 3
(11) Ap6s a morte de Getfilio Vargas e antes da posse de Jusce-

lino Kubitscheck, assumiu a presidência Café Filho que n~
meou para o Minist~rio da Fazenda o Prof. Eugênio Gu-
din e como diretor da SUMOC Otávio Gouvêa de Bulhões, am-
bos.acreditando na necessidade de maciços investimentos
estrangeiros como finica forma de viabilizar um projeto de
industrialização no Brasil.
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ci6nal que, anteriormente, teria de realizar a operaçao com ba
se em taxas mais elevadas que as do câmbio livre, além de per-
mitir os investimentos diretos de capital estrangeiro ou de
participação, sem cobertura cambial, ou seja, a uma taxa equ!
valente à do câmbio livre (12).

Essa instrução beneficiava mais intensamente o capital estran-
geiro, conforme mostra o depoimento de um ativo empresário do
setor, Ramis Gattáz, que, ao discutir essa medida governamen -
tal afirma que "ninguém era contra a segunda parte da instru -
çao 113, que criava condições ao~ investimentos estrangeiros,
com planos aprovados pelos organismos governamentais. O que se
pleiteava, simplesmente, para o investidor nacional era um tra
tamento, pelo menos, igualou equivalente ao concedido ao in-
yes tidor estrangei ro" (13). E continua, afi rmando que "a í ndíis

tria nacional, todavia, não foi autorizada a imp~rtar máquinas
e equipamentos usados, a.não ser quando associada ao capi tal
estran~eiro. Outra inexplicável, arbitrária e inconcebível dis
criminação, estabelecida por decisão governamental, inequivoca
mente unilateral: ou as máquinas tis~das serviam ou não serviam
aos interesses do trabalho nacional. Caso servissem, Po! que
nao estender ao empresário nacional o di reito de importá-las?"
(14) .

Outro empresário do setor, Vicente Mamana Neto, ex-presidente
do Sindipeças, em reunião plenária das entidades industriais
em março de 1955, criticava a instrução 113 por favorecer ex-
cessivamente o capital estrangeiro referindo-se "às facilida -
des concedidas à vinda de maquinário para as indústrias a1iení

(12) Gattáz, Ramis., op. cit., p. 165.
(13) Idem, p , 166.
(14) Ibidem, p , 168.

l
I
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genas em contraposição is dificuldades que tem os industriais
já há longos anos estabelecidos no país para renovar e ampliar
sua fábrica. Enquanto o investidor estrangeiro entra no país
com maquinário comprado com doláres a preços baixos, o indus-
trial já estabelecido deve licitar dólares com ágios elevados,
nas diversas categorias em que se encontram as máquinas e aces
sórios que necessita" (15).

Porém, a poslçao dominante entre os empresários locais foi a
aceitação dessas medidas governamentais pois julgavam que a im
pléntação da indfistria automobilística com as montadoras nas
maos do capital estrangeiro os beneficiaria diretamente na me-
dida em que a produção de peças e componentes ficaria em gran-
de parte sob sua responsabilidade além da exigência legal de
sócios brasileiros nos investimentos estrangeiros.

Esse estímulo dado ao capital estrangeiro possibilitou sua entra-
da em grande quantidade no país para a montagem dos veículos e
a fabricação de algumas peças e componentes enquanto aos empr~
sários nacionais estaria reservado o restante da produção de
peças e componentes.

Os investimentos realizados pelas montadoras ingressaram prin-
cipalmente sob a fotma de máquinas e equipamentos importados
diretamente, alguns novos, ma~ a maibria usados, já deprecia -
dos na matriz das empresas que se instalavam aqui, tanto nas
montadoras quanto nas autopeças (16).

Waldimir Pirró e Longo afirma que haviam condições para a im-
plan·tação de uma indústria automobilística nacional mas que por
uma opçao política preferiu-se estimular a indústria estrangei
ra a insta1ar~se aqui, dando-lhes as· vantagens necessárias.
Afirmou que "para se fabricar um automóvel quase inteiramente

(15) Boletim Industrial, 09/04/56 in Mantega, G. e Moraes, M.,
Tendências recentes do capitalismo brasileiro. Contrapon-
to, ano 111, n9 3, setembro, 1978, p. 61.

(16) De 1958 a 1962 entraram no Brasil, sob a forma de investi
mentos em máquinas e equipamentos, a partir da instrução-
113 da SUMOC, US$ 511,2 milhões. À indústria automobilís-
tica coube o total de US$ 255,1 milhões, sendo que "desse
tota1,US$ 191,9 milhões provenientes da Alemanha e EUA
(69,3 e 122,6 milhões respectivamente).
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nacional, faltava um projeto e urna montadora; em médio prazo
ser~a possível ter o produto completamente brasileiro. Corno
reforço dessa afirmativa, tem-se corno exemplo, o caso ~ age~
te local de urna grande marca estrangeira, que começou a fa-
bricar peças do veículo representado em indústrias nacionais.
Aos poucos, somando estas· peças com aquelas não fabricadas
aqui, e normalmente importadas da matriz, deu início a urna
linha de montagem do que se passava, a matriz comprou as ins
talações do seu representante e oficializou o empreendimento.
Hoje é um dos grandes fabricantes de veículos 'b rasi le i r os ' "
(17).

Porém, é difícil acreditar que as empresas nacionais indivi-
dualmente pudessem concorrer com empresas gigantes, que tem.
unidades espalhadas pelo mundo e grande experiência tecnoló-
gicae gerencial sem um forte apoio do Estado. Mesmo urna hi-
potética situação de' monopólio estatal, sem um vínculo 'forte
com a tecnologia estrangeira não permitiria, a curto e médio
prazo, urna indústria em condições de competir em custo e qu~

lidade com a indústria estrangeira em virtude principalmente
da inexistência de urna sólida base indústrial local e de urna
política fortemente protecionista do governo (18).

\.to

Além disso, inexistiam condições políticas internas que fav~
recess em a implantação de urna indús tri a mais nacional i zada ,
privada ou estatal. Não havia nem urna política governamen -
tal que procurasse fortalecer o capi tal nacional e nem pres-
soes populares para embasar urna barganha política da indús-
tria local, estatal ou privada, frente a indústria estrangei
ra.

(17) Longo, Waldimir Pirró. Tecnolozia e Transferência de
Tecnologia. Cadernos de Ciencla e Tecnologia, ano l,
n92, agosto-setembro, 1978, Rio de Janeiro, Editora Ta-
ma, p . 22.

(18) Não pretendemos imputar ã tecnologia urna importância de
terminante mas, sem dúvida, foi urna variável importante
na decisão política tornada.
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A resposta aos estímulos governamentais foi mais incisiva por
parte das montadoras européias, mas as montadoras americanas
mesmo priorizando a expansao em direção ao mercado europeu,
também realizaram investimentos significativos no país, visan
do a garantia de um importante mercado.

Embora na epoca a Ford se propusesse a aumentar seus investi-
mentos desde que houvessem maiores incentivos fiscais, suapo-
sição era reticentequanto a investimentosno país. Mirmava que lia im-
provisação de uma indústria automobilística é uma tarefa pra-
ticamente impossível de. ser realizada no estágio em que se e~
contra a metalurgia no Brasil" (19). Esse discurso ~ontribuia
para disfarçar seus interesses e favorecia sua posição políti
ca na barganha por maiores incentivos governamentais. Mesmo

i
I

/
assim, continuou realizando Lnve st imcn tos durante os anos 50.
Em 1953 inaugurou novas instalações no bairro do Ipiranga
SP. Em 1957 tem seus planos para a fabiicação· de. tr~s tipos
de caminhões aprovados pelo GElA. Instalou sua fundição em
Osasco e junto com sua fábrica de motores no bairro do Ipira~
ga - SP, consegue produzir o primeiro motor nacional a gasol!
na em 1958. Em 1960, a empresa lançou o primeiro trator de
fabricação nacional.

A GM também colocava muitas restrições à ampliação. de seus in
vestimentos no país através de argumentos situados no plano
político, afirmando que. "enquanto o governo nao restringisse
sua atuação em garantir a segurança do país e a estabilidade
do regime, era impossível pensar em investimentos mais repr~

. . " - ..sentativos" (20). Naquela epoca, o pals vivia em meio a uma
intensa campanha pela nacionalização da exploração dei petróleo.

A relutincia da GM·em investir no Brasil era na verdade, tam-
bém resultado de sua política mundial e de sua estratégia de
crescimento. "A General Motors não acredita que exista as con
dições necessárias para manter a fabricação completa de car-
ros e caminhões nos países estrangeiros que não faziam tal fa
bricação antes da guerra" afirmava seu principal executivo

(19) Martins, Luciano, Op. Cit., p. 2.
(20) Idem, p , 2
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na. epoca (21).

Ainda assim, a GM anunciou seu plano de fabricação 'de cami-
nhões no Brasil em 1954. Seu plano, acei~o pelo GErA, previa
a fundição de blocos de motor e outras peças em terri tório na-
cional. Em 1957 e em 1958 lançou novos modelos de caminhões e
em 1959 foi inaugurada a sua fabrica de São José dos Campos.

Em 1954 instalou-se uma filial da Caterpil1ar Tractor Co.,
empresa com sede nos EUA, para a distribuição local de seus
produtos, além de se ocupar da manutenção de seus veículos e
do abastecimento do mercado nacional com peças importadas da
matriz. Em 1960 produziu aqui sua primeira motoniveladora,
com 98% em peso de peças nacionais.

Porem, foi dos fabricantes europeus que partiram os maiores in
vestimentos, além de' serem os mais diversificados quanto ao ti
po de veículo produzido'.

'1:.1"

A Volkswagen, uma das maiores empresas alemãs, em 1958· come-
çou a operar suas modernas e enormes instalações industriais
na Via Anchieta, em são Bernardo do Campo. Antes dela mon-
tar .diretamente seus veículos, eles eram montados por
uma empresa nacional (Brasmotor), sua representanteno país, que
acabou ficando no mercado de autopeças, associada ã outras em-
presas estrangeiras do ramo.

(21) Sloan, A. My Years at GM ..New York, Double day & Company,
1963, p. 330 in Moore, R.M. The role of extrazonally
controlled multinationa1 corporations in the process of
establishing a regional latin american automobile
industry: a case study of Brasil. PHDthesis, Tufts
University, .1969.



. 16 .

A Mercedes-Benz surgiu da associação da Daimler-Benz, também
uma das maiores empresas alemãs, que possuia uma filial em
São Paulo desde 1953, importando e comercializando veículos
proveni en tes da ma tri z, com um capi tal is ta (comerciante e> in-
dustrial) estrangeiro radicado desde 1950 no Brasil. Nesse em
preendimento coube ã empresa alemã 25% do capital, tendo se
responsabilizado pela assist~ncia técnica na fabricação de ca
minhões. Em 1955, fundiu o primeiro bloco ·demotor na Améri
ca Latina. Em 1956 inaugurou suas instalações na Via Anchie-
ta e lançou o primeiro caminhão com mo~or nacional. Em

.iniciou a iabricaç ão do ônibus monoblo co.
1958

..Entre as empresas francesas, a Simca instalou-se no pals, com
participação minoritária, associando-se a outras empresas
rCia. Siderurgica Nacional - CSN, Banco do Estado de Minas Ge
rais e Banco Francês e Brasileiro), concedeu licença para a
fabricação de seus modelos de aptomóv~is e também assistência
técnica para a produção destes modelos. Lançou seu primeiro
modelo, o Simca Chambord em 1959. A Chrysler, outra grande
fabricante americana, ainda ausente no mercado brasileiro, te
ve participação minoritária na Simca francesa a partir .de
1958, o que, indiretamente, lhe garantiu participação no mer-
cado brasileiro.

A Willys do Brasil foi fundada em 1952 por um grupo de brasi-
leiros para montar jipes da Kaiser americana. A matriz ameri-
cana entrou com 30% do capital. O restante, 70% do capital fi
cou sob a responsabilidade de brasileiros que empreenderam in
tensa campanha pública de arrecadação, o que possibilitou a
participação acionária de 44 mil pessoas. Em 1954 lançou o
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primeiro jipe nacional. Em 1958, inaugurou sua fábrica de mo

tores a gasolina em são Bernardo do Ca~po, próxima à Via An -

chieta, efetuando a fundição dos blocos para motores na cida-

de de Taubaté - SP. Ainda durante esse ano, foi lançada a

Rural Willys. Em 1959 a empresa inaugurou sua fábrica de ei-

xos e transmissões. O Renault Dauphine, primeiro automóvel

produzido pela empresa, foi lançado em 1959, usando licença

da Renault francesa. Em 1960 foram lançados os veículos Pick-

up-jipe e também um modelo maior de automóvel, o Aero-Willys.

AWillys possuía um excelente Centro de Pesquisas na Via An-

chí eta , onde desenvolvia inúmeras atividades de .p·esquisa e de

senvolvimento para aprimorar os vefculos existentes e ~esen -

volver modelos mais apropriados aos padrões de consumo locais:

A Renault, após tornar-se licenciadora da Willys para a prod~

ção de automóveis, acabou sendo acionista minoritário

empresa e também da Simca.
dessa

A Vemag, utilizando-se de licenciamento da empresa alemã Auto

Union, lançou em 1956 a perua p'KW. Posteriormente, lançou os

modelos Candango e o Belcar, ambos em 1958.

Outra empresa nacional que se lançou à produção de vefculos

foi a Romi, que desde 1938 produzia impl~mentos agrfcolas,

tendo posteriormente diversificado sua produção para máquinas

operatrizes, tornando-se- o maior fabricante de tornos do Bra-

sil. Em 1956, lançou um pequeno automóvel, o Romi-Isetta, pa-

ra duas pessoas, de baixo consumo de gasolina e com 70% em p~

so de material nacional. Porém, pouco tempo depois parou a

produção destes vefculos.
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Em 1952, a Fábrica Nacional de Motores passou a montar cami-

nhões a partir de licença da Alfa Romeo, além de fabricar mo-

tores diesel. Posteriormente, a empresa expandiu suas instala

ções e diversificou sua produção, passando a fabricar trato -

res sob licença da Fiat e oautom6vel FNM-JK sob licença da

Alfa Romeo.

Essa empresa teve um papel impor·tante no desenvolvimento de

algumas empresas fornecedoras de autopeças, oferecendo-lhes

apoio téctiico e contribuindo para a formação de mão-de-obra

~specializada, criando cursos de treinamento tanto para o pe~

soaI de nível superior (curso de engenharia automobilística,

de extensão universitária, em conv~nio com a Escola Nacional

de Engenharia - RJ), como operários dos diversos níveis' (22).

Além dessas empresas instalaram-se no Brasil a empresa japon~

sa Toyota em 1958, em São Bernardo do Campo, lançando no ano

seguinte o seu jipe e a empresa suec~ Scania-Vabis, fabrican-

te de caminhões, que era representada.pela Vemag desde 1950,
"""

iniciando a produção de veículos na Via Anchieta, em f960. Um'

ano antes, os primeiros blocos de motores destinados à Scania

foram fundidos pela COFAP (Companhia Fabricadora de Peças).

(22) Nota-se que ~ preocupação com a pesquisa e o desenvolvi
mento tecnologico na montadora só existiu em duas empr~
sas nacionais (Wil1ys e FNM).
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A partir da eleição de Juscelino Kubitschek em 1956, elaborou-
se uma relação das principais propostas de desenvolVimento ec~
n6mico que seriam encaminhadas por seu governo para cada setor
da atividade econ6mica, conhecida como Plano de Metas.

Esse Plano de Metas contribuiu para intensificar a industria
lização' a partir de uma intervenção do Estado nos setores de
energia, transportes, alimentação, indfistrias de base e educa-
çao. que transformaria profundamente a estrutura industrial do
país.

I

I
o setor de trans po r t'erecebeu quase 30% dos investimentos do
Plano de Metas, concentrados no reequipamento do sistema ferro
viirio, na ampliação e pàvimehtação das rodoviai e melhoria
dos portos. O programa de estímulo às ferrovias visava princi
palmente melhorar as condições da estrutura viiria existente
e mesmo considerando que as metas propostás para o setor nao
resolveriam os estrangulamentos existentes.desde a epoca em
que a economia era' basicamente primirio-exportadora, ainda as-
sim, elas não foram cumpridas.

çoes, tanto em
setor rodoviirio expandiu-se em maiores propor-

{

termos de qualidade do sistema corno em quantid~
Por sua vez, o

de. de rodovias federais e estaduais. A rede de rodovias pavi ~
mentadas cresceu 351% no período 1955/56. O Plano de Metas es-
tabelecia, inicialmente, a construção de 10.000 km de novas r~
dovias, melhoramentos em 3.800 km e pavimentação de 3.000 km.
Em 1957, esses objetivos foram alterados para 12.000 km de
construção e 5.000 km de pavimentação. Dado o êxito do progra-
ma, ji em 1958 amplia-se a meta de pavimentação para 5.800 km.
Essas metas foram plenamente atingidas, pois de 1955 a 1961 fo
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ram construídos .12.169 km e pavimentados" 7.215 km de rodovias
(23) .

Para garantir e agilizar a execuçao do Plano de Metas criam-
se grupos de trabalho específicos para cada um dos setores da
economia envolvidos.

Sob a direção do Ministro dos Transportes Lúcio Meira, que ha
via sido o principal responsável pelos planos traçados ante -
riormente para a criação da indústria automobilística no

" . ,

país, constituiu-se em 1956 o Grupo Executivo da Indústria Au
tomobilística (GElA) com as seguintes atribuições: a) ela-
borar e submeter i apreciação do Presidente da República os
planos nacionais para a fabricação de diversos tipos de veícu
los (caminhões, jipes, furgões e automóveis); b) examinar, n~
gociar e aprovar os projetos das empresas e garantir, com os
organismos competentes da adm ini s traç âo ,.a adoção de medidas"
comerciais e cambiais necessárias para a sua realização"; c)
supervisionar a execução dos projetos aprovados; d) recomen -
dar às instituicões de crédito a concessão dos financiamentos, ~
necessários; e) promover ~ coordenar ~s medidas complementa-
res para a implantação da indústria; revisar as tarifas adua-
neiras e abastecer a indústria com matérias-primas, técnicos
e mão-de-obra especializada (24).

As metas para a indústria automobilística relacionam-se" tanto
com os níveis de produção a serem alcançados, quanto aos índi-
ces de nacionalização em peso. Para o período 1957/1960, as
metas e a produção efetiva da indústria' automobilística para
os seus diferen tes tipos de veículos sao mos tradas na Tabela I.

(23) Lessa, Carlos, 15 Anos de política Econômica. São Paulo,
Brasiliense, 1982, p. 38.

(24) Martins, Luciano. Op. cit., p. 7.
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TABELA I - METAS DA PRODUÇÃO EFETIVA DA INDOSTRIA AUTOMOBILís-
TICA PARA O PERíODO 1957/1960 (em mi.Ihares.deunidades)

ESPECIFICAÇÃO META .PRODUÇÃO EFETIVA
Caminhões e ônibus 170,8 154,7
Jipes 66,3 61,3
Utilitários 52,6 53,2
Automóveis 58,0 52,0
Total 347,7 321,2

FONTE: Relatório do Período 1956/60 - Conselho de Desenvolvi
mento e Anuário Estatístico do Brasil - IBGE in Les=
sa, Carlos. 15 Anos de política econômica, p. 49.

Em 1960, os índices de nacionalização previstos eram de pelo
menos 90% de peças nacionais a serem utilizadas nos veículos.
A tabela 11 mostra esses índices discriminados por tipo de
veículo e os resultados alcançados em 1962.

,
TABELA 11 - TNDICES DE NACIONALIZA~~O,.EM PESO

ALCANÇADO EM 30/6/62ESPECIFICAÇÃO PREVISTO PARA l~60
Automóveis 95% 89,3%
Caminhões Médios 90% 93%
Onibus (*) 96,4%
Utilitários 90% 91,3%
Jipes ~~~ ~ 9~0~~0~~ ~

(*) Valor nao disponível

FONTE: Relatório do Período 1956/60 - Conselho de Desenvolvi
mento e Anuário Estatístico do Brasil - IBGE in Les~
sa, Carlos. 15 Anos de política_econômica, p. 49.
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Neste contexto, nacionalização significava a produção local
por empresas de capital nacional, de capital estrangeiro ou
asso~iadas, bastando que a produção ocorresse em territ6rio
nacional, independente portanto da origem do capital.

Nesse período inicial ap6s a implantação da indústria automo-
bilística, houve um rápido crescimento da produção de veÍcu -
los, quase quadruplicada em quatro anos, conforme mostra a t~
bela 111. Nesse período, era preponderante a participação dos
caminhões, camionetas e jipes, enquanto que os autom6veis ti-
nham urna participação relativamente pequena. Do total produz!
do de 1957 a 1960, o número de autom6veis produzidos represeg
tou apenas cerca de ~5% da prod~ção total de veículos.

TABELA 111 - PRODUÇÃO DA INDOSTRIA AUTOMOBIL!STICA (1957 - 1960)

VE!CULOS 1957 1958 1959 1960

Autom6veis -- 2.189 11.963 37.818

Camionetas 1.656 9.165 18.503 24.446.
·'0

Jipes 9.164 14.273 18.083 19.514

Caminhões de carga 1.217 4.684 7.900 9.576

.Caminhões 18.007 30.014 38.353 39. 791

Onibus 496 658 1.307 1.896

.TOTAL 30.542 60.983 96.114 133.041

FONTE: ANFAVEA.

Na medida em que aumenta o número de empresas e intensifica-se
a produção de veículos, diminuem significativamente as import~

çoes.
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Em 1951 o Brasil importou 100.402 unidades, cheBando a apenas
20.226 em 1952. Em 1954 esse número aumentou, alcançando
42.770 veículos importados para cair novamente em 1956 quando
importou-se 21.227 unidades t25).

A expansao dessa indústria nesse período deve-se a inúmeras
causas. A influência de ideologia modernizante proveniente dos
países europeus e principalmente dos EUA, onde a indústria au
tomobi1ística assumira posição importante, tornou o automóvel
uma grande aspiração dos indivíduos originirios das classes I
médias que haviam assumido maior importância na estrutura so-
cial do país, bem como os das classes baixas. Para os segmen-
tos sociais que estavam acostumados aos veícu16~ importados
criou-se um tipo de veículo de relativo luxo, embora muito di~
tante dos "carrões" americanos enquanto que para as classes
médias foram desenvolvidos modelos de automóveis médios ou p~
quenos. Além disso, o crescimento da estrutura urbana favore-
ce a utilização do automóvel como meio de transporte para es-
ses segmentos sociais.

Por sua vez, a expansao do transporte rodoviirio, a urbaniza-
I

ção-industria1ização e o crescimento da economia nac~ona1 as-
sim como o aumento da renda no setor agrícola provocou uma
aceleração da demanda por ônibus, caminhões e utilitirios,
que foi o segmento de mercado mais importante nesse período.

Nesse período ficaram definidos os papéis dos três agentes eCQ
nômicos principais (Estado, capital privado nacional e capi ~
tal estrangeiro) envolvidos na constituição da indústria auto
mobilística no Brasil.

(25) Gattáz, Ram í s ., op. ci t . . p , 245.
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o Estado assumindo a coordenação pOlítica,responsabilizou-se
pela implementação de medidas de política econ6mica estimula
doras do ingresso de capitais estrangeiros pela garantia de
uma infra-estrutura que possibilitasse a produção de grande
parte dos insumos necessirios i indfistria automobilística
além de estimular o consumo de veíc~los. Ao capital estran -
ro coube a quase totalidade da fase de montagem dos veículos
e parte considerivel, principalmente de produtos mais compl~
xos, da produção de peças e componentes através das prÓprias
empresas montadoras ou por empresas de autopeças instaladas
no pats,is vezes, em associação com empresas nacionais. Fi-
nalmente, ao capital privado nacional restou a produção de
determinadas peças e componentes para as montadoras e para o
mercado de reposição, quase sempre associadas a empresas es-
~rangeiras que dispunham de parcelas do capital e da tecno-
logia, principalmente as que produziam peças mais complexas
enquanto as empresas menores ficavam com o mercado de reposi

çao (26).

Portanto, desde o início de sua implàntação, configurou-se

uma estrutura de produção relativamente horizontalizada para
a indfistria automobilística onde a montadora fabricaria alg~
mas peças importantes, ficando o restante para um número gra~
de de empresas nacionais associadas ou não a estrangeiras e

-para empresas estrangeiras cuja produção seria encaminhada a
indústria terminal na quantidade requerida, no tempo apro-

priado e dentro das especificações corretas para permitir as
diversas submontagens até a concretização do produto final,
o veículo.
(26) Embora nessa primeira fase houvesse capital nacional participando

minoritariamenteda montagem de veículos essa participaçãoprati
camente acaba na década de 60.
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Ramiz Gattás tenta ver nessa estrutura de produção e mercado
uma relação harmoniosa e sem conflitos, onde prevaleciam os
intetesses comuns das partes env9lvidas, as montadoras e as
autopeças. Afirma que "em nenhuma outra área da indústria se
verifica tão íntima ligação e tão profunda interdependência.
A indústria automobilística, por sua natureza e suas caract~
rísticas próprias, forma, na integração horizontal da indús-
tria de veículos e de autopeças, um complexo coordenado, no
qual os interesses estão de tal.modo amalgamados que se tor-
na difícil detectar onde começam e onde terminam os "interes-
ses de um ou de outro setor"" (27)".

Porém, esse mesmo autor constata a situacão de dependência e
subordinação da indústria de "autopeças frente as montadoras,
ca.racterizando uma situação de oligopsonio ou. monopsonio. S~
gundo ele, "a indústria de autopeças não é simples fornece-
dora desta ou daquela peça, que ela retira da prateleira ou
do estoque para entregar ã indústria terminal, e que seria
também, objeto de"outro ou de outros mercados. Não, ela qua-
se sempre, nao tem este outro ou outros mercados. Ela fabrica
esta peça e a entrega a um único mercado, um único cliente,
dentro de um esquema "geral que e o da horizontalização" (28).

A indústria de autopeças também sofreu um processo de inten-
so crescimento durante essa década quando ocorre a impla~,
tação da indú~tria automobilíilica no Brasil, com o surgime~
to de inúmeras novas fábricas e o crescimento das existentes.

Foram criadas nesse período inúmeras empresas de autopeças
com origens no comércio de peças e componentes importados ou
em pequenas oficinas que se dedicavam à 'produção de peças p~
ra reposição, muitas vezes sob encomenda. ° número de empre -
sas criadas segundo fontes diversas é conflitante. ° Sindip~
ças (29) registrou a fundação de cerca de 300 novas empresas
nesse período, com 100 sindicalizadas. Ramiz Gattás (30) re- f

(27) Gattás, Ramiz. 0:e. ci t. , p. 305.
(28) Idem, p. 306.
(29) Boletim Sindipeças N9 35.
(30) Gattás, Rami z. 0:e. ci t. , p. 522.
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gistra, por sua vez, a criação de mais de 1.300 empresas (100

em 1950, 1.200 em 1960) nesse período, registrando a existên-

cia de cerca de 500 empresas em 1955. Carlos Lessa (31) esti-

ma a existência de c~rca de 700 empresas de autopeças em

1955, nfimero que ascende a 1.200 em 1960 ..Luciano Martins (32)

afirma que entre 1952 e 1955 foram criadas mais de 300 empre-

sas. Independentemente da "ciranda dos números", é importante

ressaltar a notável expansão do setor de autopeças, dado que,

a curto e a médio praio, a indústria automobilística represen

tava uma perspectiva de excelentes neg6cios para os empresá -
i
I

I
rios ou para pessoas de outra origem social, que acabaram tor

nando-se empresários do setor (33).

o ramo teve que desenvolver rapidamente sua tecnologia e a sua

capacidade de produção para atender ao crescimento da deman-

da das montadoras e is exigências em termos de nacionalização

de peças e componentes determinadas pelos atos governamentais.

Estabeleceu-se uma intensa dispuia entre os diversos -empresa-

rios nacionais para fabricar peças e componentes destinados is

(31) Lessa, Carlos, Op. cit., p. 48.
I

(32) Martins, Luciano. Op. cit., p. 7.
(33) As inversões no setor de autopeças foram estimadas em 117,1

milhões de d6lares até 1956. No período de 1955 a 1960 fo
ram investidos .161,1 milhões de d6lares.

As dificuldades de capitalização das empresas nacionais
provocadas pela legislação em vigor obrigou-as a_um esfoI.
ço intenso para conseguir o financiamento necessario_para
a instalação das máquinas e equipamentos adequados a sua
produção.
Recorremos novamente ao depoimento de Ramiz Gattás. "Foi
com recursos de poupança particular, com o engajamento de
economias esparsas e reinves tindo 'sempre, que uma mí riade
de empresas pequenas e médias, e alguns grandes realiza-
ram o que poderia ser chamado de o milagre da capitaliza-
ção para um empreendimento de tão grande vulto". Gattás,
Ramiz, op. cit., p~ 208.
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montadoras de veículos, cujas exigências levaram a uma seleção
das empresas mais capazes .de fornecer às montadoras dentro dos
parâmetros necessários. Dessa forma, esses empresários foram
obrigados a investir em instalações, máquinas, equipamentos,
processos, produtos e mão-de-obra qualificada para ga~antir a
possibilidade de estabelecer contratos de fornecimento com as
montadoras. Essa necessidade de dispor de tecnologia sofistic~
da obrigou muitas empresas a procurarem sócios estrangeiros
que, além da tecnologia,contribuiram com parcela do . capit~l
necessário para o estabelecimento de seus negócios. Em geral,
essas empresas eram os fornecedores originais das montadoras
nos seus países de origem e que portanto, tinham incorporado
experiência suficiente para poder atender às exigências da In-
dústria terminal. As empresas que não conseguiram entrar no qu~
dro de fornecedores das montadoras foram obrigadas a ficar no
mercado de reposição, que tem uma demanda menor e não apresen-
ta tantas exigências em termos de qualidade ou então diversifi
car as atividadades da empresa em direção a outros mercados.
Para a obtenção da tecnologia necessária, as empresás locais
de autopeças foram obrigadas ~ recorret a ajuda de montadoras
que se interessavam pelo desenvolvimento das empresas fornece-
doras de autopeças.

Em 1960, registrou-se a presença de cer~a de 100 grupos estra~
geiros na indústria de autopeças através da participação em e~
presas com capital nacional majoritário, sendo que as estran -
geiras traziam a tecnologia de produtos e produção necessária
para atender os padrões de qualidade definidos pelas montado -
ras ou então participavam com jnvestimentos diretos, possuindo
a totalidade ou a maioria do capital (34).

(34) Relatório Industrial Banas. Indústria Automobilística e
de autopeças, São Paulo, 1961.
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Wa1dimir Pirró e Longo mostra como a indústria de autopeças
foi .desnaciona1izando-se. liAmedida em que a indústria automo
bi1ística foi se afirmando, os fabricantes de peças estrangei
ras começaram a se instalar aqui com gFandes facilidades ofi-
cia1mente oferecidas. Dotados de maior porte financeiro e 'de
tecnologia própria importada, tinham todas as condições de
vencer uma competição por tudo desigual para as empresas 10-
cais. As montadoras, por sua vez, davam preferência aqs fabri
cantes estrangeiros aqui localizados que já eram fornecedores
das matrizes, ou aos nacionais que trabalhassem sob licença
dos fornecedores originais' das matrizes" (35).

Essa si tuação mui tas ve zes obrigou os produtores nacionais a
seguir as seguintes alternativas" afastarem-se do ramo,' serem
comprados pelos fabricantes estrangeiros, comprarem tecno10 -
gia estrangeira para fornecer às montadoras ou então, restrin
girem-se ao mercado de reposição.

Na fase de implantação da indústria au\omobilística nao houve
preocupaçao com a variável tecnológica. O modelo de substi
tuição das importações através da nacionalização, entendida
como produção local da produção' trazia' como hipótese a impli
cita 'aabsorção automática da tecnologia através do processo' de
transferência das instalações produt~vas e das formas de org~
nização da produção. Portanto, encarava-se a tecnologia como
algo que viria embutido nas instalações das multinacionais e
que, seria transferida diretamente ao p.arq'ue industrial local.

(35) Longo,Waldimir Pirró. Op. Cit., p. 23.

, I
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3. A maturidade da indGstria automobilística: 1960 - 1980

Fim do urimeiro ciclo de crescimento, crise e reestrutura-
çao da indGstria: 1960 - 1968

A indGstria automobilística entra na década de 60 implantada
em bases relativamente sólidas. Apresentava elevada capacida-
de de produção, diversificação considerivel em termos de ti-
pos de veículos, índices elevados de nacionalização da produ
çao e contava com uma rede extensa de produtores locais de p~
ças e componentes.

o GElA, em rela~ório enviado ao Ministério da lndGstria e Co-o
mércio em 1963, afirma que a preocupação futura deveria pau -
tar-se pela modernização e expansão da indGstria automobilis-
tica, uma vez que fora atingido o estigio final da implanta -
ção. As prioridades deveriam ser: a) manutenção da nacionali-
zaçao dos veículos; b) nacionalização dos instrumentos de pr~
dução com a criação de novos modelos "e ,tipos de ve í cu los com....,

características brasileiras, não estimulando a importaçao de
moldes, matrizes, estampas e ferramental; c) evitar a implan-
tação de novas unidades industriais que'gerariam capacidades
ociosas; d) aproveitar as empresas exis~entes para desenvol-
ver as novas linhas de produtos; e) ~evar em consideração a
integração da indústria automobilistica na América Latina (36).

Essas diretrizes foram incorporadas pelo órgão que substituiu
o GElA, extinto em 1964. Esse novo órgão, o GEIMEC (Grupo Exe

(36) Martins, Luciano, op. cit., p. 3.
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cutivo das Indfistrias Mecãnicas), praticamente continuou a
política sugerida pelo GElA.

o crescimento acelerado da produção de veículos que ocorreu a
partir de 1957 continua até 1962, graças a existência de uma
demanda insatisfei ta nos anos anteriores quando as importa-
ções estavam bloqueadas. Atendida essa demanda, o crescimento
da produção passava a depender da taxa de reposição, que era
pequena em virtude da dimensão reduzida e da "juventude" da
frota nacionàl, do crescimento da renda nacional ou então da
incorporação de um novo contingente de consumidores originá-
rios de setores sociais de renda mais baixa.

A partir de 1962, reduziu-se o crescimento da indfistria auto-
mobilística devido a incapacidade .de superar os bloqueios es-
truturais mencionados. O quadro desfavorável da economIa na-
cional, onde'os salários. estavam contidos, caía a ritmo de
crescimento dá produção dos bens de consumo duráveis, diminuía
a taxa de crescimento da renda nacional e a inflação era as-
cendente afetou a indtstria automobiiística que, nos anos de
1963, 1964 e 1965, consecutivamente, apresentou um volume to-
tal de produção inferior ao de 1962. Somente em 1966 e 1967
esse volume é superado .

.A tabela IV mostra a p~odução da indfistria automobilística de
1961 a 1967,



TABELA IV

PRODUÇÃO DA INDOSTRIA AUTOMOBIL!STICA (1961 - 1967)

VE!CULOS 1961 1962 1963 1964 1965 I 1966 1967

Automóveis 54.987 74.887 86.024 97.768 1 10~.413 120.154 132.152
Camionetas 30.153 35.455 36.638 34.917 35.352 .37.909 I. 38.361
Jipes 17.621 22.247 13.432 11.853 9.496 12.426 8.140·
Caminhões
de carga 12.339 1 18.935 14.067 14.675 12.065 17.060 15.0281

Caminhões 28.878 38.743 22.851 22.249 22.653 32.299 28.561 ,
Onibus 1.615 927 1~179 2.245 2.306 2.754 3.245

TOTAL 145. 584 191.194 174.191 I 183.707 185.285 224.609 225.487

FONTE: ANFAVEA.

~-----
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A redução da produção total de veículos ocorrida nesses três
anos (1963, 1964 e 1965) atingiu de forma diferenciada os vá-
rios tipos de veículos. A produção de caminhões de carga so-
freu diminuição sub stan t iva , enquanto a de ônibus e automóveis
con tinuou a crescer. :E significa tivo o caso dos automóveis que
em 1962 eram responsáveis por 31% do t6tal de veículos, em
unidades produzidas, e no final do ciclo recessivo, em 1965,
já eram responsiveis por 55%. Nos dois anos seguintes (1966-
1967), a indústria se recupera parcialmente, voltando acres
cer graças ao aumento da produção de automóveis e caminhões,
que .juntos representavam 71% da produção total de veículos em

I
I

I
I

1967 (37).

Aos poucos, altera-se assim a participação dos diferentes ti-
pos de veículos na produção total da indústria automobilísti-
ca. Em 1958, a participação de automóveis era de apenas 30%
do t6~al, ascendendo em 1962 a 38% at~ chegar a representar
57% do total de veículos produzidos em 1968, sempr.e conside -
rando o número total de veículos produzidos (38). Esse tipo
de veículo foi o que mais cresceu em termos de participação
no total de veículos produzidos pela ind~stria. Mesmo em pe-

I

rrodos de crise como 1963, 64 e 65 sua produção cresceu a uma
taxa média anual de 10% enquanto os outros tipos de veículos
tiveram sua participação relativa reduzida.

(38)

o aumento da produção permitiu uma redução significativa
das importações entre 1959 e 1963. Em 1959, a importa -
çãode veículos, peças e componentes alcançou 39 milhões
e 30 mil dólares e em 1963 esse valor foi reduzido em
50% atingindo 18 milhões e 900 mil dólares.
Se considerarmos o valor unitário de cada veículo, e por
tanto a respon·sabilidade de cada tipo de veículo no fa tu
ramentoglobal da indGstria, a participação do automóvel
obviamente será menor.

(37)
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Em 1963, frente ao esgotamento da expansao da produção e à in-
capacidade de atingir novas faixas da população, além das di-
ficuldades econ6micas causadas pela inflação, colocou-se em
prática os "consórcios", que tiveram um papel significativo
para estimular a compra de automóveis, principalmente novos.
Em 1967-68, a participação dos consórcios alcançou seu ponto
máximo, sendo responsável por cerca de 78% das vendas totais
(39) •

As dificuldades da indfistria automobilística no início da dé-
cada de' 60 afetaram de foima diversa as diferentes montadoras.
Dos fabricantes de automóveis, a Volkswagen era a empresa
mais importantes, responsabilizando-se por 47% desse mercado
em 1962-1963 e por 54% em 1965. A participação da Willys,
Vemag e Simca, nesse período, oscilou em torno de 25%, 15% e
9% resp ec t í vame n te . A Volkswagen nos anos posteriores, am-
pl~ou sua participação no mercado (62% em 1966, 68% em 1967

e 77,5% em 1968) enquanto a participação da Vemag e Willys

permaneceu estável e a da Simca diminuiu a partir de 1965. Es
se avanço da empresa alemã é justificsdo pela maior participa
ção dos automóveis de pequeno. porte na produção total de veí-
culos.

o sucesso do automóvel pequeno da Volkswagen (o "Fusca") de-
veu-se a infimeros fatores. Além da qualidade e das caracterís
ticas pioneiras do veículo desenvolvido pela empresa alemã,
sendo o finico modelo de automóvel no Brasil, podia concorrer

(39) Oliveira, Francisco e Popoutchi, Maria Angélica., El
Complejo Automotor en Brasil. México, Editorial Nueva
Imagem, 1979, p. 22.
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com vantagens (economias de escala, esforço de marketing) com
outras empresas que apresentavam uma produção m~is diversifi-
cada. como por exemplo, a Willys, que mesmo recorrendo a tecno
logia mais especializadà da Renault francesa, não conseguiu
superar a empresa alemã na produção de autom6veis de pequeno
porte.

Nos EUA, duas empresas (Ford e GM) destacam-se como líderes
na indGstria automobilística no segundo quarto do s~cul0. Po-
r~m elas usavam esiiat~gias diferentes. Enquanto a Ford proc~
rava reduzir o seu preço através da racionalização das opera-
çoes .e c1areduçãodos custos, a GM utilizava-se mais intensamen-
te do lançamento de novos modelos.

"A GM tomara de Henry Ford I a liderança da indGstria automo-
bilística insistindo com êxito em que a concorrência fosse na
base do estilo e nao no preço. Em quinze anos, o Sr. Ford re-
duziu o preço de seu autom6vel Modelo T de 780 para 290 d6la-
res apegando-se a um desenho básico salvo quanto a pequenas
modificações. Dedicação tão fanática ~o.ideal de preço cada
vez mais baixo tornou a concorrência na base de preço muito
pouco atraente. Concorrentes como a General Motors não encón -
travam prazer em tentar equiparar-se ao "velho Henry" quer
no kriow-how de produção quer na fixação ~o preço, de modo que
passaram a dar destaque a uma mudança anual e a uma variedade
dentro da qual o consumidor pudesse escolher. No começo da d~
cada de 50, por~m, a indústria automobilística encontrava-se
cada vez com menos aperfeiçoamentos tecnol6gicos significati-
vos, que considerasse conveniente oferecer ao público. Em con
sequência, em todos os centros automobilísticos importantes
incluindo agora tamb~m a Ford - criou-se dependência cada vez

...•..•,
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maior em relação ao estilo" (49)·

Em 1959 a GM lança nos EUA 5 linhas.de automóveis que utiliza-
vam carrocerias com~ns. Seu exemplo é imitado rapidamente pe -
las outras montadoras americanas enquanto as européias manti -
nham-se em nível de diferenciação mais modesto, preferindo mo-
delos mais simples e econômicos em oposição ao luxo, sofisti-
cação, tamanho e potência dos veículos norte-americanos (41).

A política de diferenciação de modelos jã estav~ presente nes-
se período no Brasil; conforme mostra a tabela V, constituindo

I
se em instrumento de concorrência entre as empresas.

No período de 1961 a 1967, no caso dos automóveis, o surgimen-
to de novos modelos ocorre principalmente na categoria de veí-
culos médio/grandes (22 novos modelos) enquanto que a catego ~
ria pequeno foi responsivel por 9 lançamentos e os automóveis
de tamanho médio, grande e esporte por 5,3 e 4 novos modelos,

respectivamente.

/

(40) Packard, Vance. A estratégia do desperdício. São Pa~lo,
Ibrasa, 1965, p. 74. No capitulo IV discu!iremos com ~ai~
res detalhes a natureza da mudança tecnologica na indus-
tria automobilística. .

(41) Um caso típico de montadora européia que mantém uma p~e-
ferência por automóveis pequenos por muito tempo e a
Volkswagen.
Na Europa seu primeiro modelo diferente do Sedan tradi ~
c iona 1 -("Fus ca ") é o VW - 1500, versões Sedan e Karmann-
Ghia Coupê. O segundo apresenta mud~nças mais significa-
tivas em termos de "design". Esses novos modelos foram
lançados no início da·década·de 60.
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TABELA V
NOORODE MODELOS* LANÇADOS, POR CLASSE DE TAMANHO **,

(1961 - 1962)

ANOS PEQUENO M~DIO M~DIO GRANDE ESPORTE TOTAL
, '

GRANDE
-

1961 2 (-) 2 (-) 4 (1) 1 (-) - 9 (1)

1962 3 (1) 2 (-) 5 (1) 1 (-) 3 (3) 14 (5)

1963 3 (-) 2 (-) 8 (4) 1 (-) 2 (-) 16· (4)

1964 4 (1) 4 (2) 10 (2) 1 (1) 2 (-) 21 (6)

1965 7 (3) 5 (1) 8 '(2) 1 (-) 2 (-) 23 (6)

1966 5 (1) 5 (-) 10 (8) 2 (1) 3 (1) 25 (11)

1967 4 (3) 6 (2) 10 (4) 3 (1) 2 (-) 25 (10)

FONTE: Quatro Rodas (lista. de preços dos fabricantes) in' Gui-
marães, E.A. - Acumulação e Crescimento da Firma. p.
169.

* O primeiro número corresponde à variedade de modelos
oferecidos no segmento de mercado durante o ano (de-
finido como o número máximo de modelos produzidos si
mu1taneamente em um mesmo mês durante o ano). O núme
ro entre parenteses c9rrespohd~ ao número de novos -
modelos introduzidos durante o ano no segmento de
mercado.

** Automóveis Pequenos:
Chrys1er: Dodge 1.800 e 'Dodge Po1ara;
Fiat 147;Wi11ys: Dauphine, Gordini, Renault e Teomosi;
Ford: Gordini;
GM: Chevette
Volkswagen: Sedan e Brasíli~
Automóveis Médios:
Ford: Corcel e Belina;Vemag: Belcar, Tissore, Vemaguet, Caiçara e Pracinha;
Volkswagen: TL, Passat e Variante
Automóveis Médio-Grandes
Simca: Chambourd, Presidente, Rallye, Alvorada. Es-

planada, Regente, GTX e Jangada;
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Cnrysler: Esplanada e Regente;
F .N.M. : FNM (JK);
Willys: Aero-Willys e Itamaraty;
Ford: Maverick;
GM : Opala; Caravan e Comodoro.
Automóveis Grandes:
Chrysler:Dodge Dart, Charger, Magnum e Le Baron;
Fiat: Alfa Romeo;
Ford: Galaxie
GM Chevrolet e Veraneio

Automóveis esportes:
Willys: Interlagos;
Puma: GTE, GTS e GTB;
Volkswagen: Karmann Ghia, SP-l e SP-2.

As condições econômicas gerais do país eram desfavoráveis pa-
ra os diversos setores da ind~stria e a ampliação da demanda
de veículos estava inviabilizada pela política recessionista,
~om a reduçio do cr~dito e uma contenção dos salários no pe-
ríodo imediatamente posterior a 1964. A expansão das vendas

daind~stria atrav~s da ieduçã~ dos preços dos veículos com a
produção de automóveis populares, versoes mais simples e bar~
tas dos modelos tradicionais, com a mesma mecânica, porém sem

-
alguns elementos considerados "supérfluos" - os automóveis cha
mados "pé-de- bo i" - fo i uma tenta tiva mal sucedida.

Nesse sentido, acumulavam-se as condições que levariam a
uma reestruturação da ind~stria automobilística local.

Se atentarmos para a distribuiçio de renda entre as diferen -
tes camadas da população, em 1960 e 1970 conforme mostra a
Tabela VI, fica evidenciada a tendência dominante que a in-
dústria automobilística deveria assumir.



TABELA VI - DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL (1960 - 1970)

GRUPOS* PORCENTAGEM DA I PARTICIPAÇÃO NA RENDA
POPULAÇÃO TOTAL 1960 1970

A 1% 28% 30%
B-l 4% 16% 20 %
B-2 15% 21% 22,.5%
C 30% 20% 15%
D 50% 15% 12,5% /

FONTE: Tavares, M. C. e Serra, J. , Além da Estagnação, in Tava
res, M. C .•.op. ci t .., p. 189-203.

*Grupo A Classe al ta, burguesia (proprie tário s , gere,!!
tes) ;

Grupo B-l: Classes médias altas (algumas profissões li-
berais, altos funcionários, empresirios mê -
dios) ;

Grupo B-2: Classes médias urbanas (burocracia pública e
privada, pequenos comercian~es);

Grupo C Classes assalariadas de base;. I

Grupo D Trabalhadores rurais, trabalhadores indepen-
dentes urbanos, marginais.
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Como podemos observar, enquanto a clas~e mais alta (grupo A)
aumentou um pouco a sua participação, hi m~danças importantes
nos grupos B e C, havendo uma transferência do grupo mais bai
xo para o mais alto. Enquanto isso, o grup6 D diminuiu um po~
co a sua participação na renda total. Os três principais gru-
pos (A, B-l, B-2) em 1960 detinham juntos 65% da renda total
e passam a deter 72,5% em '1970.

A importância desses grupos para a indústria automobilística
e tamb€m parà os setores modernos da economia € bastante dife

-renciada. Enquanto o grupo A e aquele que se apropria do exce
dente reinvestindo-o em parte e consumindo os produtos mais
novos e sofisticados, os grupos B-l e B-2 são fundamentais p~
ra as possibilidades de expansão do consumo. Se o grupo A em
1970, contava com apenas 900.000 pessoas, os grupos B-l e B-2
eram constituídos por 3.600.000 e 13.500.000 pessoas, respec-
tivamente. Por sua vez, o grupo C, base da extração do exce -
dente, não teve acesso ao mercado da indústria automobilísti-
ca nesse período, ficando res tri to a parcelas do mercado de
produtos tradicionais, enquanto que- o grupo D, em grande par-
te, está quase fora do mercado consumidor.

Maria Conceição Tavares e Jos~ Serra ao discutirem as mudan -
ças na distribuição de renda durante a d~cada de 60, afirma -
ram que liapartir de 1961, a aceleração inflacioniria passou
a minar os salirios reais urbanos e, portanto, a posição rela
tivã dos grupos B-2 e C. Começou por conseguinte,a restringir-sea base
do mercado de consumo popular, sem que se ampliasse, substanci
almente, o mercado de diversificação do' consumo, devido ã bai-
xa participação dos grupos m€dios; restava dar apenas a inten
sificação dos padrões si.rn tuà ri.o s das classes aItas como elemen-
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to de .. impulso dinâmicó pelo lado do consumo" (42).

Antes do golpe militar em 1964, houve algumas tentativas fra-
cassadas de distribuição de renda para favorecer as classes
populares. A partir de 1964, a política econômica implementa-
da distribu{u a renda em favor dos setores das classes m~dias
urbanas e contra as classes populares assalariadas. De acordo
com Tavares e Serra, "esta redistribuição teve início primei-
ro ao nível do gosto, mediante novos esquemas ampliados de fi
nanciamento de bens duriveis e, posteriormente, pelo lado da
renda, mantendo a queda dos salirios mínimos reais, mas perm~
necendo constantes os m~dios, permitindo uma abertura no le -
que da escala de remuneração em favor dos novos grupos m~dios
emergentes"(43).

A partir desses condicionantes, a alternativa adotada pela in
dfistria automobilística foi a intensificação da diferenciação
de produtos com 6 lançamento mais constante de novos modelos
procurando atingir diretamente os grupos de renda mais eleva-
da, induzindo uma aceleração da reposição de veículos atrav~s
de trocas mais sistemáticas por veículos novos, realizada pe-
los grupos de renda mais,elevada (ou mesmo, a posse de mais
de um veículo) permi,tindo o acesso mais rápido dos grupos de
renda mais baixa ao mercado de veículos atrav~s da "desvalori
zação" desses veículos com os "novos lançamentos a l.êm do. aces-
so facilitadri ao financiamento.

Essa, estratégia de diferenciação de produtos pôde ser coloca-
da em prática a partir de 1967 apos um amplo rearranjo da in-
dGstria terminal feito atrav~s de fusões e incorporações que

(42) Tavares, Maria da Conceição e Serra, Jos~. Al~m da Estag-
nação, in Tavares, M. C., Da Substituição de Importaçdes
ao Capitalismo Financeiró. Rio de Janeiro, Zahar, 1981,
p. 200-1.

(43)' Idem, p , 2O 1.
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ocorreram,dando uma nova estrutura a indústria automobilísti-
ca no Brasil.

Os anos da crise afetaram significativamente algumas empre -
sas que tiveram bloqueada a sua capacidade de investimento em
função de grandes baixas nos lucros, corno era o caso da Vema g ,
FNM, Willys e Simca. As duas últimas, mesmo com a possibilida
de teórica de recorrer às matrizes, não poderiam fazê-lo por-
que aWillys era subsidiária de urna empresa relativamente p e.
quena e que estava próxima do fechamento no país de origem,
enquanto que a Simca estava às voltas com dificuldades em Vlr
tude de. erros na sua política de diversificação de modelos e
f5ra comprada recentemente pela Chrysler. A Volkswagen, empr~
sa líder fio país, respons~vel por 68% do ·total de veículos
produzi dos, concentrava sua atuação no me rcado de au tomóvei s
pequenos, qUe representavam 65% do total da produção de autó-
veis, que por sua vez, representavam 60% do total da produção
de veículos. Essa empresa nao havia acumulado experiência su-
ficiente, a nível mundial, na estratégia de diferenciação do
produto, embora não tivesse restrições Be ordem financeira.

Esse quadro propicia urna reorganização estrutural que caracte
rizou-se pela entrada dos três maiores produtores americanos
(GM, Ford e Chrysler) no mercado de automóveis do Brasil e vá
rias fusões e·incorporações. Embora ds dois primeiros já par-
ticipassem ~o mercado nacional, a produção de automóveis cons
tituiu~se urna ampliação e intensificação de suas atividades
no Brasil, lembrando que, mesmo nos anos de crise, a produção
de automóveis manteve significativas taxas de crescimento,
caracterizando portanto, um mercado bastante atrativo ..
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Essas empresas tinham acumulado muita experiência na políti
ca de diferenciação nos EUA onde a participação relativa de
automóveis médios, médio-grandes e grandes é muito mais signi
ficativa do que na Europa. A GM e a Ford iniciaram em 1968
a produção local de automóveis médio-grandes e grandes, sendo
que a Ford absorveu a Willys, empresa que detinha parcela im-
portante desse mercado. Por sua vez, a Chrysler adquiriu a
International Harve~ter em 1966 que, tendo urna participação
minoritiria da Simca, permitiu a participação da montadora
arn~icana na produção de automóveis.

Na verdade, esses três fabricantes norte americanos vinham
I
I

Iapresentando elevad~s taxas de lucro em termos mundiais e sua
expansão em direção a um mercado promissor como era o caso
brasileiro tornava-se inevitivel, considerando-se que a taxa

,
de crescimento do mercado europeu havia caído.

A FNM (Fibrica Nacional de Motores), a partir de decisão go-
vernamental, é vendida à Alfa Romeo em 1968, que ji era licen
ciadora da empresa brasileira.

A Vemag, por sua vez, é comprada pela Volkswagen em 1968, que,
assumira alguns anos antes o controle da Auto Union, empresa
alemã que tinha participação minoritiria na empresa brasilei-
ra. A estratégia da e~presa alemã parece ter sido eliminar o
concorrente virtual rio segmento do mercado onde ocorreriam as
maiores taxas de crescimento, o mercado de automóveis médios
e médio-grandes, onde a Vemag era uma empresa consolidada.

Essa nova estrutura da indústria automobilística foi responsi
vel pelo novo e mais significativo período de crescimento que
ocorre a partir de 1968. Com essas mudanças, a indústria ter-
minal sofr~ um processo mais intenso de desnacionalização pois,

1
I
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embora a participação do capital local fosse pequena nessa fa-
se da indústria automobilística, ela reduziu-se ainda mais com
essas mudanças estruturais (44).

A tabela VII mostra as mudanças na propriedade das montadoras
instaladas no país, de 1960 a 1968, considerando-se a partici-
pação do capital nacional e estrangeiro.

Tabela VII - PROPRIEDADE DAS MONTADORAS INSTALADAS NO BRASIL

EMPRESAS
BRAS.jESTRANG. BRAS.jESTRANG.

· Volkswagen 20% 80% 20% 80%
Mercedes Benz 50% 50% - 100%· Ford - 100% - 100%·· General Mcitors - 100% - 100%

I Willys Overland (a) 43% 57% 43% 57%· FNM 87% 13% - 100%·· Simca (b) 50 % 50 % 8% 92% I
Vemag (c) 87% 13% - 100% I· International - 100% - 100%· Harvester (d)
Scania Vabis 35% 65% - 100%· Toyota - 100% .- 100%·

I

(a) Participação local não modificada mas a participação es-
trangeira mudou da Kaiser e Renaul t para a Ford.

(b) Transformou-se em Chrysler do Brasil.
(c) Em 1968 de propriedade da Volksw~gen.
(d) Cessou as operações no Brasil, ativos adquiridos

Chrysler em 1968.
pela

FONTE: Moore, R., The role of extrazonally, p. 133.

(44) De certa forma, essas mudanças estruturais que ocorrem
nesse periodo devem-se ã polftica eco~õmica comandada p~
la dupla Roberto Campos - Otavio Gouvea de Bulhões que,
liberalizou a remessa de lucros para o exterior por par- .
te das empresas estrangeiras além de medidas que rrovoc~
ram uma recessão econõmica prejudicial ã sobrevivencia
de inúmeras pequenas e médias empresas.
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Os anos de ouro: 1968 - 1974

Nesse novo periodo de crescimento, a ind~stria automobilisti-
ca adota padrões tipicos de oligopólio diferenciado - concen-
trado, através da produção de in~meros novos tipos e modelos
de veiculos.

O oligopólio diferenciado-concentrado é caracterizado pela
inovação de produtos como forma de garantir o seu mercado, ou
corno tentativa de invadir mercados de empresas concorrentes.
~ fundamental nessa estrutura industrial a capacidade de pes-
quisa e desenvolvimento no sentido de garantir as constantes

/

mudanças nos modelos e marcas dos produtos de acordo com as
diferentes faixas de renda do mercado. (45)

A tabela VIII mostra a evolução do lançamento dos novos .modelos
de 1968 a 1974. O n~mero de modelos que até 1967 não ultrapa~
sou 25, cresceu intensamente no periodo pós-67 atingindo em
1974 o n~mero de 57 modelos. Percebe-se que a grande maioria
dos novos lançamentos ocorreu na categoria de veiculos ~me-
dios e médio-grandes, para atender a demanda das classes de
renda mais elevada. Ne~se setor do mercado, engajaram-se as
duas maiores montadoras americanas, a Ford a e GM\ assim como
a Volkswagen, até então afastadas desse segmento do mercado.

O lançamento dos novos modelos foi acompanhado de um gran-
de programa publicitário, onde identificava-se o novo periodo
viyenciado pela ind~stria automobilistica a uma nova etapa na
vida do pais, significando o fim do subdesenvolvimento, o es-
tímulo ao progresso econômico ao mesmo tempo em que politica-
(45) Guimarães,' E. A., op. cit., p. 52.
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mente acentuava-se um processo de repressao policial e mudan-
ças constitucionais no sentido de garantir plenos poderes aos
militares no poder. O VI Salão do Autom6vel em novembro de
1968, realizado em são Paulo, por exemplo, teve um impacto pQ
blico muito grande com o lançamento do Opala, do Corcel, do
Galaxie LTD, do VW 1.600, do Esplanada GTX e do FNM 2.150,
sendo muito bem capitalizado pelo governo para mostrar sua fa
chada "progressista".

TABELA VIII

NUMERO DE MODELOS* LANÇADOS,· POR CLASSE DE TAMANHO * (1968-1974)

I
ANOS PEQUENO. M~DIO M1:DIO GRANDE ESPORTE TOTAL

GRANDE
1968 2 P) 1 (1) - 6 (-) 3 (-) 2 (-) 14 ( 2)
1969 1 (-) 7 (6) 15 (11) 6 (-) 2 (-) 31 (2O)

1970 2 (1) 11 (5) 8 (1) 7 (3) 4 (3) 32 (11)
1971 2 (-) 11 (1) 14 (7) 11 (1) 4 (1) 42 (16)
1972 2 (-) 11 (-) 13 (2) 13 (4) 7 (4) 46 ( 9)

•<.1,.

1973 5 (3) 12 (3) 14 (4) 11 (-) 7 (-) 49- (10)
1974 8 (3) 13 (4) 17 (2) 13 (3) 6 (1) 57 (13)

FONTE: Quatro Rodas (lista de preços dos fabricantes) in Gui-
maraes, E.A. - Acumulação e Crescimento da Firma, p.
169.

*Va1em as mesmas observações formuladas para a Tabela
VII.
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Mesmo considerando-se que grande parte dos novos lançamentos
visassem o mercado de autom6veis m6dios e m6dio-grandes, o
crescimento da produção de autom6veis 'pequenos foi fundamen
tal para a expansao da indfistria automobi1fstica ap6s a rees-
truturação ocorrida na segunda met~de da d~cada de 60. Entre
1968 e 1970, esse tipo de veículo foi responsável por 75% dos
86% do crescimento da produção enquanto que no perfodo de .
1970 a 1974 os autom6veispequenos foram responsáveis por 78%
do aumento de 125% da produção total de automóveis, conforme
mostra a tabela IX.

TABELA IX

PRODUÇÃO DE AUTOM6vEIS SEGUNDO CLASSES DE TAMANHO (1967-1974)
(em milhares de unidades)

ANOS PEQUENO M~DIO . M~DIO-
I

GRANDE ESPORTE TOTAL.GRANDE
. i I

1967 95,5 11,4 I 17,9 11,4 3,1 139,3I
.

1968 123,9 4,6 20,6 11,0 5,2 165,3

1969 126,3 64,2 36,8 13,6 3,7 244,7

1970 134,6 105,0 45,4 19,1 3,3 307,5

1971 169,7 141,9 56,2 24,0 8,3 400,1

1972 203,6 134,6 67,4 25,5 7,6 465,8

1973 299,1 137,4 79,8 29,3 6,6 552,2

1974 434,7 139,9 84,1 26,7 6,1 691,5
-

FONTE: ANFAVEA, in Guimarães, E. A. Acumulação e Crescimen -
to da Firma, p. 168.

1
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Eduardo A. Guimarães afirma que nos primeiros anos ap6s a re-
estruturação da indústria automobilística "os proprietários
de autom6veis pequenos estavam substit~indo-os por carros de
médio porte a um ritmo mais acelerado do que os não propriet~
rios estavam ingressando no mercado de autom6veis pequenos" .
(46) Os contingentes de renda mais baixa eram incorporados ao
mercado através da aquisição de veículos de segunda mao. Po-
rém, durante a década de 70, em virtude da pr6pria expansao
da economia nacional e das facilidades de crédito, grupos de
menor poder aquisitivo tem acesso ao mercado de autom6veis no
vós, ampliando o consumo de autom6veis pequenos, até essa ép~
ca dominado pela Volkswagen e passando a sofrer a concorren -
eia nesse mercado da GM e da Chrysler a partir de 1973.

/

Essa nova fase da indústria automobilística possibilita um no
vo crescimento da produção até 1974, conforme mostra a tabela
X. Nesse período a indústria automobilística cresceu a uma
taxa média de 21% ao ano, enquanto a economia nacional, tam-
bém. em grande expansão, cresceu a taxas anuais pr6ximas a
10%, considerando-se o período de 1968 a 1974. Essa época foi
o auge da indústria automobilística no Brasil, quando foram

atingidos os mais elevados níveis da produção e crescimento.

(46) Idem, p , 149.



TABELA X

J
PRODUÇÁO DA INDOSTRIA AUTOMOBI-LISTICA (1968-1974)

VEIcULOS 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Automóveis 161.500 237.733 249.913 342.214 415.164 467.757 531.839
Camionetas 41.341 42.588 93.757 95.530 100.832 146.353 215.513
Jipes 7.328 5.193 4.674 5.642 5.405 6.149 6.693
Caminhões de 21.860 21.938 25.250 29.420 41.803 54.321 63.379.carga
Caminhões 41.990 40.569 38.388 38.868 53.557 69.202 79.413.
Onibus 5.696 5.679 4.058 4.393 5.230 6.362 8.262

TOTAL 279.715 353.700 416.040 516.067 621.991 749.962 905.099

roNTE: ANFAVEA.
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Nos anos de 1969 e 1970 ocorreu um fen6meno na indfistria auto-
mobilística que contribui para mostrar seu intenso crescimen-
to nesse período. A oferta não foi capaz de atender a demanda,
obrigando os clientes eventuais a esperarem meses para obter
automóveis de determinados modelos.

Nesse período foram realizados novos investimentos para ade-
quar a indfistria à sua nova fase de expansão quantitativa e
qualitativa a partir da diferenciação de produtos al€m deau-
mentar a sua capacidade produti va, refletindo uma preocupação
com a possibilidade da entrada no mercado de novos concorren -
tes (47). i

I

Por sua vez, a indfistria de autopeças tamb€m e
obrigada a realizar novos inv~stimentos para acompanhar a ex-
pansao que ocorria na indfistria terminal. Por€m, a intensidade
dessas mudanças dependia do grau de depend~ncia do fabricante
de peças e componentes frente à montadora e da própria nature-
za dos produtos fabricados pelas empresas de autopeças. As em -
presas que desde o início conseguiam vender seus produtos às
montadoras tiveram períodos de intenso crescimento de acordo
com o próprio crescimento da indfistria terminal e puderam fa -
zer os investimentos necessários para acompanhar esse novo ci-
clo de expansão ocorrido a partir de 1968. Aquelas empresas
que apenas marginalmente serviam as montadoras e colocavam seus
produtos no mercado de\reposição e/ou outros mercados, em g~
ral, não puderam se beneficiar muito desse novo período de ex-
pansão por não haver participado direta e intensamente dos lu-
cros provenientes do segundo periodo de·crescimento da indfis-
tria automobilística, deixando de acumular o capital e os co-
nhecimentos t€cnicos e gerenciais necessários para atender as
rigorosas exigências das montadoras.

(47) De 1961 a 1965 a indfistria automobilística trabalhou com
capacidade Dciósa de 50%. Almeida, Josf., op. cito p. 60.
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Al~m disso, dado o dinamismo do setor de autopeças~ sao atraf
dos ~nameros capitais provenientes de outros setores da ativi
dade econômica. De 1961 a 1970 registrou-se a criação de 171
novas empresas, algumas realizando, desdé o início, grandes
investimentos. De 1971 a 1974 são criadas outras 14 empresas.

" "Essas empresas surgem para aproveitar alguns "espaços em li-
nhas de produtos onde a concorrêricia e as ib ar rc í r-as à entrada
não eram muito grandes e onde as emp~esa~ eXistentes eram tit

nologicamente incapazes de atender às exigiências das montad~
raso Surg~m tamb~m pequenas oficinas para aproveitar algumas
oportunidades no mercado da reposição.

Enquanto isso, as empresas existentes, para manter suas res -"
pectivas fatias nD me~cado, foram obrigadas a realizar inves-
timentos durante a segunda metade da d~cada de 60 e o primei-
ro quarto da d~cad~ de 70 no sentido de ampliar as suas insta
lações, comprar novas e modernas máquinas, melhorar m~todos e
prOcessos, garantir a qualidade dos produtos, etc. (48)

"o

N~sse período acentua-se a desnacionalização do ramo de "auto-
peças. Algumas empresas produtoras ~peças e componentes sao
obrigadas a iniciar o~ estreitar,' dependendo do caso, o rela-
cionamento com empresas estrangeiras fornecedoras de know-
-how em condições de atender à demanda das montadoras. Quando
um s6cio estrangeiro era minoritário, no caso de haver asso -
ciação entre dois ou mais grupos, muitas vezes era ele pr6prio
quem efetivamente controlava a empresa porque, dado que a teE

nologia estava em suas mãos, seu poder de barganha era maior.

(48) São poucas as informações a respeito de investimentosrealízados,de
acordo com o Sindipeças, entre 1972 e 1974 foram investidos' cerca
de Cr$ 4 bilhões no setor de autopeças, pressunpondo-seuma demanda
~ 1,5 milhões de veículos em 1975 e 2 milhões em 1980.
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Em 1974, das 97 maiores empresas de autopeças classificadas p~
lo seu patrim5nio liquido, respons~veis por 80% do valor total
da produção do setor, 32 eram estrangeiras e 63 eram nacionais.
Por~~, ao levar-se em conta -o faturamento, a participação na-
cional no setor de autopeças era de 52,5% enquanto que o capi-
tal estrangeiro participava com 46,5%. (49)

A tabela XI mostra a 'participação do capital estrangeiro no se
tor de autopeças, a partir dos grupos de empresas mais repre -
sentativos. Na medida em que atinge-se um número cada vez mais
restrito das maiores empresas do setor, intensifica-se a partj
cipação do, capital estrangeiro, considerando apenas quando sua
participação na empresa era majoritiria, mostrando que' o capi-
tal estrangeiro concentra-se mais a medida em que aumenta-se a
unidade de produção.

Em termos de origem do capit~l das empresas estrangeiras de au
topeças h~ urna preponderancia acentuada de empresas alemãs e
norte-americanas, coincidindo dessa forma com a origem do capi-
tal das principais montadoras.

(49) Oliveira, F. e Popoutchi, M.A. op. cit.r p. 107 e ,113.

,~l
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TABELA XI

PARTICIPAÇÁO DAS MAIORES EMPRESAS NO FATURAMENTO DO
SETOR DE AUTOPEÇAS 1974

I
Grupos de Participação no Participação Participação do
Empresas Faturamento do do Capital Capital Estran-

Setor (% ) Estrangeiro geiro no Grupo
no Setor (% ) Específico de

Empresas. (% ) --

4 Maiores 22,8 17,9 78,3

10 Maiores 41,1 26,1 63,4
I

20 Maiores 58,3 37,4 64,2

30 Maiores 69,6 39,7 57,0

I

FONTE: "Quem é Quem na Economia Brasileira", 1975, in Olivei-
ra, F. e Popoutchi, M. A., p. 119.

Maior Integraçãoã Economia Internacional e Crise: 1974-1980

(

O novo ciclo de expansao, iniciado em 1967, esgotou-se em
1974. A partir daí,· a indústria automobiiística cresceu a ta-
xas acentuadamente menores. De 1974 a 1980 a taxa média anual
de crescimento foi de 4%. A tabela XII mostra a evolução da
produção de veículos de 1974 a 1980.

• 40 •...,



TABELA XII

PRODUÇÃO DA INDOSTRIA AUTOMOBILISTICA (1974 - 1980)

VEIcULOS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I
I-

Automóveis 531.839 524.203 526.944 464.505 535.442 545.789 I 600.706

Camionetas 215.513 247.919 300.317 307.721 I 284.451 407.649 376.991

Jipes 6.693 6.918 5.868 1.711 3.734 6.766 5.631
;

Caminhões I63.379 61.953 I . 56.390 30.731 37.973 54.849 65.364
de carga
Caminhô e's 79 .413 78 :688 83.891 101.368 86.303 92.976 102.049

.
Onibus 8.262 10.126 12. O59 13.828 14.294 13.547 14.666

TOTAL
I

905.099 929.807 985.469 919.864 1.062.197 1.120.576 1.160.201

FONTE: ANFAVEA

r.J'1

LN
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A economia nacional desacelerou seu crescimento a uartir de
1974, e as medidas para combater a inflação acabaram por res-
tringir º crédito. Além disso, a crise do petróleo implicou
em elevação dos preços dos ccrnbustíveis e em medidas governa-
mentais restritivas ao consumo de gasolina, tais como o fecha
mentos dos postos nos fins de semana, limite de velocidade nas
estradas, elevação de impostos e taxas, recriação de postos
de pedágio nas estradas, restrições ao financiamento dos veí-
culos e ao funcionamento dos con~órcios. Dessa forma, :tornou-
se inviável a manutenção do dinamismo dessa indústria.

Apesar dessas circunstâncias desfavoráveis, a indústria auto-
mobilística manteve um crescimento, ainda que pequeno, até
1977, quando então a produção total de veículos declinou pelá
segunda vez em toda a história dessa indústria. No ano segui~
te, houve uma relativa recuperação mas em 1979, novas medidas
restritjvas sao implementadas, dificultando o crescimento da

produção.

A redução das taxas de crescimento da indústria automobilísti
ca após o primeiro quarto da década é um fenõmeno que ocorreu
em escala mundial, afetando principalmente as empresas euro -
peías e norte-americanas. Por sua vez, as empresas japonesas
passam a ter importãncia cada vez maio~, principalmente devi-
do ao aumento dos preços do petróleo, que estimulou a produ -
ção de carros menores e mais econõmicos, onde os japoneses ha
viam desenvolvido muito sua tecnologia.

A diminuição do ritmo de crescimento da indústria automobilís
tica no Brasil, ocorrida a partir de 1974 não inplicdu na ine-
xistência de investimentos nessa indústria. A política de cons
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tante diferenciação do produto é mantida, obrigando a indústria
a investir em moldes,· ferramental, etc. A partir de 1972 o g~
verno brasileiro passou a estimular os investimentos em empre-
sas que estivessem engajadas em programas de exportação, apro-
veitando-se da tend~ncia recente da indústria automobilística,
da internacionalização da produção ,em nova escala.

Eduardo A. Guimarães define dois aspectos dessa tend~ncia que
teriam levado o governo a assumir medidas estimuladoras dos in
vestimentos visando as exportações. "O primeiro era o aumento·
esperado da divisão internacional do trabalho na indústria de
veículos, implicando na fabricação de alguns componentes e par-
tes separados das atividades de montagem, de modo a permitir
maiores escalas de produção e/ou a se beneficiar de custos
mais baixos de mão-de-obra. O segundo era a descentralização
das exportações das empresas multinacionais e a divisão do mer
cado mundial entre suas diferentes subsidi~rias, que passariam
a. responder pelo suprimento de alguns mercados nacionais den -
tro de ~reas geogr~ficas. Neste contexto, as subsidi~rias br~
sileiras eram vistas como fornecedoras ·em potencial de partes
e componentes para suas matrizes e de veículos à países do Ter
ceiro Mundo, em particular à América Latina e à Africa" (50).

'*"O carro mundial, talvez objetivo final das mudanças ocorridas
na divisão internacional do trabalho na indústria automobilís-
tica, ter~ uma padronização de determinadas peças e componen -
tes e j~ vem sendo fabricado por algumas montadoras (51).

No Brasil, a Ford e a GM, com os modelos Escort e Monza, sao
as empresas que apresentam uma política mais agressiva procu-
rando fazer frente ã crescente concorr~ncia japonesa a nível

(50) Guimarães, E.A., op. cit., p. 152.
(51)· Não significa que a indústria automobilística pretende _

passar a produzir um único modelo mundia~mente. Ao contr~
rio, a estratégia de planejar a obsolescencia estilística
permanece presente, Padronizam-se algumas partes vitais do
veículo, permitindo assim economias de escala ao mesmo tem
po em que procura-se oferecer ao consumidor inúmeras op--
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mundial, enquanto a Vo1kswagen parece ter uma perspectiva ma is :
regional, talvez em virtude de sua própria posição no mercado
mundial, distante das montadoras americanas e japonesas.

A tabela XII] mostra as exportações da ind6stria automobi1fs
tica de 1972 a 1980, notando-se seu rápido crescimento, a
uma taxa média anual de 56%, enquanto que o próprio cresci -
mento da produção devefcu10s ocorreu a uma taxa média de
7,8% ao ano.

TABELA XIII - EXPORTAÇOES DA INDOSTRIA AUTOMOBIL!STICA
(1972 - 1980)

ANO 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Total 13.528 24.506 64.678 72.935 80.407 70.026 96.172 105.648 157.112

Mmt , 2.360 4.860 19.344 25.699 20.932 26.586 45.685 47.407 80.734

CKD 11.168 19..°646 45.334 47.236 59.475 .43.440 50.487 58.241 76.377.
FONTE: ANFAVEA

Na década de 70, as exportações passam a ter uma maior parti
cipação no faturamento total do ramo de autopeças, aumentan~
do de importância quanto maior o tamanho da empresa. A tabe-
la XIV mostra o desempenho da ind~stria d~ peças e componeg
tes em termos de vendas totais e exportações de 1974 a 1980.

(Cont ...) ções de modelos, qu~ em geral diferem apenas em de-
talhes que justificam diferenças de preços favorá -
veis aos modelos mais "luxosos".·



TABELA XIV

FATURAMENTO E EXPORTAÇOES DA INDOSTRIA DE AUTOPEÇAS
(1974 - 198 O)

ANO VALOR DAS FA'IURAMENTO.TOTAL % DAS EXPORTAÇOES
EXPORTAÇOES US$ MILHOES SOBRE O FA'IURAMENTOUS$ FOR MILHOES

mTAL
1974 165,0 3.372,6 4,8
1975 247,9 3.691,4 6,7
1.976 ·2.86,8 4.338,0 6,6
1977 489,7 4.949·,1 9,8

1978 640,2 6.278,3 10,1
1979 717,7 7.226,5 9,9
1980 732,5 7.971,1 9,1

. FONTE: SINDIPEÇAS.

O interesse das empresas de au~opeças pelo mercado externo su~
giu no final da década de 60, quando algumas das mais signifi-
cativas empresas do setor decidiram levantar a potencialidade

-
do mercado latino-americano pois, além das facilidades propor-
cion~das pela proximidade geogrifica, as características da
frota circulante eram bastante favoriveis aos produtos fabrica
dos no Brasil, dada a diversidade dos modelos e marcas, mesmo
considerando-se as dimensões reduzidas do mercado, Porém, no
transcorrer da década de 70, as exportações passam a dirigir-
se principalmente aos Estados Unidos, Alemanha Ocidental e It~
lia, que tornaram-seresponsáveispor 2/3 do total das exportações do
setor. Em 1980 o mercado americano foi o maior importador de
peças nacionais, pois os produtores de peças americanas com
uma produç~o mais mecariizada e automatizada, n~o se interes
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sam pela produção de pequenas - .serles que teriam altos custos
de produção e possibilitariam pequenas margens de lucro. Al~m
disso as dimensões do mercado americano são enormes, compar~
das com as do brasileiro. Apenas de vefculos Volkswagen, mes-
mo não sendo uma marca muito difundida nos EUA, havia em cir-
culação.5,5 milhões de vefculos em 1980, número significativo
para os padrões nacionais (quase metade da frota em circula -
ção) .

Assim, o mercado externo tornou-se uma parcela importante do
faturamento geral do setor. Todavia, as empresas de autopeças
mais favorecidas por essa política foram as que conseguiram
atingir um nível de desenvolvimento tecnológico e competitivi
dade que permitiu-lhes concorrer com sucesso no mercado inter·
nacional, em geral mais exigente em termos de qualidade.

A ampla maioria das empresas pequenas e m~dias e at~ mesmo aI
gumas grandes empresas do setor não foram afetadas por essas
medidas. Eventualmente conseguem exportar para os países lati
no-americanos, principalmente para reposição.

Com a ampliação da frota nacional em circulação, o mercado de
reposição passou a ocupar faixas cada vez mais significativas
da produção total de peças e componentesN

A ampliação do mercado de reposição tambêm surge COITO decor -
rência da diminuição da qualidade e portanto, do tempo de uso
de algumas peças e componentes que estariam se desgastando
mais rapidamente (por exemplo, parte elêtrica). Outras peças
tem um desgaste relativamente menor.
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o mercailide reposição sofreu igualmente com as restrições de
crédito e outras medidas de política econômica que tenderam
a reduzir o nível de atividade da economia. Mesmo assim, foi
um mercado fundamental para o setor de autopeças, representan
do cerca de 25\ do total da produção de peças e componentes

de 1974 a 1980.

Outro fator marcante que ocorreu nesse período foi a intensi-
ficação da verticalização da indústria automobilística por
parte das montadoras. De acordo com o Sindipeças, a partir da
década de 70 "estaria havendo um aumento do índice de vertica
lização das montadoras que, em virtude da redução do ritmo de
produção de veículos, estariam pioduzindo detérminados itens
até então fabricados pelas empresas nacionais que operam no
setor para reduzir sua ociosidade" (52).

José de Almeida considera que a verticalização é causada pe-
la incapacidade e inefici~ncia dos produtores lOcais de peças
e componentes em atender às exi gênc i as das montadoras. Segun-
do ele, "alguns movimentos de integração foram impostos pela
impossibilidade dos subcontratados observarem os padrões de qu.§!:.
lidade exigidos e em c~mprir os prazos de entrega " (53).

(52) Notícias Sindipeças, 1976.
Apesar da inexist~ncia de informações mais precisas, Oli
veira e Popoutchi afirmam que a maior montadora no Bra-
sil, a Volkswagen, produzia 70% das peças e componentes
utilizados em seus veículos.

(53) Almeida, José., op. cit., p. 80.
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Oliveira e Popoutchi, a partir de pesquisa realizada pelo
Sindipeças, relacionam uma lista de 15 produtos que ji esta -
vam verticalizados ou em fase inicial de verticalização. Des-
se conjunto de peças e componentes, Oliveira e Popoutchi sele
cionaram os 6 artigos de maior valor específico e após verifi
carem quais empresas de autopeças seriam mais atingidas, con-
cluiram que seriam as pequenas e m€dias empresas nacionais.
As peças vertical izadas ou em vias .de ser, eram produzidas por
inúmeras empresas, sem economias de escala e portanto -nao
atingiriam as grandes empresas nacionais e estrangeiras de au I

I
topeças. Por outro lado, analisando algumas peças e componen-
tes importantes, que não tendem a ser verticalizados, consta-
taram que as empresas responsiveis por esses produtos eram de
grande porte, com elevada participação do capital estrangeiro
e que, apesar dos produtos serem de relativa complexidade tec
nológica, todas as inovações necessirias requerida~ pelas mon
tadoras eram viabilizadas por essas empresas (54).

Outra forma das contadoras aumentarem o seu controle sobre o
fornecimento de peças e componentes tem sido·a participação
acioniria, majoritiria ou minoritiria, em empresas de autope-

/
ças. Al€m de se constituir em estrat€gia de crescimento possi
bilita a redução dos custos de produção das montadoras.

No final da d€cada de 70 surgiu a perspectiva do automóvel mo
vido a ilcool retomar o crescimento da indústria. Apesar do
relativo sucesso dessa substituição de combustível, frente ao
quadro recessivo da economia nacional e mundial, isso não foi·
capaz de fazer com que a indústria automobilística conseguis-
se retomar seu crescimento de anos anteriores.

(54) Oliveira, F. e Popoutchi, M.A. op. cit:, p.20a



o problema mais grave que afeta o ramo nesse início .de d~cada
e a grave recessão mundial que reduziu drasticamente a prod~-
çao local e mundial de veículos, influenciando direta e indire
tamente o desempenh~ d6 ramo de autopeças com redução das enco
mendas por parte das montadoras, maiores dificuldades no merca
do internacional e acirramento da concorr~ncia no mercado de
reposição.

i
I

(
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CAPíTULO 11

ESTRUTURA DE MERCADO, CRESCIMENTO E SOBREVIVENCIA
DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS DO RAMO DE

AUTOPEÇAS



· 62 .

As relaç6es entre estrutura de mercado e mudança tecno16gica
nao são simples e nem diretas, mas um dos fatores prepondera~
tes ~o avanço tecnol6gico de uma.empresa ~ o tipo de relação
que ela estabelece com seus fornecedores, seus clientes e seus
concorrentes.

A mudança tecno16gica tem efeitos imediatos sobre a estrutura
de mercado na medida em que novas empresas são criadas e
outras são fechadas assim corno a participação das existentes.
pode ser alterada a partir das mudanças que ocorrem na tecno
logia de produção e de produto.

De acordo com Utterback, "de 60 a 80% das inovaç6es importa~
tes em um grande número de campos tem sido em resposta a de
mandas e necessidades do mercado. O restante ocorre em respo~
ta a novos avanços t ecno Lôg i.co s e científicos". (1)

Nesse capitulo discutimos as possibilidades de crescimento e
sobrevivencia das pequenas e medias empresas do ramo de auto
peças a partir de sua inserçãd~ em uma ~eterminada estrutura
de mercado.

1. Estrat~gias de Crescimento e Sobrevivência das Empresas

As empresas podem empreender diferentes estrat~gias para atin
gir seus objetivos, seja crescimento ou simplesmente sobrevi
vência. Suas possibilidades de expansão e sobrevivência sao
determinadas pela combinação de fatores internos com a experi
ência t~cnico-administrativa acumulada, base tecno16gica, ha

(1) Utterback, James M. - Innovation in industry and the
difusion of techno1ogy. Science, February, 19&3, p.621.
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bilidade empresarial, etc. e externos como o tipo de concor
r~ncia, mudanças no gosto dos consumidores, induzidas ou nao,
mudanças na estrutura da renda, etc ..

Para poder atender aos seus objetivos, as empresas sao fre
quentemente obrigadas a diversificar suas atividades. De acor
do com Penrose, "uma firma diversifica suas atividades sempre
que, sem abandonar completamente suas antigas linhas de prod~
tos, ela partiu para a fabricação de outros, inclusive prod~
tos intermediirios suficientemente diversos daqueles qu~ ela
ji fabrica e cuja produção implique em diferenças significat!
vas nos programas de produção e distribuição da firma. A di
versificação compreende, dessa maneira, incrementos na varie
dade de produtos finais fabricados, incrementos na integração
vertical e incrementos no número de ireas bisicas de produção
nas quai s a firma opera". (2)

São inúmeros os fatores que levam uma empresa a diversificar
sua produção. George e Joll consideram relevantes os segul~
tes fatores: incerteza, crescimento e poder de mercado.

o primeiro deve-se aos altos riscos que uma especialização
excessiva traz i empres~ em especial naqueles mercados carac
terizados por situações dinâmicas que podem levar a uma queda
substantiva de lucros no caso de redução da demanda por umoos
produtos. O segundo fator diz respeito a empresas que dispõe
de recursos para crescer mais depressa que os seus mercados

(2) Penrose, Edith., The Theory of the growth of the firm .
John Wiley & Sons, New York, 1959, p. 108-9. O caprtu
lo do qual extrarmos a maior parte de nossa anili~~
foi traduzido e publicado na Revista de Administraçao
de Empresas, Vol. 19, n9 4, outjdez., 1979, p. 7-30.
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específicos permitem e optam pela diversificação como maneira
mais rentável para a aplicação dos recursos disponíveis. O
terceiro fator relevante na decisão de diversificação de uma
empresa é o seu interesse em aumentar seu poder sobre o merca
do através da ampliação de sua linha de produtos. (3)

A div~rsificação pode ocorrer sem mudar o tipo de mercado
atingido e a estrutura produtiva ou pode significar a entrada
em novos mercados e a utilização de novas tecnologias no pr~
cesso de pro~ução. Penrose chama de área de especialização ao
tipo de mercado e ao tipo de produção de uma empresa.

Essa autora também trabalha com um conceito importante -que e

o de base tecnológica ou base de produção, que diz respeito a
"cada atividade produtiva que utiliza máquinas, processos, h~
bilidades e matérias-primas, todas complementares e intimamen
te associadas- no processo de produção". (4)

-Por sua vez,ar~a de mercado significa cada grupo de clientes
que a empresa espera influenciar PO! -meio do mesmo
de vendas. Os critérios adequados para a definição

programa
de uma

área do mercado variam de empresa por empresa e de setor por
setor da atividade industrial e a tentativa de diversificação
para atingir novas áreas deve ser bem ponderada pela empresa
na medida em que exige um novo tipo de programa de vendas e
capacidade para enfrentar novo tipo de concorrência.

Para cada área de mercado pode-se utilizar uma mesma base téc

(3) George, Kenneth D. e Joll, Caroline. Organização Indus
trial. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1993, p. 7S-79~

Penrose, E. op. cit., p. 109.(4)
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nica e uma grande variedade de produtos. A diversificação
quando ocorre na mesma area de especialização significa a pr~
dução de um número maior de produtos fabricados a partir da
mesma base tecno16gica e distribufdos nos mercados existentes
para a empresa.

Para Penrose, a diversificação que implica na disposição da
firma em conquistar novas ire as de mercado pode dar-se segun
do uma das três seguintes maneiras: "a) entrada em novos mer
cados com novos produtos, utilizando a mesma base tecno16gi
ca; b) expansao, no mesmo mercado, com novos produtos basea
dos em uma irea de tecnologia diferente; c) entrada em novos
mercados com novos produtos, também baseados em uma irea de
tecnolo gia diferente". (5)

A complexidade da tecnologia utilizada por uma ~empresa e um·
fator importante que vai limitar suas possibilidades de diver
sificação. Uma empresa que tenha uma tecnologia relativamente
simples e padronizada, ainda que, por diversas circunstâncias
possua uma certa liderança no ..me rcado , dificilmente consegui
ri transpor suas dificuldades internas e entrar em novas
ireas onde sejam necessirias habilidades diferentes e mais cem
plexas do que as anteriores. Mesmo a absorção de outras empr~
sas com tecnologia muito diferente seri ~ificultada.

Apesar de dispor de posição consolidada no mercado e forte ba
se tecno16gica, uma empresa pode preferir entrar em uma nova
irea através da compra de uma outra empresa, o que reduziria
as dificuldades técnicas e gerenciais assim como os custos de
investimento necessirios para a entrada em um novo ramo de

(5) Idem, p . 110-111.
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atividade da empresa. Com esse tipo de transação, uma empresa
pode adquirir novos conhecimentos e habilidades incorporados
nas equipes gerenciais da empresa absorvida. Evidentemente, a
absorção da empresa não é a forma de resolver todos os probl~
mas da expansão empresarial. Na verdade, novas dificuldades.po
dem florescer como a regulamentação da relação entre as duas
empresas que, dependendo do caso, podem até ameaçar a pr6pria
estabilidade do grupo ainda que a opçao tenha sido por com
prat empresas que complementem as atividades das empresas "ma·
trizes".

P~r outro lado, o papel do empresirio é fundamental na dire
çao da diversificação da empresa. Para Penrose, "a lucrativi
dade e mesmo a sobreviv~ncia de uma firma que, em lugar ~e se
concentrar no desenvolvimento intensivo de cada um de seus caro

pos de atuação, salta de um tipo de produção para outro, em
resposta a modificaç5es nas condiç6es externas, depende total
mente da habilidade de seus empresirios em realizar transa

ç6es financeiras inteligentes, avaliar corretamente as modifi
,

caç6es no mertado e passar da labricação de um para outro pr~
duto em resposta a essas alteraç6es". (6)

Outro fator relevante que influencia a política de diversifi
caça0 de uma empresa é a competição extirna empreendida por
outras empresas, que ocorre tanto a ~ível de mercado através
da tentativa das empresas de apropriar-se de parcelas cada
vez maiores do mesmo e a nível de tecnologia através da cons
tante luta pelo domínio de diferentes conhecimentos técnicos
necessirios para reduzir os custos e ampliar as faixas de mer

(6) Idem, p.' 131.
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cado alcançadas pela empresa.

Mesmo conseguindo sucesso nesses dois nfveis, uma -empresa e
susceptível de sofrer concorrência por parte de uma rival.Pen
rose argumenta que ·a melhor maneira de enfrentar essa competi
ção é através da "tentativa de produzir uma variedade de pr~
dutos tão ampla quanto possível, reduzindo assim o impacto s~
bre a firma como um todo, não apenas dasmudinças da demanda
global por produtos individuais, mas também de mudanças em
sua posição competitiva com respeito a produtos individuais.
Está extremamente disseminada a idéia de que a fabricação de
muitos produtos constitui a melhor barreira contra os tipos
de alterações adversas e, portanto, a melhor maneira de con
trabalançar a vulnerabilidade da firma a tais alterações". (7)

I

A ampliação da linha de produtos é uma eficiente estratégia
da empresa para enfrentar a concorrência, ainda que pretenda
manter apenas sua posição em determinada área restrita do mer
cado, ou, como na maioria dos ca~os, atingir novos clientes
ou oferecer novas possibilidades de consumo para os clientes
existentes. A expansão em direção a novas áreas de especial i
zação da empresa pode ser uma alternativa mais viável do que.
simplesmente ampliar seus interesses nas áreas existintes.

Apesar da utilização desse tipo de estratégia de crescimento,
uma empresa deve ser capaz de realizar constantes investimen
tos nas suas áreas tradicionais de atuação de modo a garantir
a sua posição no mercado. Penrose afirma que "numa indústria
competitiva e tecnologicamente progressista, uma firma que se

(7) Idem, p . 132.
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especialize em determinados produtos só pode manter sua posi
ção no mercado se for capaz de desenvolver profundo conheci
mento tecnológico e mercadológico que ~ mantenha atualizada e
a capacite para absorver inovaç6es que afetem seus produtos".
(8)

n fundamental o dominio por parte da empresa de algumas ireas
onde ela seja bastante sólida e imune a concorrência externa.
Dessa forma, as empresas são forçadas a se especiali~arem. De
acordo com Penrose, "o tipo de especialização que ambicionam
~ o desenvolvimento de singular habilidade e vigor, em -areas I
externamente definidas, que lhes dar i uma posição de destaque
perante os concorrentes existentes e em potencial. A longopr~
zo, a lucratividade, sobrevivência e crescimento de uma firma
nao dependem tanto da eficiência com que é capaz de organizar
a produção de uma gama (que pode ser até bastante diversifica
da) de produtos, mas sim de sua habilidade em estabelecer uma
ou mais bases amplas e .invu lner àve i s , a partir das quais possa
adaptar e estender suas operaçoes em um mundo incerto, muti
vel e competitivo". (9)

Essa autora acaba por concluir que a diversificação extrema
• . I

pode ser caracteristica de algumas empresas, porém, uma esp~
cialização definida de modo bastante amplo constitui a maio
ria dos casos das empresas. (la)

(8) Idem, p . 132.
(9) Idem, p . 137-8.

(10) Um estudo do TNE (Temporary National Economic Comitte)s~
bre a estrutura de produtos de 50 grandes empresas ame
ricanas constatou que "a maior parcela de seus rendI"
mentos totais tendem, na maioria dos casos, a provir
de relativamente poucos produtos". The Structure of
Industiy, Washington DC, 1941, Monography n9 27, cita
dO por Penrose, E., op. cit., p. 151.
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A produção interna dos pr6prios produtos e insumos utilizados
por uma empresa (integração para trás) ou então a produção
dos bens e serviços que a aproximem mais do consumidor final
(integração para frente) podem se constituir em estratégia de
crescimento e diversificação de uma empresa, chamada de inte
gração vertical ou verticalização. A escolha dessa alternati
va depende do spectrum de possibilidades abertas i empresa,
em função dos usos alternativos dos recursos disponíveis, das
tax~s esperadas de lucratividade e do grau de conhecimento e·
especialização das equipes gerenciais.

As vantagens dessa escolha estão na possibilidade de se aumen
tar a eficiência da organização da produção da empresa e redu
zir os custos dos suprimentos. A melhoria da eficiência da
produção é possível graças a redução das incertezas na políti
ca de suprimentos pois pode-se independer dos fornecedores
quanto aos fatores qualidade, quantidade, tempo, etc, funda
mentais para garantir os·programas de produção. Penrose desta
ca as circunstâncias' que favorecem a verticalização. "Quando
as ferramentas e materiais de~~m obedec~r a rígidas especifi
cações de qualidade e projeto, em indústrias de crescimento

acelerado, quando os diferentes níveis da indústria não se ex
pand~m simultaneamente, quando existem íntimas ligações tecno
l6gicas entre os diveros estágios da prddução, onde as
sões monopolistas dos fornecedores se fazem sentir ou

pre~
onde

existem dificuldades peri6dicas de obtenção de materiais ne
cessários devido a flutuações intensas da oferta ou da deman
da". (11)

(11) Idem, p. 146-7.
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Na indústria automobilística, em particular, devido ã sua na
tureza técnica, econômica e administrativa, -utiliza-se ampl~
mente da estratégia da verticalização quando a própria monta
dora de veículos ou uma grande empresa de autopeças passa a
produzir parcela dos insumos (peças, componentes, etc.) que
utiliza.

As montadoras apresentam diferentes estratégias quanto ã pa!
ticipação da produção interna de peças e componentes. Teece e
Monteverde consideram que "o automóvel não representa simple~
mente uma montagem de partes mas um "sistema" - um conjunto I

I

de objetivos com rel~ç6es entre os mesmos e seus atributos.

No sistema veículo,OS objetivos são os componentes individuais
e as relaç6es entre os componentes individuais consistem prin
cipalmente em suas inter-relaç6es mecânicas ou elétricas e
seu "packing", o termo industrial para designar o ajuste físi
co de todos os componentes dentro das d i.men sê es do corpo".(12)
Ainda, segundo esses autores, "devido a propriedades superi~
res de coordenação da integração vertical, o grau em que
qualquer 'projeto de componentes afeta o desempenho e o "pac~
ing" de outros componentes é uma consideração potencialmente
importante na explicaç~o da possibilidade de integração verti
cal de um dado componente". (13)

o processo de projeto, produção, teste e modificação de um
veículo requer um elevado grau de coordenação, onde todos os
componentes tem que desempenhar bem suas funç6es individuais
e ainda relacionar-se funcionalmente com outros componentes.

(12) Monteverde, Kirk e Teece, David J. Supplier switching
costsand vertical integration in the automobile indu~
try. The Bell Journal of Economics, 1983, p. 209-210.

(13) Idem, p . 210.
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Além disso, as peças e componentes devem estar presentes na
montagem final, no local, hora e quantidade apropri~
dos. Dessa forma, a tend~ncia dominante é a integração verti
cal aumentar na medida em que as inter-relaç6es entre os com
ponentes torna-se mais complexa. De acordo com Scherer, " -e
mais fácil juntar as partes quando todas contribuem para o es
forço de coordenação através do mesmo "padrão" do que quando
as mudanças de projetos devem ser processadas através de um
escritório de compras". (14) A integração vertical é previ~
ta portanto para componentes com grandes efeitos sist~micos ,
falando em termos estritamente técnicos.

Passer, ao escrever sobre as primeiras companhias de material
elétrico nos EUA, afirma que "os produtos elétricos deveriam
c6nstituir partes de um sistema de iluminação, geração ou dis
tribuição de energia elétrica. Para assegurarem-se de que os
componentes do sistema operariam conjuntamente de uma maneira
satisfatória, os fabricantes pérceberam ser vantajoso prod~
zir todos, ou quase todos, os componentes de qualquer sistema
que eles decidissem colocar no merc~d~. Descobriram ser vanta
joso, também, vender e instalar sistemas completos". (15) Esse
autor ainda afirma que foram ás características sistêmicas
dos produtos elétricos que favoreceram a integração vertical
para frente e para trás.

Porém, nem sempre a integração vertical é uma estratégia viá
vel para a utilização de recursos disponíveis por parte de

(14) Scherer. F.M. - Industrial Market structure and economic
performance. Chicago, Rand McNally, 1972, pago 90.

(15) Passer,Harold C. - Development of large - scale organi
zation: eletrica1 manufacturing around 1900. Journa1
of Economic History, 12(4), FalI 1952, p. 390, citado
por Penrose, E., op. cit., p. 135
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uma empresa. Ela pode encontrar outras formas de garantir uma
política eficiente de suprimentos através do auxílio a empr~
sas fornecedoras. Penrose afirma que "ocasionalmente, uma fi!:.
ma realiza esforços especiais para promover o desenvolvimento
de outras empresas capazes de suprir suas necessidades po~
que pode fazer melhor uso de seus recursos em outras direç6es.
Ou quando o desenvolvimento tecnológico for tão rápido na pr~
dução de alguns dos produtos intermediários da empresa e im
por habilidades técnicas que não estejam intimamente re1acio
nadas aque1a~ nas quais a firma está e~p~cia1mente capacitada,
poderá deixar de ser compensador continuar investindo na inte
graçao para manter-se a altura do re~tante da ind~stria". (16)

Isso ocorre amplamente na ind~stria automobilística onde as
montadoras frequentemente apoiam os produtores de autopeças,
em particular no desenvolvimento do produto e
de qua1idade;ono sentido de garantir que essas
jam capazes de supri r suas n ece's sidades.

no controle
empresas se

A assistência e apoio· por parte da!';..montadoras à produção ex
terna de peças e componentes ocorre devido aos limites defilliàb
pelo volume de produção e economias de escala, fazendo com
que componentes intensivos em capital tornem-se mais caros ca
so produzidos internamente pois os produtores independentes
poderiam reduzir custos através da utilização do mesmo equip~
mento para produzir os mesmos componentes (ou similares) para
várias montadoras e também pelo interesse das montadoras em
minimizar os investimentos, sempre que possível, para dispor
desses recursos para outros fins.

(16) Penrose, E. ~ op. cit., p. 149.
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Uma firma independente pode produzir peças e componentes a
custos menores pois as montadoras só podem "vender" para si.
A especialização na produção favorece o desenvolvimento tecnQ
lógico, tanto de produtos como de processos. Dessa forma,
explica-se a existência de empresas multinacionais de autop~
ças maiores até do que muitas empresas montadoras.

De qualquer forma, pode ocorrer a discorttinuidade entre a e~
presa compradora e a empresa fornecedora, essa última, muitas
vezes, sendo incapaz de acompanhar o desenvolvimento da pr~
meira.

2. Estrutura de mercado e pequen~S e méd{as empresas

As pequenas e médias empresas encontram possibilidades de
crescimento a partir da capacidade dos empresários enxerg~
rem no ambiente as oportunidades de expansão dentro de sua
capacidade administrativa Cexperiênci~ ~cumulada em marketing,

,"4"

finanças, produção, etc) e material (máquinas, equipamentos,
instalações disponíveis, etc) de cada empresa. Apenas consi
derando a restrição dada pelo tamanho, essas empresas tem
suas'oportunidades de diversificação reduzidas pois as firmas
maiores (e mais antigas) tendem a ~presentar maiores vanta
gens comparativas frente as menores (e mais novas), ainda que
bem administradas.

A expansao da economia e o crescimento das grandes empresas
nao provocam a redução generalizada das atividades das, pequ~
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nas e médias empresas. Labini lembra que "se o desenvolvimen
to econ6mico trouxe consigo a concentraçio, em muitos ramos

industriais importantes, originou, ao mesmo tempo, uma grande
variedade de pequenas empresas". (17) Porém, o papel dessas

empresas varia de acordo com o mercado em que se inserem. Se
gundo Labini, "a concentraçio das empresas é acompanhada, por
um lado, da progressiva fragmentaçio das pequenas empresas ~e
concorrem com os bens ~roduzidos pelas grandes empresas e, por
outro lado, assiste-se áo desenvolvimento de muitas 'pequenas
empresas sub~idi~rias e satélites, tanto nas atividades pro

/dutivas como nas atividades comerciais". (18)

Penrose acentua as'particularidades que envolvem as possibil!
dades de expansio das pequenas empresas. Afirma que "h~ boas
razoes para acreditar que a quantidade de recursos administra
dos por uma empresa têm uma influência significativa sobre as
oportunidades de expansio abertas à empresa, isto é, as meno
res empresas como um grupo estio em diferente posiçio frente
ao ambiente externo comparativamente às grandes empresas como
um grupo". (19) As empresas maiores teriam inúmeras vanta

gens como conexões mais amplas com o mercado, maior disponib!
lidade e facilidade de(obtençio de recursos financeiros, eco.
nomias de escala tecnológicas e organizacionais.

As explicações para a continuidade da existência de pequenas
empresas sio agrupadas por Penrose da seguinte forma:

(17) Labini, Pao10 Sylos. - Oligopólio e progresso técnico.
Forense, sio Paulo, 1980, P. 33.

(18) Idem, p. 33.
(19) Penrose, E. op. ci t , , p. 117.
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(1) algumas atividades nao sao adequadas às grandes empresas,
"por exemplo, quando sio necessirias ripidas adaptações a
"ambientes dinimicos, ou atendimento personalizado aos
clientes; ou entio, quando sio exigidas plantas pequenas
pois os custos de transporte podem ser altos.

(2) em algumas circunstincias, as grandes empresas, para me
lhorar sua imagem frente a opiniio pública, permitem e
até protegem as pequenas empresas, inclusive com preços

favoriveis a elas.

(3) em alguns casos, a entrada no ramo é tio ficil que perm~
te a cada momento a instalaçio de uma empresa e o fecha
mento de outras.

(4) no desenvolvimento de grandes empresas, algumas peq'uenas
empresas iniciam suas atividades porque as empresas mai~
res nio resolveram enfrenti-las diretamente e portanto,

obrigando-as a fechar. (20)

Penrose acredi ta que hi um espaço para p crescimento das pequ~
"'1"

nas empresas. "As oportunidades produtivas das firmas pequ~
nas sio compostas de interstícios abertos pelas grandes empre
sas que as pequenas vislumbram "e acreditam poder aprove~
tar.~ .. Basicamente os interstícios são criados porque hi um
limite na taxa de expansio de qualqu~r empresa, incluindo as
maiores, e a natureza dos interstícios é determinada pelo ti
po no qual as maiores empresas encontram suas oportunidades

mais lucrativas e no qual se especializam, deixando abertas

outras oportunidades". (21)

(20) Idem, p. 230-1
(21) Idem, p . 223
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A natureza e dimensão dos interstícios depende portanto da fo]:
ma como as pequenas e médias empresas articulam-se com as gra~
des e entre elas próprias.

o processo de acumulação de capital desenvolve-se de determi
nadas formas definindo a inserção do pequeno e médio capital
a partir da estrutura do mercado onde eles se integram.

A partir do trabalho de M. C. Tavares (22) e do CTAE - UNICAMP,
(23), identificamos os seguintes tipos de mercados mais impo]:
tantes, com suas características fundamentais, especificando
a 'análise para o Brasil.

o primeiro tipo é o oligopólio puro ou concentrado, caracteri
zado por apresentar "elevada concentração técnica e econômica,
em que um número reduzido de empresas através de plantas in
du~triais de grande escala de produção absorvem uma parcela

substancial da demanda do setor; produto razoavelmente homog~
neo, pouco passível de diferenciação (...) ; importantes des.
continuidades de escala e de t'écnicas de produção, que .permi.
tem a coexist~ncia de firmas de tamanhos muito distintos no
mesmo mercado (...); exist~ncia de fortes barreiras ~ entrada
de novas firmas de grande porte no mercado (...) que minimiza
a possibilidade de eliminação mútua e as~egura a estabilidade
desse tipo de estrutura de mercado". (24) As barreiras ~ en
trada são estabelecidas tanto a partir da tecnologia como do
montante elevado de capital necessário ~ instalação. Alguns

(22) Tavares, M. C. et alii - Estrutura industrial e empresas
líderes. FINEP, 1978.

(23) As pequenas e médias empresas industriais no Estado de
~ão Paulo. CTAE - UNICAMP. 1979.

(24) Tavares', M. C. - op . c í t . , p , 82.
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setores representativos dessa estrutura seriam a siderurgia,
cimento, papel, combustíveis, lubrificantes, resinas e fibras
artificiais e sintéticas, elementos químicos e compostos org~
nico~ e inorg~nicos e condutores elétricos.

o segundo tipo de estrutura de mercado é o oligopólio difere~
ciado-concentrado ou misto que além das características co
muns a do oligopólio puro (descontinuidades de escala- não ne
cessariamente tecnológicas e concentração) apresenta diferen
ciação de produtos, constituídos por bens de consumo duriveis,
em marcas, modelos e por faixa de renda do consumidor, o que
representa um papel decisivo na concorr~ncia entre as empr~
sas já presentes no mercado como na formação de barreiras
entrada de novas firmas, quando a exist~ncia de economias

-a
in

ternas de escala de tipo tecnológico tem importincia secundá
iia. Sylos Labini descreve esse ol~gopólio como intermediário
entre o oligopólio concentrado e o diferenciado, esse caract~
rizado pela concentração e diferenciação. Essa estrutura de
mercado é característica da expansão capitalista pós-lI Guer
ra, através das empresas multinacion~is, que utilizam estrutu
ra de produção e acumulação mais complexas do que a simples
diferenciação de produtos. Essa expansão ultrapassa os limi
tes de crescimento dos pafses centrais e gera investimentos di
retos em diferentes partes do globo em níveis nunca antes
alcançados além de uma diversificação e integração que ultra
passa a esfera produtiva para abarcar as esferas comerciais e
financeiras da acumulação. A presença dessas empresas no Bra
sil na década de 60 constitui fator fundamental para o grande
desenvolvimento econômico, representando um novo ciclo de in
dustrialização. Esses oligopólios situados no setor de bens
de consumo duráveis, principalmente nos ramos de material de



transporte e eletro-eletrônico terão efeitos que ultrapassam
em muito os contextos setoriais definidos. M. C. Tavares des
taca três pontos principais: "primeiro', o importante encadea
mento intersetorial representado pela formação de uma subes
trutura de produção intermediiria (insumos, peças e ..acesso
rios diversos) e de bens de capital, em sua maior parte cons
titurda de empresas nacionais de porte m6dio ou pequeno, aco
pIadas às empresas terminais e, de outro lado, uma"superestru
tura"'de distribuição; segundo, a capacidade de "criar" dire
tamente sua pr6pria demanda, atrav6s da diferenciação por muI
tiplicação de modelos de ripida obsolescência e por nrvel de i

I

renda do consumidor, .aIêm do financiamento do consumo; final
mente, o alto potencial de dinamismo representado pelas carac
t erLs t i.c as desses ol.igopó Lios em "crescer na f rent e" da deman
da, mantendo capacidade ociosa planejada". (25) A manutenção
dessa capácidade ociosa 6 determinada, a16m dos motivos t6cni
cos de escala, por uma necessidade de garantir a priori a
absorção de parcelas crescentes de uma possrv~l expansão do
mercado. A estratégia de concorrência principalmente a partir
da diferenciação de modelos adquire maior importância em
ses como o Brasil onde o mercado embora tenha se ampliado,
ainda é bastante restrito. Alguns dos setores mais importa~,
tes são verculos auto-motores, ridios, televisores; aparelhos
de som, utilidades dom6sticas.

A terceira estrutura é o 0ligop6lio diferenciado que, de cer
ta forma, apresenta fronteiras fluidas em relação ao oligop~
lio concentrado-diferenciado, ao oligopólio competitivo ou •
ainda, aos mercados não oligopólicos. ~ importante a diferen

(25) Idem, p . 94.
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ciação dos produtos como forma de concorrência tanto pela
existência de inúmeras marcas e produtos e taQbém por faixa
de consumidores. Em geral sao bens de consumo duráveis.
Alguns setores importantes são cigarros, produtos farmacêuti
cos, de perfumaria e de laticínios~

o quarto tipo de mercado é o oligopólio competitivo onde as
maiores empresas, embora nao detenham uma porção substantiva
do mercado, exercem sobre ele uma liderança real. De modo g~
ral, as empresas estrangeiras nao ocupam de forma significati
va as posiç6es de domínio, ao contrári6 dos outros tipos de
mercado. A diferenciação de produtos, embora existentes, -nao
é variável fundamental na concorrência pois não consegue esta
belecer barreiras ã entrada. Além disso, esse mercado ~ carac
t~riza por um baixo dinamismo que depende do crescimento g~
ral da economia, principalmente do crescimento da renda urba
na. Representam essa estrutura de mercado as indústrias tradi
cionais de bens de consumo nao duráveis como a indústria de
alimentos, bebidas e algumas fases da indústria têxtil.

Finalmente, os setores nao oligopólicos constituem u~ tipo de
estrutura de mercado caracterizado por baixa concentração e
presença minoritária de grandes empresas na liderança.Pode-se
separar o setor em duas categorias, uma cuja produção é cons
tituída de produtos homogêneos, predominantemente produtos in
termediários para o consumo e outra, setores com produção di
ferencial, na maioria bens de consumo nao duráveis. Também
nessa estrutura de mercado, a presença de nacionais na lide
rança é dominante.

A partir desse quadro geral que destacou as principais estru
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turas do mercado, podemos inserir a pequena e média empresa
buscando determinar as diferentes formas de articulação do p~
queno e médio capital com o grande capital.

Uma primeira forma de articulação seria numa estrutura comp~
titiva de mercado onde a pequena e média empresa se aproxima
ria de um produtor marginal. Uma segunda, corresponderia a
uma estrutura de mercado com limitação de concorrência, onde
a descontinuidade tec~ol6gica é decisiva, como no caso do oli·
gop6lio concentrado. Nesse caso, as pequenas e médias empr~
sas seriam caracterizadas por oposição à grande empresa. Fi
nalmente, uma terceira forma de articulação que correspond~
ria a uma situação de dependência e subordinação das pequenas
e médias ~mpresas às grandes empresas em estrutura concentra
das - diferenciadas, onde é comum a pequena e média empresa
situar-se em complementariedade subordinada à grande empresa.

A capacidade de acumulação da pequena e média empresa vincu
la-se a forma corno se insere dentro das diferentes estruturas.de mercado, o que vai determin~r o dinamismo e a expans~o ou,
nelo menos, a sobrevivência da mesma.

Na estrutura do oligop6lio competitivo, as possibilidades de
expansão e sobrevivência das pequenas e médias empresas esta
riam limitadas basicamente pela taxa ~e expansao do mercado
e pelo ritmo de expansão das grandes empresas. As empresas p~
quenas e médias s6 poderiam expandir na medida em que a taxa
de crescimento das empresas grandes não tenha superado a taxa
de expansão do mercado.

No oligop6lib concentrado, a expansao das pequenas e médias
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empresas é viável desde que limitada a certos mercados que
por localizaçio e/ou tamanho nao interfiram nos interesses de
expahsio das grandes.

No caso do oligopólio diferenciado, "a expansao das pequenas
e médias empresas depende do seu grau de integraçio com. as
grandes empresas. Aquelas qtie produzem num regime de
mentariedade subordinada as empresas maiores poderio

compl~
modifi

car com maior facilidade a sua linha de produçio, e isso se,
deve a circunstância de que estas mudanças estariam de certa
forma garantidas pelas grandes - tendo em vista as necessida
des destas últimas abastecerem-se nas pequenas e médias no
que se refere a partes e materiais componentes". (26) As em
presas nio integradas ao esquema de sub-contrataçio tem que
procurar caminhos próprios para expandir ou sobreviver, o que
é conseguido apenas com a superação de muitas dificuldades d~
fihidas pela própria ,fragilidade dessas emoresas e pouco din~
mismo face as empresas que estão melhor integradas às grandes
empresas.

o Quadro I sintetiza as diferentes formas de inserção e a po~
sibilidade de expansão da pequena e média empresa nas diferen
tes estruturas de mercado.

(26) As pequenas e médias empresas industriais do Estado ,de
Sio Paulo, op. cit., p. 59.



QUADRO I

FUNÇOES DAS PEQUENAS E MI3DIAS H1PRESAS NA ESTRUTURA DE MERCADO
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ou
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bens de consu
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artesanal
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Denendentes
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grandes
sas
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do e pelo ri! 2) limitadas pelas
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taxa de expa~
sao do merca

própria nature-
za dos mercados

pela

FONTE: As Pequenas e M~dias Emnresas Industriais no Estado de são Paulo - seu desenvolvimento recente-
1979. CTAE, UNICAMP.

empresas

sao das gra~
des empresas

nível de renda
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As empresas de autopeças se inserem de forma subordinada e d~
pendente frente as montadoras e suas possibilidades de cresci
ment·o e sobrevivência dependem do seu nível de integração ju~
to à industria terminal. A estratégia das montadoras é típi
ca do oligopólio diferenciado-concentrado.

Hi algumas possibilidades de mercado abertas a uma empresa de
autopeças. Em termos de indfistria automobilística, uma empr~
sa produtora de peças e componentes pode inicialmente colocar·
seus produtos diretamente na montadora dos veículos que vai
utilizi-Ios nas suas linhas de montagem (mercado das montado
ras) ou indiretamente, fornecendo-os para outras empresas que
utilizam esses produtos na montagem de outros produtos mais
complexos, que por sua vez vão ser utiliiados nas montadoras
(mercado de outro fabricante de autopeças). Esses dois merca
dos tem sido bastante atrativos pelas elevadas quantidades,p~
las possibilidades de economias de escala devido às dimensões
dos lotes de produção, etc, apesar da existência de concorrên
cia,em graus diferenciados,a partir do tipo de produto.

o mercado de reposição, embora menos importante que o das
montadoras, também é atingido pe~as emp~esas produtoras de
autopeças. são peças e componentes que devem ser trocados após
algum tempo de uso, quando não cumprem mais suas respectivas
funções nos veículos. As empresas de ~utopeças podem
diretamente os seus produtos para os consumidores finais (p~

vender

quenas oficinas, revendedores autorizados) ou então,envii-Ios
para uma rede de atacadistas que se incumbe de distribuí-los.
A concorrência nesse mercado é ainda mais intensa, pois peque
nas e médias empresas podem colocar seus produtos no mercado
mais facilmente, em virtude da inexistência de normas rígidas

l
I
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de controle de qualidade, apesar das tentativas das montado
ras, com campanhas pela valorizaçio das chamadas peças orig!
nais~em controlar esse mercado.

o mercado de exportaçio ~ mais recente e tem crescido devido
;.

a própria expansio das exportações de veículos na d~cada de
70, recentemente intensificada em virtude da estrat~gia do
"carro mundial" por parte das montadoras. Pode-se exportar au
topeças atrav~s de exportaçio dir~ta de veículos, com ~s p~.
ças "embutidas", atendendo ao mercado de reposiçio de outros
países ou enviando peças e componentes para outros países que
fario a montagem dos veículos.

Finalment~, as empresas de autopeças podem tamb6m atingir ou
tros mercados independentes da indfistria automobilística, da
do que a base tecnológica d~ empresa a capacita a atender'
outras demandas .

.O Quadro 11 sintetiza as possibilidades de mercado paraffi pr~
dutores de peças e componentes";

QUADRO 11

POSSIBILIDADES DE MERCADO PARA U~~ EMPRESA DE AUTOPECAS

OUTROS
MERCADOS REPOSIÇÃO

EXPORTAÇÃO

~.

"'I-M-O-N-T-A-D-O-RA-S--'

OUTRO FABRICANTE
DE AUTOPEÇAS

FABRICAÇÃO DE
AUTOPEÇAS
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A divisão do mercado entre os vários tipos de unidade produti
va, tamanho e origens de capital pode ser observado no Quadro
111. As montadoras se responsabilizam pelo mercado terminal,

~
as grandes empresas fornecem para as montadoras e ocasional
mente para o mercado de reposição e exportação, as médias em
presas atendem aos três mercados em proporçoes que variam em
cada caso e as pequenas onde predomina o mercado de reposição,
tendo os outros dois mercados papel menos preponderante.

QUADRO IIr

MERCADO ATINGIDO E ORIGEM DO CAPITAL PARA CADA TIPO DE
EMPRESA NA INDúSTRIA AUrOMOBILlsTICA DO BRASIL

Tipo de Capital Origem do
Capital Mercado

Montadoras Estrangeiro Terminal

Grandes* produtoras Nacionais asso
ciadas ou es-trangeiras

Predominantemente monta
doras;marginalmente e~
portação e reposição -

Médias* produtores Nacionais ou
de autopeças associadas

.Montadoras, reposlçao e
exportação com pondera
ção variando caso a c~
so

Pequenos* produto Nacionais
res de autopeças -

Predominantemente repo
sição;marginalmente e~
portação e montadoras

* Estamos utilizando como critério de caracterização do tama
nho da empresa o ri~mero de funcionários. As pequenas empre
sas são as que possuem menos de 100 funcionár~os, as médias
possuem de 100 a 500 funcionários, enquanto que as grandes
possuem mais de 500 funcionários. Embora não seja a unica
dimensão relevante na caracterização do tamanho da empresa
pois há também a influ~ncia de outros fatores como canital
investido, faturamento, ramo de atividade, região, etc' deci
dimos utilizar o n~mero de funcionários como único param~
tro para facilitar nossa tipologia.
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3. A prática da subcontratação

Subcontratação é uma operaçao em que uma empresa confia ã uma
•..

outra a função de executar. a partir de regras pré-estabelecl
das, uma parte das tarefas de produção ou serviços das quais
ela mantêm a responsabilidade final. A natureza complexa de
determinados produtos e processos, como no caso da tecnologia
da industria automobilfstica, possibilita esse tipo de rela
cionamento inter-empresarial.

Vennin considera a existência de dois tipos de subcontrataçã~
O 'primeiro é a subcontratação de capacidade ou conjuntural que
se reveste de um caráter de aleatoriedade para os subcontrata
dos enquanto o segundo tipo é a subcontiatação de esp~ciall
dade ou estrutural que favorece uma real repartição de tare
fas. (27)

Katz define algumas caracterfsticas dos dois agentes envolvi
dos no processo de subcontratação. Um deles, o subcontratante,."deve possuir habilidades suficiente para coordenar o abaste
cimento externo de partes, componentes, etc de tal forma queo
mesmo se torne rentável. Isso necessariamente implica na obten. -
çao de preços, padrões de qualidade, segurança no cumprimento
dos prazos, etc pelo menos similares ao~ que se poderia obter
com a auto-produção". (28) Por sua vez, o subcontratado de
ve ser capaz de cobrir tais exigências de forma eficiente e
sistemática.

(27) Vennin, Bruno. Pratiques et signification de la soustrai
tance dans l'industrie automobile en France. Revue
economique. Mars, 1975.

(28) Katz, Jorge. Centro tecnologico en la industria metal-
mecahica latino-americana. Programa BID/CEPAL, Julho,
1982.

"'1
!
!
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"O relacionamento entre esses dois agentes envolve aspectos te~
nicos, financeiros e organizacionais. A definição dos preços
ocorre a partir de um entendimento entre as partes envolvidas.
Para o subcontratante a redução do custo das partes e comp~
nentes ~ fundamenial para possibilitar a redução do custo do
produto final enquanto que para o subcontratado o subcontra
tante representa o seu mercado e portanto ~ a sua fonte de
obtenção de lucros. A negociação entre as partes vai depender
do poder de barganha de cada uma, que ê definido pelo nível da
competição entre subcontratados e das barreiras à entrada, do
nível de tecnologia envolvido, do tipo de peças, componentes
ou processos, etc.

Do ponto de vista t~cnico, a subcontratação exige por parte do
subcontratante uma s~rie de informações corno planos, especifl
cações, instruções, normas de qualidade, etc assim cornoum flu
xo de inform~ções que permite ao su~contratante desenvolver
suas pr6prias inovações intern~mente para poder acompanhar as
mudanças tecno16gicas desenvolvidas e introduzidas no subcon
tratado. Torna-se indispensivel uma-relação de cooperação e
coordenação entre os dois agentes, inevitivel para o funciona
mento eficiente do sistema de· subcontratação.

Um subcontratado "cativo" tem inumeras vantagens corno a possl
bilidade de um maior desenvolvimento t é cn i co na medida em que,
obrigatoriamente, o subcontratante deve permitir-lhe um maior
acesso às informações t~cnicas, o que nem sempre ocorre com
um subcontratado independente e/ou eventual. Por outro lado,
acaba funcionando corno um apêndice da .empresa subcontratante
que apresenta um nível de grande intervenção nas principais
decisões do subcontratado (volume e tino de produção, estrat~
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gia tecnológica, politica econ6mico-financeira, expansao ffsi
ca, nfvel de m~o-de-obra qualificada, etc).

Vennin resume as principais vantagens para os dois agentes en
~

volvidos no esquema de subcontratação (empresa subcontratante
e empresa subcontratada). A subcontratação favorece a especi~
lização técnica dos subcontratados, o que constituiria um fa
tor importante de mudança tecnológica, beneficia as maiores
empresas na medida em que reduzem-se as necessidades de inves'
timento ao mesmo tempo em que atende-se as suas demandas esp~
cfficas além de permitir o desenvolvimento de pequenas e -me
dias empresas de forma complementar aos grandes grupos
pólicos.

olig~.

Podemos distinguir tr~s momentos na atividade econ6mica de
uma grande empresa. O primeiro é a definição do produto e pr~
p~ração do trabalho. O segundo é a fabricação do produto e o
terceiro é a sua comercialização.

Enquanto que o primeiro e o t e'r cei ro sao controlados inteira
mente pela grande empresa, o segundo pode ser perfeitamente
assumido por uma outra empresa com capa~idade técnica e admi
nistrativa, deixando à grande empresa a possibilidade de con
centrar-se em problemas de concorr~ncia e mercado, de inova
ção tecnológica, etc. A grande empresa tem portanto, -a opçao
entre "fabricar ou mandar fabricar".

Uma caracterfstica da indústria automobilfstica em particular
e do setor metal-mecânico em geral é a possibilidade de recor
rer a subcontratacões na medida em que a árvore de compone~
tes e subprotessos é complexa. Torna-se viável a exist~ncia



. 89 •

de empresas especializadas tanto na fabricação de partes e
componentes especí~icos como na realização de tarefas ..espec~
ficas (fundição, tratamento térmico,etc). Essa possibilidad~
por ,sua vez, implica na existência de custos adicionais de
coordenação do ~uprimento das peças e componentes.

Vennin, referindo-se ã indústria automobilística na França,
classificou as empresas subcontratadas, produtoras de autop~
ças, em três categorias: grandes empresas (mais de 1.000 fun
cion~rios), médias empresas (de 100 a 1.000 funcion~rios) e p~
que nas empresas (menos de 100 funcion~rios). A paitir do par~
metro tamanho, proctirou caracterizar a posição das empresas
subcontratadas considerando as seguintes características:

estrutura técnica: matriz técnica onde se aplica a estraté
gia da empresa

. domínio da técnica: nível ma~s elevado de domínio técnico
praticado nas relações subcontratante-

,subcontratada. _

. horizonte de tempo: ordem de grandeza da duração real dos
contratos entre subcontratante e subcon
tratada .

. nível de discussão com o subcontratante: nível da hierar
quia da empresa em que se situa a discussã'o entre
subcontratante e subcontratada .

. produtos: o que a subcontratada vende asubcontratante.
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. estrat~gia: funçio assumida pela empresa subcontratada den

tro do sistema de subcontrataçio.

Apesar da heterogeneidade das três categorias de empresas sub

contratadas e da inexistência de uma inserçio perfeita das e~
L

presas nas situações definidas, Vennin montou um quadro com

as posições das empresas subcontratadas a partir de seu tama

nho (Quadro IV).



QUADRO IV

POSIÇÃO DAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS

Tamanho -c, Domínio Horizonte Nível de discusEstrutura da de -das sao com o Produto EstratégiaEmpresas Técnica Técnica Tempo subcontratante

Grandes Fábrica Concepção Alguns Direção Geral Função Diversificação Ianos
Médias Oficina "Know-how" Ano Chefe de Divisão Peça Especializaçãode compras

1

Pequenas Máquina Execução Mês Comprador Hora Sobrevivência

'.~

FONTE: Vennin, B. p. 294.
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De acordo com Vennin, a inserção de uma grande empresa subco~
tratada ~ pl~risetorial. No caso da ind~stria automobilístic~
por 'exemplo, ela se responsabiliza por uma função do veículo,
fabricando peças e componentes segundo as normas da montadora,
por~m com uma tecnologia própria da empresa subcontratada que
pode aplicá-la a outros setores. A autonomia relativa que po~
sui garante uma diversificação ou arrfpliaçãodo seu campo de
atuação de modo que tenha poder no relacionamento, nem sempre
pacffico, com as montadoras.

A m~dia empresa subcontratada € mais especializada e depende~
te das montadoras. Seus principais problemas são a negociação
dos contratos com a contratante e a organização da produção
para sati~fazer suas exig~ncias (normas de qualidade, prazos,
preços, etc), A discussão com as montadoras ocorre no nível
do "know-how" (como fazer) e não no nível da tecnologia. Nes
se caso, a perspectiva de diversificação fora do ramo ~ difí
cil e apresenta poucas chances de sucesso.

Por sua vez, a pequena empres~· subconti~tada se integra ap~
nas marginal e ocasionalmente nessa estrutura industrial, em
geral organizando-se de forma semi-artesanal produzindo peças
e componentes ou prestando serviços em condições pouco
veis e de tipos de processo produtivo pouco evolutivos.

muta

A manutenção dessa estrutura atende os interesses das grandes
empresas que reproduzem por quase toda a economia industrial
o processo de produção que ela própria desenvolveu internamen
te. Dessa forma, a subcontratada é levada a articular grande
parte de sua atividade industrial em função das restrições e
necessidades das grandes empresas industriais.
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CONSIDERAÇOES' ACERCA DA QUESTÃO TECNOLdGICA
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'TeQnologia ~ a Qhave pa~a o Q~e~Qimento
a p~o~pe~idade ~a~ tamb~m ~ uma ameaça
inde~endênQia Qultu~al e ã e~t~utu~a

e
-a

~o

Qial da~ naçõe~ em de~envolvimento. O
~il n~o podea~pi~a~ a uma
c~o de ~egunda Qla~~e, nem deixa~-~e t~an~
6o~ma~ em ~imple~ Qon~umido~ de teQnolog~a
de~envolvida po~ uma ~oQiedade de um nIvel
mate~ial e Qultu~al Qompletamente di6e~e~
te do no~~o. VaI o de~a6io nundamental de
todo~ n5~: e~6o~ca~-~e pa~a implementa~,
numa_luta Qont~a o te.mpo, uma ab~angente
poll.tiQa naQional de de~envolvimento teQno

I
I

lãgiQO ". Olavo Setubal
7C!- Reuni~o

Emp~e~a
Uv:.ido~-;

Vi~Qu~~o p~o6e~ido na
Plená~ia do Con~elho
~ial B~a~il - E~tado~
Outub~o, 1983

/

"Em Qada ~poQa exi~tem palav~a~-Qhave
hoje, teQnologia ~ uma dela~. O pal.~
n~o tem teQnologia p~6p~ia ~ depende

que
do

6o~neQimento exte~no e~tá em po~iç~o de ~n
ne~io~idade".

Jo~~ Mindlin, p~e~idente da Me
tal Le v e , F. S • P ., 1 8 / O6 / 8 3
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Nesse capítulo tratamos de diversos aspectos da mudança tec
nológica. Em primeiro lugar, situamos a tecnologia dentro dos
marcos hist6ricos do período mais recente do capitaiismo mun
dial que levou a internacionalização da'produção industrial
criando países industriais e dependentes. Posteriormente d í scu
timos a evolução dos processos de produção a partir de suas ca
racteristicas técnicas e conceituamos dois parâmetros impo~
tantes (tecnologia e transferência de tecnologia). Depois tra
tamos das possíveis estratégias de uma empresa em termos tec
no16gicos e finalmente levantamos as possibilidades de contri
buição tecnológica das pequenas e médias empresas.

1. Internacionalização da economia, desenvolvimento dependen
te e tecnologia

A introdução de mudanças tecnológicas na indústria automobi
lística (mont~dores e autopeças) deve ser entendida a partir
da compreensão das principais mudanças que ocorrem na econo
mia mundial no transcorrer desse século, particularmente em
sua metade final quando ocorrem reestrut ur acôe s profundas nes
sa indústria e que atingem diretamente inúmeros países, entre
os quais o Brasil.

Após a 11 Guerra Mundial ha um intenso movimento internacio
nal de capitais através da realização de investimentos dire
tos na atividade manufatureira, principalmente originarios
dos EUA, que sai mais fortalecido após a guerra e os pai

ses receptores desses capitais são principalmente os países
europeus e o Japão, reconstruídos na metade final da década
de 40 e durante a década de SO e também inúmeros países da
América Latina e Ásia que até aquele momento eram economias
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dependentes das exportações àe matérias-primas e importavam

grande parte dos bens manufaturados. A industrialização exis

tente nesses países, considerados subdesenvolvidos, em maior

ou menor escala, localiza-se principalmente nos chamados set~

res tradicionais da economia como t~xteis, alimentos, móveis,

etc.

Em um segundo momento, a partir da metade final da decada de

50 há uma intensificação da internacionalização e aumento da

concorr~ncia inter-oligopolista atraves de disseminação de ca

pitais europeus e em menor escala, japoneses por todo o gl~

bo.

Esse processo de internacionalização da produção industrial"

e dirigido por empresas multinacionais que disseminam suas

unidades piodutivas por todo o globo terrestre, para atender

a esses novos mercados.

Inúmeras mudanças tecnológicas permitiram o crescimento do co

mercio internacional a um ritm.9 muito mais intenso do que a

própria produção industrial. A facilidade nas comunicações in

ternacionais, o barateamento dos transportes aé reo e a po ss i.b i

lidade de utilização administrativa dos computadores foram

avan~os fundamentais que contribuiram p~ra a redução do esp~

ço internacional.

Os artigos sofisticados produzidos pela indústria química, au

tomobilística, eletro-eletrônica, etc foram os líderes na ace

leração do crescimento de produção industrial de todos os pai

ses capitalistas.

l
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A expansao mundial dessas emp resas pode ter sido causada por

infimeros fatores. Entre outros, citarfamos a busca de novos

merc~dos no exterior como forma de investir o capital acumula

do internamente, a existência de barreiras protecionistas ca

da vez maiores dificultando a entrada de produtos estrangei.

ros nos países pouco industrializados, a existência de incen

tivos governamentais para a iJ:lplantação de industrias nesses

países como parte de uma polítita de substituição de import!

çoes, ao clima político favorivel devido a alianças estabele·

cidas com solidez e estabilidade garantindo o retorno dos in

vestimentos, a exploração de ~ão de obra barata e produtiva,

etc. Embora, muitas vezes, os mercados nos países que recebe

ram essas empresas fossem bastante restritos devido a distri

buição interna da renda, eles eram suficientemente interessan

tes para justificar esses investimentos.

Charles Albert Michalet considera a existência de duas

tégias bisicas de internacionalização das empresas. A

ra é a estratégia de mercado (comercial) que visa o

estra

primei.

atendi

mento de uma política de substftuição d~ importações por pa!

te dos países receptadores, onde as subsidiirias das empresas

multinacionais são reproduções bastante pr6ximas das matrizes

e produzem artigos com características pou~o diferenciadas

que vão atender ao mercado local. A seguhda estratégia é a de

produção, quando, a partir das vantag~ns da diminuj.ção dos

custos de produção, há um atendimento das necessidades de ou

tros mercados, com a consequente exportação da produção, em

geral, de bens especializados, partes de produtos mais compl~

xos, que necessitam de J:luitamão-de-obra e que serão juntados

a outros componentes para formar o produto final. Comumente,
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verifica-se a utilização de ambas as estratégias. (1)

Uma empresa multinacional deve .combinar três componentes bási
cos (funcional, de produto e geográfico) em sua estrutura or
ganizacional. O componente funcional inclui finanças~ produ
ção, marketing, pesquisa e desenvolvimento, logrstica, recur
sos humanos, etc. O componente de produto envolve a capacida
de de projetar, distribuir, vender, promover linhas especrfi
cas de produtos. O componente geográfico inclui o conhecimen
to pormenorizado dos ambientes culturais, nacionais e r e g i.o

nais.

Chandler e Redlick apresentam um modelo útil para caracteri
zar a estrutura organizacional de uma empresa mu lt i.nac í.onaL.
Esses autores diferenciam três nrveis de administração e toma
da de decisão nessas empresas. "O nrvel mrnimo, se refere -a
administração das operações diárias da empresa, seu funciona
mento dentro do marco estabelecido. O nrvel 11, que surge com
a separação do departamento de direção e do departamento de

t

compras, é responsável pela coordenac âo dos executivos que
atuam no nIv eI 111. As funções do nIv eI I - a administração su
perior - sao a fixação de objetivos e o planejamento" (2). As
atividades do nrvel 111 (centros de produção) estão dissemin~
das por todo o globo, de acordo com a influência dos merc~os,

(1) Michalet, C. A. "The international transfer of technology
and the multinational interprise", Development and
Change, July, 1976, p. 175-193.

(2) Cha nd Ler , A1fred D. e Red1ick, Frit z, "Recent developments
in American Business Administration and their concep
tua1ization" in Business History Review, Spring, 1961~
p. 103-128 in Hymer, Stephen. Empresasmu1tinacionais-
a internacionalização do capital, Rio ·de Janeiro,
Graa1, 1978, p. 50.
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da mio-de-obra, das açoes governamentais locais e das mat~
rias-primas. As atividades de nivel 11, por necessitarem. de
empregados de escritório, sistemas de comunicaçio e informa
çio, tendem a concentrar-se em grandes cidades de determina
dos países. Por sua vez, as atividades denivel I sio mais c:on
centradas, estando próximas do mercado de capitais e do gove~
no nos países sede das matrizes das empresas multinacionais.

A estratégia tecnológica das empresas multinacionais

A tecnologia talvez seja o fator mais importante de barganha
que as empresas multinacionais apresentam aos países em desen
volvimento para justificar o apoio e privilégios que eventual
mente recebem.

Esses países se empenham em adquirir as tecnologias mais avan
çadas, muitas vezes acreditando que poderiam acabar com a p~
breza e atraso existente~atravé~ da ampliaçio da
da ciência aplicada aos processos produtivos.

utilização

Os EUA e alguns países europeus conseguiram desenvolver suas
indústrias no transcorrer do século XIX e suas maiores empr~
sas apresentavam um desenvolvimento tecnológico elevado na me
tade do século XX. Para essas empresas, a inovaçio tecnológl
ca é uma das fontes de maiores vendas e portanto, de maiores
lucros.

Embora as empresas multinacionais nao tenham um papel marcan
te no progresso dos conhecimentos científicos,ou seja, no
surgimento das idéias revolucionárias precursoras de inova
ções tecnológicas aplicadas à produção e até mesmo na introdu
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çao de inovações mais simples, elas estão constantemente de
senvolvendo e introduzindo novos produtos e novos processos,
inicialmente visando com maior ênfase-o mercado mais signifi:
cativo que é o próprio mercado dos países centrais. As motiv~
ções para a inovação (poupança de material, poupança de traba
lho ou poupança de capital), variam de acordo com as condi
ções locais de cada um dos países sede das empresas mu1tina
cionais. (3)

Scherer, citando uma pesquisa do Departamento de Economia da
McGraw-Hil1, mostra que o principal objetivo das empresas in
dustriais em termos de P&D é o desenvolvimento de novos prod~
tos, 41% afirmaram que era a melhoria dos produtos existentes
enquanto que para 14% das empresas era o desenvolvimento de
novos processos. (4)

As atividades de pesquisa e desenvolvimento tendem a estar lo
calizadas próximas ao nível I d.e administração, onde há forte
apoio do setor público, economias de escala devido a utiliza
ção de recursos humanos e materiais q~e se encontram concen
trados nas universidades de elite, centros de pesquisa lig~
dos a indústria ou ao governo, etc e também porque esse merca
do é o primeiro consumidor dos novos produtos desenvolvidos.
Peter Evans, a partir de um estudo de "US Tariff Comission",

(3) "Um estudo do Harvard Multinational Enterprise project s.Q
bre 703 inovações introduzidas nos Estados Unidos de
pois de 1945 verificou que apenas 133 delas fora~ motI
vadas por empresas multinacionais. De 492 inovaçoes i~
troduzidas na Europa e Japão no mesmo período, apenas
107 o foram por empresas multinacionais". Vernon, Ray
mondo Tempestade sobre as multinacionais. Rio de Janel
ro, Zahar, 1980, p . 45.

(4) Scherer, F. M. Industrial market structure and economic
performance. C~icago, Rand McNa11y, 1972. p. 349.
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mostra como essas empresas nao estimulam a atividade de P&D
nos países em desenvolvimento. Informa que "em 1966 as multi
nacionais dedicaram apenas 6% de suas. despesas de pesquisa e
desenvolvimento a esse tipo de atividade, porcentagem muito
inferior ao porcentual de suas vendas fora desses mercados".
(5 )

Alem disso, e importante a manutenção do segredo, fundamen
tal na acirrada concorrência inter-oligopolista e para isso,.
torna-se necessário um quadro de pesquisadores que possam es
tar sob o controle direto e rígido da administração sup~
rior.

o grau de controle da matriz sobre as suas subsidiárias depeE:
de do tipo de estrategia utilizada pela empresa multinacio
rial. Para analisar a difusão da te~nologia, podemos distin
guir duas formas básicas de internacionalização dessas empr~
sas. A primeira e a constituiç~o de s~bsidiárias semi-autôno
mas que penetram os mercados locais e ocasionam uma difusão
de tecnologia principalmente a partir do produto acabado,
não implicando em transferência de tecnologia. A segunda for
ma ê a subsidiária racionalizada que constituiu-se em unida
des produtivas ligadas diretamente às outras, relacionando-
se com o mercado local no sentido de utilizar mão-de-obra,
podendo haver de forma ampla ou restrita, como aliás t amb ém

pode ocorrer na primeira forma, relaçôes com sub-empreiteiras
locais.

(5) Evans, P. A Triplice aliança. Rio de Janeiro, Zahar, 1980,
p . 16O.

l



· 100 .

Ao analisar o processo de transferência de tecnologia pelas
empresas multinacionais e a capacidade de absorção dos países
em desenvolvimento) Charles Albert Michalet chega is segui~
tes conclusões após pesquisa feita em quatro países (Grécia,
Marrocos, Espanha e Costa do Marfim) com um mesmo grupo de
empresas de diversos setores da indústria e países de origem.
(6)

Atividades de Pesquisa e Desenvol~imento: Praticamente' nao
hàviam centros de P&D ligados às subsidiárias basicamente de
vido à especialização da empresa, pois nao seria lucrativo
permitir a expansão de laboratórios de pesquisa além de ser
desnecessário porque os produtos das subsidiárias eram dupli
catas dos fabricantes na matriz, ou ainda menos sofisticados.
Mesmo para o desenv oLvi rae nt o ou diferenciação de produtos,
não hivia necessidade de centros de pesquisa pois para a sub
sidiária era nece~sário apenas zelar pela qualidade e pela
homogeneidade do produto~ Praticamente não havia colaboração
entre a subsidiária e o sistema local de Ciência e Tecnologia
e as relações da subsidiária com a matriz eram cruciais para
o funcionamento da subsidiária pois a contribuição da matriz
variava desde os estudos de viabilidade até a distribuição
do produto incluindo know-how de fabricação, escolha de -ma
quinas, lay-out, etc., definida por contratos de assistência
técnica. A tránsferência de tecnolog~a da matriz para a subsi
diária implica em uma situação de total dependência desta úl
tima pois o conhecimento desenvolvido nunca é adaptado ou o e

(6) Michalet, C. A. The transfer of technology by
nal firms and the absorptive capacity of .
countries. Paris, OECD, 1978.

multinacio
developing

~l}l)3ajOB ·V TMV~ V)31011818
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apenas de forma marginal, a condições específicas locais,
tornando a subsidiária um mero executante técnico sem capacida
de real para criação ou inovação apesar de ad~itir que, a par
tir da dimensão dos mercados locais com a possibilidade de di
versificação dos produtos, poderia haver maior independência
t e cno Lô g í.c a .

Técnicas de engenharia e de produção: As técnicas de produção
da matriz e da subsidiária eram praticamente as mesmas, aten
dendo a uma política de padronização e racionalização. O
vel da sofisticação, mecanização, técnicas, ritmo, etc.,

.,nl
-e j

influenciado pela capacidade de produção. A falta de determi
nados tipos de mão-de-obra impede a introdução de técnicas
mais avançadas. A estratégia de internacionalização lmpoe a
padronização da prodtição superando as vantagens do uso inten
sivo de mão-de-obra, que é mais barata, representando, de
qualquer forma, uma vantagem significativa já que a produtivi
dade no centro e na periferia e praticamente a mesma.

Treinamento e Pessoal: O recrutamento e treinamento de pe~
soaI local é um dos meios mais importantes para a transferên
cia de tecnologia atraves das multinacionais, principalmente
de media e alta administração. Há problemas com relação
mão-de-obra qualificada (mecânicos, eletricistas, etc.)
dindo até a introdução de equipamentos mais sofisticados
não há problema quanto ao pessoal sem qualificação.

-a
imp~

e

Fornecedores locais: Com exceçao do setor automobilístico, as
empresas multinacionais usam pouco os fornecedores locais e·
quando usam uma parte ou componente de um produto final, exi
gem-no dentro de normas de qualidade definidas pela - .p r op r a a
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matriz. Muito frequentemente, estabelece-se uma rede interna

cional de fornecedores para as empresas multinacionais, e

quando é escolhido uma empresa local para o fornecimento de

peças, partes ou componentes, as firmas multinacionais em sua

maioria fornecem algum tipo de assistência técnica pelo menos

nos problemas relativos à escala de produção. Nem sempre ha

~iam fornecedores locais suficientes, tanto por falta de cap~

cidade técnica para satisfazer as exigências de empresa muI

tinacional corno pelos maiores custos de produção dos' produt~

res locais quando comparados aos custos dos produtos estran

geiros. A contribuição tecnológica das multinacionais como con
1

j

surnidores de fornecedores locais não os capacita a conseguir

real controle sobre os conhecimentos técnicos,na medida em

que ele é dividido em pequenas porções e rigorosamente padro

nizado, envolvendo um trabalho meramente repetitivo, sem en

corajar a inovação. A atuação governamental é fundamental no

sentido de aumentar a proporção da participação local.

Compradores locais: Os compradores recebem assistêricia técni

ca para a instalação, manutenção ou venda de equipamento. Em

alguns setores, a contribuição é maior com uma real dissemi

nação da tecnologia através do ensino de novos processos de .

produção e o contato é quase sempre no sentido de ensinar o

uso apropriado de determinado produto.

São inúmeras as consequências do processo de internacionali

zação sobre as economias dos países do Terceiro Mundo. No ca

so brasileiro, antes da entrada maciça de capitais estrangel

ros aplicados na indústria, o país apresentava dificuldades

para desenvolver sua indústria. Evans sintetiza adequadame~

te o período em que o país dependia da importação de produtos
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manufaturados da Inglaterra. "A dependência clássica limitava

a possibilidade de crescimento industrial porque criava um

mercado interno bastante precário e porque deixava para os

britânicos a maior parte do excedente ... , através da depe~

dência extrema dos .produtos importados estava a falta de .uma

indGstria local e atrás de ambas estava ·a ausência de uma

distribuição de renda proporcionada pela economia primária de

exportação". (7)

Os investimentos diretos realizados pelas empresas multinacio

nais no Brasil possibilitam o controle sobre todas as ativida

des fundamentais dessas subsidiárias atraves dos canais dire

J

i

tos onde fluem as informações e as decisões tomadas interna

mente dentro das hierarquias das organizações burocráticas

multinacionais. De acordo com Evans, "o investidor direto

tem poder em relação ao local onde os equipamentos e insumos

sao comprados, quais os artigos produzidos, como se organiza o

processo de produção, onde e a quem as mercadoreas são vendi

das, etc". (8)

A implantação de unidades produtoras de artigos manufaturados

no país nao cessou ou ~esmo reduziu as importações, mas

mudou o tipo de bens importados, que passaram a se constituir

de máquinas e equipamentos, insumos intermediários, combustí

veis, etc. Alem disso, lucros, pagamentos de juros, royaltie~

assistência tecnica, etc, crescem intensamente, como no caso

da indústria automobilística. "As empresas componentes do se

tor automobilístico tem optado pelas remessas a título de p~

(7) Evans, P. op. cit, p. 63.
(8) Idem, p , 79.8O •
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gamento da importação de tecnologia,.porque estas apresentam
amplas vantagens em relação às remessas declaradas de lucros
e dividendos ... as despesas de assistência tecnica, científi.
ca e ·administrativa, etc, podem ser reduzidas nos cinco pri.
meiros anos de funcionamento da empresa ou da introdução de
processo especial de produção, quando demonstrada sua necessi
dade podendo este prazo ser prorrogado por mais cinco anos".
(9). As grandes montadoras estão sempre entre as empresas es
trangeiras que mais importam, apesar dos grandes planos de na
cionalização empreendidos.

De acordo com· Cardoso e Faletto,"os ~etores industriais inter
nos tem campos novos para os investimentos, pois o processo

.substitutivo provoca uma especie de bola de neve já que cada
p!oduto terminado que se começa a fabricar estimula a subs

tituição progressiva de suas partes e componentes, ate chegar
a um ponto em"que, de fato, s6 que requer a importação de
produtos que implicam uma tecnoíogia muito desenvolvida ou ma
terias-primas inexistentes no país". (10)

Internamente às economias receptoras dessas inversões, atende
-se a inúmeros interesses de setores das classes dominantes

e mesmo das classes medias que se beneficiam com a mu1tiplic~
ção de empregos relativamente bem remunerados na burocracia em
presaria1, privada ou estatal e com a possibilidade de acesso
ao consumo de produtos industriais.

(la)

Hidro Brasileira. Aspectos estruturais do desenvolvimento
da economia paulista: a indústria automobilística. Re
1at6rio Finep, p. 24.

Cardoso, F. H. e Fa1etto, E. Dependência e desenvolvimen
to na America Latina. Rio de Janeiro, Zahar, 1977. p~
123.

(9)
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Cardoso e Faletto consideram que essas mudanças estruturais
ocorridas nos países da periferia não superam a dependência,
mas fazem com que ela assuma um novo caráter onde o fator tec
nológico e organizacional passa a ter um significado funda
mental, embora não seja o determinante de um processo que
depende prioritariamente das alianças políticas estabelecidas.

"Esse processo ocorre quando nas economias periférlcas organi
za-se a produção industrial dos s~tores dinãmicos. da etonomia.
moderna, basicamente as indústrias químicas, eletrônicas e a~
tomotrizes e quando se reorganiza a antiga produção indus
trial a partir de novas técnicas produtivas. Essa revolução
industrial de novo tipo conduz a uma reorganização administra
tiva,tecriológica e financeira que implica a reordenação das
formas de controle social e político. Mesmo nesse caso, não é
a nova tecnologia em si mesma, nem sequer o envio de novos ca
pitais externos no plano puramente econômico, que propiciam,
provocam ou dão sentido ao curso do desenvolvimento. São os
esquemas políticos que servem de intermediários ativos entre
um determinado estádio de evo Luç âo econôm í ca, organizatória e
tecnológica e a dinâmica global das sociedades. ~ certo que
o início de um processo moderno de industrialização nas na
ções periféricas supõe consideráveis remessas de capital e
uma numerosa sorna de conhecimentos tecnológicos e graus avan
çados de orgariização empresarial, os quais implicam desenvol
vimento científico, complexidade crescente e diferenciação
da estrutura social, acumulação e investimentos préviosll

• (11)

(11) Idem, p. 128.
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E continuam esses autores a apontar as consequências desse
processo de transformação das estruturas produtivas dos
ses receptores dos investimentos diret'os das empresas estran
geiras nas atividades manufatureiras. "O tipo de concorrência
imposto pelo 'mercado aberto', as normas de qualidade indus
trial e de produtividade, a magnitude dos investimentos requ~
ridos, os padrões de consumo criados obrigam a determinadas
formas de organização e controle da produção cujas repercu~
sões afetam o conjunto da economia. Nesse sentido, .' através
dos capitais, da técnica e da organização transferidos do ex
terior inaugura-se um novo eixo de ordenação da economia na
cional. Quando essa revolução não se realiza sob a direção
da sociedade nacional, ela implica, é certo que em um plano
mais complexo,' um novo tipo de dependência". (12)

A homogeneização dos sistemas produtivos leva a unificação ~s
mercados a nivel mundial, tendendo a ser superados os obsti
culos nacionais existentes com a permanência de .padrões de
consumo especificos a partir de cada uma das culturas lo
cais.

Mesmo considerando-se a aliança politica entre as elites domi
nantes locais e a direção de empresas multinacionais, não são
eliminados alguns conflitos que decorrem de uma racionalidade
mundial da empresa estrangeira e uma racionalidade nacionalis
ta que enfatiza mais a capacidade de acumulação local. Um
dos principais focos de disputa, é, sem dúvida, a tecnolo

(12) Idem, p. 129.



gla, na medida em que e um fator de barganha das multina
e que é desejado pelos países da periferia, prig

cipalmente pelos mais industrializados ..
cionais

De acordo com Evans, lias melhores cartas das multinacionais
são tecnológicas ... f por isso que as multinacionais se in
teressam em impedir a dispersão das operações de pesquisa e
desenvolvimento. E também por essa razão que se interessam p~
la padronização do consumo no maior número de mercados po~
sível. Como os padrões de consumo (especialmente entre os con
sumidores de renda suficiente para ter importância) se estão
tornando cada vez mais homogêneos em ritmo rápido, enquanto
o controle das multinacionais sobre o conhecimento novo está
diminuindo lentamente, a tecn6logia continua sendo um trunfo
importante na maioria das indústrias". (13)

Esse tipo de desenvolvimento contribui para manter e em aI
guns casos intensificar a exclusão social. A própria forma
como ocorre a incorporação de tecnologia limita as possibi.

lidades de incorporação de maiores contingentes populares aos
processos de produção e consumo, problema solucionado em pa~
te pela intensificação do intercâmbio entre as próprias un i da

• r .

des produtivas, p~la intervenção do Estado como comprador e
consumidor e pelo aumento das exportações dos produtos indus
tr~alizados para os países centrais e para outros países do
Terceiro Mundo menos desenvolvidos industrialmente.

Celso Furtado mostra que a tecnologia importada poupa mao-

(13) Evans, P. ·op cit, 181.

l
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de-obra e nao gera empregos. Ao comparar o papel do desenvol
vimento tecnológico ocorrido nos países centrais e nos países
perif~ricos, assinala anomalias nas formas de absorção do
progresso tecnológico pela periferia industrializada. Para
ele, a revolução industrial asswniu duas formas básicas. A
primeira diz respeito i transformação de t~cnicas produtivas,
inicialmente nas manufaturas e nos meios de transporte e a
segunda diz respeito a modificações nos padrões de consumo.
Por~m quando a tecnologia ~ assimilada de forma desigual,.
priorizando-se a ampliação do consumo em prejuízo de melho
rias dos processos produtivos, a industrialização benéficia
uma minoria dessas populações. Segundo Furtado, "o progresso
tecnológico serviu muito mais para modernizar os hábitos de
consumo do que para transformar os proces~os produtivos" ..(14)

Nesse sentido, as empresas multinacionais priorizariam as ino
vações de produtos em prejuízo de inovações dos processos pr~
dutivos, que cont ribui riam para elevar a produtividade, p rodu
çao e potencialmente poderiam permitir a ampliação dos. merca

sistemas industriais dos -e:dos internos. Afirma que como os pa~
e importaçõesses subdesenvolvidos nasceram p'ara substituir e

passaram, em seguida, a reproduzir, ainda que em miniatura,

o fluxo de novos produtos das economias desenvolvidas, as no
vas formas de dependência surgiram e se consolidaram sem en
contrar maiores resistências. "As filiais das grandes empr~
sas já dispunham, ao nascer, de um código gen~tico que as ca
pacitava a realizar com eficiê.ncia a substituição de Lmpo rt a

(14) Furtado, Celso. Análise do modelo brasileiro, Rio de Ja
neiro, Civilização Brasileira, 1975, p. 11
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çoes, e se beneficiavam diret~mente das mutações que vem ocor
rendo na casa matriz". (15)

Dessa forma, mesmo ocorrendo a modernização dos hibitos de

consumo, e da tecnologia, esse processo é conduzido pelas em

presas estrangeiras que, restringem seu mercado apenas às pa~

celas superiores da população, com padrões de consumo e nível

de renda próximos dos países centrais e apenas transferem equi

pamentos e mâquí nas e,n âo o conhecimento t é cn í co que' continua

restrito às 'matrizes, o que sem dúvida, não atende as massas

populares e nao contribui para a autonomia tecnológica do
.•.

p a i s ,

A incerteza do retorno do capital investido em P&D leva a um

crescente envolvimento do governo para criar infra-estrutura

e diminuir as incertezas do mercado. Em economias subdesen

volvidas, as empresas podem basear-se fundamental ou inteira

mente em uma estrutura industrial que depende de estratégias

empresariais que nã6 priorizam os investimentos em P&D.

o desenvolvimento econômico e industrial baseados na dependê~

cia enfrenta sérios obstáculos quando se chega a um momento

em que há um conflito entre a necessidade de reduzir o custo

da mão-de-obra no sentido de favorecer acompetitividade do

produto no mercado externo e a necessidade de distribuir a

renda para permitir um aumento do mercado interno.

-De acordo com Freeman, "o esforço inovador que e dirigido em

(15) Idem, p . l4.
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direção a satisfação das necessidades dos consumidores tende
a ser "desviado" em direção aos grupos de renda mais alta. As
pessoas mais pobres não tem mais recursos do que os -necessa
rios para satisfazer suas necessidades básicas e nao podem p~
gar os preços elev~dos, em geral rentáveis, nos estágios ini
ciais de um novo produto ... Pessoas e em~resas mais ricas e
podem se dar ao luxo de introduzir novos "gastos" e assumir
maiores riscos". (30)

A má distribuição internacional de renda reflete-se sobre o
sistema de P&D. Mais de 95% dos recursos investidos em P&D

I
I

I
I

concentra-se nos países desenvolvidos, dirigido para a satis
fação das necessidades desses países, o que significa que,
muitos poucos recursos são destinados a satisfação dos inte
resses e necessidades da maioria dos habitantes do globo.

Para assimilar a indiscriminada importação de tecnologia que
prov~m das grandes empresas multinacionais, ~ necessário que
os países em desenvolvimento tenham alguma capacidade em P&D,
mesmo que seja fundamentalmente adaptativa.

(

2. Evolução e características dos processos de produçio in
dustrial

As formas encontradas pelo homem para transform~r, a partir
de instrumentos apropriados, mat~rias-primas em produtos fi
nais com características físicas e químicas diferentes, va
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riam de acordo com o desenvolvimento da sociedade, tipo de in
dústria e de empresa.

A maneira malS simples de classificar os sistemas de prod~
ção é a sua divisão em sistemas intermitentes e.sistemas con
tínuos. Os sistemas de produção intermitente são aqueles em
que as transformações ocorrem a partir de sucessivas oper~
ções realizadas em diferentes postos de trabalho e os .ins umos,
matérias-primas e produtos semi-acabados podem ser perfeit~
mente distintos dos produtos finais, Por sua vez, nos siste
mas de produção contínuo há transformações sucessivas, sem
interrupções e sem a intervenção direta da força de trabalho
humana, onde a matéria-prima e outros insumos não podem ser

.divididos em unidades separadas e distintas.

Ray Wild prefere classificar os sistemas de produção em tr~s
tipos; "unitário", em lotes e em massa, a partir do grau de
repetitividade. das operações envolvidas (17). Enquanto a pr~
dução "unitária" se constituiria em um sistema intermitente,
a produção em massa seria um sistema contínuo. A produção em
lotes estaria no espaço intermediário entre as duas categ~
rias básicas. O quadro V ilustra essa classificação e regl~
tra ainda a influência da quantidade e variedade da produção
sobre os tipos de sistema.

(17) Wild, Ray , Ma ss production management. John Wiley & Sons ~
.1979.
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QUADRO V

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE PRODUÇÃO

------~ 1:,....,....------

aumento da
quantidade
de produtos

aumento da
variedade
dos produtos

...PRODUÇÃO EM MASSA

PRODUÇÃO EM LOTES

PRODUÇÃO "UNITÁRIA"

------------------>
grau de repetitividade

de operaçoes

FONTE: Wild, Ray. Mass production management, p. 5.

Os Processos de Produção Unitária e em Lotes

Esses tipos de processos de produção em geral tratam de

de variedade de produtos que passam por inúmeros

sos, dependentes da intervenção direta da mão-de-obra em

tens idade que varia de acordo com o nível tecnológico da

graE;

subproce~

in

quina ou equipamento utilizado.

-ma

O produto final pode ser constituído pela montagem de uma in

finidade de subconjuntos, que por sua vez, podem ter monta

gens próprias. A possibilidade da produção descentralizada de
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itens padronizados tem um impacto sobre os custos de fabri
caça0 atrav~s da obtenção de economias de escala a partir de
um determinado volume de produção ou ainda na
de subcontratações específicas.

viabilização

- .Uma parte significativa das maqulnas e ferramentas utiliza
das são de caráter multiplo e universal e operam para a fabri
cação de uma grande variedade de produtos finais, com diferen
tes modelos e especificações de um mesmo produto.

Esse sistema, se por um lado, garante flexibilidade organiz~
cional na administração da produção, por outro, significa o
acumulo de tempos mortos e deseconomias de escala.

Em muitos casos, dependendo do tipo de mercado, o equipamento
pode ser especialmente projetado para fabricar famílias esp~
crficas de peças em grandes quantidades, prejudicando a flexi
bilidade mas minimizando. o problema dos tempos mortos e econo
mias de escala.

As possibilidades de opçoes intermediárias sao inumeras, va
riando desde a combinação de equ i.p arne ntos tradicionais com
sistemas automáticos ou semi-automáticos de manuseio e trans
porte de materiais at~ grupos de máquina~ programáveis prod~
zindo lotes grandes ou pequenos.

As atividades básicas de transformação da matéria-prima sao
constituídas das seguintes etapas: a preparação de máquinas
que é a realização de todas as ações - .necessarlas para poder
efetuar a transformação, a carga e descarga da peça na máqui
na, a transformação propriamente dita e os controles (qualid~
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de, produção, etc).

De modo geral, as empresas que trabalhim sob esse sistema de
produção acionam suas instalações a partir de encomendas rea
lizadas por outras empresas e marginalmente produzem para es
toque e, mesmo assim, uma grande variedade de produtos. A fIe
xibilidade do processo produtivo permite o atendimento das
demandas especificas dos clientes.

Por outro lado, a flexibilidade, alem dos problemas já mencio
nados, dificulta as funções de planejamento, pro~ramação e
controle da produção. Em particular, a programação da prod~
ção torna-se mais complexa pelas inúmeras seqUências possi
veis de operações, numero elevado de operações, necessiqades
adicionais para cada operação especifica, etc.

Jorge Katz considera ~s seguintes formas básicas de produção
na industria metal-mecânica, exemplo tradicional de processo
de produção unitária ou em lotes. (18)

a) produção sob encomenda ou por ordens individuais. As empr~
sas são organizadas sob a forma de of~cina e sua linha de
produtos em geral ê bastante extensa

b) produção seriada em lotes pequenos. Também funciona sob a
forma de oficina, onde seções ou departamentos executam de
terminadas tarefas. Cada uma das seçoes emprega equipame~

(18) Katz, Jorge. Cambio tecnologico en la industriametal-
mecânica latino americana BID/CEPAL, Julho, 1982.
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tos universais e mão-de-obra qualificada. Neste tipo de or
ganização diminui em termos relativos o tempo de prepar!
çio de miquinas, anterior i t~refa de transformação dos
metais e aumenta, também em termos relativos, o tempo de
transformação. Por sua vez, o caráter fragmentado da prod~
çio pode levar a empresa a "linearizar" a produção através
de mudanças no lay-out.

c) produção em grandes lotes: Essa forma de produção em massa,.
a ser discutida posteriormente, implica na produção contí
nua de produtos homogêneos através de grupos
dos de miquinas.

especializa

Os Proces~os de produção em massa

A produção em massa é a fabricação de produtos em grames quaE
tidades atraves de instalações projetadas para esse fim. Não
significa simplesmente uma produção em grande escala, pois i~
so pode ser conseguido pela utilização mais intensa do traba
lho humano e da mecanização. Sua obtenção ocorre pela adoção
de novos princípios utilizados na produção industrial. A pr~
dução em massa pode ser de dois tipos bisicos; o fluxo de pr~
dução de itens discretos e o fluxo contínuo.

As pré-condições para a produção em massa de itens discretos
são a existência de uma demanda elevada e de um elevado nível
de desenvolvimento da mecanização e da divisão do trabalho na
indústria.

A mecanização aumenta a produtividade do trabalho e permite a
ampliação das escalas de produção, ritmos mais intensos,
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maior precisão e redução da dependência da força de trabalho
a nível de operação das máquinas.

o quadro VI mostra o desenvolvimento histórico da produção em
massa de ítens discretos a partir das inovações tecno16gicas
introduzidas nos processos de produção industrial.

QUADRO VI

DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA PARA A PRODUÇÃO
EM MASSA DE ITENS DISCRETOS

[CDmputação

IMecanização -------------------------- AutomaçaD]

Produção em
quantidade

____ lProduç~oem
'.. fluxo'

Intercambialidade

1700 1750 1800 1850 1900 1950

FONTE: Ray Wi1d. ~ Mass production Management, p. 12.

O fluxo eficiente de trabalho, matérias-primas, insumos,
etc, a transferência rápida de materiais após cada operaçao,
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a racionalização e padronização do projeto do produto sao aI

guns aspectos técnicos relevantes da produçao em massa.

A importãncia de fluxos eficientes de produtos e materiais en
tre as operações aumenta na medida em que .e a garantia de con
tinuidade das linhas de produção. As partes ou materiais ne
cessários em cada um dos vários estágios devem estar disponi
veis no momento e local apropriados. A falha no sistema de su
primentos em qualquer ponto da linha de produção leva rapid~
mente à sua paralisação.

I
J

3. Conceitos de tecnologia e transfer~ncia de tecnologia

~ importante explicitar os conceitos de tecnologia e transfe
r~ncia de tecnologia que vamos utilizar.

A idéia de inovação tecnológica implícita em Schumpter carac
teriza-se fundamentalmente pelo fato de constituir-se em uma
novidade introduzida a nível mundial, a partir da possibili.
dade de aplicação do conhecimento científico à produção, re
presentando urna solução diferente e bem sucedida d= um probl~
ma no processo de produção. Ele concebe a inovação tecnológi.
ca em três etapas: invenção, inovação e difusão ou imltação.
Invenção é o ato de conceber um novo produto ou processo e a
resolução dos problemas técnicos associados à sua aplicação.
Inovação envolve as funções empresariais necessárias para por
em prática uma possibilidade tecnica corno por exemplo, a ide~
tificação do mercado, o levantamento dos fundos necessários,
a constituiçãoda nova organização, etc. A imitação ou difu

-são ê o estágio no qual o novo produto ou processo e dissemi
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nado. (19)

Scherer, por sua vez, prefere considerar a exist~ncia de qu~
tro funções básicas no processo tecnológico: . -lnvençao, empr~
endimento, investimento e desenvolvimento. A primeira função,
a invenção, envolve o ato de "insight" para que novas possibi.
lidades t~cnicas sejam definidas. A função de desenvolvimento
é a seqU~ncia detalhada de atividades t~cnicas, inclusive te~
tes feitos com base em tentativas, atrav~s da qual aperfei.
çoa-se a id~ia original de modo a torná-la apropriada para a
utilização comercial. A função de empreendimento signif~ca de
cidir pela implantação do projeto, sua organização e a obten

I
I

ção dos recursos necessários. Finalmente, a função investimen
to ~ o ato de dispor dos recursos para o empreendimento. (20)

Utterback ao dintinguir invenção de inovação, afirma que essa
última "refere-sea tecnologia realmente utilizada ou aplicada
pela primeira vez" (21). O processo de inovação.~ visto por
ele como tendo tr~s fases: a geraçao de uma id~ia, o desenvo1
vimento e a implantação e difusão.

Labini preferiu consid~rar tr~s tipos de inovação: a produção
de um novo bem, a variação dos coeficientes t~cnicos na prod~
çã6 dos já existentes e variação na qualidade dos produtos.
(22)

(19)Schumpeter, J. A. Teor ia do desenvol vimen to econo rmco . São
Paulo, Abril, 1983.

(20) Scherer, F. M. op. cit. p. 350.
(21) Utterback, James. Innovation in industry and the diffusion

of technology. Science, Feb rua ry , 1983, p621.
(22) Labini, Paolo S. Oligopolio e progresso t~cnico. São Pau

lo, Forense, 1980.

'l
I
I
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Nuno 'Figueiredo conceitua tecnologia ou conhecimento t~cnico
como "a soma dos conhecimentos de natureza científica aplic~
da ou de natureza t~cnica que se requerem para a implantação
e o funcionamento de uma dada atividade industrial" (23). Nes
sa definição ele engloba as técnicas de organização das em
presas, de natureza econ6mica e administrativa, além das pur~
mente técnicas relacionadas aos processos e produtos.

Hollander (24) em seu importante estudo das plantas produt~
ras de rayon da Du Pont nos EUA mostra que as mudanças tecno
16gicas empreendidas de forma incrementaI, constantese restri

,tas a pequenas partes do processo de'produção pelo
pessoal ligado diretamente às atividades operacionais

pr6prio
foram

mais significativas do que as mudanças empreendidas pela org~
nização .formal voltada para a pesquisa na empresa.

o conceito de.mudança tecno16gica com o qual trabalharemos
envolve modificações que ocorrem a nível de:

. mix de produtos (in~rodução de nova~ linhas de produtos,
diversificação da linha atual de produtos, mudanças de qu~
lidade)

. capacidade de produção das instalações (ampliação ou dimi
nuição,através de novas máquinas e processos e/ou modifica
çoes nas máquinas e processos)

(23) Figueiredo, Nuno F. A transferência de tecnologia no de
senvolvimento industrial do Brasil. Rio de Janeiro,
s~rie monografica n9 7, IPEA/INPES, 1972.

(24) Hollander, S. The Sources of incresead efficiency: a
study of Du Pont Rayon Plants, The MITPress, Cambridge,
MaSsachussets, 1965.
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. mix de matérias-primas (induzidas pelos fornecedores ou p~

lo mercado)

técnicas de gestão e organização da empresa, em particular,

daquelas diretamente vinculadas ao processo produtivo

. qualificação e formação de mão-de-obra.

~ importante acentuar a diferença entre técnica e tecnologia.

Vennin et alii conceituam a técnica como "o conjunto de prQ

cedimentos para produzir um trabalho em obter um resultado I
J

determinado" (25). Vârgas afirma que "técnica e a maneira de

executar o trabalho (mecânico e/ou humano) de forma a reprod~

zir um mesmo efeito transformador ou criador". (26).

Para Vennin et alii tecnologia significa a escolha entre di

ferentes tipos de máquinas e organização da produção a partir

dessas máquinas além das técnicas de gestão e organização da

empresa e qualificação e formaçãQ de mão-de-obra. Tecnologia

é o estudo das técnicas, praticado formalmente em uma empresa

por um corpo técnico específico na perspectiva de reproduzir

e intensificar o proce$so de acumulação de capital da empr~

sa.

Transferência de tecnologia, da forma como é comumente vista,

significa a implantação de um conjunto de técnicas a uma unl

(25) Vennin, B. et alii. Petites et moyennes enterprises in
dustrielles et transfert de tecnologie. CORDES/Conseil
et Diveloppment, Out, 1979.

(26) Vargas, N. A tecnologia é de deus ou do diabo - visões e
conceitos de tecnologia. COPPE, UFRJ, 1982, mimeo,p.8.
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dade de produção por um agente difusor. Dessa forma, confun

de-se transferência de técnicas com transferência de tecnolo

gia, pois na realidade nao se transfere a capacidade de conce

ber as mudanças propostas, ou seja, os absorvedores de tecno

logia compram o "know-how" mas não'tem o "know-why".

Há transferência de tecnologia quando um conhecimento desen

volvido sistematicamente por um grupo ou instituição passa a

constituir parte integrante da atuação de outros grupos ou

instituições, quando um grupo de homens ~ertencentes a uma or

ganização são efetivamente capaz~s de assumir dentro de condi

ções julgadas satisfat6rias uma ou mais funções ligadas a

uma técnica determinada. Por princípio, supoe-se que esse pr~

cesso seja temporário, ao menos no tipo de tecnologia envolvi

do, visto que o receptor deve adquirir condições para pro~

seguir de forma autônoma o seu processo de

tecno16gico.

desenvolvimento

4. Estratégia Tecno16gica das Empresas

Uma empresa tem diferentes estratégias possíveis de serem se

guidas quanto à mudança tecno16gica. A atividade inovadora da

empresa está circunscrita às possibilidades do mercado, à ca

racterística de seu produto e à sua pr6pria hist6ria (circuns

tâncias da fundação, empresários, mudanças na propriedade,

absorção de técnicos, associa~ões com outras empresas, ~tc),

assim como as características do desenvolvimento da ciência e

tecnologia.

A mudança tecnológica é fundamental para o crescimento da em

presa e para o enfrentamerito da concorrência, capac{tando a
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empresa a adaptar-se às mudanças de mercado ou, conforme o
caso, influenciá-lo diretamente.

Cristopher Freeman (27) montou uma tipologia de se1S possi

veis estratégias empresariais face"à mudança tecnológica. Fr~
qUentemente as empresas adotam uma ou mais estratégias para
sobreviver e crescer. Embora, comotoda a tipologia, seja arbi
triria e simplificadora das inGmeras possiveis estratégias
ela nos parece extremamente Gtil para a compreensão das
rias estratégias tecnológicas assumidas pelas empresas,

~va
em

particular do ramo de autopeças.

A primeira estratégia definida é a ofensiva. Para ele, essa
estratégia é uma tentativa de obtenção de liderança técnica e
de mercado através da liderança da empresa no lançamento de
novos produtos. Esse tipo de estratégia faz com que essas em
presas baseiem-se, em grande parte, em uma forte atividade de
Pesquisa e Desenvolvimento e um- relacionamento estreito com
os sistemas de Ciência e Tecnologia ou ainda, recrutando indi
viduos importantes (cientistas e técnicos), recorrendo a em
presas de consultoria especializada e outras formas de gerar
informaç6es técnicas. As empresas que se utilizam dessa estra
tégia prestam atenção especial à proteção de patentes porque
querem ser a primeira empresa a lançar o novo produto ou 1m
plantar o novo processo e esperam com isso, obter lucros mono
pólicos para poder cobrir as despesas com P&D.

As funções tecnológicas mais criticas para a empresa que bus
ca uma estratégia ofensiva de mudança tecnológica sao as rela

(27) Freeman, C.op. cito
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tivas ao trabalho de desenvolvimento experimental (engenh~
ria de projeto e pesquisa aplicada) pois uma empresa interes
sada em manter-se na vanguarda da introdução de novos prod~
tos e processos deve ter uma elevada capacidade de resolução
de problemas no projeto, construção e teste de protótipos e
plantas piloto. As diversas funções comomarketing, propaga~
da, programaçao e controle de produção, etc, devem ser cumpri:
das eficientemente, porém, o aspecto mais importante é o com
promisso com a pesquisa aplicada e o desenvolvimento' experi:
mental.

I,
A empresa ofensiva precisa de bons cientistas, técnicos e
tecnólogos. Em geral, são empresas intensivas em pessoal qu~
lificado e a ger-a ç â o e processamento, de informação ocupa pa,!
cela substancial da força de trabalho. Deve ser capaz também
de educar adequadamente seus clientes.

A segunda estratégia possível é a defensiva. A diferença en
tre essa estratégia e a ofensiva não é a inexist~n~ia de P&D
mas a diferença quanto a natureza e a oportunidade das mudan
ças tecnológicas. A empresa defensiva nao quer ser a primeira
no mundo mas também não quer ser ultrapassada em termos tecn~
lógicos. Ela escolhe esse tipo de estratégia porque evita ris
cos exagerados e pode aproveitar o~ erros cometidos pelos con
correntes e apesar de ser carente em termos de aplicações
da pesquisa à produção, muitas vezes e muito forte em marke
ting e em engenharia de produção. Esse tipo de estratégia co
mumente ocorre em mercados oligopolizados onde a forma bãsi
ca de concorr~ncia e crescimento é a diferenciação de prod~
to. Dessa forma, essas empresas reagem e adaptam-se as mudan
ças tecnológic~s introduzidas por seus concorrentes mais ino
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vadores através do projeto de modelos pelo menos tão bons

quanto os pioneiros e, se possível, deve incorporar alguns

avanços técnicos que diferenciam seu produto, talvez a wn cus

to menor.

As patentes, embora importantes, tem um caráter diferente,

pois ao invés de serem um método de proteger uma liderança e

manter uma posição de monopólio são na realidade, uma forma

de possibilitar uma posição de barganha para enfraquecer o

monopólio.

Embora em graU menor do que as empresas com estratégia ofensi

va, as empresas defensivas tem que manter ~la estrutura técni

ca bem qualificada, com velocidade na tomada de decisão. Por

stia vezi a organização de vendas, propaganda e assistência

técnica assumem uma importância fundamental para assegurar pa.!.

celas significativas do mercado.

-Finalmente, o inovador defensivo nao se propoe a reproduzir

com exatidão os produtos introduzid~s-pelas empresas

vaso Pretende aproveitar-se dos erros cometidos no lançamento

ofensi

dos produtos (e introdução de 'novos processos) tentando comp~

tir através do estabelecimento de uma patente independente

ou, obtendo uma licença na perspectiva de, utilizando-se de

certo potencial tecnológico, fabricar um produto (ou proce~

so) ainda melhor.

Freeman considera ainda a existência de estratégias imi tat i

vas e dependentes. As empresas imitativas se satisfazem em

permanecer atrás dos líderes em tecnologias estabelecidas, as

vezes, muito atrás. Quando a distância for demasiado grande,
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pode tornar-se desnecess ário us ar uma licença mas ainda -e
útil comprar know-how. Porem, se a distância for reduzida, fre

quentemente torna-se necessário o licenciamento formal e de
liberado e a aquisição de know-how.

A empresa imitativa pode utilizar-se de algumas patentes se

cundárias, mas será um.subproduto de sua atividade e não pa!

te de sua estratégia. Ela tambem pode investir alguns recur

sos para serviços técnicos e treinamento mas serão muito meno

res do que p~ra as empresas ofensivas e defensivas.

As vantagens das empresas imitadoras frente as empresas inov~

doras pode estar na existência de mercados cativos ou em cus

tos menores derivados, às vezes, de vantagens pOlíticas. Por

outro lado, como essas empresas nao precisam investir em P&D,

patentes, treinamento e assistência técnica podem ter vanta

gens em termos de eficiência administrativa e de custos fi

xos. Aliás, a base principal da- estratégia imitadora é, sem

dúvida, a necessidade de eficiência no processo de produção

no sentido de reduçâo .dos custos. A eIDpresa imitadora deve,

portanto, ser muito forte em engenharia de produção e de pr~

jetos pois, mesmo fazendo cópias exatas sob licença, tem que

apresentar baixos custos de produçâo além de possuir um bom

serviço de informaçâo tecnológica e científica para ficar

atualizada sobre mudanças nas tecnicas de produçâo e tambem
no mercado para favorecer a escolha dos produtos a serem imi
tados.

Outra estrategia possível é a dependente, que guarda, toda
via, inúmeras semelhanças com a estratégia imitadora. Há po

rem, uma mudança importante na relação com os clientes.
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De acordo com Freeman, Ituma estratégia dependente envolve a
aceitação de um papel essencialmente subordinado ou satélite
em relação a empresas mais fortes. A firma dependente não te~
ta iniciar ou mesmo imitar mudanças tecnólógicas em seu prod~
to, exceto como resultado de solicitações especfficas de
seus clientes ou de sua matriz. Normalmente dependeri dos
clientes o fornecimento da especificação técnica para o novo
produto e o "conselho" técnico para introduzf-loft. (28)

A maior part~ das grandes empresas dos países industrializados
e, mesmo do Terceiro Mundo, tem um número determinado de em
presas satélites fabricando peças e -componentes ou presta~
do algum tipo de serviço. A empresa adotando uma estratégia
dependente é frequentemente subcontratada ou sub-subcontrata-
da. Perdem quase totalmente a iniciativa no projeto do produ
to e não investem em atividade de P&D.

-Ainda segundo Freeman, "a firma' dependende pura e na realida
de um departamento ou oficina de lima firma maior e muito fre
quentemente tais empresas são compradas pelas grandes. Mas p~
de ser útil para a grande empresa manter esse relacionamento
na medida em que as subcontratações constituem um ftamortece

dorft útil para minimizar o efeito das flutuações da carga de
trabalho da empresa principal. A firma dependente pode dese
jar também manter sua independência formal na medida em que
os proprietários podem pretender uma mudança na situação da
empresa através de uma política de diversificação ou de am
pliaçãó de mercado. Ela pode até apreciar o seu limitado grau

(28) Freeman, C. op. cit ., p. 274.
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de autonomia de que dispõe como uma firma sat~lite p01S, ap~

sar dessa aparente situação frágil, ela pode ter bons lucros

por períodos consideráveis .dev i.do a custos fixos baixos, hab i.

lidade empresarial, conhecimentos t~cnicós específicos ou ou

tras vantagens locais peculiares" .. (29)

As empresas que adotam estrat~gias tradicionais nao mudam o

seu produto porque o mercado não demanda mudanças e a concor

rência não as obriga a isso. A natureza do produto ~ a carac

terística fundamental que diferencia as empresas tradicionais

das dependentes. Enquanto o produto das firmas tradicionais

muda muito pouco, quando muda, as fi~mas dependentes podem

ter alterações constantes nos produtos, por~m, em resposta a

uma iniciativa e a uma especificação vindas de fora.

As empresas tradicionais podem operar sob intensa concorren

cia, muitas vezes aproximando-se do modelo da ~ .concorrenCla

perfeita.

Sua tecnologia ~ frequentemente baseada em qualificações art~

sanais e mesmo em economias altamente industrializadas podem

ter grande poder de sobrevivência. Por~m, na medida em que

sao incapazes de introduzir inovações tecnológicas são vulne

ráveis i concorrência com empresas mais inovadoras e freqlie~

te são expulsas do mercado. De acordo com Freeman, essas em

presas são os "camponeses da indústria".

Há possibilidade de utilização de uma estrat~gia oportunista,

(29) Freeman, C. op. cit., 275.
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ou seja, o aproveitamento das oportunidades sempre existentes
para o lançamento de um novo produto ou·serviço em um mercado
com ripidas e constantes mudanças, nã6 requerendo investimen
tos com P&D ou mesmo projetos complexos. Dessa forma, as em
presas adotando es~a estrat~gia poàem prosperar rapidamente,
podendo obter momentaneamente situações de monop6lio.

A maioria das pequenas e m~dias empresas de autopeças no Bra
sil apresentam estrat~gias imitativas e dependentes na medida
em que não tem iniciativa no desenvolvimento do produto e nao
investem em P&D, como veremos nos capítulos IV e IV.

Algumas grandes empresas podem apresentar estrat~gias ofensi
_vas ou defensivas em virtude do seu grau de especialização e

desenvolvimento tecno16gico e tamb~m da natureza do seus pr~
dutos, podendo propor mudanças às montadoras.

Por~~ devido ao elevado nível de internacionalização da indús
tria automobilística, essas empresas, al~m do investimento em
P&D, frequentemente são obrigadas a_r~correr a tecnologia es
trangeira desenvolvida nas empresas fornecedoras de autopeças
nos países centrais, sede das .morrt ado ras,aproximando-se de
uma estrat~gia dependente.

o Quadro VII mostra as diferentes funções t~cnicas de empr~
sas a partir de cada estrat~gia adotada:



QUADRO VII - ESTRAT~GIAS TECNOLCGICAS DA EMPRESA: FUNÇOES TfcNICAS E CIENTrFICAS DENTRO DA FIRMA

Estra Pesquisa Pesquisa Desenvo1 Engenharié Engenharia Serviços Patentes Informação Educação Previsão a longo-- vimentotégia .Fundamen Aplicada de Proj eto de Produ Técnicos Técnica '" Treina p1anej~'"' e prazo e- Experime.!! -
-tal (design) çao - CQ Científica mento mento do produtotal

Ofensi 4 5 5 5 4. 5 5 4 5 I 5
-

va

Defensi 2 3 5 5 4 3 4 5 4 4
-

va
,

Imita 1 2 3 4 5 2 2 5 3 3
-

tiva

Depe.!! . -1 1 2" 3 5 1 1 3. 3 2 Idente

Tradi 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
-

ciona1

Oport~ 1 1 1 1 1 1 -I .1 1 1
I

nista
I

Variação de 1 a 5; índice fraco (ou nao existente) ou muito forte
FONTE: Freeman, Cristopher. The economics of industrial innovatlon,p. 258.
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s. Pequenas e M~dias Empresas e Tecnologia

A importincia das pequenas e m~dias empresas, em termos de in
tensidade e qualidade de sua contribuição para o desenvolvi
mento tecno16gico ~ acentuada por alguns autores ao passo que
outros preferem imputar à grande empresa a responsabilidade p~
la inovação tecno16gica.

Scher~r mostra que hi uma grande concentração dos recursos
destinados a P&D nas grandes empresas industriais mas que se
analisarmos a contribuição das grandes empresas em termos de
número de patentes, essa participação reduz-se intensamente

(30). Esse autor levanta as seguintes hip6teses para justifi
car esse aparente paradoxo. Inicialmente, considera que ,"a di
visão de trabalho não progrediu suficientemente em muitas em
presas menores para permitir o estabelecimento de programas
formais de pesquisa e desenvolvimento. Seus esforços para
avançar sua tecnologia tendem a ser frequentemente casuais e

realizados por pessoas parcialmente voltadas para isso, -nao
detectados em estatísticas de 'gastos formais com P&D". (31)

Em segundo lugar, esse autor afirma que "as pequenas empresas
podem desempenhar papel importante nos estigios iniciais e
mais inventivos do processo de avanço t écn ico , enquanto as
grandes corporações apresentam vantagens comparativas no de
senvolvimento detalhado que origina relativamente poucas in
vençoes p a.ten t e âve í s!". (32)

(32) Scherer., cit., p , 358
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Analisando as estatísticas americanas de pesquisa e desenvol

vimento por setor industrial· e por tamanho de empresa, Scherer

conclui que a partir de um determinado tamanho de empresa, m~

dido. pelo faturamento, não há praticamente nenhuma contribui

ção da empresa na medida em que aumenta o seu tamanho.

Há porem inúmeros argumentos que enfatizam o papel da grande

empresa no desenvolvimento de inovações tecno16gicas aplic!

das à produção industrial. Os projetos de inovação são caros

e com altas margens de risco, que facilmente poriam em risco

a pr6pria sobrevivência de empresas menores, há economias de

escala no trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizada

nos laborat6rios das grandes empresas e economias de escala

definidas pelas pr6prias dimensões das empresas em outras

áreas da atividade industrial (promoção~ canais de distribui

ção) que fac il itam a penet ração no me rcado com produ to s novos.

Por outro lado~ as desvantageny da grande empresa frente a

inovação tecno16gica devem-se ao fato de que nela, como em to

da a organização buroçrática, deve sey obedecida a hierar

quia, que, nesse caso é bastante extensa. Dessa forma, qual

quer decisão deve percorrer os diferentes níveis de comando,

desde a chefia de um grupo de P&D até chegar ao pr6prio dire

tor de P&D e que como qualquer decisão desse nível envolve re

cursos de diversas ordens e riscos~ além das disputas inter

nas de poder, atingem diretar.1ente os níveis mais altos da

administração, as decisões nem sempre sao tomadas com a devi

da rapidez, podendo ser obstada em um dos níveis da hierar

quia. Além disso as pessoas perdem tempo excessivo em tare

fas burocráticas não vinculados ao trabalho de pesquisa pr~

priamente dito, em particular os pesquisadores mais experie~
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tes que poderiam dar uma contribuição mais decisiva. H~ . -lnu
meros casos onde indivíduos mais criativos e inquietos, nao
se satisfazendo nessas grandes corporaç6es, retiram-se, e,

com algum capital fundam pequenas empresas com grande
da de de inovação.

capaci..

H~ casos, entretanto, onde s6 sao vi~veis asinovaç6es quando
desenvolvidas por grandes empresas da mesma forma em que
inúmeras oportunidades abertas às empresas menores, sem

h~

50

frer concorrência das grandes. I
I

I

Scherer cita inúmeros'estudos empíricos realizados que mostram
que a maioria das inovaç6es ,mais importantes ocorrem fora
dos laboratórios das grandes empresas, feitos ou em pequenas
empresas ou mesmo sob responsabilidade de inventores indivi
duais. (33)

Esse autor considera que as empresas pequenas e os invento
res individuais tem um papel fundamental e at~ mesmo despr~
porcional na geração de id~ias e conceitos dos quais depende
o avanço tecnol6gico. o desenvolvimento dessas idéias ao po~
to de utilidade pr~tic~ normalmente exige um investimento sig

-nificativo de recursos, que, porem, pode muitas veze~ ser as
sumido por empresas menores, restando poucos avanços tecnológicos que
dependem exclusivamente das grandes empresas.

A empresa com atuação em diferentes ~reas apresenta algumas
vantagens em relação a empresas menos diversificadas pois se

(33) Scherer, F. M. op. cit., p.356
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riam capazes de "produzir e vender em uma proporçao maior de

invenções não antecipadas do que uma empresa com uma estreita

linha de produtos e tamb~m apresentam vantagens na pesquisa

e desenvolvimento devido a amplitude de seus interesses peE

mi tir uma proteção .efetiva contra os riscos de erros de qual.

quer projeto ou grupo de projetos de P&D" (34). Em estudos em

p{ricos citados por Scherer, essa relação não parecia tão di

reta, enquanto que outros parecem concordar com as hip6teses

formuladas, o que, na verdade, deixa muita margem de. dúvida,

principalmente em virtude das inúmeras dificuldades metodó15
gicas para comprovar hip6teses formuladas.

Por~m, a contribuição da pequena e m~dia empresa ao desenvol

vimento tecno16gico deve ser situada dentro da estrutura de

mercado. Como vimos no capítulo anterior, a maneira que o se

tor de autopeças no Brasil se insere no mercado não favorece ou estimu

la o desenvolvimento tecnol6gico dessas empresas visto que

elas dependem das montadoras para a definição das caracterÍs

ticas do produto e influem at~ mesmo na determinação dos pr~

cessosde produção, normas de qualidade, e outros aspectos da
gestão da empresa, conforme veremos adiante.

/

(34) Scherer, F. M. op. cit., p. 362.



CAPITULO IV

MUDANÇA TECNOL6GICA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILlsTICA
(MONTADORAS E AUTOPEÇAS)

"o



"FI1.e.que..nte.me.nte.ouvimo.6 c Lt.àn: o v er.ho pl1.oVêfLbio: "te.mpo
ê dinhe.il1.o" ., e.ntl1.e..tanto, be.m poUC.o.6 c.ome.Jtc.,J~ante..óe. pl1.~
6i.6.6ionai.6 qge.m de. ac.ol1.do.
Home.n.6 que.. .6e. que.ixam de. 6a.tta de..te.mpo e. .t4me..ntam que. a
.6e.mana .65 te.nha .6e.te.dia.6, home.n.6 pal1.a 0.6 quai.ó c.inc.o m~
nuto.6 pe.fLdido.6 e.q~iva.te..m a um dolal1. po.óto 6011.a, home.n.6 p~
fLa que.m um pe.que..no atl1.a.6O c.ofLl1.e..6ponde.a 60fLte..6 pl1.e..juZZO.6,
pe.fL.6i.6te.m e.m c.on6iafL-.6e. ao.6 me.io.6 de..tfLan.6pOl1.te. il1.l1.e.gu.t~
fLe..6que. .the..ópl1.opol1.c.iona a c.l1.iac~o p~b.tic.a, quando, .6 e.
e.mpl1.e..ga.ó.6e.muma .6oma mode..6ta na c.ompfLa de. um auto de.. 6u~
cioname.nto pe.fL6e..ito, .6e.. ve.fLiami.6e.nto.6 de. toda a pl1.e..oc.up~
c~o de. pontua.tidade., di.6pondo de. um me.io de. tl1.an.6pohte. .t!!:
XUO.6o, .6e.mpfLe..ao .6e..udi.6pol1.; .6empfLe. pl1.onto, .6e.mpl1.e.. .6e.g!!:
11.0; c.onc.e.bido de. mane.ifLa a e.c.onoYl1izafL te.mpo e. pOl1.tanto
dinhe.ifLo; apto a c.onduzi-.to.6 aonde. que.ifLam e. a 6aze.-.t0.ó
l1.e.gl1.e..ó.óafLa te.mpo, a a.6.óe.gUl1.al1..6ua fLeputac~o de.. pontua.t~
dade.. e. c.on.6e.fLval1..6e.U.6 c..tie.nte..6.óati.ó1e.ito.6 e. e.m boa.ó di.6
p0.6ic5e...ó; bom palLa pe.ILC.OILI1.e.11..6e..m.óolavanc.o.ó c.aminho~ qu~
s e impl1..atic.âve.i.6, palLa oxige.nal1.-.the...óo e...6pz,'tiioc.om um de.
mOl1.ado pa.6.6e.io ao al1. .tivl1.e., 1Le..6taUl1.ando O.ó .6e.u.ó pu.tm5e...6
c.om o tônic.o do.6 tônic.o.ó: o al1. pUl1.o. Se.fL dono da ve...toc.ida
de.! Quando be.m palLe..ca, de...6.ti.óafL.6uave.me..nte. pe...ta.6 umbfLO
.óa.6 ave.nida.ó, ou, c.om uma .te.ve.. pfLe...6.óãode. a.tavanc.a, de..6
viafL o e...6paco de. modo que. e..m11.e..do 11. tudo .6e.. e..66ume.. ... "

Pl1.ime..ifLoan~nc.io da FOl1.d, Vanc.~Pac.kal1.d, A
e..ótfLatêgia do de..6pe.fLdZc.io.

Ana MafLia TOl1.naghi ja apfLe...óe.ntou o novo A.t6a pOfL 6011.a.
AgofLa voc.~ e...ótac.onvidado a c.~nhe..c.e..fLo .6e..uinte..l1.iofL: ban
CO.6 .anatomic.o.ó c.om novo.6 l1.~ve..ótime.nto.6, o paine..t mai.ó c.om
p.te.to da ind~.ótl1.ia automobi.tZ.6tic.a (ja ve..m c.om indic.adol1.
de. de..6ga.óte. da.ó pa.óti.tha.6 do 6fLe..io e.. de. nZve..t de.. õ.te..o do

5motol1.), 11.e..tõgio digita.t no c.on.6o.te. do te..to, c.ãmbio de.
mafLc.ha.6, difLe..cão hidfLau.tic.a, motol1. com duplo c.omando
va.tvula.6, e..mbl1.e.age.mc.om c.omando hidl1.aulic.o.

Re..vi.6ta I.óto ê, 27 de..abl1.i.t de.. 1983

de..



o Fo~d Del Rey S~ala veio ~~aze~ pa~a vo~e uma nova~a~e
go~ia de Sta~ion Wagon.
De um lado, todo~ o~ ~equi~i~o~ de bom go~~o, de a~abamen
~o e de qualidade do Fo~d Del Rey. De out~o, o t~paco,
a ~egu~anca e a ve~~a~ilidade de u~o de um au~ênti~o
S~a~ion Wagon.
S~o mui~a~ a~ inovacõe~ que vo~e ~õ en~on~~a no Del Rey
S~ala e que deixa~~o vo~ê o~gulho~o de ~e~ um.
Como a ex~lu~iva ~~an~mi.6~ão aLLtomcÜi~a e,e.e~~ôni~a, que
6un~iona at~av~.6 de um mi~~op~o~e.6~ado~, p~opo~~ionando
aUa p~e~i.6ão na mudanca de ma~~ha~, o a~ ~ondic.ion.ado,
alZã..6,o p~imei~o ex~lu~ivamen~e p!Loje~ado pa~a um ~aILILo
b~a~ileiILO. Com ~on~~ole~ e .6aZda~ de a~ in~eg~ado.6 ao
painel. E ~om a~ quen~e e6~io. O me~mo a~on~e~e ~om o ~e
lõgio digi~al, de 6uncao m~l~ipla, o vid~o da~ po~ta~ ~om
a~i~namen~o el~~~i~o e ~omando~ no ~on~ole, a ~~ava el~
~~i~a ~om bloqueio ~en~ILal na.6 po~~a~, vidILo~ ~lima~iza
do.6 e o painel mai.6 ~e6inado e ~omple~o que vo~e jã. viu.
Ma~ a.6 inovacõe.6 não pa~am al.

Logo vo~ê de.6~ob~e o bagagei~o integILado ao ~eto, o de.6e
nho elegan~e da.6 lan~e~na~ tILa~ei~a.6 e a ex~lU.6iva ~obe~
tU!L~ pILote~o~ado ~ompa~timento de bagagem, ~om a~abamen
to em 6ino ~aILpete.

- .-E a .6egu~anca do Del Rey S~ala e ou~~o pon~o al~o. Ele ja
vem da óã.b~i~a equipado ~om ó~eio.6 a di.6~o ~om auxilialL a
v~cuo, di~ec~o ~e~~atil eQ~~olan~e de60~mã.vel, exelU.6ivo
pa~a-bILi.6a laminado, de~embacadolL el~t~i~o do vid~o ~~a
.6ei~o, einto de ~egu~anca ~et~a~il e ine~~ial de 3 po~
~0.6, ~om ex~lU.6ivo ~i~~ema de alivio de p~~.6.6~o.
Com ~udo i.6.6oao .6eu óavo~, o Del Rey S~ala ainda tem ~am
b.io de 5 velo c.Ldad e» /I st an dan.d" e o mO~OIL Fo~d 1.6 de bai
xo eon.6umo, a áleool ou ga.601ina.

-e, 27 de ab~il de 1983



A Chevhole~ chiou uma ~~hie Que ul~hapa~~a o~ limite~ da
imaginacao. Opala e Cahavan Silve~teh. O luxo, o con60hto
e a ~eguhanca he~peitado~ no~ mZnimo~ de~alhe~. Com 12

equipamento~ eX~ha~ que peh~onalizam ainda mai~ a ~ua vi
o -

da. Como vo cê: po de veh, em t.u do e.st o:~êhie ul~hapa~~ a os
limite~. Meno~ no pheco.
E~te~ ~ao o~ equipamen~o~ que levam voce al~m da

-.cuo,

Vua6 COhe~ extehna6 met~lica~ exclu~iva~, com'· inte
°hioh c.c nz a

· Bal1.co~dian~eiho~ individuai~ heclin~vei~ com enco~
to al~o

VidhO~ COlOhido~, com pahabhi~a laminado deghadê

Tempohizadoh do limpadoh e lavadoh elêthico do °paha_
bhiôa

Ve~embacadoh

Si~tema de igl1.icãoelethônica

· Than~mi~~ão manual de 5 velocidade~

· Paha choque com lamina.de pho~ecão de bOhhacha

· Painel de in~thumento~ c.onre.ndo, velocime:~hocom
odometho pahcial e helogio elethico a quahtzo

· Vec.alque "Silve~teh" l1.a.6latehai~.

Revi~ta I~to' ê, 27 de abhil de 1983
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Nesse capitulo tratamos da mudança tecno16gica na indústria
automobilistica, considerando tanto as montâdoras quanto o ra
mo produtor de peças e componentes.

Na primeira parte fazemos um relato hist6rico do surgimento
dos m~todos de produção que possibilitaram a emerg~ncia de
produção em massa de veículos. Assim, analisamos a genese da
linha de montagem, da intercambiabilidade e das vantagens p~
ra os montadores na produção externa de peças e componentes.

Na segunda parte tratamos das principais características das
mudanças dos processos de produção e dos produtos na indús
tria automobilística.

Finalmente, o ramo de autopeças no Brasil foi estudado a pa!
tir de suas características tecno16gicas. Apesar de, em aI
guns momentos, termos enfatizado excessivamente os aspectos
t~cnicos procuramos nos prender aos fatores que. efetivamente
influenciam a trajet6ria das empresas de autopeças~ em part!
cular o tipo de mudançatecno16gica que empreendem.

(
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1 ..Origem e evoluç~o da tecnologia n~ indGstria automobilfs-
tica

No infcio do s~culo, Henry Ford e os engenheiros de sua emure
sa desenvolvem o cQnceito da montagem de vefculos em movimen
to, inicialmente para peças do motOr e chassis at~ chegar -a
montagem total do vefculo.

o trabalho parcelado e a ampla utilizaç~o de máquinas Dor si
s6 n~o davam condiç6es plenas para a produç~o em grande esca
la. A montagem de vefculos anteriormente era feita por -oper~ /
rios versáteis e qualificados, que executavam .iniime ras tarefas,
montando as partes e componentes em diferentes estágios at~
chegar ao produto final, o veIculo.

Com a introduç~o da linha de montagem, os vefculos passam a
ser montados em movimento contfnuo atrav~s de correias trans
portadoras. De acordo com o pr6prio Henry Fard, os princfpios
da produç~o em linha s~o os seguintes: "19) trabalhadores e
ferramentas devem estar dispostos na ordem natural da oper~
ç~o de modo que cada componente tenha a menor distância Dossí
vel a percorrer da pri~eira i Gltima fase; 29) empregar pIa
nos inclinados concebidos de modo que o operário sempre ponha
no mesmo lugar a peça que terminou de trabalhar, indo ela até
a m~o do operário imediato por força de seu próprio peso, sem
pre que isso for possfvel; 39) usar urna rede de deslisadores
por meio dos quais as peças a montar se distribuam a distân

cias convenientes". (1)

(1) Ford, Henry. Os princípios da prosperidade, Rio de Janei
ro, Editora Brand, 1954, p. 70.
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Ray Wild enumera os seguintes princípios em que se baseiam a
produçio em linha. O primeiro diz respeito ao fluxo de traba
lho, onde, idealmente, o trabalho, materiais ou produtos deve
riam fluir suavemente e regularmente atráv~s do processo de
produçio e das instalações. A utilízaçio desse princípio gera
"o trabalho em progresso" ou "trabalho em trânsito" e também
a "operação simultânea". O segundo princípio trata do uso e
provisio de partes intercambiáveis, fundamentais para o fluxo
de produçio que requer itens padronizados com níveis adequ~
dos de qualidade para garantir a intercambiabilidade e portanto
a pr6pria continuidade e regularidade do fluxo além de garan
tir a qualidade do produto. O terceiro princípio diz respeito
i minimização das distâncias, necessário para garantir a efi
ciência do fluxo e a máxima utilização do espaço disponível.
(2)

O princípio da intercambialidade é fundamental para compree~
der a importância do setor fabr1cante de autopeças para a mon
tagem final dos veículos. Se não houvesse a possibilidade da
fabricação de peças e componentes co~ padrões rígidos de qu~
lidade, estaria inviabilizada a possibilidade de existirem li
nhas de montagem pois deVe-se 'garantir que esses ítens se en
caixarão perfeitamente em seu devido lugar sem a necessidade
de posteriores modificações para a submontagem ou montagem fl
nal dos produtos. De acordo com J. W. Roe, a intercambialida
de pode ser definida como lIa arte de pr6duzir mecanismos com
pletos, cujas partes correspondentes são tão parecidas que
qualquer parte pode ser ajustada em qualquer um desses meca
nismos ... não inclui a fabricação de itens separados, muito

(2) Wild, Ray. Mass production management. John Wiley & Sons,
1979,p. 12.
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parecidos entre si, mas que nao se ajustem perfeitamente a um
mecanismo". (3)

Henry Ford mostra a relev~ncia desse pri~crpio para a indGs
tria automobilística. "Para uma fabricação econômica é essen
cial que as peças sejam intercambi~veis. N6s não fabricamos
carros Ford num certo lugar. s6 em Detroit construimos uma
certa quantidade para o consumo local. Fabricamos as peças,
sendo os Carros montados nos pontos de destino. Tal conceE
ção implica ~ecessariamente uma precisão de fábrica desconhe
cida outrora. Se as diferentes. peças não se ajustassem com
preclsao, a montagem final seria i~possrvel e a maior parte
da economia visada se perderia". (4)

AS origens da fabricação intercambi~vel sao obscuras. Eli
Whitney foi um dos primeiros a perceber a importãncia da in
tercambialidade e aplic~-la ã produção fabril. Em 1879 conse
guiu um contrato com o governo borte-americano para a fabrica
ção de fusis usando m~quinas-ferramenta movidas a vapor. Em
bora o sistema j~ houvesse sido empr~gado para a produção de
armas na Europa desde o início do século XVIII, dada a exis
tência de inGmeras guerras e revoluções naquele continente,
haviam ainda inGmeras dificuldades técnicas não superadas.
Outro empres~rio norte-americano da indGstria de armas,Simeon
North, começou a produzir pistolas utilizando-se do prin~ípio
da intercambialidade. Em 1813 conseguiu um contrato para fa
bricar 20.000 pistolas, tendo registrado legalmente a gara~
tia da utilização desse princípio. "As partes componentes das

(3) Roe, J. W. English and american toal builders. New Haven,
Yale University Press, 1916, in WiLd, R. op. cit., p.24.

(4) Ford, Henry, op. cit., p. 266.
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pistolas devem corresponder tão exatamente que qualquer parte
de uma pistola deve ser ajustada a qualquer outra das 20.000"
afirmava North. (5) Durante essa ~poca a f~brica de Whitney
havia se tornado famosa em todo o país. Samuel Colt assinava
em 1847 um contrato' com Whi tney Jr. para a ins tal ação ·de urna
f~brica para produzir um revólver inventado por ele. Os revó!
veres desenvolvidos por Colt foram muito bem sucedidos na guer
ra contra o M~xico e no massacre dos índios americanos.Outros
setores da indGstria utilizavam o princípio da inteicambiali
dade como po~ exemplo para a fabricação de relógios, confec ,

Ições, m~quinas de costura, etc.

Embora grande parte das invenções que deram origem aos moder
nos m~todos de fabricação tenham raízes na Inglaterra,foi nos
Estados Unidos que eles tiveram seu uso ampliado graças a
extensão do mercado, falta de mão-de-obra, transporte desen
volvido, apoio governamental, etc.

Durante o transcorrer do s~culo XIX, v~rias empresas america
nas utilizavam do princípio da intercambialidade al~m de ino
varem em termos de fluxo de materiais e de racionalização e
mecanização dó prócessd de produção, por~m, sem integr~-los
em uma mesma unidade produtiva.

O advento da indGstria automobilística, dada as próprias ca
racterísticas do produto e da produção, permitiu a utilização
desse princípios de forma integrada com muito sucesso. Os Es
tados Unidos, mesmo não tendo fabricado os primeiros automó
veis (o urimeiro automóvel comercialmente bem sucedido foi
feito em 189lnela emnresa francesa Panhard) foi o país pi~

(5) Wild, Ray , op . cit., p . 27.
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neiro na produç~o automobilfstica em massa devido a pr6pria

extens~o de seu mercado e ao acGmulo de experi~ncias indus

triais na produç~o em grande escala.

Até 1900, a corrt ribu i ç áo dos norte-americanos foi prat i camen

te nula na indGstria automobilística. Porém, de 1900 a 1908,

a fase que representou o início da produç~o em massa, sua con

tribuiçio foi maior, enquanto que de 1909 a 1925, a fase de

expansao da produçio em massa, sua influ~ncia tornou~se domi

nante. O primeiro motor dirigido à produç~o em massa, não ap~

nas as classes mais altas, foi projetado em 1899 por Ranson

E. Olds, fabricante de m~quinas agrfcolas, no estado de

Michigan, berço da indGstri~ automobilística.' Olds começou a

montarautom6~eis usando algumas técnicas que aprDximavam a

montagem de seus vefculos a uma linha de montagem moderna(us~

va esteiras m6veis, racionalizaçio e divisão de trabalho, co~

pra de peças e componentes de outras empresas, etc.) Em 1904

produziu 4.000 vefculos. Outro empres~rio inovador foi Henry

Leland, antigo oper~r{o da f~bri~a de rev6lveres Colt, que

começou a fabricar motores usando intensamente o princfpio da

intercambialidade. Lançou o autom6vel Cadillac, talvez o pr~
, . i

meiro carro totalmente padronizado.

Desde o infcio de sua empresa, em 1903, ~enry Ford priorizou

a produçio de vefculos de baixo custo (seu modelo A, mesmo fa

bricado de maneira convencional, representava menos de 1/5 do

valor de um modelo Packard do mesmo ano). De 1903 a 1913, in

tensificou-se a racionalizaçio do trabalho, a padronizaçio

das partes e o projeto de m~quinas e equipamentos mais adequ~

dos para permitir o fluxo eficiente de materiais.
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A sua primeira linha de montagem foi introduzida em 1913 para
a produç~o de dinamos e esse m~todo foi posteriormente utili
zado para a montagem do motor e chassis. Esses m~todos de pro
duç~o, ao aumentar a produtividade do trabalho, reduziram o
preço do veiculo (o preço do modeio T caiu de $ 780 em 1910

para $ 290 em 1924) e possibilitaram o aumento da produç~o.Em
1914, logo ap6s a introduç~o das principais linhas de monta
gem, a produç~o subiu para 264.972 carros, enquanto em 1913

ela foi de 181.951; em 1919, mais de 2 milh6es de veiculos fo
ram produzidos.

Ford ji apontava as vantagens de con~ar com uma rede de fabri
cantes de peças e componentes com a mesma capacitaç~o tecno16
gica das montadoras ao invés de produzir internamente a tota
lidade das peças. Sugeria ainda que a montagem dos veiculos
estivesse o mais pr6ximo possivel do mercado.

"A f abri caç ào una í s econômica no' futuro ser â aquela na qual um
artigo completo n~o seri fabricado na mesma oficina,a nao ser
que seja um artigo muito simples. O_m~todo moderno,ou do futu
rO,consistiria em fazer as peças onde possam ser melhor fabri
cadas, efetuando-se a montagem no ponto de vendas. E o método
que adotamos hoje e que procuramos aperfeiçoar. Seria indife
rente que uma empresa ou um individuo possuisse todas ~ fibri
cas das peças de um nroduto ou que fossem elas feitas 00 fábri
cas alheias, se adotassem estas os mesmos métodos de trabalho.
Se eu posso comprar uma peça t~o boa e barata como a que sei
fabricar n~o procuro fabrici-la a n~o ser por necessidade. E
de fato seria melhor ter assim fornecedores largamente esp~
lhados". (6)

(6) Ford, Henry, op. cit., p. SI.
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Hi economias significativas na medida em que aumenta-se o vo
lume de produção na indústria automobilística através da dimi
nuição de custos fixos de produção por unidade produzida.

A tend~ncia recente da produção do'carro mundial representa
apenas um passo a mais nesse momento histórico de descentra1i
zação da produção, que em geral vem acompanhado de maior cen
tra1ização a concentração do capital a nível internacional. (7)

2. Características da tecnologia na indústria aUtomobilística

A tecnologia da indústria automobilística é complexa ~ sofis
ticada. Os veículos automotores são compostos por um sistema
de acionamento (motor, transmissão, eixos), carroceria, chas
si e uma série de peças acessórias como pneus, vidros, bate
rias, radiadores, estofamentos, lanternas, etc.

Um carro de passeio pequeno te~ cerca de 2.500 peças princi,

pais e montagens ou 20.000 peças se contarmos em separado ca
da porca ou pino. Um motor diesel par~ caminhão tem 750 peças
fornecidas Dor cerca de 200 fibricas. São necessários aproxi
madamente 15.000 processos separados de operação de miquinas
e de tratamento para a produção de moldes de aço, forjas e
fundições, que são transformados em componentes do motor, co
mo por exemplo os embolos e os blocos do motor. (8)

Utilizam-se inúmeros tipos diferentes de materiais indus
triais como ferro, aço, metais não-ferrosos, borracha, plisti,
(7) Torna-se cada vez mais comum a associação entre ~randes

empresas de países diferentes, reduzindo ainda mais as
fronteirasnacionais da indústriaautomobilística,de hoje.

(8) Baranson, Jack. Tecnologia e multinacionais. Rio de Janei
ro, Editora Zahar, 1980, p. 55.
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co, vidro e t~xteis.

A tecnologia na indGstria automobilistica consiste em proj~
tos de veiculos, partes e componentes atrav~s das especific!
ções de dimensões, .formatos e materiais utilizados, t~cnicas
de produçio de veiculos, partes e componentes e tamb~m siste
mas gerenciais capazes de planejar e controlar os complexos
processos de produçio para garantir o fluxo de produtos que
vem dos fornecedores e a apropriada movimentaçio interna, o
controle de qualidade e de custos, o que requer um nivel
vado de capacidade administrativa. I

I

Baranson mostra alguns dos aspectos t~cnicos envolvidos na
produção de veiculos. "A documentação t~cnica da .transfer~n-
cia de tecnologia consiste em desenhos de lay-out de fábrica,
manuais de processos que detalham os passos da fabricaçio eos
requisitos dos equipamentos, procedimentos de controle de qU!
lidade e de testes e especificações de materiais e padrões de
fabricação. Somente para a fabriçação de um motor diesel, -e
preciso de oito a dois volumes (3.000 a 4.000 páginas) com es
pecificações de padrões de materiais e de fabricação. Existem
aproximadamente 145 especificações t~cnicas, itens de informa
ção de engenharia, .m~todos de testes e padrões de re cons tru
çao de motores: 67 métodos especiais de fabricação; 439 p!
drões de materiais; 240 padrões de processos e 25 padrões de
procedimentos de aprove itamen to de peças rejeitadas". (9)

Embora a indGstria automobilística possa ser considerada rela
tivamente estável em termos tecnológicos desde o início do s~

(9) Idem, p , 56.
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culo, sem a ocorr~ncia de grandes mudanças na estrutura bisi
ca de um veículo ou em seu método de produção (10), trata-se
de uma ind6stria bastante din~mica, que introduz constantes
alterações tanto a nível dos processos como a nível de prod~
tos e materiais.

Podemos caracterizar basicamente dois tipos de mudança tecno
lógica a nível de produto na ind6stria automobilística. O pri
meiro tipo sã.o as mudanças "cosméticas" que aIteram apenas a
apar~ncia externa do veículo, não influenciando o funcionamen
to e o desempenho técnico do mesmo. são as tradicionais e
praticamente ~nuais mudanças nos modelos que contribuem para
diferenciar os veículos de anos diferentes e provocar o aumen

.to da taxa de reposição no mercado através da entrada de no
vo~ modelos e da depreciação dos antigos. Por exemplo, sao as
mudanças nos modelos e posição das lanternas, mudanças nos mo
delos dos paineis, no estofamento, etc.

A importância da competição em estilo deve-se principalmenteã
elevada susceptibilidade do consumi~o~ a mudanças no desenho
dos veículos, ao tempo para produzir um novo modelo ( 15 a 24
meses) podendo levar uma empresa a uma posição de inferiorid~
de estilística e ~ dificuldade em prever o comportamento dos
consumidores frente as mudanças de estilo. (11)

(10) Alfred Sloan, o criador da "moderna" GM afirma que "embo
ra tenha havido grandes avanços desde 1920, nós temos
hoje basicamente o mesmo tipo de miquina que foi cria
da nos primeiros vinte anos da ind6stria". Sloan, A~
P., My years with GM, New York, Dowble day & Company,
1963, in Moore, Russel Martin. op. cit., p. 12.

(11) Grande parte das mudanças que ocorrem são induzidas dir~
tamente pelos departamentos demarketing das montado
ras, que procuram "vender" essas inovações junto aopii
blico com o intuito de criar determinadas imagens e
identidades. Essas mudanças são intensamente utiliza
das nos an6ncios publicitirios das montadoras.
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Scherer acredita que essas mudanças de estilo afetam o volume
de veiculos vendidos na medida e~ que a obsolesc~ncia estilis
tica desvaloriza os veiculos mais antigos, reduzindo seus
preços, e embora torne-os acessíveis ~ pessoas de menor rend~
são transformados em montes de lata nos ferro-velhos, muitas
vezes ainda podendo ser utilizados normalmente.

Esse autor afirma que depois da 11 Guerra a indústria automo
bilistica americana introduziu um ciclo de modelos de tr~s
anos. "Tradicionalmente, matrizes, moldes e outros detalhes
passam por mudanças menores depois que algum modelo completa
mente novo tenha sido introduzido; no segundo ano mudanças
maiores são introduzidas e depois de tr~s anos o ciclo ~ rel
niciado na medida em que a maioria das partes principais da
carcaça - para-choques, capB, traseira, para-lama, teto, por
t'as , etc - são totalmente redesenhados". (12)

Packard afirma que os fabrican~es gostariam de lançar novos
veiculos com maior constância, porém, em virtude dos elevados
custos envol vidos, restringem os Lançame nt os , "Se os vende do
res de automóveis pudessem lmpor sua vontade, os fabricantes
lançariam cada ano ou cada semestre um veiculo que, pelo me
nos, parecesse absolutamente novo. Infelizmente para eles cus
ta muito caro, muitos milhões de dólares em reforma de maqu~
naria, remodelar em qualquer aspecto fundamental a forma fisi
ca de um automóvel. Em conseqU~ncia, mesmo ao procurar as ap!
r~ncias superficiais e exteriores da modificação, os fabrican
tes de automóveis tem dependido em grande escala da ilusão

(12) Scherer, F. M. Industrial market structure and economic
performance. Chicago, Rand McNally, 1972, n , 339.
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criada por alterações na decoração e nao na carroçaria". (13)

Os gastos em p&n da indGstria automobilística americana, que
eram em média, menos de 5% das vendas em 1970, se destinavam
em grande parte a modificações de estilo e nao a . -lnovaçoes
voltadas para o aperfeiçoamento das características de desem
penho dos veiculos.

O segundo tipo de mudança tecno16gica é caracterizado por aI
terações "estruturais" diretamente ligadas ao desempenho do
veiculo. Essas mudanças vi~am a melhoria do rendimento do vei
culo através da redu~ão do peso, melhoria de aerodin~mica,etc
a fim de torn~-los mais economicos, diminuição da poluição,

motores mais possantes, etc.

Essa tend~ncia a inovações constantes, com novos padrões de
qualidade não significa que a qualidade global dos veículos e
seu tempo médio de vida tenham aumentado. Na verdade ocorre a
"programação da qualidade" a partir de uma politica de obso
lescencia planejada. O autom6vel é planejado e produzido para
durar um determinado tempo e satisfazer perfeitamente o pr~
meiro consumidor,aquel~ que compra o veiculo. Terminado esse
prazo, o veículo começa a apresentar defeitos que o levam a
uma rápida desvalorização, o que, combinado com uma politica
de diferenciação dos modelos, aumenta as taxas de reposição
dos veículos, principalmente dos autom6veis.

A obsolesc~ncia planejada apresenta tr~s níveis diferentes.fui
cia1mente, poderiamos falar em obsolescência material, signi

(13) Packard, Vance. Estratégia do desperdício, são Paulo,
Ibrasa, 1965, p. 76.
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ficando que os pro~utores escolhem deliberadamente materiais
e componentes sujeitos a quebras, desgaste e corrosão maiores.
Quando introduz-se, por exemplo, metais mais leves para dimi
nuir o peso e aumentar a economia de combustível, pode ser di
minuido o período ~e vida do produto, porém, quando se adotam
materiais mais baratos e inadequados parri a redução de custos,
sBm quaisquer benefícios para o consumidor e ainda, sem redu
ção dos preços, caracteriza-se claramente uma política prej~
dicial ao consumidor. Outro tipo de obsolesc~ncia planejada
seria a funcional, quando um produtor deliberadamente restri~
ge a introdução de inovações já desenvolvidas para uso post~
rior encorajando uma "reposição mais rápida do produto, mesmo
correndo o risco dela ser introduzida por um concorrente. Fi
nalmente, há a ob soLescé nc i a de estilo, quando os produtores
deliberadamente introduzem pequenas modificações, como uma no
va lanterna no automóvel, para marcar os modelos mais novos,
desvalorizando os antigos. (14)

Packard, ao estudar a qualidade dos veículos, mostra que vem
se reduzindo a sua vida média. Afirma que "a mudança anual de
modelo tem muita relação com a falta de qualldade em autómó
veis e qualquer intens}ficação dessa mudança ... redunda sem
pre em descrédito dos carros. Leva muito tempo para se ape!
feiçoar um carro e tirar-lhe os defeitos, .. Nada faz um carro
parecer mais velho do que barulhos e os automóveis produzidos
nos últimos anos tendem a apresentar barulhos mais depressa
do que os veículos produz idos uma década antes". (15)

(14) Kotler, P. Administração de marketing. são Paulo, Atlas,
1980.

(15) Packard, V., op. cit., p. 83 e 90.
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Ele aponta um vínculo direto entre a obsolesc~ncia estilísti

ca e a piora da qualidade dos veículos. "A mudança anual de

modelos tem muita relaçio com a falta de qualidade em autom6

veis, e qualquer intensificação dessa mudança ... redunda sem

pre em descr~dito dos carros. Leva"muito tempo para se apeE

feiçoar um carro e tirar-lhe os de f e i, tos". (16)

Trataremos agora da mudança tecno16gica no ramo de autopeças

a partir de tr~s dimens6es distintas, embora intimamente reI!

cionadas: as mudanças ocorridas a partir da introduçio ou mo

dificaçio nas mat~rias primas e insumos utilizados no proces

"so de produçio, as mudanças no processo de produçio e as mu

danças no produto. (1'1)

Mudanças nos materiais

As mudanças em termos de materiais ocorrem principalmente a

partir de inúmeros avanços tecno16gicos ocorridos ap6s a 11

Guerra, quando vários tipos de materiais tornaram-se economi-

camente viáveis para serem introduzidps nos veículos. Os aços

com baixo teor de carbono tem sido a base do corpo do

vel desde os primórdios da indústria automobilística,

autom6
-porem,

a partir desse momento, surgem diversos tipos de ligas mais

resistentes, mais leves, aprendem-se novas t~cnicas de proces

sarnento de materiais, al~m de vários tipos de tratamentos su

perficiais e t~rmicos. Começou-se a utilizar a borracha sint~

(16) Packard, V., op. cit., p. 83.
(17) Baseamo-nos principalmente em uma publicação comemorativa

dos 75 anos da Society of Automotive Engineers, "The
SAE challange: freedom through mobility", Pa., USA, Fe
bruary, 1980. Embora a introdução de novos materiai~
possa ser considerada uma dimensão na mudança no oro
duto, tratamo-la de maneira específicapor sua relevância.



\. 148 .

tica tanto para os pneus corno para diversas outras partes dos
veículos e o alumínio e o plástico aumentaram
sua participaç~o na composição do veículo.

intensamente

Na realidade, a ind~stria automobilística recebe contribuição
dos mais diversos setores tecno16gicos que formam urna compl~
xa rede de interdependência. Portanto, as mudanças ocorridas
principalmente nos setores químico, plástico, eletro-eletr5-
nico, metal mec~nica,etc., contribuem de forma deci~iva para
o avanço da produção de veículos.

A mudança mais drástica na produção de veículos tem sido o au
mento do uso de plásticos (polietileno,· polistireno, PVC, nl.
lon, acetatos,fibra de vidro, fibra grafite) que possibil!
tam urna ampla gama de propriedades para o engenheiro projeti~
ta, podendo fornecer características de "design" e estilo nao
disponíveis em outras categorias de materiais. Significa urna
redução enorme em termos de peso e quase sempre .implica em
custos menores. Certospolimeros; juntamente com compostos re
forçados com alguma fibra, tem propriedades que permitem cer
tas aplicaç6es antes reservadas a metais~ A preocupaç~o com a
segurança faz·com·que ~~jam introduzidas algumas estruturas
deformáveis, tanto na parte traseira como na parte dianteira. A
utilização de plásticos nos veículos pod~ ir desde a carroce
ria até pisos e pequenas partes do motor e do sistema de bre
que como tubos, válvulas, etc.

o alumínio, .que tornou viável a indústria aeronáutica, ao me
nos da forma como a conhecemos hoje, possui elevada resistên
cia-peso, resistência a corrosão e outras propriedades. Reduz
sensivelmente o peso dos veículos e encontra aplicaç6es nos
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para-lamas, laterais, rodas, mancais, etc.

A borracha, especialmente a sintética,' além das clássicas apl!
caçoes para os pneus, vem encontrando outras aplicaç6es, devi
do as suas propriedades e ao seu baixo preço. Em um veículo
atualmente, encontram-se diferentes aplicaç6es para a
cha sintética, sozinha ou combinada com aços especiais.

borra

A introdução de novos materiais para atender às necessidades
das montadoras pode trazer algumas dificuldades em termos de
importaç6es de matérias~~rimas não disponíveis no país para

,
I
i

determinados fabricarites de autopeças, além de exigir deles
um esforço sistemático para acompanhar essas mudanças, tornan
do necessário a busca de novos fornecedores em algumas situa
-çoes.

A produção de veículos a álcool ocasiona uma série de mudan
ças, em geral, concentradas no motor, que apresenta maiores
taxas de compressao. Algumas peças e componentes sao mais su
jeitos à ação dos efeitos corrosivos do novo combustível, eXl
gindo das empresas esforços consideráveis na pesquisa de mate
teriais e no desenvolv~mento de novos tratamentos s up e r f i

ciais. Os materiais introduzidos devem tanto resistir à corro
são quanto atender de forma econômica ã produção em massa ap~
sentando características favoráveis em termos de resistência,
fundição e usinagem. Para a execução dos diversos testes ne
cessários, as empresas de autopeças tem que investir em equ!
pamentos, nem sempre apoiadas pelas montadoras que muitas ve
zes estão mais preocupadas em pesquisar motores a gasolina
mais econômicos para a exportação, dentro de suas estratégias
globais de crescimento.
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Mudanças nos P~6dutos

As mudanças nos produtos tal vez sejam as formas mai s explícitas de
evidenciar a depend~ncia tecnol6gica do setor de autopeças
com relação à .i ndíi st ri.a terminal pois elas atendem diretamen
te às necessidades das montadoras. As constantes alterações
n6s veículos tornam obrigat6rias.modificações nas diferentes
peças e componentes em atendimento às especificações da indús
tria automobilística em sua estratégia d~ diferenciação do
produto atr~vés do lançamento de novos modelos, nos padrões
do oligopolio diferenciado - concentrado.

I
/

De modo geral, as mudanças que ocorrem na indústria de autop~
ças sao defini~as pelo setor de Engenharia de Produto da ...•

pr~
pria montadora que por sua vez entra em contato com as diver
sas produtoras de peças para saber das possibilidades técni
cas e econômicas dessas empresas produzirem as peças e comp~
nentes dentro dos padrões estabelecidos e na qualidade desej!
da. Esse contato implica em diversas formas de auxflio da mon
tadora que conta com técnicos melhor treinados e equipamentos
muito mais sofisticados .

./

Essas modificações vem de encontro à política da montadora
quanto à durabilidade programada do veículo, obrigando as em
presas produtoras de autopeças a manter equipamentos e roti
nas razoavelmente bem desenvolvidas de controle de qualidade,
tanto das matérias-primas quanto dos produtos acabados.

A tend~ncia geral da indústria automobilística mundial no sen
tido de homogBneização de seus produtos Dara atender os merca
dos dos países desenvolvidosobriga parte da indústriade autopeças
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a um esforço constante no sentido de melhorar o seu controle
de qualidade, tanto introduzindo laborat6rios e equipamentos
mais' modernos como tamb€m preparando melhor o pessoal e util!
zando t€cnicas gerenciais mais modernas. A pr6pria montadora
desenvolve m€todos de avaliação dos fornecedores procurando
acompanhar as empresas no seu esforço de melhoria de qualid~
de, al€m de oferecer vários tipos de assistência em controle
de qualidade, como seminários, cursos, etc.

Mudanças nos Processos

As· mudanças nos processos estão extremamente vinculadas às pr§.
prias alteraç6es na ind~stria de bens de capital, em especial
da produção de máquinas universais (tornos, fresas, furadei
ras, prensas, etc). As mudanças nosprocessoscom melhores t€c
nicas de fabricação, melhores projetos de engenharia, melho
res ferramentas, novos m€todos, etc., constituem componente
fundamental do aumento d~ produtividade, e tendem a poupar
mão-de-obra, especialmente qualificada, aumentando a relação
capital/trabalho.

Na medida em que as montadoras introduzem melhorias substan
ciais em seus processos de produção, as empresas de autopeças
são obrigadas também a promover mudanças em suas máquinas e
equipamentos para adequar-se aos maidres niveis de qualidade
exigidos pelo aumento da concorrência e das novas estratégias
das montadoras (carro mundial , robotização na montagem, aut~
maçao nas diversas fases do processo-concepção, transportes,
operaçao, armazenagem, etc).

Os elevados volumes de produção das empresas de autopeças
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mais dependentes das montadoras favorecem a elevação dos seus

níveis de mecanização e automação.

Pressionadas pelas montadoras, pela concorr~ncia crescente e

pela crise da ind~stria automobilística as empresas produt~

ras de peças e componentes muitas vezes valem-se de políticas

de aumento de produtividade vinculadas a mudanças no relacio

namento com a força de trabalho, as vezes por influ~ncia da

"administração japonesa" que vem 'sendo divulgada. amplamente,

em nosso meio empresarial utilizando t~cnicas como por exem

pIo os circulos de controle de qualidade. (18)

o relatório Delft (19) procurou conhecer a proced~ncia das

m~quinas é equipamentos e tamb~m a idade m~dia das m~quinas

para avaliar o giau de obsolesc~ncia do equipamento. Procurou

definir tamb~m o grau de especialização ou de divisão de tra

balho na ind~stria de autopeças.

o estudo classificou a ocupaçao das m~quinas e equipamentos

no processo de produção em 10 ~rupos de'utilização: ~ .maquInas

de preparaçao para usinagem"m~quinas de processamento de fa

bricação, m~quinasde usinagem, m~quinas de tratamento t~rmi

cos, m~quinas de tratamento mecãnico, m~quinas de limpeza de

(18) De acordo com a UJSE (Union of ~aponese Scientists and
Engineers), o círculo de controle de qualidade ~ "um
pequeno grupo de trabalhadores, de uma mesma ~rea,for
mado para desempenhar atividades de controle de qualI
dade". Por~m, esses circulos foram gradualmente am
pliando sua área de atuação, passando a intervir em
outras dimensões do processo produtivo (custos, sist~
mas de informação, racionalização, etc.) Ver Toledo,
J. C. Controle de qualidade e circulos de controle de
qualidade. UFSCar, mimeo, 1982.

(19) Programa Delft. Pequenas e m~dias empresas industriais.
S. Paulo, 3 volumes, 1967. Esse estudo analisou peque
nas e m~dias empresas dos ramos t~xtil e autopeças
por~m, sempre que nos referirmos ao mesmo estaremos
tratando do volums relativo a autopeças.

. "[



· 153 . .

peças, m~quinas de acabamento, mãquinas e aparelhos para con
trole, mãquinas e aparelhos para levantamento e transporte e
mãquinaspara outros fins. O grupo mais representativo era o
de usinagem representando 68,5% do total 'de miquinas e equip~
mentos utilizados,vindo depois o ~rupo de miquinas e equip~
mentos para processamento de fabricaçio, com 9% do total.

Uma constatação significativa foi feita ao se tentar averi
guar as diferenças entre as pequenas e m~dias empresas quanto
ao processo de produção. Nas médias empresas,existiam todas as
fases do processamento, desde a vsinagem até o transporte en
quanto que nas pequenas empresas, a ~tilização de aparelhos
de controle de qualidade, miquinas e equipamentos para trata
mentos mecânicos e para manuseio de materiais era insignifi
cante. Dessa forma, concluiu que nas empresas médias hi inte
graçao das operações ou, ao menos, melhores condições para
essa integração do que nas pequenas empresas. De acordo com
os autores do referido relat6rih, esses fatos significam que
as médias empresas caminham mais depressa para maior divisão
do trabalho e especialização das tare~as, enquanto que nas
pequenas empresas hã menor especialização de tarefas e uma
divisão do trabalho mais imperfeita, existindo maior flexibili
dade.

Dos processos utilizados na fabricação dos produtos da indGs
tria de autopeças, o estudo verificou que o processamento
semi-automãtico é o mais frequente (43% do processamento) en
quanto que o processo manual também era significativo (38%)
mostrando ser ainda incipiente a automatização do setor. O
relat6rio não explicou a forma pela qual obteve esses dados,
nem definiu esses diferentes tipos de processos.
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Outro aspecto analisado foi a utilização dos serviços de ou
tras empresas por parte desse conjunto de empresas de autop~
ças. Constatou-se que 48% das empresas pesquisadas usam sub
contratações principalmente para tratamentos superficiais,tr~
tamentos t~rmicos e operações de cbnformação mec~nica. Os em
pres~rios admitem que isso~ devido principalmente a falta
de equipamento, espaço, capit~l, mão-de-obra qualificada ou
capacidade produtiva.

3. Mudança tecnológica no ramo de aUtopeças no Brasil

A din~mica da mudança tecnológica nas empresas de autopeças
do Brasil ~ determinada tanto pela sua dependência estrutural,
inserindo-se de forma complementar e subordinada em relação a
indústria automobilística como pelo dinamismo tecnológico do
sub-setor onde a empresa se inseriu (metal-mec~nico, borrach~
plástico, vidro, elétrico, estofamento, etc) além de uma de
terminação mais geral representada pelo processo de desenvol
vimento tecnológico do país, onde as empresas nacionais, tan
to as grandes como as pequenas e médias não se colocam na van
guarda do processo de mudança tecnológica que, de modo geral,
~ dominado pelas empresas estrangeiras.

As subsidiárias locais da indústria automobilística aprese~
tam uma grande dependência tecnológica em relação às matrizes,
nao dispondo de muitos recursos para pesquisa e desenvolvimen
to. Mant~m laços d~beis com a estrutura científica, tecnológi
ca e industrial local, sendo que os mais significativos sao
com as empresas produtoras de autopeças. As mudanças introd~
zidas sio geralmente resultado de adaptações às .condiç6es do
mercado local, representando quase sempre pequenas mudanças
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no "design".

Os laços que a ind~stria de autopeças mant~m com a ind~stria
montadora n~o contribuem decisivamente para o seu desenvolvi
mento tecno16gico na medida em que as solicitaç6es s~o bastan
te precisas e limitadas a um determinado produto, contribuin
do apenas para melhorar a capacidade de reproduç~o e imitação,

Essa situaç~o de dupla depend~nci~ autopeças - subsidiiria e
subsidiiria - matriz n~o significa a impossibilidade de alg~
mas empresas desenvolveram-se autonomamente a partir de esfor
ÇQS pr6prios internos através de investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento ou apoio governamental, podendo chegar a pr~
por algumás inovaç6es ~ pr6pria montador~ e até diversificar
sua produç~o forriecendo a outros mercados, internos ou exter
nos, (20)

As possibilidades de maior autonomia t ecnoló gi ca da Lnd ús t ri a
automobilistica instalada no Brasil estão vinculadas ~s pote~
cialidades do mercado interno brasileiró e dos mercados exter
nos que apresentam caracteristicas semelhantes ( América Lati
na e África) justificando um esforço maior em termos de pe~
quisa, ainda que em adaptaç6es. As idéias que possam se orig!
nar nas subsidiárias não s~o necessariamente condenadas pela
matriz, assim como as que se originam' da indústria de autop~
ças podem ser aceitas pela subsidiária. Porém, os caminhos p~
ra a aceitaç~o dessas sugest6es são limitados e determinados
pelos interesses da matriz e por sua política global, onde os

(20) No Brasil hi apenas algumas empresas que realizam- um es
forço significativo em pesquisa e desenvolvimento, e~
truturando equines de técnicos e laboratórios de modo
a pe rm i tir em nível elevado de desenvolvimentotecnológico,
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interesses de subsidiirias em um pais como o Brasil nem sem
pre são muito significativas devido as dimensões do mercado.

E evidente que cada empresa montadora possui estratégias
prias no tratamento dos problemas tecnol6gicos de acordo

-pr~
com

sua capacidade (participação no mercado, rentabilidade, base
tecnol6gica, etc.), coerentes com a forma como veem as pote~
cialidades dos diversos mercados.

Hi duas tendências fundamentais no desenvolvimento da tecnolo
gia da indústria automobilistica no Brasil. Por um lado, as
subsidiirias das montadoras estrangeiras são submetidas cada
vez mais a uma 16gica global em termos de divisão internacio
nal de produção e por outro existem as especificidades do mer
cado local. De modo geral as montadoras estrangeiras proc~
ram combinar essas duas tendências, que, não sendo necessari~
mente conflitantes, permit~lponderações de acordo com as dife
ferentes estratégias.

A nova divisão internacional pretende uma padronização a ,nl
vel mundial dos veIcul.os, e portanto de suas peças e 'compone~
teso A crise econ6mica:mundial que se constata pela redução.
das taxas de crescimento, aumento da inflação e do 'desempr~
govem obrigando a indústria automobilística a constantes re
arranjos, com a continuidade do processo de concentração e ~E
tralização do capital. A crise energética talvez tenha apenas
acelerado esse processo de concentração, concretizando com
pras e fusões de empresas. As exigencias de racionalização p~
ra uma indústria gigantesca, como é a automobilística, impli-
ca em mudanças a nível mundial, que sobrepõe eventuais inte
resses nacionais envolvidos. O carro mundial que surge no hori
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zonte pr6ximo, aparece como medida capaz de propiciar econo

mias de escala atrav~s da separação geogr~fica da fabricação

das peças e componentes da atividade de montagem, gerando o

fornecimento de partes para outras filiais e importação de com

ponen t es . (21)

Apesar da maior parte do consumo de veículos estar concentra

da na Europa, EUA e Japão, da dimensão restrita dos mercados

dos países em desenvolvimento, da instabilidade política e da

crise econômica mundial continuam a acorrer novos investi

mentos da indfistria automobilística nos países da periferia.

Nesse momento de crise economica, a malor parte dos recursos

visa, além da redução dos custos, o lançamento dos novos mode

los.

Além disso, as empresas norte-americanas e europ~ias, prep~

ram-se para enfrentar a possível entrada nesse mercado das em

presas japonesas, que vem dominando cada vez mais o mercado

mundial.

(21) Estão bastante avançados os projetos para a produção do
carro mundial no país por parte de algumas empresas.A
GM investiu US$ 500 milhões na f~brica de motores de
São José dos Campos que exporta grande parte de sua
produção para os EUA e lançou em 1982 o seu primeiro
modelo de carro mundial, o Monza. A Ford lançou em
1983 o seu modelo Escort e a Fiat deve lançar o seumo
delo Uno em 1984 enquanto a Volkswagen preocupa-s~
mais com a nacionalização dos seus veículos, ou seja,
adequação dos seus modelos as necessidades locais do
mercado. Estima-se que nos próximos cinco anos as mon
tadoras instaladas no Brasil devem investir US$ 2 bI
lhões em tecnologia. Para termos uma idéia mais clar~
o Ford Escort montado nos EUA,por exemplo recebe par
tes que vem de nove países: Japão, Espanha, Bras i1, I!i
glaterra, It~lia, França, México, Taiwane Alemanha
Ocidental.
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Al~m da tend~ncia a uma redução do peso e aumento do rendimen
to do veículo, acentuada a partir de 1973, h~ outras tend~n
cias .que são fruto de movimentos .de pressão por parte de con
sumidores que obrigam os Estados nos países desenvolvidos a
impor .uma s€rie de mudanças nos veículos. A poluição,
o barulho, os acidentes provocados pelos autom6veis são subme
tidos a severas críticas nesses países onde os grupos popul~
res de pressão tem relativa força e obrigam a indústria auto
mobilística a uma s~rie de inovações par~ minimizar esses pr~.
blemas. Portanto, a indústria automobilística, apesar de todo
o poder político que t~m, ~ forçada a uma s~rie de modifica
çoes para reduzir os níveis de consumo de c~mbustível, seus
níveis de poluição e barulho al~m de aumentar a segurança p~
ra os usuários. No Brasil, todavia, não existem essas .pre~
soes e nem legislação mais restritiva,mas a forma de inser
ção do país na divisão internacional do trabalho obriga que
a produção de veículos no país seja determinada a partir dos
mesmos projetos, ou ao menos bastante semelhantes, feitos nos
escrit6rios das matrizes.

Essa dinâmica da indústria automobilística obriga as empresas
produtoras de autopeças a um constante ~ sistemático esforço
de desenvolvimento de produtos e processos, sem necessariamen
te grandes esforços em termos de pesquis~ pr6pria, para poder
acompanhar esses movimentos. Evidentemente isso não ocorreu
com todas as empresas do setor. Apenas aquelas que já tinham
alguma base tecno16gica, produto de contratos de assistencia
t~cnica nas etapas iniciais da indústria automobilística no
Brasil, ou algum grupo econBmico razoavelmente forte, q~e te
nha diversificado suas atividades, entrando nomercadóde auto
peç~s ou alg~ma empresa internacional que tenha se instalado



· 159

aqui a partir de interesses da empresa montadora em trabalhar
com as mesmas empresas com que trabalha no exterior, ou ainda
empresas criadas pelas pr6prias montadoras em movimentos
integração vertical tiveram condições de-acompanhar de
esse processo e sao hoje os principais fornecedores de

de
perto
peças

e componentes, em especial os de maior "densidade tecno16gicá~
As outras empresas, numericamente muito mais significativas,
estariam responsáveis por produtos menos "densos tecnologic~
mentetl ou então por produtos de qualidade inferior para aten
der o mercado de reposição e nem sempre são obrigados a muda
rem as características de seus produtos e processos.

As empresas de autopeças para continuar fornecendo para as
montadoras tem que recorrer à própria montadora ou às empresasestra:Q.
geiras para utilizar a tecnologia necessária. O interesse em
associar-se a empresas estrangeiras para dispor de tecnologia
mais moderna,_exigida pelas montadoras, não se reduz apenas à
necessidade de controlar um det~rminado conjunto de conheci
mentos específicos mas também a necessidade de manter uma po~
te de acesso às informações das mudan~as tecnológicas que
ocorrem nas matrizes das montadoras, que cedo ou tarde, acaba
rão chegando às subsidiárias, -eventualmente com algumas adap-
tações.

Porém, esses acordos para transferência de tecnologia tem o
seu aspecto negativo, conforme acentua Moore. fiA obtenção de
tecnologia através de licenciamentos não é uma solução satis
fatória para as empresas brasileiras devido ao processo nor
malmente lento de negociar novos e modificados acordos cada
vez que muda o mercado ou um novo produto é adicionado. En
quanto as em~resas estrangeiras estão tomando decisões, a em
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presa brasileira estã procurando um licenciador ou esboçando
a assinatura de contratos. Mesmo na situação em que os forne
cedores brasileiros conseguiram proemin~ncia sobre 6s concor
rentes, o aumento na demanda e o desejo dos montadores em ter
múltiplas fontes deve resultar na entrada de novos fornecedo
res". (22)

Na medida em que alguns subsetores da indústria de autopeças
tenham dificuldades em acompanhar esse processo de mudança,

- .a p r op r i a montadora pode incentivar a entrada
no mercado nacional de empresas estrangeiras com as quais es

.tã acostumada a trabalhar nos países' de origem, capacitadas
portanto, a acompanhar o dinamismo tecnol6gico do setor ou
ela pr6pria pode produzir as peças e componentes que precisa,
em movimento de integração vertical.

o relat6rio Delft estuda o grau de inventividade e progresso
técnico do ramo de autopeças e parece comprovar amplamente a
hip6tes~ de subordinação frente as montadoras. A partir de
uma análise dos produtos fabricados d~ acordo com a origem de
sua concepção, constata a quase completa depend~ncia tecno16
gica do setor no desenvolvimento de produtos na medida em
que na maioria das empresas os produtos são fabricados a pa!
tir de modelos copiados ou produzidos segundo desenhos recebi
dos (aproximadamente 80% dos casos). O Quadro VIII mostra co
mo ocorre o desenvolvimento de produtos na indústria de auto
peças. A predominância da produção segundo desenho recebido.
mostra sua depend~ncia acentuada em relação à montadora pois
esta define totalmente as car~cterísticas do produto

(22) Maxey, George e Silberstone, Andrey. The Motor Industry,
London, Allen & Elswin, 1959, p. 79 in Moore, R. M.,
op . cit., p.143-4.
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a ser fabricado. Apenas cerca de 20% das empresas conceb e
seus produtos a partir de criação própria ou mesmo de aperfel
çoamento de produtos desenvolvidos e~ outras empresas.

Quadro VIII

CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DA EI--WRESASEGUNDO ORIGEM DA CONCEPÇÃO
DE PRODUTOS

DESENHO CRIADOS PELA
RECEBIDO COPIADOS APERFEIÇOADOS EMPRESA

Pequenas
Empresas 45,3% 34,7% 10,9% 9,1%

Médias
Empresas 57,0% 23,9% 10,6% 8,5%

FONTE: Relatório Delft

Ainda segundo o relatório, os empresârios que produziram p~
ças copiadas ou a partir de desenhos recebidos justificam sua
postura de desinteresse pelo desenvolvimento de novos prod~
tos afirmando que a linha de produtos que possuiam era sufici
entemente diversificada e, em grande parte, dependente das
especificações exigidas pelos clientes. Entretanto, aqueles
que estavam planejando novos produtos esperavam um maior fatu
ramento ou ampliar suas linhas de produção, em sua maioria.

o relatório também trata do problema do controle de qualidade
nas empresas entrevistadas. Constatou que haviam' muito po~
cas pequenas empresas com preocupações relativas a controle
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de qualidade (de 81 entrevistas, apenas 10 possuiam depart~
mento de controle de qualidade, nenhuma possuia laborat6rio,
nio havia pessoal especializado para o controle que era feito
visualmente). A inexist~ncia do controle "de qualidade nas p~
quenas empresas leva a uma porcentàgem maior de rejeiç~o por
parte da montadora quando adquirem peças e componentes dessas
empresas, aumentando ainda mais sua insegurança. Por sua vez,
as médias empresas se preocupam mais com esse controle (de 31 e~
trevistadas, 26 efetuam o controle de qualidade de matéria-
prima no mom~nto do recebimento, a totalidade utiliza instru
mentos de controle).

A alegaç~o dos empres~rios entrevistados para justificar a
existência de controle de qualidade em suas empresas era aten
der as exigências e especificações técnicas da montadora (60%
das respostas).

Por outro lado, as médias empr~sas que n~o realizam controle
de qualidade (30% do total das empresas) justificaram essa
atitude alegando que a matéria-prima xecebida j~ vinha com cer
tificado de garantia, ou por falta de recursos significando
que as determinações e especificações técnicas das montadoras
nao influenciavam essas empresas e portanto, elas possivelme~
te n~o constituiam seu mercado principal.

A indústria automobilística tem uma grande importância no vo
lume total de recursos transferidos do país sob a forma de p~
gamentos por remessa de tecnologia.

De acordo com Figueiredo, em 1969 a indústria automobilística,
considerando-se apenas as montadoras, eram responsáveis por
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46,3% do total de pagamentos realizados no exterior por trans
fer~ncia de tecnologia. Se incluirmos os produtores de auto
peças essa porcentagem aumenta para 55,3% (autopeças elétri
cas 1,2% e não elétricas 7,8%). Os principais países de orl
gem da tecnologia, ,no período de 1965 a 1969, para os ..velCU
los foram a Alemanha (83,3% dos pagamentcis) e EUA (14,4%), p!
ra autopeças elétricas foram Alemanha (76,8%) e EUA (21,6%) e
para autopeças nao elétricas foram EUA (50,6%) e França

(24,1%). (23)

Ao analisar o processo de transfer~ncia de tecnologia toma~
do o Brasil corno base, Biato constatou que os ramos mais din~
micos da economia, onde hã urna participação mais intensa do
capital estrangeiro, corno as indústrias metalúrgica, ...qUlmlca,
de material elétrico e de comunicações e de material de trans
portes absorveu 65% dos contratos de transfer~ncia de tecnolQ
gia. Os ramos material de transporte, metilurgia, material elé
trico e de comunicações responderam por quase 2/3 dos pagame~
tos efetuados no período de 1965 a 1970 (40%, 11%, 9% respe~
tivamente). Desagregando os segmentos geradores de maior volu
me de remessas dos ramos material de transpo~te e metalurgia,
os veículos ~ão respon~ãveis por 32% do total dos pagamentos,
siderurgia e produtos siderúrgicos tem 7,3% enquanto 'que as
autopeças mec~nicas para a indústria automobilística corres

pondem a 6,3% do total de pagamentos por transfer~ncia de tec
nologia, evidenciando-se, portanto, a import~ncia da indús

tria automobilística em comparação com os demais segmentos do
ramo e da própria atividade industrial em geral. O pagamento

(23) Figueiredo, Nuno F. A transfer~ncia de tecnologia no de
senvolvimento industrial do Brasil. Série monográfica
n9 7, 'IPEA/INPES, Rio de Janeiro, 1972.
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m6dio por contrato de transfer~ncia de tecnologia dos ..ve1CU
los 6 20 vezes maior que o valor relativo à indústria de trans
formação. ()4)

Ainda segundo esses autores, a importação de tecnologia para
a indústria automobilística atingiu o máximo de 1955 a 1961 e
decresce a partir daí.

A crise do petróleo de 1973, com a súbita elevação de seus p~
ços pelos principais produtores mundiais, representa um mafco
importante para a indústria automobilística implicando em alt~
raçoes consideráveis· em grande parte da estrutura tecnológi-
ca dos veículos.

Se anteriormente, mesmo com os preços relativamente baixos dos
combustíveis, as empresas já faziam esforços no sentido de re
duzir o peso dos veículos e aumentar seu rendimento, eles ti
veram que ser redobrados a partir desse momento para fazer
frente a uma possível redução drástica da demanda em face do
encarecimento dos combustíveis. Outra questão importante 6 o
crescimento da indústria japonesa, produzind~ veículos mais
baratos, econ3micos e ~uperiores mecanicamente e que pode co
meçar a entrar no mercado nacional (25).

(24) Biato, Francisco A. A transfer~ncia de tecnologia no Br!
silo Rio de Janeiro. IPEA, 1972.

(25) Um fator fundamental atualmente na concorr~ncia interna
cional 6 a ampliação crescente da participação da 1n
dústria japonesa no mercado, que assumiu na d6cada de
80 a liderança mundial, exportando mais de 50% de sua
produção. A aceitação do automóvel japon~s deve-se
aos custos de produção mais baixos (o operário japo
nês recebe em média 9 dólares por hora enquanto que o
alemão recebe 15 ou mais] e maior produtividade gra
ças a-maiores níveis de automação a16m de t6cnicas ge
renciais inovadoras (CCQ, Kamban), possíveis graças a
um "pacto social" estabelecido após a guerra.
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o mercado de carros grandes e m~dios, que nos EUA por exemplo
era sensivelmente maior do que o de carros pequenos, sofreu
alterações sensíveis a partir de 1973 com o crescimento da
procura por carros econômicos, poupadores de combustível. Os
japoneses, que nessa ~poca nao tinham tanta penetração no mer
cado mundial, j~ produziam veículos bastante ~ .economlCOS a

partir de esforços tecnológicos próprios e desde então só au
mentaram sua participação no mercado.

No Brasil, urna das atitudes governamentais para fazer frente
a essa sfibita elevação que representava um custo enorme em
termos de balança de pagamentos, foi realizar urna política de
contenção do consumo de gasolina atrav~s da restrição a venda
e aumentos consider~veis no preço dos combustíveis.

Conjuntamente com as medidas oficiais, a indfistria automobi
lística começa a se preocupar com a carburação e motores mais
econômicos, especialmente no caso de automóveis, procurando
poupar combustível. O progresso t~cnico na carburação de
veículos foram significativos.u·Para os ~eículos fabricados em
1976, comparados aos fabricados em 1972; a economia para os
automóveis pequenos foi de 12,23%, para os m~dios de 16,15% e
para os grandes de 20,47%.

A partir de 1970 o governo brasileiró implanta sua política
destinada a incrementar a produção de veículos ã álcool. Na
verdade, os estudos mais intensos para essa implantação datam
de 1974, quando o Centro T~cnico Aeroespacial - CTA, começou
a estudar as mudanças necessárias nas peças e componentes ne
cessários para a produção de veículos a álcool, ao mesmo tem
po em que o governo definiu urna série de políticas objetiva~
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do incentivar a produção de álcool.

Essa"política vem apresentando razoável sucesso com o aumento
da produção de veículos a ~lcool proporcionalmente bastante
acima daquela de veículos movidos a gasolina além dos que fo
ram convertidos a álcool.

-



CAP!TULO V

'EVOLUÇÃO DO MERCADO E DA TECNOLOGIA DE PEQUENAS E
MtDIAS EMPRESAS DO RAMO DE AUTOPEÇAS
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Nesse capitulo tratamos da an~lise das quarenta e duas empr~
sas de autopeças entrevistadas, sobreviventes da amostra da
pesquisa FEA-USP/Delft realizada em 1967 e revisitadas por

~nos. ,

Nossa an â Iise centra=sc na empresa enquanto unidade de' produ
ção. Procuramos acompanhar suas trajet6rias individuais a pa!
tir dos parãmetros tecnologia e mercado.

Procuramos caracterizar o conjunto das empresas na época de
fundação em primeiro lugar. Posteriormente analisamos as mu
danças que ocorrem no mercado (evolu~ão do mercado
paI, estratégias de crescimento, grau de depend~ncia

princi:.
frente

as mont ador as, etc) e na tecno logia (proce ssos, máquinas, equi
pamentos e racionalização; produtos e materiais; controle de
qualidade; mão de obra técnica) dessas empresas. Finalmente,
utilizando amplamente o depoimento dos empres~rios entrevis
tados, procuramos mostrar que ~ caracteristica predominante
da mudança tecno16gica e a subordinação e depend~ncia em rela
ção as montadoras.

Alguns fatores que contribuiram para explicar a evolução da
tecnologia e do mercado dessas empresas corno a origem do em
presârio, as formas de gestão, as mudanças nos niveis superi~
res da administração, os problemas de sucessao e de disputa
do poder acabaram não sendo abordados aqui por terem sido tra
tados, com outra perspectiva, por outros pesquisadores dentro
do grupo respons~vel pela pesquisa realizada pela EAESP-FGV.
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1. Características das empresas na fundação

Inicialmente destacaremos alguns par~metros que caracterizam
as empresas entrevistadas por ocasião de sua fundação como a
~poca de fundação, o m~rcado visado, o n~mero de funcion~ri-
os e a linha de produtos.

A Tabela XVmostra a época da fundação das empresas onde nota-o
se que a maior parte delas (30 empresas representando ·71% do
total de empresas) foi criada a partir da d~cada de 50. At~
1949 haviam sido fundadas 12 empresas da amostra.

TABELA XV - CLASSIFICACÃO DAS EMPRESAS SEGUNDO A DATA DE FUN
CÃO

Data da Fundação N9 de Empresas Relação das Empresas*

at~ 1939 4 11, 14, 37, 39

de 1940 a 1949 8 3, 5, 7, 15, 17,26, 28, 32

de 1950 a 1954 10 4,~,16,19,24,25,30,36,38,41
•..•"

de 1955 a 1959 10 1,2,8,20,21,22,23,31,40,42

de 1960 a 1966 10 9,10,12,13,18,27,29,33,34,35

TOTAL I 42
(*) Atribuimos um número à cada empresa, a partir da ordem a1fab~ticap~

ra facilitarnossa exposição.Ele ser~ mantido no decorrer do traba-lho.

Analisando o principal tipo de mercado que cada empresa alcan
çava por ocasião de sua fundação, notamos que o mercado de re
posição era o mais atingido com 18 empresas visando esse mer-
cado como único ou principal. Por sua ve z , 6 outras empresastam
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b~m visavam o mercado de reposição assim como o mercado das
montadoras sem que pud~ssemos constatar o mais importante.
Apenas 7 empresas da amostra alcançavam diretamente as monta-
doras na epoca da fundação, tendo-as como mercado principal e em
4 delas como o único mercado. São .empresas fundadas, mais re-
centemente, a partir de 1955. Finalmente, 10 empresas foram
criadas para alcançar outros mercados, como por exemplo a prQ
dução de peças, componentes e partes para a indústria de mó -
veis, calçados, locomotivas, navios, textil, metal-mec~nica,
etc. A Tabela XVI mostra a relação das empresas por tipo de
mercado por ocasião da fundação.

TABELA XVI - CLASSIFICACÃO DAS EMPRESAS SEGUNDO O TIPO DE MER
CADO NA tPOCA DA FUNDA CÃO

Tipo de Número de Relação das EmpresasMercado Empresas
Montadora 7 · Montadora exclusivamente

9 , 12, 21, 23, 35

· Montadora (mais importante) e re-
poslçao - .2
Montadora - (mais importante)· e ou-
tros - 24

Montadora
e 6 · 1, 3, 5, 15, 27, 33

reposição
Reposição 18 8 , 13, 16, 17, 19, 29, 28, 29, 21

34, 40
.. (serviços) - 10, 39

· (comércio) - 39

· (mais impor tan te) e outros) - 22,
26, 30

Outros 10 · 4 , 7 , 11, 14, 18. 25, 32, 37, 41,
42

I Sem infor- 1 6maçao ·
TOTAL 42
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As empresas que desde o início forneciam para as montadoras ti-
nham algumas características em comum. Os empres~rios fundado -
res tinham tido experi~ncia anterior como industriais, quase
sempre no setor metal-mec~nico, a empresa tinlla acesso direto i
montadora e is vezes também ao GElA e dependendo da complexida-
de do produto recorriam i tecnologia estrangeira junto is empr~
sas fornecedoras das montadoras nos países de origem.

Embora existam algumas exceçoes, as empresas de autopeças que
conseguem prover-se do capital necess~rib para fornecer direta-
mente is montadoras desde o início de sua produç~o são aquelas
em que os empres~rios conseguiram algum tipo de irticulação com
o Estado através do GElA e/ou com as montadoras diretamente. Na
realidadei essas empresas são fundadas no final da década de
50 e início da década de 60 exatamente para atender a demanda
da montadora e is exig~ncias.de nacionalização de peças formula
das pelo GElA.

Através da an~lise do numero de funcionirios de cada empresa na
época da fundação podemos inferir algumas características das.....

empresas. Conforme mostra a Tabela XVII, a maioria das empresas
(64% do ·total) tinha até 10 func i onà rios por ocasião de sua cons

. .tituição. Apenas 7 empresas apresentavam um número superior a
10 funcioIl~rios no momento de sua criaçã?, sendo que uma delas
constituiu-seno único exemplo de empresa que ji nasceu com al-
gumas características de grande empresa, possuindo 60 funcion~-
rios na época da fundação (1).

(1) Empresa 27. Fabricação de vidros, fundada em 1963 por um a~
tigo industrial do setor de que diversifica suas atividades
para atender diretamente as montadoras.
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TABELA XVII - CLASSIFICACAO DAS EMPRESAS SEGUNDO O NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS NA fpOCA DA FUNDACÃO

I -

I
--

N9 de Funcionários N9 de Empresas Relação das Empresas

Até S lS 10, 15, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 29, 31,
32, 33, 34, 36, 41

De 6 a 10 11 5 , 6, 7, 7 , 12,
.12, 13, 32, 40, 42

De 11 a 20 3 1, 3 , 9

De 21 a 30 3 4 , 17, ·35

Mais de 30 1 27

Sem informação 9

TOTAL 42

"'"

Portanto, a grande maioria dessas empresas começou como peque-
nas ou ~icro-empresas, em um pequeno galpão, muitas vezes ina-
dequado e ligeiramente adaptado para permitir a atividade in-
dustrial. As poucas máquinas e equipamentos disponíveis, mui-
tas vezes de segunda mao, eram utilizi'idospara a produção "ar-
tesanal" das peças e componentes por uma mão-de.,-obra, muitas
vezes, circunscrita aos sócios-proprietários e a seus familia-
res e eventualmente alguns trabalhadores contratados. A divi-
sa0 do trabalho não era formalizada e a importância do traba -
lho "qualificado" era essencial para a produção. Em grande par
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te das empresas, o que difer~nciava o empresirio dos demais tra
balhadores, al~m, obviamente, do fato dele ser o proprietirio
da empresa, era a sua maior experi~ncia em termos de trab alho
fabril, em geral no próprio setor metal-mecânico e uma percep _
ção das necessidades do mercado. Por~m, a maior parte de seu
tempo era utilizada na resolução dos problemas emergentes do
processo produtivo.

Algumas empresas, por~m, Ja nasceram com uma acentuada divisão
do trabalho de gestão~ formalizada a partir das experi~ncias an
teriores dos sócios-proprietirios, ainda que a empresa nao apre-
sentasse elevado por~e em termos de mão-de-obra, ativos, fatura
menta, etc.

A Tabela À'VIIIpor sua vez apresen ta uma relação dos produtos f a-
bricados (2) pelas empresas da amostra, divididos entre o merca
do de autopeças e outros mercados. na ~poca da sua fundação, o~
de pode-se notar a heterogeneidade dos produtos, havendo desde

. .peças fundamentais para o funcionamento do veículo at~ acessó -
rios rela tivamen te sem importância.

,
I

(2) As empresas que prestavam serviços vinculados direta ou in-
diretamente ã indústria automobilística tamb~m foram regis-
tradas.
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TABELA XVIII - PRODUTOS FABRICADOS NA fpOCA DA FUNDACÃO POR
TIPO DE MERCADO

'OUTROS MERCADOS AUTOPECAS

de

- Ferramentas (1)

- Tratamento térmico
e cromaçao de fer-ramentas (4)

- Sapatos de
com sola de
cha (7)

couro
borra

- Carburadores, bombas e filtros (2)
- Filtros de fibras naturais (3)

- Componentes a base de borracha sin
tética e natural e a base de metal
estampado (5-)

- Bobinas de campo para motores
arranque e geradores (8)

- Tubos curvilíneos para ambulância
(19)

- Vendas e renaros de peças
nadas à tra~smissão (10)

relacio

de

tra

-Tintas e peças de
baquelite (11)

- Corrente s . (14)

- Cromação de vários
produtos (18)

- Anéis para máquina
de lavar roupa
(22*)

- Dispositivo para
espalhar cera (29*)

- Roupa, peças esta~
padas em geral e
máquinas de inje
ção de plástico
(25)

- Móveis de aço para
escritório e peça~
estampadas para r~
dio (26)

- Arco de serra e
alicate de pressão
(32)

- Peças forjadas p~
ra máquinas de cos
tura e ferramentas
(36*)

- Ferragens para mó
veis em geral (37)

- Peças de borracha
( 41)

- Cremalheira de volante (12)

- Chaves de ignição e motor da
zida (13).

redu

- Cubos de embreagem e reparos
bombas d'água (15)

- Macacos (16)

- Puxadores de plástico e juntas de
cabeçotes para motores (17)

- Peças variadas (19)

- Lanternas (20)

- Roda livre paraveículos com
çãonasquatro rodas (21)

Continua ...
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OUTROS MERCADOS

/

- Espigos e grampos de molas, parafu
so de roda e outras peças de su~
pensa0 (40)

t-----~------~- ..------l-----.------------------

- Anéis especiais pa
r~ locomotivas, n~
V10S e compresso
res (42) -

AUTOPEÇAS

- Suporte de molas, braçadeiras (22)

- Calotas (24)

- Sinaleiro (26)

- Vidros de segurança (27)

- Parafusos, pinos e peças -de suspen
são, material para terceiro eixo
(28)

- Peças elétricas (automático de pa!
tida e botão de luz) (29)

- Canaletas e uestanas para
de autom6vei~ (39)

vidros

I
j

- Agulha, base e injetor do
dor (31)

carbura

- Coletores e induzidos para
res (33)

coleto

- Bronzinas, buchas de biela e pinos
(34)

- Tubos de nylon (para cabos de em
breagem, velocimetro e acelerador)
(35)

- Peças de suspensao e câmbio, algu
mas de feixe de nola dianteiri
(36*)

- Conserto de radiadores (38)

- Lonas de freio (39)

OBS.: O numero entre par~nteses é o numero da empresa.

As empresas com asterísticos (*) participam nos dois mer
cados.
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2. Ev~lução do mercado

A partir dos dados obtidos junto ~as empresas entrevistadas,
procuramos traç~r a sua evolução em termos do mercado visado
por elas em diferentes momentos de suas trajetórias.

A Tabela XIX mostra, para cada empresa, as mudanças que ocorre-
ram quanto ao mercado, tanto o principal quanto o secundário,.
para cada fase da empresa. Definimos as fases da empresa a
partir do depoimento "aberto" do empresário entrevistado, que
marcou a fase da empresa tendo em conta o seu mercado a par -
tir de sua própria percepção, desconsiderando-se quaisquer
levantamentos históricos mais precisos sobre a particip~ção
de cada um desses mercados no faturamento total da empresa .

••'I.,
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TABELA XIX - EVOLUCÃO DO MERCADO DAS EMPRESAS*

Tipo de Mercado
I Outros IEmpresa --

Montadora Repos iç;ão I Exportação
i

1 2 QXD4 0) Q)
2 0 1 - -
3 - - - -
4 02 3 lGR) 3 1 2 3
5 0)2 10 - -

-
6 2 0 - Q)zQ)

--
7 2 QXD - CD
8 - QXD 2 -

9 0 ClX1XD 3 2
10 0 I- - - I

11 - I - - -

12 (9 - - -

13 - QXD 2 -

14 - - - 0
15 - QXD 2 -

16 2 3 i 3 ~- I
I 2 QXD 217 I -'

18 - - - 0 .., --
19 GXD 2 - -

20 2 QXD - -
-

21 - Q:®B 2(D -

22 20) I ·1 2 3 QXD3-
23

~ - 3 2
24 204 030 - CD
25 03 20 - 02

continua ...

--,
I

I
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EmpTesa Ti~ de MeTcado
MontadoTa I Reposição ExpoTtação OutTOS

26 ®D 2 3 - (I"2
-

27 0 02 - -

QXD
--....,.--

28 - 2 -
29 - 02 - Q)
30 0 Q)2 - - I

-- - I
31 - CD - -
32 - 2 - 00I

33 1 CD - I -

34 - CD - -
3S 0Ct0 2 3 3 -
36 0 1 2 - 1 2

37 - 0 - 1

38 000 2 - -
39 84 2 3 4 - c:l:Q)3G)
40 - C® - 20
41 - - - CD I

I
42 - 0 - 02 I

I
/

/

(*) Os numeros representam cada fase da empresa em termos de
mercado; os números em círculo representam o mercado mais
importante e os números sem círculo representam o(s) merca
does) menos importante(s) em cada uma das fases.



· 178

Do total de 42 empresas entrevistadas, 21 não tiveram ~udan~as
fundamentais em seu mercado mais importante. Dessas empresas,
6 delas (2, 12, 19, 23, 35, 38) tiveram como mercado principal
as montadoras, 9 (8; 13, 15, 17, 20, 28, ,31, 33, 34) visavam o
mercado de reposição prioritariamente enquanto que as outras
6 empresas (10, 14, 16, 18, 32, 41) alcançavam outros mercados,
independentes da indGstria automobilística.

Conforme evidencia-se na tabela XIX, isso nao s i.gn í f i cou que es-
sas empresas tiveram esses mercados como Gnicos e muito' menos
que não houve mudanças de mercado no transcorrer da história
dessas empresas.

Entre as empresas que tiveram como mercado principal as monta-
'doras, as empresas 2, 19 e 38 também atenderam o mercado de re
poslçao, as empresas 23 e 35 atingiram o mercado externo, sen-
do que a primeira também chegou a alcançar outros mercados fo-
ra da indGstria automobilística~ Apenas a empresa 12 visou ex-
clusivamente esse mercado no transcorrer de sua história.

-Entre as empresas que mantiveram o mercado de reposição como
principal, duas delas (31, 34) tiveram esse mercado como úni-
co no decorrer de sua história, quatro empresas (8, 13, 15,

28) expandiram em direção ao mercado externo, ainda que o mer-
cado de reposição continuasse sendo o mais significativo. Duas
empresas (17, 20) expandem-se em direção ao mercado das monta-
doras, que, todavia, não se transformou em seu principal merca
do.

En tre as 5 eis empres as que mantiveram 'outros mercados como
mais importante, quatro delas (10, 14, 18, 41) não apresenta -
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ram mudanças no seu mercado em direção a indústria automobilÍs
tica, uma (16) expandiu suas atividades em dire -
- -çao a montadora e posteriormente ao mercado de reposição en-

quanto que a.outra (32) expandiu apenas em direção ao mercado
de reposição.

As empresas que sofreram mudanças no seu mercado principal ti-
veram as seguintes trajetórias. Do total de 18 empresas, 10 d~
las (1, 6, 7, 23, 28, 26, 36, 37, 39, 42) tiveram como mercado
principal inicial mercados não vinculados ~ indústria automobi
lÍstica. Três dessas empresas (7, 37, 42) voltaram-se para o
mercado de reposição e outras três (22, 26, 36) atingiram o
mercado das montadoras, que tornaram-se seus mercados princi -
pais.

PDr outro lado, há algumas situações específicas como a empresa
1 que passa de outros mercados para reposição e posteriormente
para exportação, a empresa 6 qu~ vai ~ara reposlçao, retornan-
do posteriormente para outros mercados, a empresa 2S que passa
a atingir a montadora, a empresa 39 que chegou a atingir as
montadoras e voltou a ter como mercado principal o independen-
te da indústria automobilística e a empresa 24 que de outros
mercados passa para reposição, posteriormente montadora até vol
tar a apresentar a montadora como mercado principal. Há o caso
de quatro empresas (27, 30, 29, 40) que no início tinham como

principal mercado. o de reposição e que em um ser.undo momento
passou a ser a montadora, no caso das duas primeiras e outros
mercados no caso das duas últimas. Finalmente, as empresas 4,
5, 9, tinham no início de suas atividades como principal
mercado a montadora e posteriormenteel~ passou a ser represe~
tado pelo mercado de reposição.

-1
I
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No caso dessas empresas que sofreram aIterações em termos de me r
cado mais importante, também vale a observação de que outras mu
danças ocorreram. Porém, julgamos conveniente discutir apenas
as mudanças que ocorreram no mercado mais importante. A Tabela
:xx sintetiza esse conjunto de informações.

TABELA XX - EVOLUÇÃO DO MERCADO PRINCIPAL DAS EMPRESAS

1 Empresas - tiveram mudança principal 'mercado,que nao no seu
ficando vinculadas a:

a) Mon tadoras - 2, 12, 19, 23, 35, 38
b) Reposição - 8, . 13, 15, 17, 20, 28, 31, 33, 34

c) Outros - 10, 14, 16, 18, 32, 41
SUBTOTAL ...... 21

2 - Empresas que tiveram mudança no seu principal mercado, pas-
sando de :.
a.l) Outros para reposlçao - 7 , 37, 42

a. 2) Outros para montadoras - 22, 26, 36

a.3) Outros para reposlçao·"e para e'xportação - 1

a. 4) Outros para reposição e outros - 6

a.5) Outros para montadora e para reposlçao - 25

.a. 6) Outros para montadora e para outros - 39
a.7) Outros para montadora . ;..para reposlçao e para reposlçao

- 24

h.1) Reposição para montadora - 27, 30
b.2) Reposição para outros - 29, 40

c.l) Montadora para reposição - 4, S, 9

SUBTOTAL 18
Sem informação 3
TOTAL 42
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Podemos notar a partir da evolução hist6rica desse conjunto de
empresas que, em termos do mercado principal alcançado por elas
há uma relativa estabilidade marcada pelo fato de que metade
dessas empresas manteve o seu mercado principal desde a funda -
çao.

Dessa forma, as empresas que conseguiram ter acesso ao capital
e ~ tecnologia necessários para atender continuamente as exig~~
cias das montadoras conseguiram manter esse mercado no trans -
correr de sua hist6ria (3). Registrou-se porém, o caso de tr~s
empresas (4, 5, 9) que nao co»seguiram manter esse mercado como
princ ip aI e foram obrigada-s a recorrer mais intensamente ao mer
cado de reposição, que acabou tornando-se o principal. ~nquanto
uma das empresas afirmava que foi fundamental a sarda de um di-
retor e fundador que tinha amplo acesso às montadoras e ao Esta
do as outras duas responsabilizam a si pr6prias pela má adminis
tração anterior e incapacidade de acompanhar o dinamismo
das montadoras (4).

Além disso, um grande numero d~ empresas (9) atuantes princi -
palmente no mercado de reposição mantiveram sua posição nesse'

mercado e um outro conjunto relativamente significativo de em -
presas (6) permaneceu fora do mercado 'da indús tria automobi -
lrstíca, desde a sua fundação.

o mercado da montadora é sem dúvida o mais atrativo, possibili-

(3) Como vimos, essas empresas são mais "jovens" comparadas com
o restante das empresas da amostra.

(4) Uma das empresas havia sido vendida (falamos com o gerente
remanescente mais importante) e a outra estava sendo admi -
nistrada por um ex-consultnr da empresa que tornou-se o prin
cipal executivo e o proprietário estava afastado da adminis~
tração.
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tando um crescimento da empresa de autopeças pela perspectiva
do fornecimento de elevado volume de produção de um mesmo ti-
po d~produto, permitindo a obtenção de elevados lucros com -
parando-se is possibilidades mais restritas do mercado de repo-
slçao.

Por outro lado~ as empresas que apresentam mudanças significa-
tiva de seu mercado demonstraram a atração exercida pelo
mercado da ind~stria automobilfstica (moritadoras, reposlçao e
exportação). As empresas que ji estavam inseridas nele mant~m
sua participação embora com algumas alterações internas. Por
sua vez, as empresas que alcançavam outros mercados na -epoca
da fundação mudaram, em sua maioria, em direção ~ ind~stria a~
tomobilfstica, registrando-se apenas duas empresas que abando-
naram esse mercado (reposição), dirigindo-se a outros mercados
Uma delas registra uma forte concorr~ncia de uma grande empre~
sa multinacional que diversificou a su~ linha de produtos e ig
tensificou seus esforços no mercado de reposição, obrigando a
empresa a fabricar peças sob encomenda para a ind~stria em ge-
ral, possibilitando dessa forma a retomada de seu crescimento,
apresentando, ainda uma pequena participação no mercado de re-
posição.

Embora o nosso trabalho de campo tenha sido realizado apenas
nb ínicio da crise profunda da ind~s~ria automobilística (1981),
muitas empresas da amostra ji haviam sentido o reflexo dessa
crise de forma direta, at ravê s do acirramento da con correnci a
no mercado de reposição, pois na medida em que as montadoras
reduzem suas encomendas, as usuais empresas fornecedoras pas -
sam a aproveitar sua capacidade ociosa para atender ao mercado
de reposição. Um total de 12 empresas (5, 6, 7~ 13, 15, 17, 28,
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29, 31, 32, 33, 41) queixaram~se dessa concorr~ncia, em geral,

considerada "desleal" pois empresas maiores e·mais capazes tes:.

nologicamente passam a entrar em mercados que, embora de red~

zida dimensão eram. privativos dessas empresas menores e mesmo

havendo conc orrênc í a entre essas empresas, elas se equilibravam e

podiam sobreviver. Duas empresas (2, 4), por exemp16, ambas

lideres em seus respectivos mercados especificos registraram

que, com a redução das encomendas, iriam passar a agredir com

maior ~nfase o mercado de reposição para suprir a redução de

encomendas das montadoras.

Para uma pequena ou ~édia fabricante de autopeças sair do mer-

cado de reposição e entrar no mercado das montadoras e de ex -

portação é sempre muito dificil. Entre 6utros "fatores, depende

da sua capacidade de organizar a produção e apresentar os ni-

veis de qualidade desejados além de conhecer os canais de comu

nicação e relacionamento com as montadoras.e o mercado exter -

no. Assim, essas empresas muitas vezes são obrigadas a recor-

rer a fontes de fornecimento de tecnologia e capital.

Algumas das maneiras encontradas pelas empresas de autopeças

para entrar no mercado das montadoras foram as seguintes:
,
I

absorção por montadora ou associação com montadora (19 e 28)

. associação com empresas estrang~iras para absorção de tecno-

logia (4, 17, 21, 23 e 25)

absorção por outra empresa que já tinha intensa comunicação

com as montadoras (30 e 36)

. entrada de sócio com contato nas montadoras (era diretor da

Mercedes) (6JC5).

(5) Com a sua saída da empresa, caiu intensamente a sua parti
cipação no mercado das montadoras.
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Frente as dificuldades e obsticulos que as empresas enfrentam

para vender diretamente is montadoras, alguns empresirios pre-

ferem manter-se em posição marginal, sem expectativa de cresci

mento, procurando assumir posições onde há menos concorrência.

Reproduzimos abaixo o depoimento de um empresário que prefere·

restringir-se ao mercado de reposição para tratores e cami-

nhões, ilustrativo dessa situação.

"Nós temos consciência de que nosso produto nao e
de primeira linha, que é bem inferior ao produto
que é fornecido diretamente para as indústrias de
tratores e caminhões. Na verdade nao somos empresa-
rios atirados que se arriscam a brigar por seu mer-
cado com unhas e dentes, temos outro ritmo e isso
eu digo por mim e pelo meus irmãos, Além disso, o
mercado de autopeças é muito concorrido. Assim pre-
ferimos nos manter em peças de tratores e caminhões
que não são, ao meu ver, tão atrativos para a prod~
ção em relação a peças de automóveis". [3~ (6)

Considerandoa participação do mercado das mon tadoras no faturamen

to das empresas de autopeças definimos uma tipologia das empre

sas a partir do seu grau de dependência do mercado da montadora ..

A Tabela XXI registra a participação do mercado para apenas 20

empresas onde obteve-Se essa informação (as outras 22 emore -

sas não forneceram essa· informação de forma precisa).

(6) O numero entre colchetes representa a empresa na qual foi
tomado o depoimento transcrito. Esse procedimento ocorrerá
no transcorrer do trabalho e em algumas vezes faremos algu
mas adaptações do depoimento dos entrevistados para facilr
tar a leitura, sem prejudicar o conteúdo.
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TABELA XXI - DEPENDENCIA DAS EMPRESAS DE AUTOPECAS FRENTE O MER
CADO DAS MONTADORAS

Porcentagem do N9 de
Empresas faturamento de Empr~ Empresasvido -as monta-

doras sas
- Totalmente de- Mais de 90% 1 38

pendentes

- Bastante depe~ De 60% a 90% 6 2 , 4 ~ 12, 19,

dentes 27, 34

- Dependentes De 40 % a S9 % 2 S, 3S

- Pouco Depe nden De 20 % a 39 % 3 17, 29, 33

tes

- Não dependentes Menos de 20 % 8 8 , 14, 28, 31,

36, 37, 30, 31

Sem Informacão 22

TOTAL 42
I

Embora a análise nesse ponto possa ficar prejudicada pelo fato
de poucas empresas terem fornecido as informaç6es solicitadas
que possibilitariam a elaboração de um quadro mais completo da
dependência das empresas da amostra em relação às montadoras
essas empresas, desde a sua fundação, atendem o mercado das
montadoras em sua maioria. Com algumas exceçoes, as empresas
mais dependentes são as ~aiores em termos de faturamento e nfi-
mero de funcionários.

1
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A concorr~ncia entre os fornecedores do mesmo tipo de autopeças

para as montadoras estabelece-se com base em preços e principal

mente na especialização que cada empresa se submete para aten

der a demanda especifica da montadora. Déssa forma, ~ muito ra

ro encontrar fornecedores que atendam a todas as montadoras,

ocorrendo mais comumente uma divisão do mercado onde uma forne

cedora atende mais diretamente. Por sua vez, a montadora, para

não ficar na depend~ncia de um fornecedor procura distribuir

suas encomendas por diferentes empresas, desde que elas atendam

suas necessidades.

V~rias empre~as da amostra adotam durante a sua exist~ncia a

verticalização tanto para frente quanto para tr~s como estrat~

gia de diversificação e crescimento. A empresa 8 verticaliza p~

ra trás, passando a produtir os fios que necessitava para a fa

bricação de inúmeros de seus produtos finais. Tamb~m a empresa

39 verticaliza paratr~s passando a produzir oxidos, que, em

parte, iriam ser utilizados na ~rodução de baterias, seu pri~

cipal produto. A empresa 9 realizou uma verticalização para

frente, ao passar a f azer o t rat.ame n t.o químico (croma câo) de

seu produto principal (parachoques) e acabou sendo absorvida p~

la empresa 4, que fazia exatamente o serviço de cromação tenta

do pela empresa 9.

Outras empresas denunciaram verticalização por parte das monta

doras como a empresa 3 que registrou verticalização da GM e a

empresa 12 que afirmou que duas montadoras (Ford e VW) passaram

a produzir seus produtos. A empresa 2 afirmou que as duas maio

res montadoras americanas (Ford e GM) tem intenç6es de vertica

lizar ou trazer seu principal fornecedor americano para oBra

silo A empresa 33, por sua vez, registra a verticalização por

parte de uma empresa produtora de autopeças, que antes era um

de seus principais clientes e que havia passado a produzir seUs
produtos.



• 187 .

3. Evolução da tecnologia

Trataremos agora da evolução da tecnologia do conjunto de empr~
sas, cujas respostas ãs questões formuladas por ocasião do tra-
balho de campo foram muito diversificadas pois, enquanto algu-
mas empresas detalharam bastante a sua evolução tecnol6gica, o~
tras responderam de forma superficial e sucinta. Mesmo assim,
foi possível estabelecer um nível de comparação entre as empre-
sas. Sempre que pudemos, transcrevemos integralmente o·depoime~
to dos empresários.

Iniciamos com uma discussão acerca do crescimento qualitativo e
quantitativo das empresas em termos de máquinas, equipamentos e
processos e racionalização. Em seguida tratamos de analisar as
mudanças que ocorreram em termos de produtos e materiais, de
controle de qualidade e finalmente a absorção de mão-de-obra
técnica.

Processos, máquinas, equipameQ~os e r~c~onalização

A expansao do parque industrial da maioria das empresas pode

ser mostrada pela Tabela XXII que aponta as inúmeras ampliações
das instalações das empresas, a partir ~as mudanças em sua are a
construída. Como as informações acerca da expansão em termos
do aumento do número de máquinas e equipamentos e do volume de
produção não foram fornecidas pelas empresas com a precisão ne-
cessária, essa tabela mostra o grande crescimento dessas empre-
sas a partir da expansão física das instalações, o que, de cer-
ta forma, pode ser considerado um parâmetro importante para re-
gistrar a ampliação das instalações e portanto da capacidade de



. 188 .

produção das empresas. (7)

TABELA XXII - ~POCA E EXPANSÃO DAS EMPRESAS A PARTIR DA
CONSTRUfDA

ÁREA

-
Empresa Ano Área construída

da empresa (m2)
2 1959 12.000

1974 64.000
4 1954 500

1957 1.000
13* 200

3.000
15 1949 300

1961 800
1975 3.800

17 1948 250
1960 8.500

18 1960 250
1980 2.280

19 1950 500
1965 5.000
1980 22.000

23 1957 3.500
1959 14.600

24 1952 60
1958 1.000
1969 . 6.800

25 1966 1.000
1981 6.000

27 1963 1.000
1981 - 10.000

28 1951 300
1961 700
1964 . 1.400

35 1966 1.000
1977 4.500

37 1955 600
1974 1.000
1979 1 .200
1980 2.000

40* 1958 100/200
6.000

41 * 30
1981 1.800

(*) Não foi possível obter as datas.

(7) O levantamento de informações mais acuradas sobre esse item de~Bndaria
por parte dos pesquisadores e das empresas lID1 esforço mui to grande, com
resultadas possivelmente não confiáveis devido ãprecariedade dos sis-
temas de informação das empresas e dificuldades em termos de tempo por
parte dos pesquisadores.
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Ocorreram casos em que a area construída da empresa aumentou em
mais de 10 vezes desde a fundação. Apenas uma empresa (8) regi~
trou uma mudança para local em condiç6es piores (instalações
mais precarias, local mais distante e inadequado, menor
construída) como decorr~ncia da crise vivida pela mesma.

-area

A montadora é a principal fonte indutora de mudanças nos proce~
50S de produção através da prescrição de padrões de qualidade
dos produtos e portanto do equipamento de produção e controle
que vai ser utilizado, mesmo para empresas que não denendam mui
to desse mercado. As empresas de autopeças são constantementeobriga-
das a mudarem os seus processos de produção e a compraremnovos equipamen-
tos e naquinas. O depoimento de algumas empresas e significativo
para ilustrar essa situação.

"O processo de inovação é constante, com dispositi -
vos novos, novos materiais e novas maquinas desen -
volvidas por nós mesmos ou copiadas de terceiros.
As indústrias automobilísticas cada vez mais exieem
avanços tecnológicos e principalmenie testes ma i s

rigorosos, ~ue nosobripa a um constante processo
de inovação cc nrodutos, de processos de fabricação
matéria -prima principalmente o controle de oualida-
de. Simplesmente não ha épocas. A todo momento, a
tódo instatite as empresas montadoras pediam inova -
ções nos produtos tais como uma matéria-prima com
dureza maior ou seja, o cobre dos coletores, eles
exigiam'que fosse 115 brinner (8) ao invés de 80
brinner, isso para que aguentassem uma rotação maior
e para que tivesse maior durabilidade. Antes esses
coletores só funcionavam até 200 vol ts". [3~ (gri -
fos nossos).

-'(8) Brinner e uma medida de dureza.
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"As inovações de processo sempre ocorrem em
do tipo de fornecimento que a empresa fazia.

função
Por

exemplo, no início da d~cada de 70, a Mercedes pa~
sou a ser cliente da empresa, induzindo a empresa a
fornecer um determinado tipo 'de produto o que prov~
cou algumas aIt eracô es .no processo de fabricação de~
te ítem". [35]

Por outro lado tamb~m podem ocorrer mudanças ocasionadas pelas
possibilidades de expansão oferecidas pelo promissor mercado
da indústria automobilística. O depoimento de uma empresa re
gistra esse fen6meno.

"Em 1968/1969, com as fusões na indústria automobi
lística (a Ford comprou a Willys e lançou o Galaxie
e o Corcel) e o aumento intenso de produção (eramos
responsáveis por 90% da produção da Ford) instala
mos equipamentos de cromação totalmente automatiza
dos, importados da Espanha e Holanda capazes de au
mentar a produção e a produtividade pois permitem o-tratamento de 8 peç~s de cada vez quanto antes so
era possível uma , evita quebras, acidentes e perdas,
aumenta a eficiência da mão-de-obra, etc".[4]

As mudanças que ocorreram nesse conjunto de empresas a nível
de processsos e equipamentos foram, em muitos casos, graduais
no transcorrer de sua história. A maioria das empresas regis-
trou um aumento no nível de automatização de seus equipamen -
tos e um sistemático aumento no número total de máquinas,
além de aumento na própria capacidade de produção desses equi
pamentos e como decorrência melhorias na qualidade dos produ-
tos.
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A compra de novas m~quinas e equipamentos comumente ocorre de

forma contínua e sistem~tica nas empresas que tiveram um reI!

tivo crescimento. Assim, combina-se em uma mesma unidade de

produção máquinas e equipamentos modernos e antiquados. Entre -

tanto, há períodos em que ocorrem reformulações totais nas mi.

quinas e equipamentos existentes ou a constituição de uma no-

va área de produção para atender a uma nova linha de produtos

com equipamentos e máquinas mais modernos.

A compra de novos equipamentos ocorre principalmente a partir

das necessidades das empresas expandirem a sua capacidade de

produção para atender a crescente demanda dos mercados nos

quais estão inseridas. Com esses novos equipamentos, essas e~

presas elevam tamb~m a sua produtividade, reduzem a necessida

de de mão-de-obra direta por unidade de capital. Em alguns C!

sbs v~em ampliadas as suas possibilidades de atingir outros

mercados enquanto que em outras situações, devido a especifi

cidade de sua produção, tis novo~ equipamentos são obtidos pa-

ra atender a uma demanda específica da montadora, que exige

mudanças no produto e consequentemente no processo de prod~

çao.

Por outro lado, há pequenas modificações que ocorrem nos pro -

cessos e equipamentos, realiiadas pelo pr6prio pessoal da em-

presa, com muita experi~ncia na empresa e/ou no tipo de máqui-

na e equipamento utilizado. Durante a sua vida útil, as m~qui

nas e equipamentos são sujeitos a uma série de reparos, adapt!

çoes, modificações e melhorias incrementais que, embora na maio

ria das vezes afeta em pequena escala a efici~ncia global do

sistema produtivo, são muito important~s para as empresas, nar

ticularmente para as menores. Essas mudanças tecno16gicas sao

modificações pequenas de diferentes tipos nas técnicas produ-
tivas e gerenciais existentes.
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Pode haver, portanto mudanças que aumentem a efici~ncia do pro-
cesso de produção a partir das mesmas instalações, sem envolver
grandes investimentos de capital.

Outra empresa registra a const~ricia das mudanças nos processos
de produção.

"Aí é mudado todo dia, pigmento novo, composto novo,
f6rmula nova, etc, através de pesquisa de mercado e
firmas de produtos químicos que oferecem amostras e
acompanham todo o novo proceSso. A pesquisa do com-
I)QS to é fei to aqui mesmo". [4D

De modo geral, conjugam-se esforços internos em termos de uma
continuidade nas inovações de processos com influências exter -
nas decisivas, variando a importância de um aspecto em uma mes-
ma empresa dependendo de circunst~ncias como o mercado, a linha
de produtos, a estratégia empresarial, etc.

Registramos alguns depoimentos que mostram os esforços realiza-
dos pelas pr6prias empresas para melhorar seus processos proclu-
tivos.

"Ha um aperfeiçoamento do maquinário, mas basicamen-
te são sempre na mesma linha. Há apenas um aperfei-
çoamento do maquinário, fornos mais modernos, máqui
nas de corte mais velozes, máquinas de lavar automá

~ticas. Os fornos são fabricados aqui mesmo por nos.
Os nosos engenheiros visitam essas exposições que
tem periodicamente na Alemanha e nos Estados Unidos.
Como na construção de fornos basicamente não tem
muito que variar, então n6s desenvolvemos a tecnolo
gia aqui mesmo". [21J
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"Sempre tivemos um processo próprio de produção. Nu,!?;
ca houve intercambio com o licenciador (10) quanto
aos processos de fabricação. Os processos são dese,!?;
volvidos na. própria empresa, as estrunpas e.matrizes
foram desenvolvidas aqui mesmo~ Uma boa parte das
miquinas ~ criação da própria empresa, elas são mo-
dificadas ou adaptadas apresentando excelentes re -
sul tados quando comparados ao desempenho das máo u i >

nas importadas. Estas modificações são feitas tanto
pelo operador da miquina quanto pelo chefe da fibri
ca, gerente industrial ou at~mesmo pelo diretor su
perintendente". [21J .

- . -"Algumas maquInas foram feitas por nos mesmos, com o
auxílio de um amigo projetista porque. elas precisa-
vam de um alto conhecimento t~cnico e na epoca não
existiam no Brasil e haviam obsticulos à exporta
ção". [12J

"A tecnologia para os nossos produtos ~ desenvolvida
aqui dentro. O equipamento ~ que não ~ nacional. Os
nossos engenheiros iam nas fibricas que forneciam
equipamentos, vinham aqui e montavam o equipamento
na raça. A inovação do processo esti vinculada ao
maqu inà r i.o '". [9J

Nas empresas que dependiam mais diretamente das montadoras e
da exportação e mesmo naqueles que visavam o mercado de repo si -

ção, a obrigatoriedade ou necessidade de mudanças nos proces-
sos e miquinas levam algumas empresas e·recorrer a compra de
maquinirio no exterior. As empresas 4, 9, 13, 15, 19, 24, 27
registram um volume significativo de miquinas e equipamentos
importados, às vezes excedendo 50% do total da empresa.

(10) A empresa tem licença da empresa estrangeira para
produtos mais importantes.

seus
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H~ tamb~m mudanças significativas nos processos de produção que

ocorrem quando uma empresa introduz novas mat~rias-primas, ind~

zidas ou não pelas montadoras. Duas empresas (3, 35) registram

esse tipo de mudança. A primeira introduziu novos processos em

função da substituição de sua mat~ria-prima b~sica que era fi

bra natural (crina animal, fibra de coco) e passou a ser espuma

de polieretano para a fabricação de estofados (encostos, ban

cos, braços, etc). A segunda empresa afirma que graças a sua no

va mat~ria-prima (nylon) foi obrigada a fazer inúmeras modifica

ções no seu processo de produção.

"As inovações de processo ocorriam sempre em função
da visita de t~cnicos franceses i empresa, que for
neciam informações a respeito da tecnologia a ser
adotada. Estas t~cnicas pert~nciaTI a empres~ que for
n ece'a mat é ri a-ip r i.ma (nylon "11") i nós". [35]

Algumas vezes novos equipamentos são introduzidos a partir de

mudança na linha de produtos, como ~ o caso das empresas, 7, 8,

22, 23, 25. Na empresa 7 h~ uma mudança de linha de produtos

(de sapatos para autopeças de. borracha) embora parte da base

tecnológica tenha sido mantida. Na empresa 8 a verticalização

da produção de fio obrigou a introdução de novos equipamentos.

No caso da empresa 22, a entrada no mercado de produtos para mi
neraçao fez com que a empresa comprasse novos equipamentos, mais

adequados is suas novas necessidades.

Duas empresas (31, 34) registram enfaticamente a inexistência

de quaisquer mudanças nos processos, sendo que a primeira afir

ma que "só produzimos peças que sejam adequadas aos equipame~

tos existentes".
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Por sua vez, três outras empresas (6, 8, 29) registram a redu
çao de seu parque de miquinas por dificuldade na sobreviv~ncia
da empresa. Na primeira faleceu o principal proprietirio, que
tinha ligações mais rntimas com as moniadoras e a empresa aca
bou sendo assumida por um grupo de funcionirios que sao obrig~
dos a vender parte do ativo fixo e a adaptar as miquinas anti
gas às novas necessidades da empresa. A empresa 29, passou por
crise que acabou obrigando a sarda de dois dos tr~s s6cios e a
venda parcial de seu parque de miquinas. A empresa 8 também re
gistrou, com o insucesso de uma nova linha de produtos, a ven
da do equipamento adquirido para esse fim.

Embora nao se tenha formulado nenhuma pergunta especrfica so
bre esse item no questionirio usado para a realização das en
trevistas, algumas empiesas registraram terem feito esforço no
sentido de alterar a sua organização da produção para promover
a racionalização de suas operaçoes e assim, aumentar a produti
vidade da empresa.

Uma empresa (1) afirma ter realizado alterações no seu sistema
produtivo de modo a aproximá-lo do que poderia ser chamado "mo
delo japon~s" de gestão da produção com a implantação dos cir
culos de controle de qualidade e do trabalho doméstico. Vejamos
como foi o depoimento desse empresirio.

"1
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"Lendo o boletim do Sindipeças fiquei curioso com o
que eles chamavam de círculos de controle de quali-
dade, achei interessante a idéia e decidi implantar
esse sistema. Inicialmente demiti os encarregados
anteriores, operários mais antigos e cheios de ví-
cios. Depois promovi operários mais novos (11), com
liderença reconhecida pois. conversei com um
um para saber quais eram os mais respeitados

por
para

que eles conduzissem as reuniões. Para você entender
melhor as dificuldades, alguns deles tiveram que
ser alfabetizados, pois nem ler e escrever eles sa-
biam. No início, eu mesmo tive que participar das
reuniões para evitar a dispersão e tive que me in -
formar sobre as coisas que eles estão mais por den-
tro como futebol e outras coisas. Atualmente as reu
niões são conduzidas pelos próprios operários ... No
nosso caso, procuramos ampliar para círculos de con
trole de qualidade e produção também, que era uma
forma de contribuir para aumentar a produção: .. Em
junho de 1981 comecei a utilizar do trabalho fami -
liar para a montagem de alguns produtos e atualmen':'
te esse método é responsável por 80% da produção de
cabos de vela e 10% das outras linhas. O trabalho é
artesanal e está sendo experimentado. Se funcionar
bem, pretendo .implantar os sistemas de coordenação,
controle e treinamento". LI].

Uma empresa registrou mudanças no sistema de planejamento, pro-
gramaçao e controle da produção e no controle de estoques (5),

enquahto que outras três (16, 20, 21) registram mudanças na prQ
dução no sentido de aumentar a eficiência do processo e introd~
zir uma nova mentalidade na produção, embora não tivessem defi-
nido as medidas concretas que foram assumidas. Finalmente, uma
empresa (13) registrou que uma grande mudança na sua organiza -
ção da produção foi a elaboração de uma matriz de produção que

(11) Admitiu posteriormente que esses operários mais novos ha-
viam chegado recentemente do Nordeste e tinham muita vonta
de de "subir".
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relaciona para cada produto os insumos e as respectivas quanti-
dades necessárias.

Produtos e materiais

Das 42 empresas entrevistadas, registraram-se mudanças na linha
de produtos em 25 empresas (60% do total) enquanto que 14 em -
presas mantiveram a mesma linha de produtos, ainda que 9 dessas
tinham realizado mudanças em seus modelos', conforme ilustra. a
Tabela XXIII.

TABELA XXIII - EVOLUÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS

Número de Empresasempresas

Mudança na li- 1, 3, 4 , 5, 6, 7 , 8 , 13, 14,
nha de produtos 25 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 29,

I 31, 33, 35, 36, 37, 39, 30
Mesma linha de
produtos 14

,
(

- com mudanças 2 , 20 , 21, 23, 27, 32, 34, 38,
nos modelos 9 41

- sem mudança 10, 12, 28, 30 , 42
nos modelos 5

Sem informação 3

TOTAL 42
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Consideramos que uma empresa de autopeças muda a sua linha de
produtos quando ela lança produtos no mercado que tenham fun-
çoes diferentes relativamente ao produto final ligado a indús-
tria automobilística, que pode ser, por exemplo o motor, o si~
tema de freio, o sistema de ignição, etc, ou então produtos de
outra natureza que atinjam outros mercados independentes da.in
dústria automobilística. Uma mudança de modelo dentro de uma
mesma linha de produtos significa o lançamento de produtos com
a mesma função porém com algumas características físicas dife-
re~tes como por exemplo dimensões, materiais, etc.

Através da lei tura da. Tabela XXIII evidencia-seque a maioria das
empresas realizou mudanças no seu mix de produtos. As razoes,
entre outras devem-se ~ perspectiva de crescimento da empresa
~ entrada em novos mercados, ~ obtencão de maior capacitação
tecnológica, etc.

A partir da forma assumida pelas empresas de autopeças para re~
lizar as mudanças de produtos, tanto da introdução de novas li
nhas como na criação de novos modelos, fica também evidenciada
a importância da montadora e a incapacidade dos fabricantes de
peças em empreender as mudanças a partir de sua própria capaci
tação tecnológica. Os depoimentos de algumas empresas mostram
a dependência das empresas de autopeças frente ~ montadora no
desenvolvimento de novos produtos ou mudança nas linhas existentes.

"O vidro de segurança, ele so muda quando muda a so-
fisticação a quem se destina o vidro de segurança.
Por exemplo, vamos supor que a GM vai lançar em ver
cu10 novo no próximo ano, aquele carro novo (1~.
Então nós vamos fornecer os pára-brisa laminados, en

(12) A entrevista foi realizada em dezembro de 1981 e a GM lan
çou o Monza no final do 19 semestre de 1982.
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.tão éwna sofisticação que eles estão exigindo e nós
estamos acompanhando. Agora, no caso do temperado,
por exemplo, dever~ ser fornecido para essa linha,
provavelmente então o que muda é a ~Yea do para-bri-
sa, de acordo como o modelo do carro (raramente eles
mudam a espessura). Então, como produto, nós vamos
dizer que desde o início da empresa o produto tempe-
rado é igual até hoje". [2J

"Houve inovação de produ tos que foram sendo fabrica
dos em função. do surgimento de novas marcas de mode -
los de automóveis". [4~'

"H~ mudanças constantes pois cada novo modelo de veí-
culo exige um novo retentor, embora elas não sejam

radicais pois o importante do retentor é vedar e
ser o mais barato possível para a montadora". [5J

"Quando eles'vao fabricar um carro novo, eles nos for
necem a programação. Eles dão os parâmetros. Tem ge~
te nossa permanentemente lã (nas montadoras), nas s~
ções técnicas, para acompanhar as mudanças que eles
es tão empre·endendo e que afe tem a gente". [2]

Nesse último caso, o desenvolvimento de novos produtos é feito
quase que de forma conjunta visto que essa empresa possue uma
grande equipe de engenheiros e técnicos e investe bastante em
P&D, aliãs, caso único em toda a amostra. Porém, hã algumas em
presas que procuram adotar o que poderíamos chamar de estraté-
gia de antecipação, nao se aproximando porém do que Freeman
chamou de estratégia defensiva ou ofensiva, mas, dentro de uma
estratégia dependente, manter uma relativa capacidade de pre -
ver e antecipar as mudanças que ocorrerão na indústria automo-
bilística antes mesmo que as próprias montadoras prescrevam as
modificações tecnológicas que deverão ou poderão ser efetuadas
pelos fornecedores de peças. Registramos os seguintes depoime~
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tos que ilustram essaestrat~gia:

"A empresa mantém contatos constantes com fabricantes
quanto ao desenvolvimento de novos projetos~ isto ~,
ela acompanha o desenvolvimento desses projetos para
a elaboração do produto específico para aquele
modelo de veículo que ainda esti na prancheta. Mui-
tas vezes isso ocorre 3 anos antes do lançamento do
novo modelo. Isto representa uma política de vendas
altamente din~mica e ãgil para concorrer internacio-
nalmente" ..[2~

"Eu e meu irmão viajamos pelos menos duas vezes por
ano aos EUA e Europa visitando as montadoras e os
principais fabricantes de autopeças, nas linhas de
produtos que nos interessa diretamente para verifi -
car as principais· mudanças que ocorrem por li e in -
troduzí-las aqui ... Sempre que conversava com os di-
retores da Ford, eles me perguntavam como ia o ele -
fante branco (13) até que finalmente admitissemo acer-
to do investimento três anos depois. [23J

Em virtude das características do produto e de ·sua utilização
e função nos veículos, algumas empresas não registraram quase
nenhuma mudança em termos de produ to.

"Nãó houve mÚdança nenhuma. As canaletas de hoje, por
exemplo, são iguais as canaletas de umfu~quinha
68". ~~

"Os produtos da empresa sao praticamente iguais desde
a fundação. Houve ~ claro, pequenas melhorias que
acompanham a evolução da indústria, ji que mesmo as
peças vendidas para o mercado de reposição devem se-
guir as especificações das montadoras". [28J

(13) Referência a expansão da empresa em sua linha de produtos
de espuma.e ao novo prédio construído.

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKER
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A natureza do produto.também pode influenciar a capacidade de
expansao das empresas de autopeças em direç~o a outros merca -
dos ..

"Infelizmente o produto que nos fabricamos dura no
mínimo o tanto quanto o veículo. Bn t à o esse é o gr~
de defeito estrutural de nossa empresa pois n ão con-
tamos com repo si ç âo ':. ~~

A empresa 40 mudou a sua linha de produtos pois tinha ~ificul~
dade no mercado dereposlçaopara caminhões onde a concorr~n -
cia era acirrada, facilitada pela baixa complexidade tecnológi
ca do produto. Dessa forma, a empresa procurou fabricar produ-
tos de maior complexidade tecnológica, que explicassem em me-
lhor qualidade e apresentassem menos concorrência por
de empresas de "fundo de quintal".

parte

Foi comum o registro .da introdução de novos materiais, mui tas
vezes mais leves e resist~ntes, como ocorreu nas empresas 2,
3,17, 24, 28.

Outras empresas (5, 12, 21, 27, 40) registraram a melhoria na
qualidade de suas matérias-primas causadas por mudanças tecno-
lógic~s ocorridas nas próprias empresas fornecedoras.

Controle de Qualidade

A exist~ncia de um controle de qualidade adequado pode ser fa-
tor fundamental para uma empresa de autopeças, principalmente
se seus principais mercados forem os de exportação e montadora.
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A formação de um setor de controle de qualidade em uma empresa
significa a exist~ncia de pessoal qualificado específico, nor-
mas e documentação para a realização de testes, equipamento
apropriado, etc.

Para urna empresa produtora de autopeças ser aceita como forne-
cedora de urna montadora ela deve preencher inGmeros requisitos
impostos pela indGstria terminal, que define o tipo de organi-
zaçao que a empresa de autopeça~ deve ter para suprir suas ne-
cessidades. Dessa forma, a colaboração entre as duas pa rt es
ocorre sistematicamente, desde o momento em que um primeiro l~
te de peças chega at~ uma montadora, continuando a acontecer
durante o fornecimento de peças. Sempre que houver mudanças s ig

nificativas na~ características dos produtos, a montadora esta
rá na fornecedora de autopeças no sentido de verificar se ela
tem condições de continuar atendendo as suas necessidades. Pa-
ra realizar este trabalho, as montadoras são obrigadas a arcar

-com elevados custos de pessoal, pois precisa dispor de um nume
ro de técnicos especializados para percorrer os fornecedores
de autopeças.

Porém, esse õnus ~ recompensado para ambas as partes, na medi-
da em que diminui-se a possibilidade de rejeição de. lotes im
pedindo que a montadora sofra sérios prejuízos com
faltas nos suprimentos que comprometariam a continuidade da li

eventuais

nha de montagem ou a própria qualidade do veículo e evitando
que a fornecedora de autopeças tenha seu faturamento comprome-
tido com a recusa de aceitação de um lote pela montadora.

Na amostra entrevistada, as empresas mais dependentes das mon-
tadoras e do mercado de exportação foram aquelas que empreend~



• 203 •

ram maiores esforços em controle de qualidade, como erÇl
de se esperar. Muitas das empresas que visavam o mercado de re-
posição tamb~m foram obrigadas a investir em qualidade, pois,
apesar de atenderem is necessidades de veiculos usados e porta~
to com menores exigências em termos de qualidade do produto, o
acirramento de concorrência nesse mercado obriga as empresas
que, mesmo nao fornecendo para as montadoras, a investir em qU!
lidade. A maioria das empresas da amostra registram uma formali
zação do controle de qualidade principalmente durante a d~cada
de 70.

Por~m, nao está apenas no mercado a origem das múdanças que
ocorrem nas empresas em termos de qualidade. Um grupo de empre-
sas registra a existência de algumas causas especificas para a
melhoria de seu sistema de controle de qualidade como a entrada
de engenheiros qualificados (8, 22), a associação com empresa
estrangeira (15) e a introdução de novo' equipamento (16). Essa
últjma situação ~ descrita pelo depoimento do empresário, que
transcrevemos abaixo.

"Em 1967 compramos uma retifica lIde que mudou o pro-
cesso de produção. E especial para rolamentos e foi
a primeira a ser utilizada no Brasil, segunda ou ter
ceira na Am~rica Latina. Esta máquina mudou todo o
processo de fabricar a bucha, que antes era manual e
passou a ser automático. Esta máquina gerou a neces-
sidade de tornos e furadeiras melhores, pois as pe-
ças deveriam ter uma determinada qualidade, caso con
trário, eram re j ei tadas pe 1a IIde" . [1~

A melhoria dos sistemas de controle dequalidade, muitas vezes,
é exigência da montadora e do mercado de exportação ou então -e
requisito fundamental para se ter acesso a esses mercados, con-
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forme fica evidenciado pelos depoimentos dessas empresas.

"No momento o mercado de reposlçao e o mais importan-
..'te masJa ternos contato com as montadores, pelo me-

nos duas, para fornecer. N6s estamos trabalhando pa-
ralelamente com o pessoal de uma das montadoras, en-
genheiros, t~cnicos, justamente para nos encaixar-
mos às especificações t~cnicas que são muito rigoro-
sas. N6s j~ estamos atingindo aquele grau que eles
esperam da gente e a implantação do controle de qua-
lidade vem ocorrendo agora para que possamos atender
as exig~ncias da indGstria automobilfstica e do mer-
cado externo expecificamente paras as rodas de ligas
de aLum inio " [2~

"As montadoras exigiram um melhor fechamento da tampa
do filtro, o que levou a essa melhoria do novo siste
ma de solda. Exigem também maior durabilidade, o que
nos ,obrigou a aperfeiçoar o papel, usando um mais PQ
roso. Eles tamb~m fazem testes que exigem a quantid~
de certa de papel por filtro (nGmero de metros) e o
tr~tamento certo (por exemplo, o papel não pode fi-
car cozido demais) o,que nos leva a aperfeiçoar o
controle de qualidade" [17J

Porém, se apesar dos esforços desenvolvidos pela montadora no
sentido de assegurar a qualidade do fornecimento de suas peças,
o fabricante de autopeças não garantiu essa qualidade, a devolu
- -çao e feita, sob responsabilidade da fornecedora de peças, con-

forme atesta o depoimento abaixo.

"O sis terna de qual ificação de fornecedores p errnite que
a indGstria automobilfstica trabalhe com alguns pou-
cos fornecedores sem ter que realizar um controle de
qualidade sistemático. Quando os lotes são aceitos,
a devolução para o fornecedor ~ imediata" [4J .
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Por sua vez, algumas empresas admitem o car~ter rudimentar de
seu controle de qualidade (20,23, 31, 37, 41) adequado, entr~
tando, ·as necessidades de seus mercados e is suas expectativas
de expansão e crescimento, conforme seus pr6prios depoimentos.

Quanto ao apoio de outras instituições para aprimorar o contro
le de qualidade registramos que duas empresas (39, 5) afirma -
ram ter treinado parte de seu pessoal qualificado no CTA (Cen-
tro T6cnico da Aeron~utica) em São Jos€ dos Campos, sendo que
a primeira chegou a realizar ainda alguns testes no IPT (Ins tituto de
Pesquisas Tecno16gicas)~

Mão-de-Obra T6cnica

A absorção de mão-de-obra altamente qualificada corno t€cnicos
e engenheiros pode ser urna forma das empresas aumentaram o seu
nível tecno16gico.

As formas de inserção e a contribuição da mão de obra t6cnica
junto }s empresas do ramo de autopeças dependem, entre outros

• . I

fatores, do tamanho e tecnologia da empresa, do nível de forma
ção, experiência e capacitação desses profissionais.

Dessa maneira, as maiores empresas e as que dispõem de maior
formalização a respeito da tecnologia (departamentos e seçoes
específicas para qualidade, processos, produtos, etc) são as
que absorvem os t€cnicos e principalmente os engenheiros com
maior facilidade. A16m de dispor dos recursos financeiros para
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pagar os altos sal~rios (15) desses profissionais, essas empre-
sas que apresentam maior divisão do trabalho de planejar, pro-
gramar e controlar o processo produtivo conseguem aproveitar m~
lhor o pessoal que sai das universidades e escolas t~cnicas com
uma formação que os. capacita a trabalhar em organizaç6es maio -
res. Nessas empresas, a absorção desses piofissionais faz parte
de uma política de elevação de seu nível tecno16gico de modo a
possibilit~-la a acompanhar o dinamismo das montadoras e das
concorrentes.

Por outro lado, nas empresas menores e que dispoêmde pouca for
malização do setor t6cnol6gico ~ muito mais problemãtica a ab-
sorção de engenheiros e ·t~cnicos pois, al~m das dificuldades
financeiras das empresas que nio podem arcar com os sal5rios re
lativamente altos desses profissionais, surgem outros níveis de
problemas como a necessidade de profissionais com sufiFiente
flexibilidade para dar conta das múltiplas demandas t~cnicas e
gerenciais de uma pequena empresa e também com as formas de des
sas empresas, em geral. familiares e com um tipo de estrutura in
terna de poder que dificulda a integração de um profissional,
ainda que com elevado nível de competência t~cnica. Outras ve-
zes, h~ incompreensão ~P papel dos engenheiros e técnicos des-
sas empresas na medida em que o empres~rionão constata a neces
sidade desse tipo de profissional para superar suas dificulda -

( 15) Apesar de nos últimos anos ter ocorrido uma acentuada des-
valorização do trab3lho dos engenheiros e t~cnicos consid~
rando-se os baixos salarios na entrada no mercado de trabalho
em virtude da crise econômica e do excesso de oferta de
mão-de-obra, ainda assim os sa15rios desses profissionais
representam muito quando comparados aos sal5rios dos traba
lhadores menos qualificados.
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des (16).

Analisando os valores obtidos nas empresas entrevistadas que
fornecera~ informações a esse respeito, o nfimero de engenhei -
ros presentes nessas'empresas de autopeças girou em torno de
1 % do total de mão-de-obra empregada (17}, enquanto que o nume
ro de t~cnicos girou em torno de 3% do total da mão-de-obra em
pregada (18). Por~m, não pudemos constatar' nenhuma relação sig
nificativa entre urna melhor capacitação tecno16gica e um me-
lhor nível t~cnico do pessoal, considerado apenas a partir do
número de t~cnicos e engenheiros, ou seja, nao foi possível
confirmar a hipótese.de que quanto maior o nfimero de t~~nicos
e engenheiros, melhor o desempenho tecnológico da empresa (19).

Os depoimentos que transcrevemos abaixo mostram as dificulda -
des de absorção dos engenheiros sob a argumentação de que nao
estavam bem preparados.

"Diversos engenheiros foram contratados mais ficaram
pouco tempo (1-2anos)~ Deveriam ser respons5veis
por toda a 5rea fabril mas por falta de qualifica -

(16) b muito comum ouvir de pequenos empres5rios a observação
de que internamente tudo vai bem na empresa, estando os
problemas mais importantes fora do seu controle (fornece-
dores, mercado financeiro, governo, etc).

(19)

Das vinte empresas em que essa informação foi obtida, a
porcentagem de engenheiros foi de 1,17% devendo-se consi-
derar, por~m, qiealgumas pequenas empresas tinham um en-
genheiro que era muitas vezes o propriet5rio ou diretor,
exercendo portanto atividades mais globais na empresa.
Das dezesseis empresas que essa informação foi obtida, a
porcentagem m~dia de técnidos foi de 2,9% apesar de mui-
tas vezes os entrevistadores não conseguirem definir exa-
tamente o que se considerava um técnico.
Mesmo porque torna-se difícil comparar empresas a partir
de parametros tecnológicos e o nível de qualificação de
mão-de-obra sem considerar outros fatores corno a história
da empresa, sua inserção na estrutura de mercado, etc.

(18)
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çao acabaram nao ficando". [4] (20)

"A empresa contratou engenheiros só eJ:l1973. Chegamos
a ter tr~s. Os engenheiros muito novos, sem experi~n
cia, não ficaram mui to tempo". ~~

A contund~ncia das críticas desse empres~rio a respeito do de-
sempenho de um engenheiro que trabalhou em sua empresa reflete
a concepçao que muitas vezes os pequenos empres~rios tem dos
engenheiros. Nesse caso, o empres~rio tem origens oper~rias e
valoriza seu conhecimento sobre o processo de produção.

"V~rios engenheiros passaram pela empresa. O ultimo,
formado pela U.M., foi mandado embora. A maioria dos
engenheiros de hoje ~ incompetente,. não sabem segu -
rar paquímetro. Este ~ltimo foi embora, na hora de
medir um cadinho para encomendar ~ outra empresa, me
diu em centímetros, mas na hora de escrever a enco-
menda, pediu em milímetros. Resultado, saiu de um ta
manho 10 vezes menor. V~rias escolas atuais sao um
tipo de "Mobral do Jarbas Passarinho" que abriu esco
las de nível superior por todo 1ado" .: [1~

A necessidade de apoio e articulação com o mais importante di-
rigente da empresa al~m do reconhecimento das relações inter -

,
nas de poder,' ~ fundam~n tal para a'permanência do engenhei ro .
na pequena empresa, ~s vezes, muito mais do que sua própria
compet~ncia t~cnica conforme motra o depoimento abaixo onde UJ:l
engenheiro com experi~ncia, e capaz de contribuir para a supe-
ração de alguns problemas da empresa enfrenta in~meras difi -
culdades.

(20) Depoimento prestado pelo respons~vel pela programação e
controle da produção, t~cnico do SENAI, com 25 anos de ex
periência na-empresa. Falamos com ele por sugestão da di~
reção da empresa por ser considerado a pessoa que mais co
nhecia os problemas da fábrica.
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"Ch egarno s a ter um engenhei ro trabalhando na empresa
em 1973 mas ficou apenas um ano. Era uma alemão com
cerca de 60 anos que havia trabaihado na Brown-
Bovery e Cofap e que se encontrava desempregado, fa
zendo biscates quando chegou aqui para pedir um pe-
queno favor (utilização da solda) e acabou sendo
convidado a ficar. Era elemento com alta capacita -
ção t~cnica e acostumado a trabalhar em grandes em
presas onde a relação com a direção é mais profis -
sional. Mesmo tendo ficado, pouco tempo, inovou bas-
tante, criando u~a correia transportadora para ba-
nho e secagem das bobinas, eliminando uma, s é ri e de
tarefas manuais. Porém, sofreu boicote dos operári-
os e dos chefes da f~brica que se sentiram ameaça -
dos além de nao ter o apoio de H. (21) que, como
gostasse de "paparicação" o que era feito pelos fu.!:!,
cionà rios enquanto o engenheiro era "seco", "duro"
e "autoritário" nas questões técnicas. H. acabou se
indispondo com o engenheiro que foi obrigada a sair
mesmo contando com o apoio de outro sócio importan-
te. Os empregados souberam agradar e enganar H.,
que em episódio com o engenheiro foi ridicularizado
(disse que não gostava de cor de determinada peça
que foi escolhida pelo engenheiro e pediu que mudas
se, o que foi negado pelo engenheiro porque a esco-
lha da cor era devido a uma imposição de convençao
internacional)". [8J

Uma empresa r'egi strou à lguma s dificuldades com a oferta de en-
genheiros há cerca de 10 anos, tendo sido obrigada a importar
esse tipo de mão-de-obra.

"Há anos atrás nao tínhamos aqui elementos especiali
zados . Era muito difícil. Nós chegamos inclusive a

(21) Na época, era o diretor superintendente e proprietário da
maior parcela do capital. O depoimento foi prestado pelo
atual diretor superintendente, na época diretor adminis
trativo e maior proprietário enquanto que o primeiro aca-
bou afastando-se da empresa e fundou outra com o filho.
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trazer um engenheiro da Bélgica em 1972, mas hoje já
estamos aproveitando elementos brasileiros". ~fl (22)

Há ainda uma empresa que registrou a perda de um funcionário aI
tamente qualificado, fundamental n~ seu processo de produção.
Esse fato, de acordo com a empresa prejudicada foi decisivo pa-
ra que a empresa concorrente que contratou esse funcionário se
aproximasse do seu padrão tecnológico e a ultranassasse algum
tempo depois. Hoje, essa empresa é muito maIor e muito mais de
senvolvida tecnologicamente do que a outra, com tecnologia "ori
ginal", incorporada nesse funcionário.

"O·produto da lV. era melhor do que o da S. O funcio-
nário que preparava a borracha, foi contratado pela
S. com um salário tr~s vezes maior, que após apropri-
ar-se do processo, o despediu. Nós fomos prejudica _
dos porque não tínhamos nada registrado sobre o pro-
cesso, estava tudo na cabeça dele". [5]

Esse fato, corriqueiro na nossa realidade empresarial, é muitas
vezes um fator que dificulta o crescimento das empresas menores
na medida em que seus elementos mais qualificados são facilmen-
te absorvidos por empresas maiores, que oferecem melhores salá-
rios, levando consigo grande parte dos conhecimentos técnicos,
em geral, não formalizados e registrados de modo a ficar reti _
dos na empresa. (23)

(22) A empresa trabalha com muitos
dos. equipament~s importa -

(23) Evidentemente, isso também ocorre com freqti~ncia entre gra~
des empresas que, muitas vezes, possuem mecanismos de re-
gistrar esses conhecimentos e podem concorrer em termos da
oferta de salários de forma mais igual.



• 211 .

A pequena e a média empresa nao conseguem concorrer com a grande
no Sç tido de absorver a mão-de-obra t~cnica mais qualificada
por nao poder oferecer a mesma remuneração. Ainda que, com o
aumento de escolas de engenharia e de" escolas técnicas, possa-
se elevar a oferta de profissionais .no mercado de trabalho, re-
duzindo seu poder de barganha e tornando-os acessíveis as pe -
quenas e médias empresas~ ~las nao tem,.em sua grande maioria,
uma política capaz de absorver com sucesso esses profissionais,
principalmente os engenheiros, que sao preparados para traba -
lhar nas grandes empresas pelas nossas escolas.
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4. Car~ter fundamental da mudança tecno16gica: subordinação e
dependência

A relação bisica, tanto econ6mica quanto tecno16gica, entre as
empresas de autopeças e as montadoras é de subordinação e de-
pend~ncia das primeiras frente as segundas.

Embora o mercado das montadoras seja rentivel e atrativo para
as empresas de autopeças, ele apresenta algumas caracterfsti -
cas peculiares que influenciam decisivamente o comportamento
tecno16gico e as formas de relacionamento com o mercado das em
presas de autopeças.

A partir da tipologia estabelecida por Freeman, constatamos
que as empresas de autopeças apresentam estratégias imitativas
e dependen~es, conforme ilustra alguns depoimentos onde evid~~
cia-se a incapacidade da. maioria das empresas de autopeças t~
mar a iniciativa em termos de mudança tecno16gica, em particu-
lar de produto e processo p oi sra indúst~ia terminal é sempre
considerada responsivel pelas mudanças cabendo às empresas de
autopeças adequar-se a ela para poder continuar fornecendo as
montadoras.

"Quando eles vão lançar um produto novo, eles forne-
cem os desenhos, as plantas. N6s temos que acompa -
nhar o mercado. Se o mercado desenvolve e sofistica
os produtos e n6s não acompanhamos, n6s vamos ficar
para trás. Nosso caso (a não ser indústria, por
exemplo, que lança produtos visando o desenvolvime~
to do mercado como creme dental, sabonete, etc) e
de acompanhar o mercado. Então a Ford, a GM; a Mer-
cedes, lançam um autom6vel novo, um caminhão novo
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ou um 6nibus, nós ternos que ter condições de produzir
para aquilo. Nós não ~demos sair na frente. Nós so-
mos beneficiadores de vidro - indG~tria de transforma
çao - e nos vamos fornecer para alguma coisa que exi-
ge vidro. no caso automóvel, etc. Onibus então ~ mui-
to interessante. Os 6nibus deveriam ser padronizados,
mas não são. Então urna empresa compra 10 6nibus da Ci
feral, vamos dizer então que ela quer o para-brisa de
um jeito, a vigia de outro, a lateral diferente ... En
tão nós ternos que acompanhar o mercado. Nós não pod~
mos passar na frente, criar um produto". [27J (grifos
nossos) .

"Assim sendo, ou nos adaptavamos em termos de equipa-
mentos, em termos de produto, mat~ria-prima e proces-
de fabricacao às exigências técnicas das indústrias
automobilística ou eles não compravam mais de nos,
simplesmente. AI~m disso, mandavam m~itas vezes amos-
tras, desenhos e at6 técnicos nos propondo o consumo
de determinada peça, caso nos viéssemos a fabric5-la.
Ora) nessas circunst~ncias favor5veis, só nos restava
inovar o que fosse necess5rio para produzir o que es-
tava sendo cogi tado". [33J (grifos nossos).

O fato de você trabalhar corno apêndice de urna indGs -
tria altamente desenvolvida corno a automobilística te
coloca um desafio inicial. Ou você absorve a tecnolo-
gia deles, necess5ria para atendê-los ou então você
nao serve corno fornecedor. Em decorrência desse inter
relacionamento você ~ obrigado a ir Dara o exterior
para procurar gente, para aprender, para conseguir
acompanhar. E corno voce e especializado numa certa li
nha de produtos, e preciso conhecê-la profundamente.
Então, no que se refere a indGstria de automóveis e
caminhões também, a contribuição nossa de desenho de
produtos ~ bem mini~a. Nós ternos que obedecer as espe-
cificações. Nosso esforço principal sempre foi diri-
gido no sentido de processos, de controle de qualida-
de e não do produ to em si". [2~ (gri fos nossos)
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As vezes, a própria montadora ~ugere i. fornecedora de peças, os
tipos de contratos de.assist~ncia t~cnica assumidos com empre-
sas estrangeiras que ela deve assinar para poder atender ~as
exig~ncias, como mostra o depoimento abaixo.

"Em 1970 a. empresa expande-se muito gerando entre um
outro segmento de ftens para autopeças, maçan~tas e
fechaduras. Importamos equipamentos da It~lia e Ale-
manha, m~quinas de fabricar chaves, injetores de
zamac, furadeiras, etc. Neste ano assinamos um con-
trato de assist~ncia t~cnica com uma firma alem~ por
10 anos. O contrato com essa firma foi feito atra-
v~s da Volkswagen que na ~poca era o nosso principal
cliente. A firma alemã fornecia os desenhos das maca~_.
netas com todas as especificaçôes para a produção
das peças". [25J(gri fos nos so)

Por~m, se a indústria terminal pode assumir uma poslçao patern~
lista conforme o depoimento acima demonstra, ela tamb~m pode en-
carnar o papel do vi Iâo , chegando as vezes at~ a ameaçar a pro-
pria sobreviv~ncia de algumas empresas de autopeças que ficam
completamente "subjugadas" e "submissas" frente ao lado mais.
forte.

"Em 1960, com a entrada da Volkswagen no mercado, am-
pliamos as nossas instalaçôes,incentivados por ela
que prometia grandes encomendas. Todavia, ela cons -
trói sua própria unidade de c~omação, deixando-nos
na mao ...

Em 1975, quando a Ford era respons~vel por cerca de
80% do nosso faturamento, comunicou que passaria a
trabalhar com para-choques de alumfnio e portanto
não mais necess itaria do trabalho da empresa. Em v í s
ta disso, nossos diretores entraram em contato com os
dirigentes da Ford para dizer que se intereSsavam no
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tratamento de para-choques de alumínio, mas nao en-
contramos receptividade. Pegamos um avião para os
EUA e entramos em contato com a maior empresa fabri-
cante de para-choques de alumínio e acertamos um con
trato de transfer~ncia de tecnologia. Passamos ainda
pela Europa onde as escalas da produção são menores
para acertar detalhes do projeto. Voltamos para o
Brasil com o projeto pronto, mas a Forc1 resolveu ab an
donar a idéia de para-choques de alumínio". [4J

"Depois da revolução de 64 tivemos uma fase muito ruim,
pois com a crise que vigorava, houve o lançamento de
carros "pé-de-boi", nos quais se diminuia muito os
acess6rios inclusive as ferramentas que acompanhavam
o carro". [32J (24)

A posição de algumas empresas de autopeças frente a dependência
do mercado das montadoras é paradoxal. Se, por um lado, esse
m~rcado é o que representa as maiores possibilidades de expan _
são, ainda que os problemas da subordinação a poucas empresas,
por outro lado ele exige muito mais capacidade tecno16gica e
gerencial por·parte das empresás, o que nem todas as empresas
possuem ou tem possibilidades ou interesse em obter.

As empresas 7 e 31 admitem uma política exnlícita de nao aproxi
maçao com as montadoras ao mesmo tempo em que admitem sua baixa
qualificação tecno16gica.

"A política da empresa nunca foi aumentar a particip~
çao da montadora porque nao quere~os cair nas maos
dos grandes, não queremos ser satélites. Trabalhar
para o varejo para todo o Brasil é mais interessante.
Para fornecer para a montadora precisaria de infra _
estrutura (laborat6rio, engenheiro químico, engenhei

(24) A empresa produziu diversos tipos de ferramenta.
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ro industrial) o que uma firma pequena nao compor-
ta". [7 J

"Não havia nenhum interesse no desenvolvimento da
produção em escala para a linha automobilística com
al.tas tecnologias. O objetivo era s6 suprir o merc~
do repositor de peças, pulverizando os clientes.
Al~m disso, as indfistrias automobilísticas exigiam
uma tecnologia sofisticada, que era um suicídio pa-
ra n6s atendermos a essas reivindicações pois requ~
ria inves timen tos grandes e uma t ecn i ca apropriada "..
[3lJ

Outras empresas veem a dependência como a possibilidade da
ocorrência de crise em suas empresas, conforme atesta o depoi-
mento das ~mpresas 20 e 28.

"O mercado da empresa ~ só de reposlçao. s6 forneço.
para a Toyota como montadora. Não h~ nem interesse
em fornecer para a montadora porque se eu forn~ces
se para as montadoras eu estaria agora de''bico''
aberto" ..[zg

liA empresa tem condições de produzir para as monta-
doras. Mas tem restrições de trabalhar para estas.
E perigoso ficar com uma par.te mui to grande das
vendas dependendo de uma montadora, pois se ela
cortasse as encomendas a empresa ficaria em situa-
ção delicada". [28J

Reportando-se a sua pr6pria hist6ria, outra empresa procura
justificar a pouca importincia do mercado das montadoras no
seu. faturamento tamb~m pela possibilidade de ocorrerem crises,
preferindo ficar mais restrita ao mercado de reposição.
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"Eu diria que em todas as épocas nossas, nos sempre
tivemos pouca participação em montadora e mui to mais
em mercado de reposição. Nunca fomos adeptos de ser
grande fornecedor de montadora. Nunca passou de 20-
25% do faturamento e nunca.seremos por causa dos
preços. t um mercado muito instável e sempre nos
deixa na mão na hora mais grave. Já tivemos algumas
experi~ncias ... houve uma crise, parece-me que em
1965, ...houve uma dispensa em massa aqui, foi uma
época em que a indústria automobilística teve pro -
blemas e se montaram uns chamados "pés-de-boi"
O mercado de repos ição dá mais autonomi a". [9 J

Uma empresa 15 registrou que, embora tenha se esforçado bas-
tante para se adequar às necessidades das montadoras através
do estabelecimento de inúmeros contatos e realizado inúmeras

.mudanças nos procesos de produção e melhorias substanciais na
qualidade de seus produtos, não conseguia atender as montado -
ras que preferiram continuar importando esse produto
d'água) ou em um caso, produzir internamente.

(bombas

A$ constantes mudanças tecnológicas impostas pelas montadoras
e ·a a Lta complexidade' de alguns produtos utili zados nos veícu-
los frequentemente obrigam as empresas produtoras de autopeças
a recorrer a tecnologia importada passando a depender portanto
de outra fonte emissora de tecnologia, diferente da montadora.

Algumas empresas, desde a sua fundação, recorreram a contratos
com empresas estrangeiras para poder fornecer às montadoras
por ocasião da sua instalação no país no final da década de
50. E o caso das empresas 21 e 2, a primeira bastante depende~
te em faturamento do mercado externo e a segunda das montado -

raso
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liAempresa iniciou suas atividades com uma patente de
uma firma. americana. O acordo de licença im.plicavano
no envio para o Brasil de jogos ~e desenhos com to-
das as especificações do produto mas sem nenhum con
trole quanto ao processo de fabricação. A renovação
desses desenhos acontecia sem periodicidade alguma,
era espor à di ca . Desde o início a empresa foi .in corpo
rando inovações, com nenhuma restrição quanto a modi..
ficações do produto, o que ocorreu constantemente. A
licença foi concedida por 15 anos". [21J

"O Sr. B., fundador da empresa, depois da guerra en-
trou em contato com os dois fabricantes europeus (um
franc~s, outro alemão) de carburadores, bombas e fil
tros para"se associar a eles na fabricação desses
produtos no Brasil". [2J

Outras empresas associam-se a empresas estrangeiras no transcor
rer de sua história, como as empresas 25, 4, 24 e 17. No caso

da empresa 4, ela não chegou a ser concreti zado (ver pág. 215) e~
quanto que as circunstâncias de associação da empresa 25 já fo-
ram descritas na pág. 214.

Citamos abaixo alguns depoimentos de empresas que se associam

a empresas estrangeiras para a absorção de tecnologia, o que

torna possível o acompanhamento da mudança tecnológica das mon-
tadoras.

"Foi apresentado um projeto e uma vez que nós tinha -
mos o projeto aprovado saímos pelo mundo afora para
procurar um know-how e conseguimos uma firma que iria
nos franquear o know-how. Eles entraram com equipa -
mento muito bom na época, excelente e nós consegui -
mos impor condições porque nós tínhamos o projeto.
Eles já tinham negócios no Brasil, o maior investi -
mento em autopeças na América Latina. Para eles, uma
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firma grande, o neg6cio com a gente era muito peque-
no.e conseguimos condições excepcionais para nos, ou
seja, eles entraram com um valor muito grande e fica
ram com 1/4 da firma s6. Assim n6s conseguimos dar
um pulo tecno16gico ede investimento fixotamb€m e
passamos a ter um parque de equipamentos realmente
muito acima da necessidade da ~poca ... N6s estudamos
bem o assunto e em comum acordo com eles (firma ame
ricana) fazemos a escolha dos equipamentos", ~3J

"Em 1954 aconteceu um fp.to marcante na vida da empre-
sa. Uma empresa americana fabricante de filtros, sà-
bendo do prestígio de nossa empresa no mercado brasl
leiro. procura-nos e propõe um contrato de cessão de
tecnologia. Aceitamos e então a empresa foi totalme~
te reorganizada. Mudanças na maquinaria, implantação
de controle de qualidade apurado, especialização na
linha de produtos, treinamento de pessoal, teste dbs
produ~os n6s EUA. Foi um contrato com comissão sobre
vendas. A empresa americana tamb€m dava assistência
t~cnica, treinava o pessoal mais t~cnico e mandava o
desenho de algumas peças. A~tes da associação utili-
z~vamos eitopa e depois passamos a usar papel. Dessa
forma um filtro que durava. entre 3/4000 km passa a
durar 7/8000 km permitindo portanto maior durabilida
de e tamb êrn maior s,~guranç-a"" [17J

Duas outras empresas (12 e 38) durante a sua hist6ria sao compr~
das por montadoras, o que facilita o processo de absorção da
tecn~logia necessiria para atender os i~teresses da indústria
terminal. A primeira empresa tem cerGa de 30% do seu capital em
maos, inicialmente da Massey Fergusson e posteriormente da Mer-
cedes Benz. A segunda empresa € comprada pela Ford e recentemen
te há a entrada de uma empresa francesa com a participação de
20% do capital devido a necessidade de absorver a tecnologia p~
ra a produção de radiadores de alumínio. Ambas as empresas, apos
a participação acioniria da montadora passaram a depender acen-
tuadamente do mercado das montadoras.



CAPíTULO VI

CONCLUSOES



Mante~ uma polZtiea independenteju~
to ã~ montado~a~.
Luta~ cont~a a ve~ticalizac~o, nobo
tizac~o e implantac~o do ~i~tema j~
pon~~ de e~tocagem .

.Combate~ o can~6 mundial.

(Algun~ ponto~ da plata6o~ma
da chapa de opo~ic~o que venceu
a~ eleicõe~ pela di~ec~o do Sindi
peca~ em 1983l
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A partir dos capitulas precedentes~ esboçaremos agora a1g~

mas conclusões que procuram, resumir parte das questões levan

tadas no transcorrer do trabalho e teritar inferir algumas das

principais tend~ncias da indfistria automobilistica e das p~

quenas e m~dias em~resas do ramo de autopeças.

(1) A partir da d~cada de 50 a indfistria automobilistica no

Brasil tornou-se um dos maiores vetores do crescimento ln

dustrial do pais atraindo infimeras p~quenas e m~dias em

presas produtoras de peças e componentes que se benefi

ciam de elevadas taxas de crescimento.

(2) A existência dessas pequenas e m~dias empresas torna-se

viável pelas caracteristicas econômicas e tecnológicas

dessa indústria (intercambiabilidade, produção em massa,

natureza do produto final) possibilitando a prática da

subcontratação.

(3) As montadoras~ mesmo em periodos de crise, podem

tir elevadas taxas de lucro atrav~s da po1itica de

gara~

dife

renciação do produto pelo lançamento de novos mode1os~ lu

xuosos e sofisticados~ para um mercado de consumidores de

renda elevada, obtendo dessa forma uma elevação do lucro

unitário para compensar as perdas com a redução do volume

das unidades produzidas.

(4) As estratégias da indfistria terminal (carro mundial,

lançamento constante de novos modelos com mudanças estéti

cas e estruturais, automação, verticalização, etc) afetam

diretamente as estrat~gias das empresas de autopeças que

são obrigadas a alterar constantemente seus produtos e
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processos de produção para continuar atendendo as montado
ras de veículos.

(5) A estrat~gia do carro mundial que vai permitir urna redu
ção de Cl1stos atrav~s de economias de escala e aproveit~
mento de incentivos para a produção (subsídios govername~
tais, custos menores de mão-de-obra, maior controle esta
tal sobre os trabalhadores atrav~s de legislações mais re
pressivas, etc), distribuída em diversos países, terá um
grande efeito sobre a produção local de peças e compone~
tes, beneficiando algumas empresas que continuarão forne
cendo para a indGstria terminal enquanto que outras serao
prejudicadas pois os suprimentos de peças e componentes

. ~que produzem Vlra do exterior.

(6) A situação de dependência tecnológica (empresas de auto
peças - subsidiária local das montadoras - matriz das mon
tadoras) não estimula inve~timentos em P & D por parte das
empresas de peças e componentes.

(7) A produção do carro mundial tende a agravar ainda mais es
sa situação pois provoca urna separação do planejamento e
execuçao na medida em que as atividades de P & D se con
centrarão cada vez mais nos países centrais e a atividade
de manufatura cada vez mais descentralizada mundialmente.

(8) Embora no ramo de autopeças haja uma grande participação
do capital nacional, ao contrário do setor montador, qu~
se totalmente estrangeiro, há urna tendência crescente a
desnacionalização do ramo, particularmente devido ao di
namismo tecnológico dà indústria automobilística e a es
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trat~gia mundial (tecno16gica e de mercado) das montado

ras, obrigando as empresas de autopeças.a recorrer a tec

nologia importada.

(9) Apesar de muitas vezes as empresas montadoras contribui

rem para o desenvolvimento das empreias de autopeças, es

se apoio não torna essas empresas autônomas em termos tec

no16gicos pois as montadoras nao transferem tecnologia mas

apenas algumas t~cnicas para que peças e compone~tes pr~

duzidos .atendam as suas necessidades.
I
I

(10) Na medida em que a indGstria de autopeças ~ incapaz de

repassar os seus custos para o seu consumidor final, as

montadoras, as estrat~giis possiveis para o ramo são di

versificar seu mercado dentro da pr6pria indGstria auto

mobilistica, mantendo sua linha de produtos, diversifi

car sua linha de produtos, dentro ou não do mercado da

indGstria autornobilistica, ou ainda fazer um esforço

acentuado no sentido de racionalizar a sua produção para

permitir uma redução dos custos, necessário para fazer

frente ao acirramento da concorr~ncia e ·tamb~m para g!

rantir sua margem .de lucro frente ao oligopsonio da in
• . I

dGstria terminal.

(11) A crise da indGstria automobilistica, considerada a pa!

tir da redução do volume de produção e não do volume de

lucros das grandes empresas, o aumento da verticalização

das montadoras e a necessidade de novos investimentos p!

ra acompanhar as mudanças tecno16gicas que ocorrem nas

montadoras dificultam a sobrevivência das empresas de au

topeças.

".,
I
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(12) O acirramento da concorr~ncia no ramo de autopeças afe

ta de forma mais intensa as empresas menores que tem maio

res dificuldades em enfrentar as·empresas maiores, mais

.capazes de expandir em direção a no~os mercados, com ou

sem novos produtos.

(13) As 42 pequenas e médias empresas de autopeças entrevist~

das, sobreviventes da amostra FEA-USPjDelft em sua maio

ria iniciaram sua exist~ncia como micro ou pequenas em

presas fornecendo principalmente pata as montadoras e p~

ra o mercado de reposição.

(14) No transcorrer de suas trajetórias, essas empresas tive

ram infimeras mudanças em seu mercado, ainda que metade

delas não tivessem alterado o seu mercado mais importa~

te. Entre as empresas que tiveram mudanças em seu merca

do principal, h~ uma predominãncia de movimentos em dire

ção às montadoras e ao mercado de reposição, que atrai

v~rias empresas anteriormente vinculadas a outros merca

dos.

(15) O mercado das montadoras ·é o mais atrativo, para o qual

grande parte das pequenas e médias empresas procuram en

trar, usando diferentes estratégias, pois permite grande

crescimento das empresas. Outras formas de expansão en

contrada pelas empresas produtoras foi a verticalização.

(16) Essas pequenas e médias empresas de autopeças

temente empreenderam mudanças tecnológicas no

constan

transcor

rer de suas histórias. O aumento de sua capacidade de

produção evidencia-se pela expansão fisica das instala
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çoes dessas empresas. Para empreender as mudanças nos

processos de produção, as empresas recorrem a esforços

internos ou dependem de ações que ocorrem fora da empr~

sa. Grande parte das empresas pesquisadas mudaram a sua

linha de produtos no decorrer de sua hist6ria, realçan

do-se a importância das montadoras no sentido de induzir

essas mudanças. A necessidade de um controle de qualid~

de apropriado constitui urna obrigatoriedade para as em

presas de autopeças que tenham interesse em manter seu'

- mercado, mesmo que seja de reposição. A absorção de téc

nicos e engenheiros também contribuiu, em a~guns casos,

para a mudança tecno16gica nessas empresas.

(17) A partir do depoimento dos empres~rios entrevistadas, ten

tamos mostrar que as empresas de autopeças apresentam e~

tratégias de crescimento imitativas e dependentes em vir

tude das características tecno16gicas e econõmicas da in

dústria automobilística definindo uma situação de subor

dinação e dependência frente as montadoras.
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