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RESUMO 

 

A partir de meados da década de 90, o setor automotivo brasileiro passou por uma série de 

mudanças que afetaram profundamente as empresas de autopeças de capital nacional. Estas 

mudanças envolveram a abertura do mercado brasileiro, a entrada de um fluxo crescente de 

Investimento Externo Direto (IED) e a reestruturação do setor automotivo.  Estas mudanças 

resultaram em um processo de desnacionalização do setor e contribuíram para a perda de 

competitividade da indústria de autopeças brasileira. Apesar do cenário pouco animador, ainda 

existem empresas brasileiras que conseguiram encontrar o caminho do crescimento e da 

competitividade internacional. Nesses casos, a presença das multinacionais estrangeiras, de 

maneira indireta, influenciou a construção desse percurso de sucesso. Ora por meio de uma 

pressão competitiva, que fez com que essas empresas brasileiras melhorassem a sua eficiência 

técnica e adotassem novas tecnologias. Ora por meio dos transbordamentos tecnológicos do 

IED, que foram absorvidos aperfeiçoando a sua capacitação técnica. Esta dissertação visa 

identificar quais foram os efeitos das externalidades do IED em uma empresa de autopeças 

brasileira de sucesso e, identificar quais foram os canais de difusão e de absorção destas 

externalidades. Com este objetivo foi feito um estudo de caso único, que foi antecedido por 

uma pesquisa histórica que apontou os principais fatos na indústria automobilística brasileira 

ao longo de seis décadas. Durante a análise verificou-se que a absorção dos transbordamentos 

tecnológicos do IED pressupõe uma construção prévia de capacidade tecnológica na empresa 

de capital nacional e, que as externalidades do IED contribuíram para o aumento da 

produtividade da empresa estudada, mas não foram as protagonistas desse aumento.  

  

Palavras-chaves: transbordamentos do investimento externo direto; transbordamentos 

tecnológicos; canais de difusão dos transbordamentos; canais de absorção dos 

transbordamentos; indústria automobilística Brasileira. 
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ABSTRACT 

 

From the mid-90s, the Brazilian automotive industry has undergone a series of changes that 

profoundly affected the domestic auto parts companies. These changes involved the opening of 

the Brazilian market, the entry of an increasing flow of FDI and the restructuring of the 

automotive sector. These changes resulted in a process of denationalization of the sector and a 

loss of competitiveness of the domestic auto parts companies. Despite the scenario, there are 

some Brazilian auto parts companies which managed to find the path of growth and 

international competitiveness. In specific cases, the presence of foreign multinationals, 

indirectly, influenced the construction of this successful course. Through IED competitive 

pressure, this domestic auto parts companies improved their technical efficiency. Through the 

absorption of IED technological spillovers, this domestic auto parts companies improved the 

technological capacity. This study aims to identify what were the effects of the FDI externalities 

in an auto parts company that has managed to successfully became a supplier of the OEM supply 

chain and identify what were the channels of diffusion and absorption of the IED externalities. 

For this purpose, a case study was done, preceded by a historical survey that presented the main 

facts in the Brazilian automotive industry over six decades. During the analysis, it was found 

that the absorption of FDI technological spillovers presupposes a prior building of technological 

capacity in the domestic company and that the FDI externalities contributed to the domestic 

company productivity increase, but were not the main actors of the increase. 

 

Keywords: foreign direct investment spillovers; technological spillovers; channels of diffusion; 

channels of absorption; Brazilian auto industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre 1980 e 2012, o fluxo de entrada do Investimento Externo Direto1 (IED) anual aumentou 

significativamente passando de US$ 54 bilhões para US$ 1,35 trilhão (UNITED NATIONS 

CONFERANCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 2014). Este aumento ilustra a 

intensificação do processo de globalização facilitado por meio do desenvolvimento de novas 

tecnologias de informação, aumento das comunicações entre os países, maior liberalização do 

comércio mundial e surgimento de uma atitude amistosa, por parte dos países emergentes e 

desenvolvidos, em relação a entrada de IED (NARULA; DUNNING, 2000).  

 

Neste período, muitos países estabeleceram políticas de atração de IED com objetivo de atrair 

os crescentes fluxos de investimento (DRIFFIELD, 2001; NARULA; DUNNING, 2000).  As 

políticas de atração envolviam a concessão de incentivos específicos para as empresas 

multinacionais tais como isenções de taxas de importação, abatimentos de impostos e subsídios 

voltados para a infraestrutura (AITKEN; HARRISON, 1999; NARULA; DUNNING, 2000). 

 

A motivação por trás das políticas de atração do IED é relacionada com os potenciais efeitos 

indiretos e benéficos que as empresas estrangeiras podem gerar nas empresas de capital 

nacional dos países recipientes. Estas políticas assumem que a entrada de empresas estrangeiras 

gera externalidades de produtividade nas empresas domésticas. O incremento da produtividade 

seria resultado do transbordamento de tecnologia da empresa multinacional para as empresas 

de capital nacional (AITKEN; HARRISON, 1999; CAVES, 1974; DRIFFIELD, 2001; 

NARULA; DUNNING, 2000) e do acréscimo de concorrência resultante da entrada das 

subsidiárias estrangeiras no mercado local, que levaria a uma melhoria na eficiência técnica das 

empresas domésticas (CAVES, 1974). 

 

O pressuposto do transbordamento tecnológico assume que a empresa multinacional possui 

vantagens competitivas em relação as empresas de capital nacional. Essas vantagens 

competitivas seriam provenientes principalmente da superioridade do seu know-how 

tecnológico, que seria transmitido para a empresa de capital nacional por meio de 

transbordamentos tecnológicos, uma vez que a tecnologia apresenta características de public 

                                                 
1 Investimento Externo Direto, IED, refere-se à um investimento feito na estrutura produtiva doméstica de um determinado país, por 

investidores estrangeiros.  
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goods2.  Estes transbordamentos de tecnologia se propagariam por meio de vários canais de 

difusão e seriam absorvidos pelas empresas de capital nacional, resultando em um incremento 

da produtividade das empresas nacionais (BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998; CAVES, 1974; 

CRESPO; FONTOURA, 2006; GORG; STROBL, 2001).  

 

A segunda premissa assume que a pressão competitiva causada pela entrada de concorrentes 

internacionais resultaria na melhoria da eficiência técnica das empresas de capital nacional. 

Dessa maneira, as empresas de capital nacional, no curto prazo, seriam pressionadas para 

melhorar a alocação de seus recursos produtivos o que resultaria em custos mais competitivos. 

No longo prazo, as empresas de capital nacional teriam o incentivo para se manterem eficientes 

e se engajarem na adoção de novas tecnologias, o que lhes permitiria construir novas vantagens 

competitivas (CAVES, 1974). Alternativamente, Aitken e Harrison (1999) observam que as 

concorrentes internacionais podem capturar fatias significativas de mercado das empresas de 

capital nacional, o que reduziria a sua escala de produção e consequente aumentaria os seus 

custos.      

 

Nos últimos quarenta anos um grande número de estudos empíricos foi concebido com o 

objetivo de encontrar evidências que comprovassem a relação positiva entre a presença do IED 

e as externalidades de produtividade nas empresas de capital nacional dos países receptores. Os 

estudos precursores de Caves (1974), sobre a Austrália, Globerman (1979), sobre o Canadá, e 

Blomström e Persson (1983) e Blomström (1986), ambos sobre o México, apresentavam 

evidências que confirmavam esta relação causal positiva (BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998; 

CAVES, 1974; CRESPO; FONTOURA, 2006; GLOBERMAN, 1979; GORG; STROBL, 

2003; LIPSEY, 2002).  

 

Entretanto, as evidências começaram a ser enfraquecidas a partir do momento que novos 

estudos empíricos começaram a apresentar, com maior frequência, uma relação não 

significativa entre as duas variáveis (CRESPO; FONTOURA, 2006; GORG; STROBL, 2001).  

Entretanto, foram os artigos de Haddad e Harrison (1993) e de Aitken e Harrison (1999), 

precursores dos estudos com dados em painel com desagregação por empresa, que 

influenciaram os rumos da investigação empírica da externalidade do IED (CRESPO; 

                                                 
2 Public goods refere-se à um bem que é ao mesmo tempo não-excludente e não-rival, ou seja, um produto no qual os indivíduos não podem 

ser efetivamente excluídos do seu uso e que o uso por um indivíduo não reduz a sua disponibilidade para outros indivíduos. 
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FONTOURA, 2006). O estudo de Haddad e Harrison (1993) apontava que a presença do IED 

não tinha influência significativa sobre aumento da produtividade das empresas locais 

marroquinas. No estudo de Aitken e Harrison (1999) as evidências indicavam que o aumento 

de empresas estrangeiras em um determinado setor venezuelano afetava negativamente a 

produtividade das empresas de capital venezuelano do mesmo setor, efeito atribuído ao 

acréscimo de concorrência (AITKEN; HARRISON, 1999; CRESPO; FONTURA, 2006; 

LIPSEY, 2002).  

 

Os resultados do estudo de Aitken e Harrison (1999) motivaram o desenvolvimento de um 

grande número de novos estudos sobre o tema. Os resultados foram diversos, dos 65 estudos 

levantados por Crespo e Fontoura (2006), 32 não apresentavam resultados estatisticamente 

significativos entre a presença do IED e a ocorrência de externalidade de produtividade nas 

empresas de capital nacional, 19 apresentavam externalidade de produtividade positivas e 14 

apontavam externalidade de produtividade negativas. Estes resultados demonstraram a 

existência de um considerável número de fatores determinantes que condicionam a magnitude 

e o sinal das externalidades de produtividade, que envolvem desde as características do país 

receptor, o setor e a empresa receptora (CRESPO; FONTOURA, 2006; GORG; STROBL, 

2001).   

 

Muitos aspectos sobre as externalidades do IED ainda carecem de uma compreensão mais 

aprofundada. Dentre os tópicos pouco explorados encontram-se os mecanismos de difusão e 

absorção dos transbordamentos, os fatores determinantes e os efeitos das externalidades nas 

empresas de capital nacional.   Com este estudo objetiva-se aprofundar a compreensão dos 

mecanismos de difusão e de absorção das externalidades, além de compreender os seus 

prováveis efeitos em uma empresa de capital nacional brasileiro. Dessa maneira será conduzido 

um estudo de caso sobre uma empresa da capital nacional brasileira inserida em um setor no 

qual a presença do IED é significativa.  

 

1.1 Definição do Problema de Pesquisa  

 

A partir de meados da década de 90, os fluxos de entrada do IED se intensificaram no Brasil. 

Entre 1990 e 1999, o fluxo acumulado de entrada de IED no Brasil foram 667% maiores do que 

entre 1980 e 1989, totalizando US$ 132 bilhões e US$ 17,2 bilhões respectivamente (UNITED 

..., 2014). O aumento do fluxo de entrada do IED foi motivado principalmente pela abertura de 
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mercado, estabilização e crescimento da economia brasileira, e pelo início de um processo de 

privatização econômica (GONÇALVEZ, 2003).  

 

O setor automotivo foi um dos setores indústria de manufatura no qual a entrada do IED se 

concentrou. Entre 1990 e 1995, o setor automotivo recebeu 25% dos fluxos de IED direcionados 

para a indústria de manufatura, e 4,6% dos fluxos de IED enviados para o Brasil (LAPLANE 

et al., 2001 apud GONÇALVES, 2003). Novas fabricantes de veículos entraram no Brasil e as 

que já atuavam localmente aumentaram seus investimentos para contra-atacar a nova 

concorrência. No setor de autopeças, muitas empresas de capital internacional, já estabelecidas, 

ampliaram seus negócios e outras empresas iniciaram suas operações, principalmente por meio 

das aquisições de empresas de autopeças de capital nacional.  

 

As empresas de autopeças de capital nacional sofreram com o novo cenário. A abertura de 

mercado e a drástica redução das tarifas de importação de peças e componentes permitiu que 

as fabricantes de veículos passassem a adquirir seus componentes, a preços mais competitivos, 

no exterior por meio de suas cadeias de fornecimento globalizadas. As próprias empresas de 

autopeças começaram substituir alguns insumos comprados localmente por importações. 

Consequentemente, as empresas de autopeças domésticas começaram a perder os seus pedidos 

e muitas se viram vendendo produtos com margens negativas e fragilizadas. Em paralelo, as 

fabricantes de veículos internacionais encorajavam suas fornecedoras estratégicas mundiais a 

estabelecerem as suas operações fabris nos países nos quais elas atuavam. O resultado foi o da 

entrada de um grande número de empresas de autopeças internacionais no mercado brasileiro, 

principalmente por meio de aquisições das empresas de autopeças locais.  Como consequência, 

a participação do faturamento das empresas de autopeças de capital brasileiro no setor de 

autopeças caiu de 52,4% em 1994 para 28,2% em 2012 (SINDICATO DA INDÚSTRIA DE 

AUTOPEÇAS, 2013).  

  

Além disso, no final da década de 90, o avanço tecnológico da indústria automotiva acelerou.  

A eletronização dos veículos, iniciada com a injeção eletrônica e estendida para outros 

componentes e sistemas dos veículos, bem como a evolução da tecnologia de sensores, 

exemplificam o acelerado ritmo de inovações do setor. A crescente evolução tecnológica da 

indústria automotiva passou a demandar altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

que em contrapartida era viabilizado por meio de grandes escalas de produção (informação 
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verbal)3  Consequentemente, as matrizes das montadoras começaram a desenvolver projetos 

em parcerias com grandes fornecedores de autopeças internacionais, as sistemistas, que 

passaram a arcar com parte dos custos de desenvolvimento e em contrapartida a conquistar 

contratos de fornecimentos mundiais.  

 

As sistemistas, até certo ponto replicaram o modelo da montadora, o que as fez partilhar o 

desenvolvimento de sistemas e componentes, principalmente aqueles de maior teor tecnológico 

ou relacionados com os itens de segurança dos veículos, com fornecedores estratégicos 

pertencentes ao tier4 2. Já o fornecimento de componentes e peças de baixo teor tecnológico 

passou a ser feito por empresas que preenchessem as qualificações estipuladas e oferecessem 

preços competitivos (informação verbal)5. 

 

As poucas empresas de capital nacional que continuaram no mercado de peças originais, na sua 

maioria, ficaram confinadas aos tiers mais baixos da cadeia automotiva. A maioria das 

empresas de autopeças de capital nacional concentrou os seus esforços no mercado de peças de 

reposição. O segmento de reposição é considerado mais lucrativo que o segmento de peças 

originais, entretanto, a maioria das peças comercializadas não demanda o mesmo teor 

tecnológico das peças do segmento de OEM6, os processos de produção tendem a ser menos 

rigorosos e as especificações são mais flexíveis principalmente em relação à durabilidade e ao 

desempenho de suas peças e componentes.  

 

Entretanto, o distanciamento das empresas de autopeças nacionais do segmento OEM, 

principalmente daqueles segmentos nos quais o teor e a complexidade tecnológica são 

relativamente maiores, provoca um hiato tecnológico cada vez mais difícil de ser transposto e 

leva a indústria nacional a ficar relegada a produção de peças relativamente mais simples.  

 

 Apesar do cenário pouco animador, no Brasil existem algumas empresas de autopeças de 

capital nacional que conseguiram encontrar o caminho do crescimento e da competitividade 

internacional. Nesses casos específicos, a presença de multinacionais estrangeiras do setor, 

tanto fornecedoras como concorrentes, de maneira indireta, influenciaram a construção deste 

                                                 
3 Entrevistado 8 forneceu esta informação durante a entrevista. 
4 Tier é um nível ou grau dentro de uma hierarquia organizacional. Na indústria automobilística, as empresas pertencentes ao tier 1 são as 

fornecedoras diretas de sistemas e ou componentes para as montadoras, as empresas do tier 2 são fornecedoras diretas de componentes para 

as empresas do tier 1, e assim por diante.  
5 Entrevistado 7 forneceu esta informação durante a entrevista. 
6 OEM significa original equipment manufacturer e se refere, no setor automotivo, aos componentes e peças fabricadas para as fabricantes de 

veículos ou pelas próprias montadoras. Utiliza-se o termo OEM para designar o mercado de peças originais. 
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percurso de sucesso. Ora por meio de uma pressão competitiva, que fez com que estas empresas 

de autopeças brasileiras melhorassem a sua eficiência técnica e posteriormente se engajassem 

na adoção de novas tecnologias. Ora por meio de transbordamentos tecnológicos das 

fornecedoras e concorrentes internacionais que foram absorvidos pelas empresas nacionais e 

viabilizou a inserção destas na cadeia automotiva OEM.  

 

Desta maneira, o estudo em questão, tem o objetivo de identificar e compreender quais foram 

os efeitos das externalidades do IED em uma empresa de autopeças de capital nacional, que 

conseguiu percorrer o caminho do crescimento e competitividade no segmento de peças 

originais, bem como quais foram os canais de difusão e absorção destas externalidades.  

 

Com base neste questionamento, foi formulada a seguinte questão: Quais foram os efeitos das 

externalidades do IED em uma empresa de capital nacional inserida em um setor com 

representativa participação do capital estrangeiro e como ocorreu a difusão e absorção das 

externalidades dentro desta empresa?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo principal do estudo de caso é identificar como ocorreu a difusão e absorção das 

externalidades do IED na empresa estudada, bem como compreender os seus efeitos.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

a) Investigar a existência de gap tecnológico entre as empresas multinacionais, clientes e 

concorrentes, e a empresa estudada;   

b) Compreender quais foram os condicionadores dos transbordamentos tecnológicos e 

identificar a ocorrência dos transbordamentos para a empresa estudada;  

c) Identificar os canais de difusão e de absorção das externalidades do IED na empresa 

estudada; 

d) Analisar os canais de absorção de externalidades na empresa estudada;  

e) Compreender os efeitos das externalidades do IED na empresa estudada. 
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1.3 Justificativa 

 

A discussão sobre as externalidades do IED é um tema atual e que ainda não foi exaurido. No 

primeiro momento, os pesquisadores se concentraram na verificação da relação causal entre a 

presença de IED e a ocorrência de externalidades de produtividade nas empresas de capital 

nacional (CRESPO; FONTOURA, 2006; GORG; STROBL, 2001; LIPSEY, 2002). Neste 

percurso, os estudos empíricos demonstraram que existem muitos fatores determinantes, além 

da presença do IED, que condicionam a ocorrência de externalidades de produtividade 

(BLOMSTRÖM; GLOBERMAN, KOKKO, 2000; CRESPO; FONTOURA, 2006, 2007; 

GORG; GREENAWAY, 2004; HAVRÁNEK; IRSOVÁ, 2010, 2011).  

 

O pequeno número de estudos brasileiros segue a mesma linha dos estudos internacionais, já 

que são empíricos e se concentram na relação causal entre a presença do IED e a ocorrência de 

externalidades. O levantamento da literatura apontou a existência de doze artigos brasileiros 

sobre o tema. O estudo de Hiratuka e Araújo (2006) analisou a presença estrangeira e o seu 

impacto na probabilidade de exportação da empresa de capital nacional. O estudo de Araújo e 

Mendonça (2004) mensurou a mobilidade do fator de trabalho das empresas multinacionais 

para as empresas de capital nacional e os seus efeitos para as empresas de capital nacional. 

Araújo (2004) analisou o efeito do esforço inovador das empresas de capital nacional e 

estrangeiras e o consequente impacto nos transbordamentos e nas externalidades de 

produtividade das empresas de capital nacional. Jorge e Dantas (2009) avaliaram o impacto do 

IED, em alguns setores específicos da economia brasileira, e sua influência na mudança 

estrutural da indústria, na ocorrência ou não de transbordamento e externalidades de 

produtividade. Gonçalves (2003) analisou a ocorrência de transbordamentos de produtividade 

resultante do IED na indústria brasileira no período de 1997 a 2000 e seus vários fatores 

condicionadores.   

 

Apesar da excepcional contribuição dada por estes estudos, estes artigos tem o enfoque 

econômico e analisam os efeitos do IED a nível setorial. Entretanto, estudos que aprofundam a 

compreensão e identificação dos canais de difusão e absorção das externalidades do IED são 

praticamente inexistentes.  Uma melhor compreensão destes mecanismos permitiria não 

somente o desenvolvimento de políticas públicas mais adequadas para geração de 

externalidades de IED positivas, mas também daria subsídios aos gestores das empresas de 
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capital nacional sobre os potenciais impactos do IED permitindo que estes alavanquem os 

potenciais benefícios ou busquem caminhos para neutralizar os potenciais impactos negativos.  

O estudo de caso é o método mais adequado para conduzir a pesquisa, já que permite explorar 

os mecanismos de difusão e absorção no nível da empresa para posteriormente compreender e 

descrever o fenômeno. O setor de autopeças apresenta características relevantes principalmente 

devido à presença massiva de empresas multinacionais. Além disso, o setor foi protegido até o 

início da década de 90, quando ocorreu a abertura do mercado e a entrada de um grande fluxo 

de investimento externo direto no setor.   

 

A escolha da Empresa Alpha7 como a empresa do estudo de caso se mostra apropriada já que a 

empresa preenche vários atributos importantes. A Empresa Alpha é uma empresa de capital 

integral nacional e atualmente está inserida em um contexto no qual o capital estrangeiro é 

dominante. Os clientes OEM da Empresa Alpha são todos internacionais e globalizados e os 

seus concorrentes OEM, no Brasil e no exterior, também são majoritariamente internacionais. 

Além disso, a Empresa Alpha é uma das poucas empresas de autopeças de capital nacional que 

atuam no tiers 2. Entretanto, a Empresa Alpha percorreu um grande percurso para atingir este 

estágio. A empresa foi fundada em 1960 e atuou no mercado de reposição até 1986, quando fez 

o seu primeiro fornecimento OEM. A sua primeira exportação direta ocorreu em 1976. De 1960 

até o início da década de 90, a empresa atuava em um mercado relativamente fechado e 

protegido. Entretanto, mesmo com a abertura de mercado e as importações, a entrada expressiva 

de fluxos de IED e a reestruturação do setor automotivo, a Empresa Alpha conseguiu continuar 

crescendo, no Brasil e no exterior, e se consolidar no segmento OEM.  

 

Este estudo está dividido em cinco partes. Na primeira parte encontra-se o referencial teórico 

sobre as externalidades do IED. Na parte seguinte encontra-se o procedimento metodológico 

do estudo de caso. Na terceira parte apresenta-se o histórico da indústria automobilística 

brasileira, que permitirá uma melhor compreensão da evolução do setor automotivo e 

contextualizará a evolução da Empresa Alpha. A quarta parte compreende o estudo de caso em 

questão. Como a empresa tem 54 anos de existência, o estudo foi dividido em quatro períodos 

distintos. Em cada período será apresentada a evolução da empresa, que engloba a descrição e 

a análise dos canais de difusão e absorção das externalidades, bem como os efeitos do IED na 

                                                 
7 A denominação Empresa Alpha é fictícia e foi utilizada para preservar a identidade da empresa. . 
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Empresa Alpha.  Os períodos foram divididos da seguinte maneira:  1960 a 1985; 1986 a 1999; 

2000 a 2011; 2012 em diante. Na quinta parte encontram-se as conclusões.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Conceito de Externalidade   

 

A externalidade é uma das instâncias da falha de mercado. Dentro da perspectiva da teoria 

econômica, a falha de mercado ocorre quando um mercado competitivo não é eficiente à Pareto 

para maximizar a alocação de seus recursos. A falha de mercado é frequentemente associada às 

duas instâncias: à assimetria de informação e às externalidades. No caso da assimetria de 

informação, os consumidores não conseguem tomar decisões de compra que maximizem a sua 

função utilidade, já que lhes falta informação sobre a qualidade ou natureza do produto. Dessa 

maneira, a assimetria de informação impede que o mercado alcance a eficiência à Pareto 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2002). 

 

A externalidade, foco deste estudo, é caracterizada como o efeito da ação de um produtor e de 

um consumidor em um agente econômico que não está envolvido diretamente nesta ação 

(PIRES, 2012). Esta ação pode gerar custos ou benefícios para terceiros e dessa forma é 

caracterizada como externalidade negativa ou positiva (CORNES; SANDLER, 1996; 

PINDYCK; RUBINFELD, 2002). Genericamente a externalidade pode ser definida como:   

 

An external economy (diseconomy) is an event which confers an appreciable 

benefit (inflicts an appreciable damage) on some person or persons who were 

not fully consenting parties in reaching the decision or decisions which led 

directly or indirectly to the event in question (MEADE, 1973 apud CORNES; 

SANDLER, 1996, p. 39). 

  

Este efeito é denominado externalidade uma vez que seus custos ou benefícios são externos à 

relação produtor-consumidor (CORNES; SANDLER, 1996; PINDYCK; RUBINFELD, 2002).  

Um exemplo de externalidade negativa é o custo social da poluição gerada por meio da 

produção de produtos químicos. Um exemplo de externalidade positiva é relativo à melhoria na 

produtividade da indústria autopeças de capital nacional devido a transferência de tecnologia 

das matrizes automotivas estrangeiras para as suas afiliadas brasileiras. Neste caso, a tecnologia 

que é transferida da matriz estrangeira para afiliada local, vaza para as empresas de autopeças 

locais, que por sua vez a absorvem e aumentam o seu nível de produtividade.   
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Segundo Cornes e Sandler (1996), a externalidade pode ser interpretada como um bem que não 

é passível de comercialização já que existe uma ausência de mercado para que esta troca se 

estabeleça. A ausência de mercado ocorre já que a economia privada não tem incentivos para 

estabelecer, de maneira voluntária, um mercado para a externalidade. Dessa maneira, caso não 

exista nenhum tipo de incentivo para corrigir esta falha de mercado, os custos ou benefícios das 

externalidades são absorvidos por agentes que não estão envolvidos diretamente na sua 

produção. A ausência de mercado é geralmente relacionada com a dificuldade e ao alto custo 

de garantir os direitos de propriedade dos agentes de mercado, ao custo de transação superior a 

diferença entre o preço da demanda e da oferta ou a um pequeno número de produtores ou 

consumidores (CORNES; SANDLER, 1996).  

 

A externalidade impede que o mercado faça uma alocação de recursos eficiente, já que não 

proporciona os incentivos e sinais adequados para que esta ocorra (PINDYCK; RUBINFELD, 

2002). Para ilustrar, dentro da perspectiva da teoria econômica, como a externalidade impacta 

o processo de alocação de recursos, são utilizados quatro exemplos. O gráfico 1 ilustra a 

alocação de recursos em um mercado no qual não ocorrem externalidades e o gráfico 2, 3 e 4 

esquematizam o impacto da externalidade negativa e positiva na alocação de recursos do 

mercado.  

 

No mercado sem externalidade (gráfico 1), o próprio mercado coordena e define a alocação 

ótima dos recursos no ponto A. Neste mercado tanto o benefício privado é igual ao benefício 

social, como o preço privado é igual ao custo social (PIRES, 2012).  

 

 

Gráfico 1 – Mercado sem externalidades 

Fonte: PIRES, 2012, p.5. 
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O exemplo da poluição decorrente da produção de produtos químicos ilustrará a ocorrência da 

externalidade negativa e o seu desdobramento na alocação dos recursos no mercado.  No gráfico 

2 encontra-se uma curva de demanda e duas curvas de oferta do produto químico. A primeira 

curva de oferta, oferta do preço privado, relaciona os preços privados e as quantidades que o 

produtor de produtos químicos está disposto a comercializar com seus consumidores. O custo 

da externalidade da poluição não é considerado nesta curva de oferta, já que o produtor não tem 

incentivo para absorvê-los. Neste cenário o ponto de equilíbrio de mercado é o ponto A. A 

segunda curva de oferta relaciona os custos sociais da produção de produtos químicos, que 

inclui os custos de poluição nos preços privados do produtor, e as respectivas quantidades que 

o produtor comercializaria caso absorvesse o custo de externalidade. Neste cenário, o ponto de 

eficiência social ótimo passa a ser o ponto B, ponto no qual o produtor absorveria o custo da 

poluição e por consequência produziria uma quantidade inferior à quantidade de equilíbrio de 

mercado, ponto A. Entretanto, se o produtor não tiver os incentivos adequados para absorver os 

custos da poluição, ele ofertará uma quantidade de produtos químicos superior à quantidade 

desejada pela sociedade no ponto B), e a sociedade arcará com os custos da poluição (PIRES, 

2012).   

 

 

Gráfico 2 – Mercado com externalidade negativa na oferta 

Fonte: PIRES, 2012, p. 7. 

 

A externalidade negativa do IED pode ocorrer da seguinte maneira. Supondo que uma empresa 

de autopeças de capital estrangeira entre no mercado brasileiro e capture uma fatia substancial 

de mercado das empresas de autopeças de capital nacional. Este fato fará com que as empresas 

de autopeças de capital nacional passem a produzir uma quantidade menor, o que acarretará em 
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um aumento nos custos unitários dessas empresas. Esse acréscimo no custo unitário deixará as 

empresas de capital nacional menos competitivas. Este aumento dos custos unitários é 

considerado pela literatura como uma externalidade negativa do IED.  Aitken e Harrison (1999) 

apontaram este efeito no gráfico 3.  

 

 

Gráfico 3 – Resposta da produção das firmas domésticas para 

as entrantes estrangeiras (tradução da autora) 

Fonte: AITKEN; HARRISON, 1999, p. 607 

 

Ao desenvolverem o gráfico 3, Aitken e Harrison (1999) introduziram o exemplo da dinâmica 

das externalidades dentro de um mercado imperfeito e com altos custos fixos. Antes das 

empresas estrangeiras adentrarem neste mercado, a curva de custos médios das firmas locais 

era a ACo e o ponto A representava o preço e a quantidade praticada. No momento em que as 

empresas estrangeiras entraram no país ocorreu uma transferência de tecnologia das empresas 

estrangeiras para as empresas locais. Esta transferência fez com que as firmas locais se 

beneficiassem de um aumento de produtividade. Nesse momento os custos médios das 

empresas locais decresceram e a curva de custos médio passou a ser a curva AC1. Como os 

custos fixos são altos, as empresas estrangeiras aumentaram a sua produção para diminuir seus 

custos unitários e para capturar fatias de mercado das firmas locais. Com a queda da demanda, 

empresas domésticas passaram a atuar no ponto B, ou seja, passaram a atuar com um custo 

unitário médio superior ao seu antigo custo A. Conclusão, o efeito negativo da concorrência foi 

superior ao benefício da transferência de tecnologia e as firmas de capital nacional foram 

afetadas por uma externalidade negativa.  Algumas empresas do setor automotivo brasileiro 

foram afetadas de maneira similar ao das empresas do exemplo apresentado por Aitken e 

Harrison (1999).  
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A externalidade positiva também gera alocações de recursos ineficientes do ponto de vista 

social (gráfico 4). A transferência de tecnologia da empresa estrangeira para a sua afiliada gera 

um preço privado para a empresa estrangeira (ponto A) que é superior ao custo social (ponto 

B). O custo social é inferior ao preço privado, uma vez que a sociedade se beneficia com o 

vazamento da tecnologia para as empresas de autopeças domésticas, benefício que não é 

capturado pela empresa estrangeira. Consequentemente, o setor privado e a sociedade 

divergirão com relação à custos e quantidades ótimas de transferência de tecnologia. O setor 

privado transferirá um montante de tecnologia (ponto A) inferior ao desejado pela sociedade 

(ponto B) (PIRES, 2012).     

 

 

Gráfico 4 – Mercado com externalidade positiva na oferta 

Fonte: PIRES, 2012, p.13 

 

Blomström, Globerman e Kokko (2000) concluem que as empresas de capital estrangeiro têm 

consciência da possibilidade das concorrentes domésticas realizarem externalidades por meio 

dos vazamentos de tecnologia. Neste caso, as externalidades positivas poderiam esvaecer as 

vantagens competitivas das empresas estrangeiros, o que não incentivaria a transferência de 

tecnologia da matriz para a subsidiária.  

 

Muitos economistas e governantes são a favor de medidas governamentais intervencionistas 

que tem como o propósito de mitigar os problemas resultantes das externalidades negativas ou 

de incentivar os benefícios resultantes das externalidades positivas. Entretanto, a visão 

intervencionista como instrumento de correção de falhas de mercado não é unânime, se mostra 

polêmica e apresenta uma complexidade que vai além do escopo do estudo em questão. 
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2.2 Externalidades do Investimento Externo Direto  

 

A discussão sobre as externalidades do Investimento Externo Direto (IED) iniciou, ainda de 

forma embrionária, na década de 60 por meio dos artigos “The benefits and costs of private 

investiment from abroad: A theoretical approach” (MACDOUGALL, 1960), “Protection and 

Foreign Investment” (CORKEN, 1967) e “International Corporations: The Indústral 

Economics of Foreign Investent” (CAVES, 1971) (BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998). O ponto 

comum entre esses estudos era relativo à identificação dos custos e benefícios do IED sendo 

que as externalidades do IED eram discutidas como um dos seus muitos efeitos 

(BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998).  

 

Um dos artigos mais importantes desse período foi o desenvolvido por Caves (1974).  Nesse 

artigo, ele articula as primeiras premissas e hipóteses sobre as externalidades de produtividade 

do IED.  Segundo Caves (1974), as externalidades de produtividade são decorrentes de duas 

situações: 1) incapacidade da subsidiária estrangeira capturar os quasi-rents das suas atividades 

produtivas sendo estes absorvidos pelas empresas locais; 2) a pressão competitiva exercida no 

mercado local e a consequente remoção das distorções competitivas (CAVES, 1974).  

 

Caves (1974) aponta três categorias de externalidades produtividade do IED. A primeira é 

relativa à melhoria na eficiência alocativa8 decorrente da entrada do IED em mercados com 

barreiras de entrada e distorções monopolísticas.  A segunda é relativa à melhoria da eficiência 

técnica decorrente do aumento do nível de X-efficiency9 de um determinado setor. Caves (1974) 

destaca que a eficiência pode ser dividida em eficiência estática, quando envolve questões de 

curto prazo relativas à escala de produção e alocação de recursos, e dinâmica, que envolve 

questões entre o balanceamento entre a eficiência estática e questões de longo prazo tais como 

investimento em pesquisa e adoção de novas tecnologias. A terceira categoria envolve a 

transferência de tecnologia e de inovação da multinacional para a empresa local, de forma mais 

rápida e barata do que outros canais disponíveis no mercado (CAVES, 1974).  

 

As externalidades de produtividade do IED são decorrentes de duas premissas principais. Uma 

das premissas é relativa à pressão competitiva exercida pelas empresas multinacionais no 

                                                 
8 Eficiência alocativa é a alocação de recursos distribuídos de maneira à maximizar o resultado e à evitar 

desperdícios.  
9 X efficiency é o grau de eficiência mantidos por indivíduos e empresas em condições de concorrência imperfeita. 
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mercado local, principalmente em mercados caracterizados pela diferenciação de produtos e 

barreiras de mercado (Caves, 1974). Esta pressão competitiva pode gerar efeitos positivos nas 

empresas de capital nacional resultantes da melhoria da sua X-Efficiency, por meio de uma 

melhor alocação de recursos ou da adoção de novas tecnologias, mas também pode gerar efeitos 

negativos nas empresas de capital nacional por meio da perda de mercado e escalas produtivas 

devido as concorrentes estrangeiras (AITKEN; HARRISON, 1999).   

 

Outra premissa é relativa às vantagens especificas da empresa estrangeira em relação as 

empresas domésticas, ou seja, as firm-specific-advantages (BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998; 

CAVES, 1974; CRESPO; FONTOURA, 2006; GORG; GREENAWAY, 2004). As empresas 

estrangeiras ao operarem em um determinado mercado, teriam o seu know-how superior 

propagado por meio de diversos canais de difusão e este know-how seria potencialmente 

absorvido pelas suas concorrentes ou fornecedoras locais (KATHURIA, 2000) levando-as a 

uma melhoria de produtividade.  Dessa maneira, a existência de um gap tecnológico entre as 

empresas estrangeiras e as empresas locais é um pré-requisito para a ocorrência de 

transbordamentos de conhecimento e tecnologia (GONÇALVES, 2003; WANG; 

BLOMSTRÖM, 1992).   

 

2.2.1 Transbordamentos Tecnológicos  

 

Segundo Blomström, Globerman e Kokko (2000), as empresas estrangeiras têm consciência do 

potencial que as empresas domésticas têm de realizar e usufruir dos transbordamentos do IED. 

Para as empresas estrangeiras a realização destas externalidades leva ao esvaecimento das suas 

vantagens competitivas. Uma vez que as vantagens competitivas da empresa estrangeira estão 

diretamente ligadas a sua tecnologia específica, as empresas estrangeiras decidem sobre quais 

tecnologias serão transferidas para a sua subsidiária internacional e, se necessário, utilizam 

ações com a finalidade de mitigar a ocorrência de transbordamentos que possam gerar de 

vantagens para as empresas domésticas rivais. A decisão que envolve quais tecnologias serão 

transferidas para a subsidiária local é influenciada não somente pelo valor comercial da própria 

tecnologia, mas também pelo nível de proteção intelectual que a tecnologia usufruíra no 

mercado recipiente, seus custos, benefícios comerciais e a competição (tabela 1) 

(BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; KOKKO, 2000). 
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Tabela 1 – Determinantes dos transbordamentos tecnológicos 

 

 

Além de a empresa estrangeira avaliar quais serão as proteções institucionais que a tecnologia 

usufruirá no mercado recipiente, também poderá decidir por reforçar essa proteção, quando for 

de seu interesse, mitigando o risco de transbordamento tecnológico para a concorrência. Um 

dos recursos utilizados pelas empresas estrangeiras envolve uma remuneração mais alta para os 

funcionários locais envolvidos com segredos industriais ou de mercado, o que tende a 

minimizar os riscos da sua contratação por empresas concorrentes.  Alternativamente, 

expatriados da matriz podem ser trazidos para lidar com questões que envolvem risco de 

transbordamento tecnológico. Entretanto, estas ações envolvem custos e consequentemente 

influenciam as decisões sobre a transferência da tecnologia para a subsidiária local 

(BLOMSTRÖM, GLOBERMAN; KOKKO, 2000). 

 

Em mercados altamente competitivos as empresas locais tendem a não ignorar os 

transbordamentos de tecnologia das empresas estrangeiras, pois se o fizerem podem sofrer 

consequências econômicas severas. As empresas domésticas inseridas em contextos altamente 

competitivos têm mais incentivos para absorver os transbordamentos das empresas estrangeiras, 

do que as empresas domésticas que atuam em mercados com moderado grau de poder de 

mercado. Os contextos altamente competitivos tendem a gerar custos de transferências 

adicionais para as empresas estrangeiras, já que forçam a matriz a transferir novas tecnologias 

com maior frequência para garantir a vantagem competitiva da sua afiliada no mercado local 

(WANG; BLOMSTRÖM, 1992).   

 

Os benefícios comerciais podem estimular a transferência de tecnologia da matriz para as 

afiliadas locais. Estes benefícios comerciais podem estar relacionados com os atributos do país, 

tais como o tamanho do mercado, nível de renda ou sua taxa de crescimento. Os benefícios 
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podem estar relacionados com a possibilidade de a empresa estrangeira adquirir tecnologia 

ainda mais valiosa, com vantagens comerciais ou com a melhoria na sua rede global. Entretanto 

a política do país receptor pode envolver restrições do país em relação ao setor, em relação ao 

grau de propriedade da empresa estrangeira no mercado ou envolver obrigações relativas à 

transferência de tecnologia, reduzindo os incentivos para transferência de tecnologia 

(BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; KOKKO, 2000).  

 

Os transbordamentos de tecnologia concentram questões relevantes para o estudo, uma vez que 

as vantagens competitivas do mercado de peças originais baseiam-se cada vez mais no 

desenvolvimento tecnológico. As montadoras e sistemistas estabelecidas no Brasil protegem as 

suas tecnologias proprietárias por meio de contratos de confidencialidade e por meio de suas 

operações de capital estrangeiro integral. Além disso, as decisões sobre quais tecnologias serão 

transferidas para o mercado brasileiro envolvem algumas das variáveis pontuadas por 

Blomström, Globerman e Kokko (2000), tais como o valor da tecnologia, a concorrência e os 

benefícios comerciais locais. Tanto os mecanismos de proteção como as decisões sobre 

transferência de tecnologia afetam os transbordamentos tecnológicos para a empresas de 

autopeças de capital brasileiro.  

 

Em relação às empresas de capital nacional do setor de autopeças, a absorção dos 

transbordamentos não é automática e também depende de uma avaliação, conforme considerada 

por Blomström, Globerman e Kokko (2000), do seu custo benefício. A análise do custo 

benefício envolve o custo de absorção do transbordamento tecnológico pela empresa de capital 

nacional, a concorrência local e os benefícios oriundos da tecnologia a ser absorvida.  

  

2.2.2 Canais de Difusão das Externalidades do IED 

 

A literatura acadêmica demonstra que as externalidades de produtividade podem ser intra-

setoriais ou horizontais e intersetoriais ou verticais. As externalidades intra-setoriais ocorrem 

entre empresas do mesmo setor, ou seja, empresas concorrentes. Segundo Gorg e Greenaway 

(2004), os principais canais de difusão das externalidades intra-setoriais são: o processo de 

demonstração e imitação (DAS, 1987; WANG; BLOMSTRÖM, 1992); a aquisição de capital 

humano ou mobilidade do fator humano (GLASS; SAGGI, 2002); a exportação 

(BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998); a concorrência (WANG; BLOMSTRÖM, 1992). Os canais 

de difusão das externalidades de produtividade intersetoriais envolvem as relações entre 
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fornecedores e compradores de um determinado setor e são denominados como backward e 

forward linkages (RODRÍGUEZ-CLARE, 1996) ou como encadeamentos (GONÇALVES, 

2003).   

 

O processo de demonstração/imitação ocorre quando a subsidiária estrangeira introduz uma 

nova tecnologia no mercado local e a empresa local, após verificar o seu sucesso, passa a adotá-

la. O processo de demonstração e imitação pode ocorrer já que as novas tecnologias são caras 

e envolvem riscos que as empresas locais não estão inclinadas a assumir. Dessa maneira, após 

a introdução da tecnologia, as empresas locais podem avaliar mais claramente os seus custos e 

benefícios e decidir se irá adotá-la (CRESPO; FONTOURA, 2006).  Wang e Blomström (1992) 

argumentam que os custos envolvidos na transferência de tecnologia são determinantes no 

processo de demonstração e imitação, já que as empresas multinacionais incorrem em custos 

de transferência de tecnologia para sua subsidiária e as empresas locais incorrem em custos de 

aprendizado para a absorção da nova tecnologia. Dessa forma, custos muito altos tendem a 

inibir a transferência e a imitação de uma nova tecnologia. Além dos custos envolvidos, a 

abrangência do processo de demonstração e imitação é influenciada pelo grau de complexidade 

envolvido na imitação (GORG; GREENAWAY, 2004) e a similaridade entre as tecnologias 

entre a subsidiária estrangeira e a empresa local (KOKKO, 1994). Ou seja, subsidiárias 

estrangeiras com processos muito complexos ou tecnologias muito diferentes das locais tendem 

a não gerar externalidades de produtividade nas empresas locais.   Caso a tecnologia introduzida 

no mercado local envolva um produto substituto, as empresas locais poderão ter um incentivo 

adicional na adoção da nova tecnologia (BARRIOS; STROBL, 2002). O processo de 

demonstração e imitação é comum para novos produtos e novos processos e pode gerar 

externalidades de produtividade derivadas de upgrades na tecnologia local (GORG; 

GREENAWAY, 2004). 

  

A difusão de tecnologia para as empresas locais pode ocorrer por meio da aquisição de capital 

humano da subsidiária. Os funcionários das subsidiárias estrangeiras acumulam experiência e 

conhecimento envolvendo tecnologias proprietárias da multinacional e devido à mobilidade do 

fator de trabalho podem aplicar seu conhecimento nas empresas locais (FOSFURI et al, 2001 

apud CRESPO; FONTOURA, 2006; GLASS; SAGGI, 2002; GORG; GREENAWAY, 2004). 

Existem dois mecanismos que podem gerar externalidades de produtividade: a aquisição do 

conhecimento de novas tecnologias por meio da contratação de funcionários da multinacional 

e a aquisição de conhecimento complementar por meio da contratação de funcionários que 
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exercem funções complementares na multinacional (GORG; GREENAWAY, 2003). Kokko 

(1996) indica que as externalidades de produtividade são mais frequentes em indústrias 

complementares, uma vez que uma diferenciação acentuada entre a tecnologia estrangeira e 

local pode inviabilizar a absorção da externalidade. Alguns autores salientam um possível 

impacto negativo, uma vez que as subsidiárias tendem a pagar maiores salários e 

consequentemente atrair os melhores funcionários (BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998; CRESPO; 

FONTOURA, 2006; MEYER; SINANI, 2009). Devido à dificuldade em avaliar o impacto da 

aquisição do fator humano na produtividade das empresas, não existem muitos estudos que 

detalham este aspecto (CRESPO; FONTOURA, 2006).   

 

As exportações das subsidiárias estrangeiras podem beneficiar as empresas locais 

(BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998). Segundo Crespo e Fontoura (2006), a análise do impacto da 

subsidiária estrangeira na capacidade exportadora das empresas locais é uma vertente que corre 

em paralelo a análise do impacto das subsidiárias estrangeiras na produtividade das empresas 

locais. Como a atividade exportadora envolve vários custos e conhecimentos específicos, 

englobando desde o estabelecimento de redes de distribuição e de infraestrutura de transporte 

até questões regulatórias e aquisição de conhecimentos específicos, as subsidiárias estrangeiras 

poderiam facilitar o processo de exportação das empresas locais. Ou seja, as subsidiárias 

estrangeiras podem abrir um canal de acesso para o mercado externo por meio do 

estabelecimento de uma infraestrutura local e disponibilização de informações, dessa maneira 

as empresas locais poderiam, por imitação ou outro mecanismo, minimizar os seus custos de 

entrada nos mercados internacionais. Em contra partida, a entrada das empresas locais no 

mercado internacional envolveria ganhos de produtividade, relacionados tanto com acréscimos 

produtivos e uma melhor eficiência na utilização de recursos e adoção de novas tecnologias 

(GORG; GREENAWAY, 2003; CRESPO; FONTOURA, 2006). 

 

O acréscimo da concorrência devido à entrada de IED produziria uma melhoria na eficiência 

alocativa, principalmente em mercados com lucros anormais, já que as empresas locais seriam 

pressionadas a reduzir seus preços para defender as suas fatias de mercado. O acréscimo da 

concorrência também deveria produzir uma redução da X- inneficiency das empresas locais, 

uma vez que estas serão pressionadas a diminuir seus custos (BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998; 

CAVES, 1974; CRESPO; FONTOURA, 2006; GORG; GREENAWAY, 2004). Entretanto, 

algumas empresas locais podem ser negativamente afetadas pela concorrência externa, já que 
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podem perder mercado e a operar abaixo da escala de eficiência mínima, o que acarretaria 

aumento de custos, ou serem forçadas a sair do mercado (AITKEN; HARRISON, 1999). 

 

Os canais de difusão de externalidades intersetoriais ou verticais são os backward linkages e os 

forward linkages (RODRIGUES-CLARE, 1996) ou encadeamentos (GONÇALVES, 2003). Os 

backward linkages dizem respeito aos canais estabelecidos entre a empresa compradora 

(subsidiária estrangeira) em relação as suas fornecedoras (empresas locais). Uma vez que a 

subsidiária estrangeira adquire insumos locais, estabelece uma relação direta com os seus 

fornecedores. Dessa maneira, a subsidiária estrangeira trabalharia em conjunto com a 

fornecedora local para garantir um determinado padrão de produção e qualidade que 

estabeleceria por meio de treinamentos específicos, da introdução de novas técnicas e 

tecnologias de produção ou de apoio técnico ao fornecedor. A subsidiária estrangeira também 

poderia apoiar a empresa fornecedora no desenvolvimento da infraestrutura ou em questões 

relacionadas à gestão (LALL, 1980 apud CRESPO; FONTOURA, 2006).  

 

Os forward linkages dizem respeito aos canais estabelecidos pela empresa compradora 

(empresas locais) e as empresas fornecedoras (subsidiárias estrangeiras).  A forma mais comum 

de concretização das externalidades de produtividade é por meio do fornecimento de produtos 

com um nível de qualidade superior, ou um preço inferior (VENABLES, 1999 apud CRESPO; 

FONTOURA, 2006). Um possível efeito negativo da situação acima é relacionado com a 

incapacidade da empresa local se beneficiar do acréscimo de qualidade e arcar com um preço 

mais alto (JAVORCIK, 2004). 

 

A literatura acadêmica mostra que uma mesma empresa de capital nacional pode ser afetada 

por externalidades positivas e negativas do IED, o que dificulta determinar efeito global do IED 

na empresa de capital nacional em questão (GORG; GREENAWAY, 2003; CRESPO; 

FONTOURA, 2006). Além disso, como os mecanismos de criação de externalidades de 

produtividade são interdependentes é difícil distinguir o impacto de um mecanismo sobre o 

outro (KINOSHITA, 2001). 

 

Kokko (1996) desenvolveu um dos poucos estudos que distingue os diferentes canais de 

geração de externalidades do IED e os seus respectivos efeitos na indústria local (Crespo & 

Fontoura, 2007).  Kokko (1996) isolou o efeito da competição do efeito da 

demonstração/contágio para compreender o impacto da concorrência na geração da 
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externalidade da produtividade. Kokko (1996) utilizou dados da indústria de manufatura 

mexicana e baseou sua análise no modelo teórico desenvolvido por Wang e Blomström (1992). 

Neste modelo os pesquisadores assumem que os efeitos da concorrência e da demonstração e 

imitação são independentes e estabelece que a geração de externalidades de concorrência não 

depende somente da presença do IED, mas também das recorrentes interações entre a 

subsidiária estrangeira e a empresa local, do gap tecnológico e dos investimentos em tecnologia 

da subsidiária estrangeira e da empresa local. Wang e Blomström (1992) também argumentam 

que o efeito da concorrência pode dominar o efeito da demonstração e este talvez seja o caso 

dos países da América Latina (KOKKO, 1996).  Dessa forma, as externalidades de 

produtividade poderão ser baixas ou inexistentes em indústrias nas quais a participação do IED 

é alta e a competição local é fraca, em contrapartida as externalidades de produtividade poderão 

ser altas em segmentos nos quais o IED tem baixa participação, mas a competição é acirrada 

(KOKKO, 1996).  Kokko (1996) salienta que o possível motivo que levaram os estudos 

anteriores apresentarem resultados divergentes pode ser devido à premissa que as 

externalidades do IED são proporcionais a presença de IED.  

 

Kokko (1994) também concluiu que em casos em que o setor apresenta alto grau de 

diferenciação e economias de escala, as externalidades de demonstração são menos prováveis 

já que as subsidiárias estrangeiras podem crowd-out10 as firmas locais. Além disso, a falta de 

similaridade entre as tecnologias da subsidiária estrangeira e da empresa local tornam a 

tecnologia externa irrelevante para a empresa local. Como os segmentos caracterizados por uma 

alta diferenciação e grandes economias de escala tem, na maioria das vezes, uma grande 

participação de IED, Kokko (1994) salienta que os externalidades de produtividade de 

demonstração não são proporcionais a participação do IED (CRESPO; FONTOURA, 2006; 

KOKKO, 1994, 1996).      

 

Todos os canais de difusão de tecnologia apresentados pela literatura acadêmica foram 

detectados na Empresa Alpha. Além disso, a análise da difusão das externalidades intra-

setoriais e intersetoriais por meio dos mecanismos de difusão apresentados na revisão da 

literatura é um dos objetivos principais do estudo. Os aspectos levantados por Wang e 

Blomström (1992) e por Kokko (1996) também são relevantes uma vez que a Empresa Alpha 

                                                 
10 Crowd-out significa afastar ou expulsar.  Aqui o termo indica que as empresas multinacionais podem 

expulsam ou afastar as firmas locais do seu mercado doméstico. No exemplo acima a empresa estrangeira 

poderia afastar a empresa local por meio da diferenciação de produto e das economias de escala.  
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está inserida em um setor dominado pelo capital estrangeiro, que envolve grandes economias 

de escalas e no qual a interação competitiva entre as empresas de capital nacional e estrangeiro 

tende a ser pequena. 

 

2.2.3 Fatores Determinantes na Absorção dos Transbordamentos Tecnológicos  

 

A absorção dos transbordamentos tecnológicos pelas empresas locais não é um processo 

automático e sem custos (BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; KOKKO, 2000; GONÇALVES, 

2003; WANG; BLOMSTRÖM, 1992). A ocorrência do transbordamento tecnológico não é 

suficiente para que as empresas o absorvam e se beneficiem das externalidades do IED de forma 

automática. Apesar de o conhecimento tecnológico ter características de public goods, a sua 

assimilação requer que a empresa de capital nacional detenha um conhecimento prévio que 

permita decodificá-lo para posteriormente aplicá-lo em situações específicas. Além disso, o 

transbordamento tecnológico tem componentes específicos da empresa estrangeira, ou seja, 

envolvem conhecimentos desenvolvidos pela coletividade da empresa estrangeira e estão 

incorporados nas suas rotinas organizacionais e de produção. A utilização do transbordamento 

pressupõe a existência de uma capacidade prévia e um esforço da empresa de capital nacional 

(GONÇALVES, 2003).  

 

Os esforços da empresa de capital nacional na absorção do novo conhecimento tecnológico 

envolvem custos de absorção (WANG; BLOMSTRÖM, 1992; ROSSI; SANTOS, 2013) que 

vão desde investimentos na capacitação dos recursos humanos da empresa, aquisição de 

maquinário específico, desenvolvimento e ajustes dos processos internos, investimentos em 

estrutura de P&D (ROSSI; SANTOS, 2013) até custos relacionados com a curva de aprendizado 

da empresa. Além destes custos, a assimilação de uma nova teoria pode envolver certos riscos 

que podem fazer o retorno para a empresa local incerto. 

 

Segundo Blomström, Globerman e Kokko (2000), para as empresas locais, os benefícios da 

absorção dos transbordamentos tecnológicos precisam ser superiores aos custos da sua absorção 

para gerar o incentivo necessário à absorção da nova tecnologia (tabela 1). Dessa maneira, em 

mercados nos quais as empresas enfrentam uma intensa pressão e interação competitiva, as 

empresas locais têm mais incentivos para absorver os transbordamentos de tecnologia, já que 

esses garantem a sobrevivência da empresa (WANG; BLOMSTRÖM, 1992). Entretanto, 
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quando existe um gap tecnológico muito grande entre a empresa local e a empresa estrangeira, 

a empresa local pode não ter as condições mínimas para assimilar a nova tecnologia.  

 

A absorção do transbordamento tecnológico não garante que a empresa produzirá uma 

externalidade de produtividade positiva, na visão do autor, pois o efeito da absorção do 

transbordamento tecnológico pode ser neutralizado por outras externalidades do IED. 

Gonçalves (2003) apontou que as empresas brasileiras, de maneira geral, se beneficiaram da 

absorção do transbordamento, entretanto, o efeito da concorrência do IED, em alguns setores 

específicos, acabou tomando fatias de mercado das empresas nacionais, que fez com que os 

seus custos unitários aumentassem, reduzindo a sua produtividade. Este mesmo efeito foi 

apresentado por Aitken e Harrinson (1999) em seu estudo sobre a indústria manufatureira 

venezuelana. Além desses fatores determinantes, literatura empírica indica a existência de 

inúmeros outros que condicionam a ocorrência das externalidades do IED, sua magnitude e seu 

sinal.   

 

A discussão dos fatores determinantes na absorção dos transbordamentos é central no estudo 

de caso. A Empresa Alpha se deparou com transbordamentos tecnológicos que eram complexos 

e continham alto teor técnico. Além disso, os transbordamentos envolviam novas tecnologias 

de produtos, processos produtivos e de gestão. Dessa maneira, a absorção da Empresa Alpha 

não envolveu apenas decodificação e assimilação de informações complexas mas também 

mudanças internas e comportamentais. Consequentemente, conforme apontado pela literatura, 

a absorção de transbordamentos envolveu custos e não foi imediata. Estes aspectos serão 

discutidos em maior profundidade durante o estudo de caso.   

 

2.2.4 Fatores Determinantes na Geração de Externalidades do IED 

 

A literatura empírica relativa à ocorrência de externalidades de produtividade é vasta e bem 

documentada. Em contrapartida, a literatura sobre os seus fatores condicionadores ainda se 

apresenta pouco conclusiva e muitas vezes conflitante (BLOMSTRÖM; GLOBERMAN, 

KOKKO, 2000). Porém, as recentes meta-análises sobre externalidades do IED desenvolvidas 

por Crespo e Fontoura (2006, 2007), Gorg e Greenaway (2004) e Havránek e Irsová (2010, 

2011) iluminam cada vez mais a questão.  
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Na meta-análise desenvolvida por Crespo e Fontoura (2006), os pesquisadores investigaram os 

principais estudos empíricos conduzidos até recentemente e concluíram que a capacidade de 

absorção da empresa é uma pré-condição para a incorporação dos benefícios do IED. Além da 

capacidade de absorção, os autores apontaram diversos fatores determinantes condicionadores 

da magnitude e do sinal das externalidades de produtividade, entretanto, ressaltaram que os 

resultados empíricos ainda se apresentavam contraditórios e insuficientes para uma conclusão 

sobre o tema. Os principais fatores determinantes apontados por Crespo e Fontoura foram: a 

capacidade de absorção do país recipiente e da empresa de capital nacional; gap tecnológico; 

estrutura e grau de propriedade do IED na empresa local; capacidade de exportação da empresa 

de capital nacional; vertical linkages ou encadeamentos; efeito regional; tamanho da empresa 

de capital nacional; país de origem do IED; motivação do IED; natureza do regime comercial 

do país receptor do IED; valor da tecnologia; proteção intelectual no país receptor; concorrência 

local.  

 

A meta análise conduzida por Havranek e Irsová (2011) utilizou o Bayesian Model Averaging 

e envolveu 53 estudos, oriundos de 45 países, e a análise de 43 variáveis.  Este estudo concluiu 

que, na média, as externalidades intra-setoriais são insignificantes e distribuídas de maneira 

desigual entre os países. O estudo sugeriu quatro fatores determinantes significativos: o 

tamanho do gap tecnológico entre a empresa de capital nacional e as empresas estrangeiras 

emissoras do IED; a estrutura de propriedade do projeto do IED; o nível de capital humano do 

país recipiente; o grau de abertura comercial e o grau de proteção intelectual do país recipiente, 

que estariam negativamente associados com a produção de externalidade de produtividade.  

 

A revisão da literatura dos fatores condicionantes, que virá a seguir, envolverá todos os fatores 

elencados neste estudo, exceto o valor da tecnologia e a proteção intelectual no país receptor. 

Estes dois fatores já foram discutidos no tópico 2.2.1 deste estudo. A discussão sobre a estrutura 

de propriedade do projeto do IED será conduzida no tópico 2.2.4.3. A discussão sobre o nível 

do capital humano do país como condicionante da externalidade será conduzida dentro do 

tópico 2.2.4.1. 

 

2.2.4.1 Capacidade de Absorção  

 

A literatura aponta que a capacidade de absorção é um dos principais condicionadores na 

geração de externalidades de produtividade positivas do IED (BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; 
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KOKKO, 2000; CRESPO; FONTOURA, 2006, 2007; GORG; GREENAWAY, 2004). Crespo 

e Fontoura (2006) concluíram que capacidade de absorção é a pré-condição para que as 

empresas obtenham benefícios com as externalidades do IED. Cohen e Levinthal (1990) 

definem a capacidade de absorção da empresa como a habilidade de reconhecer o valor de uma 

nova informação, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais.  

 

Vários aspectos influenciam a capacidade de absorção da empresa. Blomström, Globerman e 

Kokko (2000), baseados nos estudos empíricos de Kokko (1994) e Kokko, Tansini e Zejan 

(1996), salientam que a capacidade de absorção de uma empresa aumenta à medida que existe 

uma complementariedade entre os atributos da empresa local e os atributos necessários para 

absorção da tecnologia da multinacional. Quanto maior a complementariedade tecnológica 

entre a multinacional e a empresa local, maior será a capacidade da firma em absorver a 

tecnologia da multinacional (Crespo & Fontoura, 2007). 

 

Segundo Cohen & Levinthal (1990) o nível de investimento da empresa local em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) é relacionado positivamente com a capacidade de absorção das 

empresas locais. A área de P&D promove o acúmulo de conhecimentos e capacita a empresa a 

assimilar mais rapidamente tecnologias com alto grau de complexidade. Dessa maneira, setores 

científicos e de alta tecnologia, caracterizados por alta complexidade, tem mais incentivos para 

investir em P&D (LORENTZEN, 2005). 

 

Segundo De Negri (2005), vários fatores são determinantes para melhoria da capacidade de 

absorção das firmas. Estes fatores envolvem atividades contínuas na área de P&D, qualificação 

da força de trabalho e os investimentos em P&D. Outros aspectos identificados envolvem os 

esforços da empresa em P&D, que abrangem desde a aquisição externa de P&D, a aquisições 

de conhecimentos externos, aquisição de máquinas e equipamento e treinamentos (ARAÚJO, 

2004; MARIN; COSTA, 2010). Estes gastos capacitam as firmas para o processo de 

internalização de conhecimento e na realização de suas inovações, já que a capacidade da 

empresa assimilar e reconhecer as informações depende da capacidade de seus colaboradores 

(MARIN; COSTA; 2010). 

 

Rossi e Santos (2013) apontam que a capacidade de absorção das pequenas empresas pode ser 

afetada já que estas não têm uma estrutura interna adequada e consequentemente capaz de 
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absorver e aplicar os transbordamentos tecnológicos das empresas multinacionais nas suas 

atividades internas (ROSSI; SANTOS, 2013).  

 

Barrios et al. (2004) buscaram evidências de externalidades de produtividade na Espanha e 

Irlanda. As externalidades de produtividade positivas são condicionadas a dois fatores 

determinantes, capacidade de a empresa local absorver as externalidades geradas pelas 

empresas estrangeiras e a definição correta do cut-off11 que indica se a empresa local recipiente 

de capital estrangeiro é considerada como uma empresa de capital nacional (receptora de 

externalidades de produtividade) ou uma empresa estrangeira (geradora de externalidades de 

produtividade).  

 

A capacidade de absorção também pode ser analisada no nível do país. Segundo Borensztein et 

al. (1998 apud CRESPO; FONTOURA, 2007) o nível de desenvolvimento e o estoque de 

capital humano se relacionam positivamente com a capacidade de absorção da indústria local, 

ou seja, quanto menor o desenvolvimento do país, menor é a capacidade das empresas locais 

absorverem tecnologia e produzirem externalidades de produtividade. Jorge e Dantas (2009) 

também apontam que conjuntamente com a presença do capital humano capacitado, uma 

infraestrutura bem desenvolvida e um clima econômico estável ajudam as empresas a 

absorverem os transbordamentos tecnológicos. Na meta análise desenvolvida por Havránek e 

Irsová, (2011), o capital humano foi apontado com um dos fatores determinantes na produção 

de externalidades de produtividade intra-setoriais. 

 

Kinoshita (2001), por meio do seu estudo na República Tcheca, concluiu que as firmas locais 

que se beneficiam da presença externa via demonstração e imitação são aquelas que conduzem 

atividades de R&D e tem tecnologias complementares as da multinacional.  Outro estudo, 

conduzido nos Estados Unidos por Keller e Yeaple (2003 apud CRESPO; FONTOURA, 2007), 

indicou que somente as empresas que atuam no segmento de alta tecnologia, caracterizadas por 

altos investimentos em P&D, se beneficiaram da presença do IED por meio de aumentos de 

produtividade. 

 

                                                 
11 O termo cut off nesse contexto significa o ponto a partir do qual uma empresa é considerada nacional ou 

estrangeira. Segundo o Bacen, uma empresa é considerada nacional a partir do momento que o capital nacional 

detém mais de 50% do seu capital votante, ou seja, a partir do momento que o controle é nacional.    
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Kathuria (2000) distinguiu dois setores, científico e não científico, e observou que somente em 

um subsegmento do setor científico, o que tinha maior capacidade de absorção, apresentou a 

ocorrência de externalidades de produtividade.  O estudo de Ponomoreva (2000) observou a 

existência de uma relação positiva entre o aumento da produtividade e as regiões da Rússia que 

usufruíam de um nível educacional mais alto. 

 

O estudo de Damijan et al. (2003) apresentou uma das poucas evidências contraditórias em 

relação à capacidade de absorção e a produção de externalidade de produtividade. No seu 

estudo, que comparou vários países em transição, o pesquisador encontrou relações positivas 

entre capacidade de absorção e externalidades de produtividade na Hungria e Eslováquia, em 

contrapartida encontrou uma relação negativa nos casos de Estônia e da Letônia. 

 

A maioria dos estudos empíricos sobre a capacidade de absorção relaciona a capacidade de 

absorção dos transbordamentos do IED ao nível educacional dos funcionários da empresa de 

capital nacional e do país receptor. Os estudos relacionam positivamente os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento da empresa de capital nacional à ocorrência de externalidades do 

IED.  Além desses aspectos, estudiosos consideram que a complementariedade de atributos 

entre a empresa local e a empresa estrangeira facilita a absorção da tecnologia da empresa 

estrangeira pela empresa de capital nacional.  

 

2.2.4.2 Gap Tecnológico 

 

O gap tecnológico entre as empresas de capital nacional do país receptor e das empresas do país 

emissor é considerado com um dos principais fatores condicionantes na geração de 

externalidades de produtividade. (CRESPO; FONTOURA, 2007; HAVRÁNEK; IRSOVÁ, 

2011). Os primeiros pesquisadores relacionavam positivamente o gap tecnológico e a 

magnitude das externalidades de produtividade, ou seja, a hipótese sobre o gap tecnológico 

assumia que amplos gaps tecnológicos tendiam a potencializar a magnitude das externalidades 

de produtividade, principalmente via imitação ou catch-up tecnológico (FINDLAY, 1978 apud 

WANG; BLOMSTRÖM, 1992). Kokko (1994) concluiu que pequenos gaps tecnológicos estão 

associados à baixa geração de externalidades de produtividade, devido à proximidade entre a 

eficiência da subsidiária estrangeira e da empresa nacional.  Entretanto, os estudos recentes 

observam que o gap não pode nem ser muito grande e nem muito pequeno para maximizar a 

geração dos externalidades de produtividade (CRESPO; FONTOURA, 2007; HAVRÁNEK; 
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IRSOVÁ, 2011; MEYER; SINANI, 2009). Se o gap tecnológico for muito amplo, a empresa 

local não terá a capacidade de absorção necessária para reconhecer, assimilar e adotar a 

tecnologia e consequentemente as externalidades de produtividade serão menos prováveis. Se 

o gap tecnológico for muito pequeno ocorrerá uma redução na oportunidade de geração de 

externalidade devido à proximidade de eficiência entre a empresa local e a estrangeira 

(CRESPO; FONTOURA, 2007; HAVRÁNEK; IRSOVÁ, 2011; KOKKO, 1994; MEYER; 

SINANI, 2009; WANG; BLOMSTRÖM, 1992).  

 

A grande maioria dos estudos empíricos aponta para resultados consistes com a argumentação 

anterior. Kokko (1994), no estudo sobre a indústria manufatureira mexicana, verificou que as 

externalidades de produtividade são menos prováveis em indústrias caracterizadas pela alta 

complexidade tecnológica e de capital intensivo.  Kokko, Tansini e Zejan (1996) concluíram 

que a incidência de externalidade de IED é reduzida na ocorrência de amplos gaps tecnológicos, 

enquanto que incidência de externalidades de IED é maior na ocorrência de gaps tecnológicos 

relativamente menores.  Kathuria (2000), Girma, Greenaway e Wakelin (2000) e Dimelis 

(2005) conduziram estudos similares ao de Kokko, Tansini e Zejan (1996) e encontraram os 

mesmos resultados, corroborando os argumentos iniciais (Crespo & Fontoura, 2007).  

 

Flores, Fontoura e Santos (2007) por meio de estudo sobre a indústria portuguesa identificaram 

qual seria o tamanho do gap tecnológico no qual ocorreria a maximização das externalidades 

de produtividade. Segundo os autores, a maximização das externalidades ocorreria no momento 

em que a empresa nacional se encontrasse entre 50% a 80% do nível de produtividade das 

empresas multinacionais Esta evidência também suporta positivamente o argumento que o gap 

tecnológico não pode ser muito grande, nem muito pequeno para maximizar a geração das 

externalidades de produtividade.   

 

Como o gap tecnológico é considerado como um pré-requisito para ocorrência dos 

transbordamentos tecnológicos, a investigação de sua existência se torna necessária. Entretanto, 

os gaps tecnológicos são esperados entre a Empresa Alpha e as suas clientes, uma vez que o 

setor automotivo está em constante evolução tecnológica. Estes gaps tecnológicos são 

principalmente relativos aos produtos, processos ou gestão.  

 

 

 



40 

 

2.2.4.3 Grau de participação do IED nas Empresas Locais.  

 

O grau de participação do IED também é considerado outro fator determinante importante 

(JAVORCIK; SPATEREANU, 2003; HAVRÁNEK; IRSOVÁ, 2011). O grau de participação 

envolve um contínuo de empresas que são caracterizadas desde alianças estratégicas, empresas 

domésticas locais com participação minoritária de IED, empresas locais com participação 

majoritária de IED e empresas com 100% de capital estrangeiro. A meta análise de Havránek e 

Irsová (2011) concluiu que a estrutura de propriedade do projeto do IED é uma das principais 

condicionantes da geração de externalidades do IED. Logo projetos que envolvem joint 

ventures tendem a gerar mais externalidades para as empresas com capital nacional do que 

projetos nos quais a empresa estrangeira tem propriedade total (HAVRÁNEK; IRSOVÁ; 

2011). 

 

O estudo de Braconier, Ekholm e Mildelfart – Knarvik (2001 apud CRESPO; FONTOURA, 

2007) indicam que quando o IED é feito por meio de um investimento greenfield a transferência 

de tecnologia é imediata, entretanto, quando é feito por meio de fusões & aquisições ou joint-

ventures a transferência da tecnologia é gradual, podendo ocorrer atrasos na produção das 

externalidades de produtividade.  Entretanto, Crespo e Fontoura (2007) apontam que o 

investimento greenfield tende a criar um sistema tecnológico muito diferente do sistema local, 

dificultando a ocorrência de externalidades. Em contrapartida, quando as fusões & aquisições 

ou joint-ventures são estabelecidas, as ligações (linkages) com as empresas locais tendem a 

aumentar, podendo condicionar a ocorrência de externalidades de produtividade positivas.  

 

Ramachandran (1993) relacionou o grau de participação do IED e o incentivo da multinacional 

em relação transferência de tecnologia para o mercado local. O pesquisador argumentou que 

participações minoritárias de IED reduzem o incentivo das multinacionais relativos à 

transferência de tecnologia para afiliadas locais, em contrapartida a participação majoritária de 

IED aumenta o incentivo relativo a transferência de tecnologia.  

 

Djankov e Hoekman (2000) analisaram a existência de externalidades de produtividade nas 

empresas da República Tcheca. Segundo os pesquisadores, as joint-ventures e as empresas 

locais recipientes de IED apresentaram externalidades de produtividade positivos, mensurados 

por meio do aumento no total fator productivity (TFP).  Este fato ocorre uma vez que as 

multinacionais afiliadas transferiram tecnologia diretamente para estas empresas. As empresas 
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locais, que não tinham nenhum vínculo com o IED, sofreram externalidades de produtividade 

negativos. (DJANKOV; HOEKMAN, 2000). 

 

Entretanto, alguns estudos apresentaram resultados divergentes.  O estudo desenvolvido por 

Blomström e Sjoholm (1999), na Indonésia, não apresentou evidências significativas 

relacionadas ao grau de participação e a geração de externalidades de produtividade.  O estudo 

de Dimelis e Louri (2002) detectou externalidades de produtividade positivas relacionados à 

participação minoritária estrangeira, resultado divergente do apresentado no argumento de 

Ramachandran (1993). O estudo de Takii (2005), na Indonésia, concluiu que quanto maior 

participação estrangeira, menor é a magnitude da externalidade de produtividade. Já os 

resultados de Javorcik e Spatareanu (2004), no caso da Romênia, e Javorcik (2004) mostraram 

que a geração de externalidades intra-setoriais ocorre somente quando não há participação 

doméstica na subsidiária estrangeira. 

 

O estudo de Damijan et al. (2003) comparou o impacto do IED e do comércio internacional na 

transferência de tecnologia em oito países em transição. O estudo concluiu a ocorrência de 

externalidades em empresas locais com participação estrangeira em cinco dos oito países 

analisados, ou seja, as externalidades seriam decorrentes das ligações (linkages) da empresa 

local com o IED. Em contrapartida, com exceção da Romênia, o restante dos países apresentou 

externalidades negativas ou não significantes.  

 

Apesar dos resultados aparentemente contraditórios, a extensa meta regressão conduzida por 

Havránek e Irsovak (2011) concluiu que a estrutura de propriedade do projeto do IED é um dos 

quatro fatores determinantes significativos na geração de externalidades do IED. Ainda que este 

fator determinante seja relevante para o tema em questão, ele não se aplica ao estudo da 

Empresa Alpha já que o seu capital é integral brasileiro desde a sua fundação.   

 

2.2.4.4  Capacidade de Exportação da Empresa de Capital Nacional 

 

A capacidade de exportação da empresa de capital nacional também é considerada com um dos 

significantes fatores condicionantes das externalidades do IED (HAVRÁNEK; IRSOVÁ, 

2011). Os argumentos existentes relativos à presença de IED, capacidade exportadora e a 

geração de externalidades de produtividade relacionam negativamente a capacidade 

exportadora da empresa local à geração de externalidades, ou seja, empresas domésticas 
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voltadas para o mercado interno tendem a obter maiores aumentos de produtividade do que as 

empresas que vendem para o mercado externo (BLOMSTRÖM; SJOHOLM, 1999). Este fato 

ocorre já que empresas locais, orientadas para exportação, já enfrentam uma forte pressão 

competitiva proveniente dos mercados internacionais e tendem a ser relativamente mais 

produtivas que as empresas concorrentes que não exportam. Além disso, a relevância do 

mercado local diminui à medida que a capacidade exportadora aumenta. Consequentemente, as 

subsidiárias estrangeiras costumam acarretar uma pressão competitiva relativamente maior nas 

empresas locais não exportadoras e os efeitos dos transbordamentos tecnológicos tendem a ser 

maiores (CRESPO; FONTOURA, 2007). Entretanto, alguns pesquisadores relacionam 

positivamente a capacidade de contra-atacar a concorrência externa no mercado local à 

capacidade exportadora da empresa local (BARRIOS; STROBL, 2002; SCHOORS; VAN DEL 

TOL, 2002 apud CRESPO; FONTOURA, 2007).  

 

A capacidade exportadora da Empresa Alpha é um aspecto importante no estudo de caso. A 

Empresa Alpha exporta desde 1975 e a sua exportação representa 50% da sua receita 

operacional líquida. Consequentemente, as exportações podem ter resultado em ganhos de 

escala, maior produtividade e uma maior capacidade de contra-atacar a concorrência 

internacional.   

 

O estudo de Hiratuka e Araújo (2006) avaliou outro aspecto da capacidade exportadora, ou seja, 

o estudo tinha como finalidade analisar se as empresas estrangeiras influenciavam a 

probabilidade das firmas nacionais exportarem. Os pesquisadores concluíram que o aumento 

da participação estrangeira não gerou efeitos estatisticamente significativos nas exportações das 

firmas nacionais. Entretanto, o desempenho exportador doméstico é explicado por meio do 

tamanho da empresa nacional e do seu nível de produtividade. 

 

2.2.4.5 Vertical linkages ou Encadeamentos 

 

Os vertical linkages envolvem as ligações estabelecidas entre as empresas caracterizadas como 

clientes e fornecedoras, ou seja, envolvem as ligações entre os integrantes da cadeia de 

suprimentos. A literatura teórica aponta que estas ligações são uma das principais fontes de 

geração de externalidade de produtividade, já que as empresas participantes da cadeia tendem 

a estabelecer uma relação cooperativa. Estas relações envolveriam desde trocas de informações, 
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assistência financeira e ajuda na aquisição de insumos (DUNNING, 1993) até transferência de 

tecnologia dos produtos, processos de produção e de gestão. 

   

Entretanto, os vertical linkages também podem gerar externalidades negativas para a indústria 

nacional, uma vez que muitas empresas estrangeiras que adentram em um determinado mercado 

trabalham com uma rede global de fornecimentos e consequentemente podem substituir seus 

fornecedores locais por importações ou fornecedores estrangeiros localizados no mercado 

nacional. Desta maneira as empresas locais enfrentam uma redução de escala e um possível 

downgrading da linha de produtos, o que gera uma externalidade negativa (HIRATUKA; 

ARAÚJO, 2006). Conclui-se que neste cenário, os linkages entre as empresas estrangeiras e 

nacionais não chegam a se fortalecer e muitas vezes nem a se estabelecer.  

 

Outra questão de pesquisa sobre os vertical linkages busca identificar os fatores que afetam o 

estabelecimento da ligação entre a subsidiária estrangeira e a empresa local (CRESPO; 

FONTOURA, 2007). Rodriguez-Clare (1996) apontou que capacidade de absorção do país e o 

estabelecimento, por parte das multinacionais, dos vertical linkages é positivamente 

relacionada.  Dessa maneira, países com uma baixa capacidade de absorção tenderiam a atrair 

multinacionais que não estabeleceriam fortes ligações com os fornecedores e clientes locais. 

 

Rodriguez-Clare (1996) também argumenta que a capacidade técnica dos fornecedores tende a 

estar positivamente relacionada com a extensão dos vertical linkages.  Outro argumento 

envolve relação positiva entre a utilização de insumos do mercado interno e o estabelecimento 

dos backward linkages, o que influenciaria a emergência dos externalidades de produtividade 

intersetoriais (RODRIGUEZ-CLARE, 1996). 

 

Outra forte evidência relativa ao estabelecimento dos vertical linkages é relacionada com o 

tamanho do país receptor, ou seja, quanto maior o tamanho do país receptor mais visíveis seriam 

as ligações entre a subsidiária estrangeira e a empresa local. A terceira evidência, menos robusta 

que as anteriores, relaciona o requerimento de conteúdo local com o aumento das compras 

locais (BLOMSTRÖM, GLOBERMAN; KOKKO, 2000).  

 

O estudo desenvolvido por De Bresson et al. (1999) sobre a indústria aeronáutica canadense 

concluiu que a entrada do IED não se relaciona diretamente com a construção das capacidades 

tecnológicas dos fornecedores locais durante após a entrada do IED. Estas capacidades, ao 
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contrário, são construídas anteriormente a entrada do IED e por um longo período de tempo. 

Porém esta capacidade tecnológica possibilita que os fornecedores da indústria de aviação se 

engajem em um processo de transferência tecnológica de via dupla nos estágios iniciais do ciclo 

de vida tecnológico (DE BRESSSON et al., 1999 apud BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; 

KOKKO, 2000). 

 

A discussão dos encadeamentos traz à tona várias questões relevantes ao estudo de caso. 

Diferentemente de muitas empresas de autopeças brasileiras, a Empresa Alpha conseguiu 

estabelecer os backward linkages com as empresas do setor de peças originais. Segundo 

Rodriguez-Clare (1996) a capacidade técnica da empresa está relacionada positivamente com 

o estabelecimento dos backward linkages . Este parece ser o caso da Empresa Alpha. Além 

disso, os encadeamentos são apontados pela literatura acadêmica como uma fonte importante 

de externalidades.  

 

2.2.4.6 Efeito Regional  

 

Os pesquisadores argumentam que a distância geográfica entre a empresa de capital nacional e 

a subsidiária estrangeira dentro de um determinado país é um fator determinante na geração de 

externalidades de IED, uma vez que as externalidades tendem a estar circunscritas a uma 

determinada região. Este fato ocorre uma vez que alguns canais de difusão, tais como a 

mobilidade do fator humano, processo de demonstração/imitação e vertical linkages, têm seus 

efeitos limitados geograficamente (GIRMA, 2005; GIRMA; GREENWAY; WAKELIN, 2001; 

JORDAAN, 2005). Dessa maneira, empresas domésticas localizadas nas proximidades das 

subsidiárias estrangeiras seriam mais beneficiadas do que aquelas empresas domésticas que se 

situam a uma distância maior.  

 

Além dos fatores mencionados acima, os países emergentes tendem a apresentar capacidade de 

absorção regional heterogênea. Rossi e Santos (2013) desenvolveram um estudo no qual tinham 

o propósito de verificar se a região, bem como o nível de intensidade tecnológica e o tamanho 

das empresas domésticas influenciariam na produção de externalidades de produtividade. Os 

pesquisadores concluíram que as empresas domésticas com médio e baixo teor tecnológico 

localizadas nas regiões brasileiras mais desenvolvidas, sul e sudeste, foram capazes de absorver 

e gerar externalidades em detrimento de empresas brasileiras localizadas em outras regiões 

brasileiras. No caso brasileiro, o efeito regional é impactado não somente pela heterogeneidade 
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regional na capacidade de absorção, mas também pela concentração de empresas de maior teor 

tecnológico.  

 

Os estudos de Ponomareva (2000), para a Rússia, e o de Girma, Greenaway e Wakelin (2001), 

para o Reino Unido, apontaram a dimensão regional como um fator determinante na geração 

de externalidades de produtividade. Entretanto, Sjöholm (1999) avaliou a geração das 

externalidades de produtividade intersetoriais em nível de país e nível regional e obteve 

coeficientes positivos para o país, Indonésia, e coeficientes negativos para as regiões. Yudaeva 

et al. (2003) e Aitken e Harrison (1999) desenvolveram estudo similar ao de Sjoholm (1999) e 

obtiveram os mesmos resultados contraditórios para a Rússia e Venezuela. 

 

2.2.4.7 Tamanho da Empresa de Capital Nacional 

 

O tamanho da empresa local é considerado um outro fator determinante, já que as empresas 

maiores usufruem de vantagens competitivas em relação às empresas menores. Um dos 

argumentos relaciona positivamente o tamanho da empresa local e a sua capacidade de contra-

atacar a concorrência imposta pelas subsidiárias estrangeiras no mercado local. Dessa maneira, 

quanto menor a empresa local, menor a capacidade de contra-atacar a concorrência e 

consequentemente mais vulnerável estariam para geração de externalidades negativas 

(AITKEN; HARRISON, 1999). O outro argumento relaciona positivamente o tamanho da firma 

e a sua capacidade de engajar em um processo de imitação de sucesso (CRESPO; FONTOURA, 

2007).   

 

O estudo empírico de Aitken e Harrison (1999) dividiu as empresas venezuelanas em dois 

grupos: empresas locais com menos de 50 funcionários e com mais de 50 funcionários. 

Entretanto, o impacto do IED foi negativo em ambos os casos, mas foi mais significante nas 

empresas menores. O estudo de Sinani e Meyer (2004) também dividiu as empresas entre 

pequenas e médias, entretanto, as empresas menores foram a que mais se beneficiaram do IED.  

 

O estudo de Gonçalves (2003) sobre a indústria manufatureira brasileira entre 1997 e 2000, 

apresentou resultados similares aos de Sinani e Meyer (2004).  As empresas de capital brasileiro 

mais produtivas e avançadas, com um porte maior e maior exposição ao capital estrangeiro, 

foram aquelas que mais sofreram perdas de produtividade. Neste caso, os efeitos negativos da 

concorrência, superaram os ganhos de eficiência relativos aos transbordamentos tecnológicos. 
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Já em relação às empresas de capital brasileiro de menor porte e menor produtividade, os ganhos 

de eficiência superaram as perdas de mercado geradas pela presença das empresas de capital 

estrangeiro, uma vez que não concorriam diretamente com as empresas estrangeiras 

(GONÇALVES, 2003).   

 

Barrios et al. (2004) buscaram, sem sucesso, evidências de externalidades de produtividade na 

Grécia.  Entretanto, os autores atribuem o fato ao tamanho das firmas estrangeiras (grandes) em 

relação as firmas locais (pequenas) e a baixa interação entre elas.  Além destes fatores, os 

autores argumentam que as firmas gregas se concentram em setores com baixos níveis 

tecnológicos, consequentemente com baixa geração de externalidade de produtividade.  

 

2.2.4.8 Origem do IED 

 

O país de origem do IED, que relaciona a nacionalidade do IED a diferentes níveis de 

tecnologias, formas de transferência e consequentemente diferenças na geração dos 

externalidades de produtividade é considerado por alguns como um fator determinante, 

entretanto, a pesquisa empírica sobre a origem do IED não é conclusiva (CRESPO; 

FONTOURA, 2007).  

 

Banga (2003 apud CRESPO; FONTOURA, 2007) estudou o impacto das tecnologias 

transferidas pelo IED japonês e americano na Índia. O Japão introduziu tecnologias mais 

estandardizadas e com menores gaps tecnológicos em relação à indústria indiana. Em 

contrapartida, o IED americano introduziu tecnologias mais sofisticadas, de capital intensivo e 

com amplo gap tecnológico em relação às empresas locais. Somente o IED japonês gerou 

externalidades de produtividade positivas nas empresas indianas (BANGA, 2003 apud 

CRESPO; FONTOURA, 2007). Já o estudo de Haskel, Pereira e Slaughter (2002) apresentou 

resultados diferentes. Este estudo foi conduzido na indústria britânica e envolveu IED originário 

da França, Alemanha, Estados Unidos da América (EUA) e Japão. Os efeitos positivos foram 

relacionados ao IED francês e americano. O IED alemão não apresentou resultados 

significativos e o IED japonês apresentou externalidades de produtividade negativas. 

 

Segundo Rodriguez-Clare (1996), a nacionalidade do IED também pode afetar a difusão de 

externalidades de produtividade por meio do backward linkages. A decisão de a subsidiária 

estrangeira trabalhar com fornecedores locais pode estar relacionada com o impacto dos custos 
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de transportes envolvidos na importação de insumos, já que quando muito altos criam 

incentivos para as multinacionais trabalharem com a indústria local. Além disso, a localização 

dos fornecedores de insumos, e o consequente padrão dos backward linkages, podem também 

ser influenciadas pelos acordos comerciais travados entre os países investidores e receptores de 

IED (JAVORCIK; SPATANEARU, 2004). 

 

2.2.4.9 Motivação do IED 

 

As motivações que estão por trás das decisões relativas à entrada das empresas estrangeiras nos 

mercados estrangeiros condicionam seus impactos no país receptor. As motivações podem ser 

classificadas em quatro grupos: resource seeking; market seeking; efficiency seeking; strategic 

asset seeking (DUNNING, 1993 apud GONÇALVES, 2003). As empresas estrangeiras 

caracterizadas como resource seeking estão à busca de insumos de baixo custo para produção 

de bens que, na maioria dos casos, serão exportados para o mercado externo. (DUNNING, 1993 

apud GONÇALVES, 2003). Neste caso estas empresas estrangeiras tendem a gerar baixa 

pressão competitiva nas empresas domésticas que produzem produtos similares para consumo 

local.   

 

As empresas estrangeiras caracterizadas como market seeking entram no mercado para vender 

seus bens e serviços. Como estas empresas tem o propósito de comercializar seus produtos, por 

meio da substituição de produtos já exportados ou por meio da comercialização de novos 

produtos concorrentes, geram pressão competitiva que varia dependendo do tamanho do 

mercado e sua taxa de crescimento. As empresas estrangeiras caracterizadas como efficient 

seeking entram no mercado com a finalidade de obter vantagens locais que possibilitem a 

racionalização da sua estrutura, obtendo benefícios de diversificação de riscos, escala e de 

escopo (DUNNING, 1993 apud GONÇALVES, 2003).  

  

Já as empresas estrangeiras motivadas pelo strategic asset seeking adquirem ativos estratégicos 

com a finalidade de fortalecer a sua posição competitiva nos mercados nos quais atua. Estas 

empresas estrangeiras podem buscar abertura de novos mercados, redução nos seus custos de 

transação, sinergias ou poder de mercado e consequentemente podem, em determinados 

mercados, atuar com uma das outras três motivações mencionadas (GONÇALVES, 2003).  
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No estudo de Gonçalves (2003), dos 370 setores brasileiros analisados durante o período de 

1997 – 2000, 322 setores apresentavam empresas estrangeiras com características de market 

seeking e market seeking importadora. Dessa maneira, a motivação do market seeking foi 

predominante nas empresas que entraram no Brasil neste período. As empresas brasileiras que 

atuavam em um setor caracterizado por empresas estrangeiras resource seeking eram 18% 

menos produtivas que as empresas brasileiras inseridas em um setor composto por empresas 

estrangeiras caracterizadas como market seeking. Já as empresas brasileiras atuantes em um 

setor caracterizado como market seeking importadoras eram 13% menos produtivas que as 

empresas brasileiras inseridas em um setor caracterizado market seeking. Esta constatação 

corroborou a hipótese de que as empresas com características de market seeking desenvolvem 

mais ligações com os seus fornecedores locais do que as empresas estrangeiras caracterizadas 

como resource seeking (GONÇALVES, 2003). 

 

Outras motivações indicadas em estudos empíricos sobre o tema as externalidades do IED são 

baseadas nos conceitos de technology-exploiting e technology-sourcing. As empresas 

multinacionais caracterizadas como technology-exploiting costumam trazer para o mercado 

receptor a sua tecnologia proprietária. Consequentemente, essas empresas costumam gerar mais 

externalidades de produtividade do que as multinacionais que se engajam no processo de 

technology-sourcing (FOSFURI; MOTTA, 1999; DRIFFIELD; LOVE, 2007).   

 

O estudo de Driffield e Love (2007) considerou a entrada de IED de 30 países na Grã-Bretanha. 

As empresas locais obtiveram externalidades positivas no caso do IED com características de 

technology-exploiting, e negativo no caso do IED com características de technology-sourcing. 

Girma (2005) conduziu um estudo similar ao de Driffield e Love (2007) e confirmou os 

resultados do estudo anterior.  

 

No caso do setor automotivo brasileiro a principal motivação do IED foi a do market seeking. 

Apesar de a hipótese estabelecer que empresas que adentram o mercado estrangeiro por meio 

da estratégia de marketing seeking tendem criar mais ligações com os fornecedores locais, esta 

hipótese não é corroborada no caso do setor automotivo, uma vez que que as montadoras e as 

sistemistas passaram a trabalhar com suas cadeias de fornecedores internacionais.  A Empresa 

Alpha é uma das poucas empresas de capital nacional que se inseriu na cadeia de fornecimento 

das sistemistas. Entretanto, o IED do setor automotivo brasileiro pode ser caracterizado como 
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technology-exploiting e dessa maneira tende a gerar externalidades positivas nos integrantes da 

sua cadeia de fornecimento.  

 

2.2.4.10 Natureza do Regime de Comércio do País Receptor 

  

Bhagwati (1979 apud LIPSEY, 2002) estabeleceu a seguinte hipótese: países que tem uma 

estratégia de substituição de importação tendem a atrair menos fluxos de IED do que países que 

tem uma estratégia de exportação. Este fato ocorre uma vez que o tamanho do mercado 

exportador é ampliado e os recursos tendem a ser utilizados de maneira mais eficiente. Dessa 

maneira, as externalidades de produtividade tenderiam a ser positivos nos mercados voltados 

para fora, e possivelmente negativos nos regimes de substituição de importação (CRESPO; 

FONTOURA, 2007). 

 

Kokko, Tansini e Zejan (1996), com o propósito de testar se a natureza do regime comercial 

condiciona a geração das externalidades de produtividade, desenvolveram um estudo sobre a 

indústria de manufatura uruguaia distinguindo as empresas que se estabeleceram antes da 

abertura de mercado (pré-1973) daquelas que se estabeleceram após a abertura comercial (pós-

1973). Contrariando a hipótese de Bhagwati (1979 apud CRESPO; FONTOURA, 2006), as 

empresas que apresentaram externalidades de produtividade foram aquelas que se 

estabeleceram antes da abertura de mercado.  

 

Liu et al. (2000) distinguiram entre o IED orientado para exportação e o IED orientado para o 

mercado interno. A conclusão é que as empresas locais se beneficiam do IED orientado para o 

mercado externo, uma vez que o efeito negativo da competição no mercado local é mitigado 

quando o IED é voltado para o mercado externo. Em contrapartida, Javorcik (2004) conduziu 

um estudo na Lituânia que indica que IED orientado para o mercado interno amplifica a geração 

de externalidade. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Pesquisa e Justificativa 

  

O método utilizado na pesquisa empírica foi o do estudo de caso único. O estudo de caso foi 

antecedido por uma pesquisa histórica que apontou os principais fatos na indústria 

automobilística brasileira ao longo de seis décadas.  

 

O estudo de caso único foi escolhido já que permite investigar em profundidade o fenômeno, 

as externalidades do IED, que envolve inúmeras variáveis que se inter-relacionam de maneira 

singular e geram resultados diversos na empresa (YIN, 2003). A pesquisa história 

complementou a investigação empírica, uma vez que forneceu subsídios adicionais para a 

compreensão do fenômeno.  

 

Ademais, o estudo em questão é exploratório e descritivo já que busca identificar as variáveis 

que estão por trás do fenômeno e descrever os mecanismos de funcionamento e seus efeitos 

dentro da empresa estudada.  

 

3.2 Desenho da Pesquisa  

 

A pesquisa foi dividia em três fases: fase preparatória; fase investigativa; fase analítica. As 

etapas de cada fase encontram-se destacadas na tabela 2.  Apesar de a maioria das etapas terem 

sido executadas de maneira linear, algumas delas foram executadas antecipadamente. Este foi 

o caso da pesquisa histórica do setor automotivo, desenvolvida paralelamente a revisão 

bibliográfica. Esta antecipação possibilitou a pesquisadora compreender a dinâmica do mercado 

e da cadeia de suprimento do setor automotivo e identificar os possíveis mecanismos de difusão 

de externalidades do IED.  

 

3.1 Fase Preparatória 

 

A fase preparatória iniciou-se com a seleção do tema e a revisão da bibliográfica. A revisão 

bibliográfica se concentrou na leitura dos principais artigos internacionais e brasileiros. Após a 

definição do problema de pesquisa, dos objetivos primários e secundários foi identificado o 

método de pesquisa a ser utilizado, o estudo de caso único.  
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Tabela 2 – Fases do procedimento metodológico 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A escolha da Empresa Alpha como objeto do estudo de caso se baseou nas suas características 

e na sua potencial contribuição para o estudo das externalidades. A empresa é uma das poucas 

empresas de capital nacional que atuam no tier 2 do mercado de peças originais e fazem parte 

da cadeia de suprimentos do setor automotivo. Além destes encadeamentos, a empresa também 

enfrentou a concorrência do IED até 2006.  Dessa maneira, a Empresa Alpha é uma das poucas 

empresas nacionais do setor automotivo brasileiro que apresenta externalidades intra-setoriais 

e intersetoriais. Além disso, a empresa conseguiu estabelecer uma trajetória de crescimento 

concentrada no mercado de reposição e de peças originais brasileiro e internacional.  

 

Nos contatos iniciais com a Empresa Alpha foi feita uma breve apresentação do trabalho, do 

propósito da pesquisa e do perfil dos colaboradores a serem entrevistados. Os representantes de 

cada empresa escolheram os entrevistados dentro do perfil indicado.   
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Paralelamente, o questionário começou a ser desenvolvido. Neste momento, optou-se pelo 

desenvolvimento de questionário semiestruturado (anexo B). Este tipo de questionário fornece 

os pontos básicos a serem explorados, entretanto, dá mais liberdade para o entrevistador 

explorar os pontos importantes que possam surgir durante a entrevista. Esta possiblidade é 

relevante uma vez que o estudo tem o objetivo de desvendar mecanismos pouco conhecidos.  

 

O desenvolvimento do questionário semiestruturado teve como base o desenvolvimento de um 

modelo lógico teórico.  Este modelo de difusão e absorção das externalidades (anexo A) foi 

desenvolvido previamente pela autora e tinha como finalidade mapear os tópicos relevantes 

envolvidos na produção das externalidades do IED e nos mecanismos envolvidos na sua difusão 

e absorção. O desenvolvimento de um modelo lógico teórico é indicado por Yin (2003) para 

estudos de casos nos quais analisam-se eventos que envolvem situações de causa e 

consequência, que é o caso do tópico estudado.  

 

Este modelo foi desenvolvido com base na teoria, proveniente de artigos empíricos e teóricos 

sobre as externalidades do IED. O modelo partiu de duas premissas básicas que suportam a 

ocorrência externalidades do IED: a superioridade tecnológica do IED (BLOMSTRÖM; 

KOKKO, 1998; CAVES, 1974; GORG; GREENAWAY, 2004, CRESPO; FONTOURA, 2006, 

2007; HAVRÁNEK; IRSOVÁ, 2010, 2011, WANG; BLOMSTRÖM, 1992) e a pressão 

competitiva (CAVES, 1974).  

 

O modelo pressupõe a existência de um gap tecnológico entre as empresas estrangeiras e a 

empresa de capital nacional como pré-requisito para a ocorrência dos transbordamentos 

tecnológicos (FINDLAY, 1978; WANG; BLOMSTRÖM, 1992). Entretanto, o modelo também 

pressupõe que a empresa multinacional tem mecanismos internos e externos para mitigar o 

transbordamento de tecnologia (BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; KOKKO, 2000), dessa 

maneira a existência de um gap tecnológico não garante a ocorrência do transbordamento 

tecnológico.  

 

Além disso, o modelo indica que os transbordamentos tecnológicos podem não ser absorvidos 

pela empresa de capital nacional (CRESPO; FONTOURA, 2006; 2007; GORG; 

GREENAWAY, 2004; HÁVRANEK; IRSOVÁ, 2010; WANG; BLOMSTRÖM, 1992).  
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Através deste modelo foi possível mapear as variáveis chave a serem incluídas no questionário 

semiestruturado. Consequentemente, o questionário aborda a questão do gap tecnológico e as 

outras variáveis, definidas previamente na literatura, que determinam os transbordamentos 

tecnológicos, os canais de difusão e de absorção. O questionário também aborda questões 

relacionadas com a pressão competitiva do IED e adoção de novas tecnologias. O questionário 

foi discutido com integrantes do grupo de estudo de Estratégia Internacional e foi validado pela 

orientadora do estudo em questão.  

 

3.2 Fase Investigativa  

 

A fase investigativa envolveu a coleta de dados primários e secundários. Os dados secundários 

foram coletados principalmente para o desenvolvimento do histórico da indústria automotiva. 

Estes dados são provenientes de artigos sobre a indústria automotiva brasileira publicados em 

jornais acadêmicos e livros. Também foram coletados dados publicados pela ANFAVEA e 

SINDIPEÇAS, por meio de seus anuários e sites. A principal fonte de dados do estudo de caso 

foi primária, entretanto também foram pesquisados dados secundários no site da empresa e em 

sites de notícias automotivas.  

 

As principais fontes de dados primários englobaram as entrevistas efetuadas com funcionários 

da empresa do estudo de caso e entrevistas efetuadas com executivos que atuam em empresas 

de autopeças multinacionais. Foram feitas 11 entrevistas, sendo que 6 entrevistas foram 

conduzidas com executivos da Empresa Alpha e 5 entrevistas foram conduzidas com executivos 

de empresas multinacionais do setor de autopeças. As entrevistas foram presenciais, duraram 

em média 75 minutos e foram gravadas e transcritas. O perfil dos entrevistados da Empresa 

Alpha encontram-se na tabela 3.  

 

As entrevistas com executivos de multinacionais do setor de autopeças tiveram duas 

finalidades. A primeira delas era contribuir para a compreensão da evolução histórica do setor 

automotivo. Os dados secundários abrangeram grande parte da evolução do setor automotivo, 

entretanto ainda restavam algumas dúvidas que foram esclarecidas durante as entrevistas. Além 

deste objetivo, estas entrevistas tinham a finalidade de compreender a questão do 

desenvolvimento tecnológico no setor automotivo, os gaps tecnológicos entre as fornecedoras 

estrangeiras e brasileiras, as relações estabelecidas com as fornecedoras e questões que estariam 

diretamente relacionadas com a transferência de tecnologia através dos encadeamentos. Para 
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atingir esta finalidade, foi aplicado o mesmo questionário semiestruturado nos executivos. Na 

tabela 4 encontra-se a lista desses entrevistados e seus respectivos perfis. 

 

Tabela 3 – Perfis dos profissionais entrevistados na Empresa Alpha 

 

Fonte: Dados fornecidos pelos entrevistados, elaborado pela autora 
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Tabela 4 – Perfis dos profissionais das multinacionais do setor de autopeças 

 

Fonte: Dados fornecidos pelos entrevistados, elaborado pela autora 

 

3.3 Fase Analítica 

 

A fase analítica foi dividida em dois grupos. O primeiro grupo envolveu o desenvolvimento da 

história do setor automotivo brasileiro nas últimas seis décadas. O segundo grupo englobou a 

análise do estudo de caso, apoiado pelas informações dos executivos das multinacionais do 

setor de autopeças, pelo histórico da indústria automotiva e pelas entrevistas com os 

colaboradores da Empresa Alpha.  

 

O desenvolvimento do histórico do setor automotivo foi feito através de vários artigos 

acadêmicos. Entretanto, a construção foi lenta, com descobertas diárias sobre novos fatos que 

mudavam a compreensão sobre a sua evolução. Na etapa final uma série de questões que ainda 

estavam abertas foram esclarecidas através dos executivos do setor. Dessa maneira se construiu 

o contexto de atuação da Empresa Alpha no mercado Brasileiro.  

 

A análise do estudo de caso contemplou várias etapas. A primeira etapa concentrou-se na 

preparação do material coletado por meio de fonte primária e secundária na Empresa Alpha e 
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executivos do setor. A preparação deste material foi feita por meio do software Atlas TI. Tanto 

os dados secundários como os primários foram salvos no software. Dessa maneira, foi criado 

um repositório no qual se encontram todos os dados coletados de ambas as empresas. A partir 

daí foi definida uma categorização (anexo D), baseada no modelo de difusão e absorção das 

externalidades (anexo A) e no questionário semiestruturado (anexo B). Esta categorização foi 

aplicada no conteúdo do banco de dados.  

 

A partir da categorização do conteúdo, foi possível consolidar toda a informação por categorias 

e iniciar a análise. Por meio da análise do conteúdo, foi montada uma cronologia de eventos da 

Empresa Alpha. Esta cronologia permitiu a detecção dos aspectos chaves na evolução da 

empresa e a divisão de seu histórico em quatro períodos. A partir deste momento, foi feita a 

análise dos mecanismos de difusão e absorção das externalidades por período.  

 

Como as categorias estudadas estão em sintonia com a teoria das externalidades do IED, foi 

possível confrontar a teoria com os achados empíricos e observar as semelhanças e 

desigualdades.  
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4. HISTÓRIA DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA  

 

O primeiro automóvel a circular em território brasileiro foi importado por Santos Dumont em 

1891. Nesta época, os proeminentes cidadãos da sociedade brasileira começaram a importar 

seus carros por meio de revendedores localizados fora do Brasil e em 1904, oitenta e quatro 

automóveis registrados já circulavam no Brasil (INDÚSTRIA... ,2014). 

 

Após a Primeira Guerra Mundial as primeiras fabricantes de veículos internacionais começaram 

a estabelecer suas operações no Brasil. A Ford montou sua operação em 1919, a General Motors 

(GM) em 1925 e a International Harvester em 1926 (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 2013). No início, estas empresas 

operavam no sistema completely knocked down (CKD) (SHAPIRO, 1991, 1997).  Nesse 

sistema, o fabricante dos veículos, localizado no exterior, montava um kit que continha todos 

os componentes do automóvel. Este kit era importado pela sua subsidiária brasileira que 

montava o veículo no Brasil para comercialização em território nacional (SCAVARDA; 

HAMACHER, 2001). A partir de 1920 as primeiras concessionárias autorizadas começam a 

operar (INDÚSTRIA... ,2014). 

 

Neste período surgem as pequenas fábricas de autopeças locais que passam a atender a atender 

a demanda do mercado de reposição brasileiro (ADDIS, 1997). As empresas de autopeças 

atendiam o mercado de reposição com peças e componentes automotivos de baixa 

complexidade e baixo teor tecnológico, tais como baterias e velas de ignição (SCAVARDA; 

HAMACHER, 2001) e as peças mais complexas eram importadas diretamente das fábricas 

internacionais.  

 

A quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 e a crise da econômica cafeeira brasileira 

desacelerou o crescimento do mercado automotivo brasileiro (ASSOCIAÇÃO..., 2013) e a sua 

retomada ocorreu após a 2ª guerra mundial (SHAPIRO, 1991, 1997).  Entre 1920 e 1939, a 

frota de veículos passou de 5.596 unidades para 45.657 unidades (INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA, 2014). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial havia uma enorme demanda por bens de consumo e industriais 

no Brasil. Os carros e peças automotivas passaram a ocupar o primeiro lugar na conta de 

importação entre 1946 a 1949, ultrapassando os tradicionais custos de importação do petróleo 



58 

 

e trigo. Em meados de 1947, as reservas brasileiras se concentravam em moedas europeias, não 

conversíveis em dólar. Entretanto, as importações de carros eram primordialmente em dólares, 

gerando uma forte pressão cambial (SHAPIRO, 1991, 1997). Em 1950, a importação de 

veículos atingiu 100.000 unidades, o que representava 15,1% do total de importação brasileira 

(INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 50 ANOS, 2006). 

 

A setor de autopeças brasileiro passou a se organizar e a formar uma associação industrial que 

alguns anos mais tarde, na década de 50, passaria a se chamar Sindipeças (ADDIS, 1997). 

 

4.1 Década de 50  

 

A enorme demanda de veículos, os altos custos de importação envolvidos na aquisição dos 

veículos, o déficit da balança comercial e a escassez de dólares levaram o governo brasileiro, a 

partir da década de 50, a iniciar o processo de substituição de importações do setor automotivo. 

Este processo nasceu durante o governo de Vargas, mas foi no governo de Kubistchek que 

efetivamente se concretizou. Ambos os governos lançaram mão de várias medidas regulatórias 

objetivando que a produção de veículos fosse feita no Brasil e que as empresas brasileiras de 

autopeças fornecessem de 90% a 95% das peças dos veículos (SHAPIRO, 1991,1997; ADDIS, 

1997).  

 

Em meados da década de 50, o Getúlio estabeleceu várias medidas restritivas com o propósito 

de reduzir a importação de veículos e aumentar o índice de conteúdo local dos veículos 

montados no Brasil.  Em 19/08/1952, a Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil 

(Cexim) emitiu o Aviso 288 que restringia a importação de 104 grupos de componentes 

automotivos. Em 28/04/1953 a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex) 

emitiu o Aviso 311 que proibia a importação de carros montados. Em 1/01/1954 esta restrição 

foi ampliada limitando a importação de kits de CKD que contivessem peças e componentes 

automotivos produzidos por empresas de autopeças brasileiras (SHAPIRO, 1991, 1997; 

ADDIS, 1997). 

 

A situação das fabricantes de veículos nos mercados desenvolvidos e as medidas restritivas 

implementadas pelo governo brasileiro incentivaram o estabelecimento de novas fabricantes 

internacionais no Brasil. O pós-guerra foi um período de bonança para as fabricantes de 

veículos internacionais, já que atendiam uma enorme demanda reprimida na Europa e nos 
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Estados Unidos. Entretanto, a partir da década de 50, a recuperação dos fabricantes de veículos 

europeus faz com que as empresas do setor automotivo começassem a enfrentar uma acirrada 

concorrência nestes mercados e a se defrontar com lucros decrescentes. Com a finalidade de 

reverter este cenário, os fabricantes de veículos ocidentais começaram a dar ênfase à expansão 

internacional, tanto por meio das exportações ou do estabelecimento de subsidiárias 

internacionais. Consequentemente, a Volkswagen, Mercedes Benz e a Willys-Overland 

instalaram suas operações no Brasil em 1953 (SHAPIRO, 1991, 1997).  

 

Entretanto, nenhuma das subsidiárias das fabricantes de veículos instaladas no Brasil tinha o 

propósito de passar do processo de montagem para o processo de fabricação em larga escala. 

Os motivos por trás dessa resistência eram vários e envolviam questões como o pequeno 

tamanho do mercado brasileiro, a escala ideal de produção de uma fábrica de veículos, os 

investimentos envolvidos no estabelecimento de uma operação fabril automotiva no Brasil, a 

alta rentabilidade do modelo de negócio baseado na montagem de CKD e SKD, a primitiva 

infraestrutura local e a falta de credibilidade das ameaças do governo com relação ao 

fechamento do mercado (SHAPIRO, 1991,1997). 

 

Em paralelo a estes acontecimentos, as empresas de autopeças brasileiras já articulavam 

conjuntamente com as autoridades governamentais, as futuras práticas industriais do setor. 

Estas práticas tinham como base o modelo horizontal no qual as fornecedoras de autopeças 

eram contratadas pelas fabricantes de veículos para o fornecimento de componentes e peças. 

Este modelo diferia do modelo de produção verticalizado praticado pela grande maioria dos 

fabricantes de veículos nos países desenvolvidos, no qual estas também produziam as peças e 

componentes. Entretanto, este modelo era favorável as empresas de autopeças brasileiras já que 

permitia o seu crescimento e fortalecimento e fomentava a transferência de tecnologia das 

fabricantes de veículos internacional para a empresas de autopeças brasileiras (ADDIS, 1997). 

 

Em 1956, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil e estabeleceu o Plano de Metas. 

O Plano de Metas dava continuidade ao processo de substituição de importações iniciado por 

Getúlio Vargas e tinha como finalidade acelerar o crescimento econômico e a industrialização 

brasileiro. Apesar de o plano enfocar principalmente os setores de infraestrutura, ele 

contemplou também o setor automotivo, considerado estratégico, e que, na visão de muitos, 

tinha a capacidade de desencadear o desenvolvimento industrial de vários setores da econômica 

local (SHAPIRO, 1991, 1997; ADDIS, 1997).  
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O plano automotivo se fundamentava no modelo tripartite, ou seja, na tríplice aliança entre o 

capital privado nacional, capital privado estrangeiro e capital estatal nacional (EVANS, 1979). 

Ao capital privado estrangeiro ficou a responsabilidade pela fabricação de veículos, ao capital 

privado nacional ficou a responsabilidade pela fabricação de autopeças e ao capital estatal 

nacional ficou a responsabilidade do desenvolvimento da infraestrutura necessária para o setor 

automotivo (SHAPIRO, 1991, 1997).  

 

O plano automotivo foi estabelecido por meio de diversos decretos.  Em 16/06/1956, 

Kubitschek assinou o decreto 39.412 que estabeleceu seus critérios gerais e criou o Grupo 

Executivo da Indústria Automotiva (GEIA), que seria o grupo gestor do programa de 

nacionalização da indústria automotiva (INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 50 ANOS, 2006). Em 

12/07/1956, os Decreto 39.568 e 39.569 são baixados estabelecendo diretrizes relativas à 

fabricação de caminhões e jipes, respectivamente. Em 30/07/1956 é baixado o Decreto 39.676 

referente a fabricação de veículos utilitários e no ano seguinte, em 26/02/1957, é baixado o 

Decreto 41.018 referente à fabricação de carros de passeio (SHAPIRO, 1991,1997; ADDIS, 

1997).  

 

O GEIA, que era considerado uma inovação institucional, vinha para agilizar o processo 

burocrático e resolver as ingerências administrativas e políticas que emperravam os programas 

governamentais. O GEIA definiu um programa de nacionalização de fabricação de veículos que 

impunha as empresas fabricantes de veículos duas alternativas:  aumentar o conteúdo local de 

90% a 95% em um prazo pré-determinado de cinco anos ou sair do mercado brasileiro. A 

veracidade por trás da ameaça de fechamento do mercado brasileiro foi percebida pelas 

fabricantes de veículos que consequentemente submeteram as suas propostas para aprovação 

do GEIA. Das dezoito empresas que submeteram propostas, apenas onze participaram 

efetivamente do programa de nacionalização. Sete empresas eram subsidiárias de empresas 

estrangeiras, duas empresas eram joint-ventures e duas empresas eram de capital nacional 

(SHAPIRO, 1991, 1997): 

 

 Capital nacional: Vemag e FNM; 

 Joint venture: Mercedes-Benz e Simca; 

 Subsidiárias de capital internacional: Ford, General Motors, International Harvester, 

Scania-Vabis, Volkswagen, Willys-Overland e Toyota.  
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A cada participante ficou incumbido à produção de um ou mais tipos de veículos. A General 

Motors, Ford, Mercedes Benz, Scania, FNM, International Harvester ficaram com a produção 

de caminhões. A Volkswagen, Vemag, Alfa Romeo, Willys-Overland e Simca ficaram com a 

produção de carros de passeio, sendo que a Volkswagen, Vemag e Willys-Overland também 

ficaram responsáveis pela produção de utility vehicles. A Toyota, Vemag e Willys-Overland se 

responsabilizaram pela produção de jeeps (SHAPIRO, 1991, 1997).  

 

O GEIA obteve grande êxito na implantação do programa de nacionalização da indústria 

automotiva. Em 28/09/1956, a fábrica da Mercedes Benz é inaugurada. Em 19/09/1956, a 

Vemag fabricou a primeira camionete DKW com 60% de conteúdo nacional. Em 1957, a 

Volkswagen produziu a primeira Kombi com 50% de conteúdo nacional, a Scania se instalou 

no Brasil, a FNM começou a produção de caminhões e a Willys-Overland entrou em produção. 

Em 1958, a Mercedes Benz produziu o seu primeiro ônibus, a Scania Vabis Motores produziu 

seu primeiro caminhão e Toyota do Brasil inaugurou a sua linha de montagem do Jeep 

Bandeirantes. Em 1959, a General Motors inaugurou seu complexo industrial em São José dos 

Campos, e a Volkswagen produziu o Fusca com 95% de conteúdo nacional. Neste mesmo ano 

Simca entrou em produção (INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 50 ANOS, 2006).   

 

Entre 1951 e 1961, a produção passou gradualmente do sistema CKD, para o sistema SKD (semi 

knocked down) e, finalmente atingiu altos índices de conteúdo nacional. Em 1961, a produção 

anual de veículos alcançou 145.000 unidades e o conteúdo nacional médio foi de 93% em peso 

e 87% em valor (SHAPIRO, 1991, 1997). Em 1960, 78% do mercado de automóveis 

concentrava-se nas mãos da Ford, General Motors, Volkswagen e Willys Overland 

(INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 50 ANOS, 2006).  

 

Segundo Addis (1997), o plano de nacionalização da indústria automotiva tornou o objetivo 

dos fornecedores de autopeças realidade, ou seja, possibilitou o crescimento, estabelecimento e 

o fortalecimento do setor de autopeças brasileiro, que era praticamente inexistente e primitivo 

antes da década de 50.  Esses objetivos estão atrelados aos altos índices de conteúdo local 

requeridos pelo governo e a transferência de tecnologia facilitada por meio do modelo 

horizontal e cooperativo entre fabricante e fornecedoras.  Entretanto, o modelo horizontal 

também foi importante para as fabricantes de veículos já que o mercado automotivo brasileiro 



62 

 

não era suficientemente grande para viabilizar o investimento das fabricantes na construção de 

divisões de autopeças próprias.  

 

A configuração da relação fabricante-fornecedor permitiu uma relação cooperativa entre a 

fabricante de veículos e as empresas de autopeças brasileiros. A relação cooperativa era de 

interesse de ambas as partes e encorajava os fabricantes de veículos a ajudar as empresas de 

autopeças estabelecerem suas operações e se organizassem adequadamente para atender as 

demandas dos fabricantes. Os fabricantes de veículos também fomentaram a formação de 

parcerias entre suas fornecedoras internacionais e as empresas de autopeças brasileiras 

objetivando a transferência de tecnologia. Ou seja, a atuação das fabricantes de veículos em 

relação às empresas de autopeças brasileiras foi essencial para o estabelecimento do setor de 

autopeças (ADDIS, 1997). 

  

O grande número de fabricantes de veículos atuantes no mercado brasileiro também gerou 

outros efeitos positivos adicionais para as empresas de autopeças. Os fornecedores de autopeças 

eram demandados a produzir peças e componentes automotivos para uma variedade de 

empresas, com produtos diferenciados e em menor escala. Dessa maneira, as empresas de 

autopeças optaram pela aquisição de maquinário fabril de multiuso o que lhes permitiu uma 

maior flexibilidade fabril. Esta flexibilidade fabril se mostrou valiosa nos anos futuros, uma vez 

que permitiu que as empresas de autopeças conseguissem sobreviver em situações de retração 

de mercado (ADDIS, 1997).  

 

Em 1960, a Ford, General Motors, Volkswagen e Willys Overland detinham 78% e em 1961, 

onze montadoras já produziam 145.000 veículos no Brasil (SHAPIRO, 1991, 1997). 

 

4.2 Década de 60  

 

Após a fase de euforia econômica, ocorrida na segunda metade da década de 50, a economia 

brasileira amargou um período de relativa estagnação. Este cenário aumentou o desemprego, o 

nível de investimentos caiu e ocorreu um aumento no déficit da balança de pagamentos. No 

aspecto político, o Brasil vivia um período de instabilidade política, Jânio Quadros renunciou 

em 1961 e João Goulart que era visto com desconfiança pela sociedade e pelos militares 

assumiu a presidência.  
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Dessa maneira, entre 1961 e 1967, a economia brasileira passou por um período de crise 

econômica (ADDIS, 1997). Apesar deste contexto desfavorável, a Agrale, empresa de capital 

nacional, iniciou a fabricação de tratores em 1962 e mais tarde expandiu suas operações para a 

fabricação de caminhões, motocicletas e ônibus. A demanda por veículos caiu e ocorreu uma 

queda drástica na produção nacional, que entre 1962 a 1965 caiu 30% (INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 50 ANOS, 2006). Este cenário deteriorou ainda mais após o golpe 

militar de 64, devido à implantação do plano de austeridade pelos militares. O Brasil passou a 

viver um período de recessão após 1964 (ADDIS, 1997).  

 

Este cenário levou a uma reestruturação do setor automotivo brasileiro. Entre 1964 e 1967, o 

setor vivenciou um período muito duro, que desencadeou um processo de fusões e aquisições 

no setor automotivo. Das onze fabricantes de veículos que atuavam no Brasil no período 

Juscelino Kubitschek restaram somente sete. As fabricantes de veículos passaram por processos 

de fusão, que levou o setor automotivo a uma maior concentração de mercado (ADDIS, 1997).  

Em 1967, a Vemag foi comprada pela Volkswagen, a Simca foi assumida pela Chrysler Daimler 

e a Willys-Overland foi comprada pela Ford (ASSOCIAÇÃO...,2013).    

 

Essas fusões e aquisições não geraram uma racionalização no setor, entretanto, serviram para 

desestabilizar ainda mais a relação entre fabricantes de veículos e fornecedores de autopeças 

(ADDIS, 1997). Com as fusões, muitas empresas de autopeças perderam seus clientes e tinham 

dificuldade de reestabelecer parcerias com as fabricantes de veículos atuantes no mercado. 

Além disso, as fabricantes de veículos começaram a se ver reféns das fabricantes de autopeças 

nacionais e começaram a estabelecer uma nova relação com estas empresas. Como o controle 

estatal, garantidor da manutenção dos acordos em prol dos fabricantes de autopeças, diminuiu, 

o modelo horizontal passou a ser corroído. Consequentemente, um processo de verticalização 

foi iniciado pelas fabricantes de veículos, os contratos de exclusividade e de longo prazo entre 

as fabricantes e fornecedoras foram eliminados, fornecedores foram trocados e as importações 

de autopeças, que passaram a ser liberadas pelo governo, começaram a adquirir fatias de 

mercado das empresas de autopeças nacionais. Além disso, os fabricantes de veículos 

começaram a fomentar conflitos com as empresas de autopeças em busca de redução de preços 

e as relações entre fabricantes de veículos e fornecedoras de autopeças passaram de 

cooperativas para conflituosas (ADDIS, 1997). 
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No final da década, em 1968 iniciou o período do milagre econômico brasileiro. No início deste 

período, o setor automotivo já se encontrava reestruturado e apresentava uma alta concentração 

de mercado entre as fabricantes de veículos. A Volkswagen, General Motors e Ford detinham 

98% do mercado brasileiro de veículos (ASSOCIAÇÃO...,2013; INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 50 ANOS, 2006) 

 

4.3 Década de 70  

 

O milagre econômico ocorreu entre 1968 e 1974. Neste período a produção da indústria 

automobilística cresceu em média 22% ao ano, saindo de 219.715 unidades em 1968 e atingindo 

905.920 unidades em 1974 (ANFAVEA, 2013).  A Fiat e a Volvo, estabeleceram suas 

operações no Brasil em 1974 e 1977 respectivamente (INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 50 

ANOS, 2006). 

 

No início dos anos 70, o programa de Benefícios Especiais para Financiamento da Exportação 

(Befiex), permitiu que as fabricantes de veículos fizessem longos acordos de exportação e, em 

contrapartida importassem peças e componentes automotivos com incentivos fiscais e 

descontos. Este programa fez com que ocorresse um aumento nas exportações de veículos e, 

em contrapartida, um aumento na importação de autopeças, o que contribuiu para ainda mais 

para a corrosão dos índices de nacionalização no médio prazo, que passaram de 100% para 

85%. Neste período, as fabricantes de automóveis renunciaram definitivamente o papel de 

orientadoras das autopeças, entretanto, as empresas de autopeças ainda tinham esperanças de 

restabelecer o mesmo relacionamento da década de 50 (ADDIS, 1997). 

 

A desvantajosa situação do setor de autopeças somente foi revertida no final da década de 70 

com a formação de cartéis. Os cartéis foram formados durante o período inflacionário e 

envolveram aproximadamente 60 empresas de autopeças. As empresas cartelizadas se tornaram 

mais poderosas em detrimento das médias e pequenas empresas do setor. Esta prática permitiu 

que as autopeças praticassem preços mais altos, mitigassem as flutuações de mercado, 

trabalhassem com produtos mais lucrativos e reestabelecessem (ADDIS, 1997). 

  

A Fiat entrou no mercado brasileiro em 1976 e a Volvo entrou um ano mais tarde, em 1977. 

Ambas tiveram sua entrada vinculada a exportação de parte sua produção local. Devido à 

deficitária balança comercial brasileira, o governo estende para o setor automotivo o programa 
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Benefícios Especiais para Financiamento da Exportação (Befiex), que estimula tanto as 

fabricantes de veículos quanto as de autopeças a exportarem (ADDIS, 1997). 

 

O protecionismo do setor de autopeças restabelecido pelos militares em 1979. Os pedidos de 

importações de autopeças das fabricantes de veículos por meio do programa Befiex começaram 

a ser rigorosamente analisados sendo que muitos deles começaram a ser negados. Os militares 

começam fazer restrições à verticalização das fabricantes de veículos (ADDIS, 1997). Em 1979, 

a produção da indústria automotiva brasileira atingiu 1.127.966 veículos (ASSOCIAÇÃO..., 

2013). 

 

4.4 Década de 80 

 

Os primeiros anos da década de 80, a economia brasileira foi marcada por um período de 

recessão que durou de 1981 a 1983. O setor automotivo que produzia aproximadamente 

1.165.000 veículos em 1980 passou a produzir 896.462 em 1983. Apesar de a produção 

apresentar uma recuperação gradativa no decorrer da década, ainda em 1989, a produção não 

havia superado a produção de 1980 (ASSOCIAÇÃO..., 2013; INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 50 ANOS, 2006).  

 

Paralelamente, os fabricantes de automóveis americanos e europeus passaram a sofrer 

significativas perdas em seus mercados domésticos devido à agressiva concorrência japonesa 

(SCAVARDA; HAMACHER, 2001). As fabricantes japonesas detinham uma enorme 

vantagem competitiva em relação as fabricantes ocidentais, já que produziam automóveis com 

qualidade superior e a preços inferiores aos da concorrência ocidental. Além disso, os 

automóveis ofertados iam de encontro a crescente demanda de carros compactos e econômicos, 

que tomou força a partir da primeira crise mundial do petróleo em 1973 (ZILBOVICIUS; 

MARX; SALERNO, 2002).  

 

A partir da década de 80, os fabricantes de automóveis ocidentais iniciaram a reestruturação de 

suas operações com a finalidade de reverter a desvantajosa situação que se encontravam. O 

modelo de produção japonês, o Sistema Toyota de Produção, colocou em cheque o modelo de 

produção ocidental, Taylorista-Fordista, vigente desde 1920 e deflagrou uma reestruturação da 

indústria automobilística ocidental. O modelo japonês possibilitava a produção de veículos a 

um custo muito inferior aos custos de produção ocidentais e a uma qualidade superior 
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(ZILBOVICIUS; MARX; SALERNO, 2002).  Os primeiros desdobramentos desta 

reestruturação foram sentidos na indústria automotiva brasileira em 1980, por meio da retenção 

dos investimentos na matriz das fabricantes de veículos que operavam no Brasil e, 

principalmente a partir de meados da década de 90 por meio de mudanças no processo de 

produção, processo de desenvolvimento de produto e gestão da cadeia de suprimentos das 

fabricantes de veículos instaladas no Brasil.  

 

Dessa maneira, as fabricantes de veículos que operavam no Brasil, não sofreram apenas com o 

efeito negativo da retração da demanda, mas também ficaram um longo período sem receber 

investimentos de suas matrizes. Entretanto, este cenário internacional permitiu que as 

fabricantes de veículos instaladas no Brasil usufruíssem de uma certa autonomia em relação a 

matriz e conseguissem desenvolver certas habilidades locais (SCAVARDA; HAMACHER, 

2001).  

 

As empresas de autopeças não foram tão afetadas quanto os fabricantes de veículos, pois tinham 

capacidade de produzir em menor escala, uma vez que desde a década de 50 investiram em 

máquinas de múltiplo uso. Além disso, o seu alto nível de integração vertical favorecia uma 

gestão e coordenação mais simplificada e as exportações e a atuação dos cartéis das autopeças 

também mitigavam relativamente o impacto da recessão (ADDIS, 1997). 

 

A balança comercial deficitária incentivou as exportações do setor automotivo e reprimiu as 

importações de autopeças, dessa maneira os cartéis de autopeças conseguiram impor relações 

de longo prazo com as montadoras. As relações entre os fabricantes de veículos e as 

fornecedoras de autopeças nacionais passaram a apresentar aspectos de cooperação e conflito. 

Entretanto, os pequenos fornecedores de autopeças não tinham poder de barganha (ADDIS, 

1997).  

 

A produção de automóveis e comerciais leves saiu de 12.037 unidades em 1957, um ano após 

o lançamento do Plano automotivo, para 936.000 unidades em 1989 (gráfico 5). Durante a 

década de 80, o setor automotivo sofreu uma significativa retração que só será superada a partir 

de meados da década de 90. O setor também chega ao final da década com apenas quatro 

fabricantes de automóveis e comerciais leve, Volkswagen, Ford, GM e Fiat, sendo que a 

Volkswagen é a líder de mercado. 
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  Gráfico 5 – Produção anual brasileira de automóveis e comerciais leves de 1957 a 1989 

  Fonte:  ANFAVEA, 2013 

 
 

Década de 90 em diante  

 

A década de 90 é caracterizada por um período de mudanças profundas na economia e indústria 

automobilística brasileira. Com relação à economia, o governo obteve êxito na implantação do 

plano de estabilização econômico, o Plano Real, que resultou no controle e na queda da inflação 

e no aumento da demanda brasileira. Consequentemente, a produção dobrou, passando de 848 

mil de automóveis e comerciais leves em 1990 para 1,7 milhão em 1996 (gráfico 6) 

(ASSOCIAÇÃO..., 2013; INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 50 ANOS, 2006). Além da 

implantação do Plano Real, o governo promoveu a abertura da economia brasileira para o 

comércio internacional, iniciou um processo de privatização das empresas estatais e implantou 

o Regime Automotivo Brasileiro (RAB) em 1995. A conjuntura econômica favorável e a 

implantação do RAB incentivaram o estabelecimento de novos investimentos externos diretos 

no setor automotivo e favoreceram o aumento das suas importações. Paralelamente ao 

movimento governamental, as fabricantes de veículos internacionais instaladas ou entrantes no 

Brasil aceleraram o processo de reestruturação da cadeia automotiva brasileira adequando-a a 

sua estratégia global.   
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Gráfico 6 – Produção anual brasileira de automóveis e comerciais leves de 1980 a 2010 

Fonte:  ANFAVEA, 2013 

 

4.5.1 Regime Automotivo Brasileiro   

 

Com o propósito de promover a transferência de tecnologia para o setor automotivo brasileiro 

e acelerar o desenvolvimento econômico do setor e consequentemente do país, o governo 

estabeleceu o RAB em 1995.  O RAB foi instituído por meio da Medida Provisória nₒ 1024/95 

que foi reeditada inúmeras vezes até ser transformada na lei 9449, de 14/03/1997. Este 

programa era caracterizado como um programa de investimento e de exportação com regime 

especial de importação, no qual as empresas automotivas, fabricantes de veículos ou de 

autopeças, já instaladas no Brasil ou entrantes, ao assumirem o compromisso de investir e 

exportar, são autorizadas a importar bens de capital, insumos e veículos com redução de 

imposto de importação. Complementarmente ao RAB, foi instituído o RAB do 

desenvolvimento regional por meio da lei 9440/97 e lei 9826/99, que estabelecem incentivos 

fiscais para as empresas automotivas que se instalarem nas regiões norte, nordeste e centro-

oeste. 

 

Com o RAB, as fabricantes de veículos já instaladas expandiram seus investimentos e 

paralelamente novas fabricantes de automóveis e comerciais leves entraram no mercado 

brasileiro. Com relação às fabricantes de automóveis e comerciais leves já instaladas, a Ford, 

Volkswagen e General Motors inauguraram novas fábricas de produção de automóveis e 

comerciais leves em Camaçari em 2001, São José dos Pinhais em 1999 e Gravataí em 2000, 

respectivamente (tabela 5). Além disso, muitas delas ampliaram as unidades fabris já existentes 
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e aumentaram a sua gama de produtos. A Toyota, que já estava instalada no Brasil desde 1958 

produzindo o jipe Bandeirantes, inaugurou a sua fábrica de automóveis em Indaiatuba em 1998 

e Sorocaba em 2012 (tabela 5) (ASSOCIAÇÃO... 2013; INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

50 ANOS).   

 

Tabela 5 – Instalações das novas unidades fabris voltadas para 

produção e comerciais leves após 1995 

 

 

Nove fabricantes de automóveis e comerciais leves entraram no Brasil após 1995 (tabela 5). A 

Honda inaugurou sua fábrica em Sumaré em 1997. A Nissan-Renault se instalou em São José 

dos Pinhais em 2001. Já a Peugeot Citröen iniciou as suas operações em Porto Real em 2001 e 

a Mitsubishi em Catalão em 1997. A Iveco inaugurou a sua planta de comerciais leves em Sete 

Lagoas em 1997 e a Hyundai, que entrou no mercado em parceria com a CAOA em 2007, 

inaugurou sua planta própria em Piracicaba em 2012 (ASSOCIAÇÃO... 2013; INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 50 ANOS). 

 

Consequentemente, após 1995, o segmento das fabricantes de automóveis e comerciais leves 

ficou mais competitivo e menos concentrado. Em 1990, a Volkswagen, General Motors, Ford 

e Fiat detinham 100% do mercado automotivo brasileiro (tabela 6). Em 2000, estas quatro 

empresas perderam mercado, passando a deter 84% do mercado automotivo (tabela 6).  Em 

2012, estas quatro empresas passaram a deter apenas 74,7% do mercado, deixando espaço para 

as novas entrantes (tabela 3) (ASSOCIAÇÃO..., 2013; FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
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DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS, 2013; INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

BRASILEIRA).  

 

Tabela 6 – Fatias de mercado das fabricantes de automóveis em operação no 

mercado a partir de 1980 

 
 

4.5.2  Reestruturação da Cadeia Automotiva Brasileira  

 

Paralelamente a entrada dos novos fabricantes de veículos e da expansão do parque fabril 

automotivo brasileiro, o setor automotivo brasileiro passou por um profundo processo de 

mudanças, que envolveu a reconfiguração da cadeia de fornecedores e da sua gestão e mudanças 

no processo de produção e no processo de desenvolvimento de produtos. Na estrutura 

tradicional, os fabricantes de veículos compravam grande parte das peças e componentes 

diretamente de seus fornecedores, montavam a maioria dos subsistemas e sistemas dos veículos 

em suas linhas de montagem, para finalmente montar o veículo Consequentemente, as 

fabricantes de veículos eram responsáveis pela gestão de um grande número de fornecedores, 

dos estoques de autopeças, do desenvolvimento e da montagem dos subsistemas e sistemas dos 

veículos e de todas as tarefas periféricas que estas atividades envolviam. A partir da 

reestruturação do setor automotivo, as fabricantes de veículos começaram a dividir estas 
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atividades com seus fornecedores (CECCHINI et al., 2007; GITAHY, 2000; SCAVARDA; 

HAMACHER, 2001; ZILBOVICIUS; MARX; SALERNO, 2002). 

 

A partir de meados da década de 90, as fabricantes de veículos brasileiras passaram a ajustar as 

suas cadeias produtivas para trabalhar dentro da estrutura de tiers. A estrutura de tiers é uma 

estrutura hierárquica que denota a distância que o fornecedor de peças originais está da 

fabricante de veículos. Dessa maneira, as fornecedoras pertencentes ao tier 1, são aquelas que 

fornecem peças diretamente para as fabricantes de veículos. Já as fornecedoras pertencentes ao 

tier 2 são aquelas que fornecem peças e serviços para as fabricantes de autopeças do tier 1, e 

assim por diante (informação verbal)12. 

 

Com a implantação desta estrutura, as fabricantes de veículos passaram a comprar os sistemas 

e subsistemas diretamente das fornecedoras do tier 1. Logo, algumas funções tradicionalmente 

exercidas pelos fabricantes de veículos foram transferidas para os fornecedores do tier 1 que 

passaram a ser corresponsáveis pelo processo de desenvolvimento de produto (co-design) e 

responsáveis pela fabricação dos sistemas e subsistemas dos veículos (Zilbovicius, Marx & 

Salerno, 2002). A estrutura de tiers possibilitou que as fabricantes de veículos diminuíssem 

drasticamente o seu número de fornecedores diretos e minimizassem os seus custos e riscos. 

 

Apesar de existirem fornecedores de autopeças pertencentes ao tier 1 que não comercializam 

sistemas tais como a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), a Tupi Fundições e a Acument 

Global Technology, os que começaram a fazê-lo passaram a ser denominados sistemistas 

(informação verbal)13. Muitas sistemistas são oriundas de processos de spin off14, que deram 

origem às empresas autopeças independentes tais como a Delphi e a Remy ambas oriundas da 

General Motors, a Visteon proveniente da Ford e a Denso da Toyota A relação destas 

sistemistas com as fabricantes de veículos são beneficiadas até hoje devido aos laços antigos 

estabelecidos por elas no decorrer dos anos em que faziam parte das fabricantes.  Entretanto, 

também existem as sistemistas que não faziam parte da estrutura interna de uma montadora tais 

como a Bosch, Continental, Eaton, Hella, Johnson Controls, Lear, Magna, Plastic Ominium e 

                                                 
12 Entrevistado 7 forneceu esta informação durante entrevista. 
13 Entrevistado 8 forneceu esta informação durante entrevista 
14 Spin off é uma transação corporativa na qual é formada uma nova empresa. No setor automotivo, várias 

fabricantes de veículos venderam suas divisões de autopeças e estas transações são chamadas de spin off.A 

Delphi é um spin off da General Motors.   
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Valeo.  Algumas destas empresas já atuavam no Brasil antes da década de 90 produzindo peças 

automotivas, outras entraram no mercado nacional depois. Com a introdução dos tiers, estas 

empresas passaram a trabalhar com um ou vários grupos de sistemas tais como sistema para o 

motor, sistemas de marcha e transmissão, sistemas de freios, sistema de direção e suspensão, 

sistemas de iluminação, sistemas de refrigeração, sistemas de assistência à direção entre outros 

(informação verbal)15. 

 

As sistemistas passaram estabelecer uma relação estratégica com as fabricantes de veículos, já 

que passaram a participar do desenvolvimento do produto, que em grande parte ocorre nos 

arredores da matriz da produtora de veículos, até a manufatura dos sistemas e subsistemas nos 

mercados onde a montadora atua. Como o desenvolvimento de produto envolve altos 

investimentos e pode levar de 4 a 6 anos, os contratos de fornecimento são longos e tem uma 

duração média de 4 anos. (informação verbal)16.   Apesar de o mercado conter um número 

relativamente alto de sistemistas, poucas sistemistas são concorrentes diretas por um 

determinado sistema. Dessa maneira, a concorrência entre sistemistas envolve altos 

investimentos e escala e tem caráter oligopolístico.  

 

Todas as sistemistas OEM atuantes no Brasil são internacionais. As matrizes das fabricantes de 

veículos começaram a definir, a nível mundial, quais sistemistas estariam habilitadas a fornecer 

determinados sistemas para as suas montadoras no mundo. Dessa maneira, as matrizes das 

fabricantes de veículos passaram a construir, o que se chama no setor, de painéis de 

fornecedores que inclui os grupos de sistemistas qualificados para fornecer para as suas 

montadoras ao redor do mundo. Além disso, as matrizes começaram a encorajar as práticas de 

follow source17, que tinham como finalidade reduzir os custos logísticos e mitigar os riscos da 

operação (ZILBOVICIUS, MARX, SALERNO, 2002; SCAVARDA; HAMACHER, 2001). 

Consequentemente, as sistemistas passaram à estabelecer suas operações nos países nos quais 

o fabricantes de veículos produz. O cenário econômico favorável, a demanda por veículos 

crescentes e as práticas de follow source, estimularam a entrada de novas sistemistas no Brasil 

e o aporte de mais investimentos para o fortalecimento daquelas que já estavam instaladas aqui. 

Além das sistemistas, empresas de autopeças estrangeiras pertencentes a outros tiers também 

                                                 
15 Entrevistado 7 forneceu esta informação durante entrevista. 
16 Entrevistados 7 e 10 forneceram esta informação durante entrevista 
17 Follow source no setor automotivo significa que a fornecedora estabelece a sua operação no país no qual a 

montadora opera. As montadoras encorajam as suas fornecedoras a praticarem o follow source.  
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adentraram o mercado brasileiro, principalmente por meio da compra de empresas de autopeças 

brasileiras (informação verbal)18.  Este fato resultou em um processo de desnacionalização e 

um aumento de concentração do setor (SCAVARDA; HAMACHER, 2001).  Segundo o 

relatório do Sindicato das Empresas de Autopeças (2013), em 1994, 52,4% do faturamento do 

setor era proveniente de empresas de capital nacional. Este número caiu para 24,4% em 2002 e 

28,8% em 2012, conforme a tabela 7:  

 

Tabela 7 – Composição da origem do faturamento e do setor de autopeças 

 

 

Apesar das empresas do tier 1 serem predominante internacionais, existem empresas de capital 

nacional que fornecem sistemas e subsistemas para o mercado de reposição, denominado after 

market19. Essas empresas fornecem produtos similares aos produtos das sistemistas 

internacionais, entretanto, costumam não seguir as especificações completas das fabricantes de 

veículos. Portanto, os seus sistemas e subsistemas não apresentam a mesma durabilidade e 

desempenho das suas concorrentes internacionais (informação verbal)20.. Porém, o segmento 

after market apresenta margens maiores que o segmento OEM e especificações mais flexíveis, 

o que faz com que a maioria das empresas de capital nacional concentre seus esforços no 

segmento de after market e não tenham interesse de entrar no segmento OEM (informação 

verbal)21. 

 

O segmento de autopeças cresceu muito desde a década de 80, passando de US$ 5,2 bilhões em 

1980 para US$ 41,8 bilhões em 2012 (tabela 8). Apesar de o segmento de after market ser mais 

                                                 
18 Entrevistado 7 forneceu esta informação durante entrevista. 
19 O mercado de after market no setor automotivo é sinônimo dE mercado de reposição. 
20 Entrevistado 7 forneceu esta informação durante entrevista. 
21 Entrevistado 1, 7,8 forneceram esta informação durante entrevista. 
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rentável, o segmento de OEM apresentou um faturamento 4,76 vezes maior que este segmento 

em 2012. 

 

Tabela 8 – Faturamento do setor de autopeças e divisão percentual 

por destino 

 

 

A partir da década de 90 as montadoras implantaram o global sourcing22. Essa ferramenta 

permitiu que as empresas da cadeia automotiva comprassem seus insumos em fornecedores, 

locais ou baseados no exterior, que lhes oferecessem o melhor preço. Consequentemente, o 

global sourcing gerou uma pressão de redução de preços em toda a cadeia de suprimentos do 

setor automotivo uma vez que permeou grande parte da cadeia de suprimentos (SCAVARDDA; 

HAMACHER, 2001; ZILBOVICIUS; MARX; SALERNO, 2002). A prática do global 

sourcing contribuiu para que os cartéis de autopeças, formados a partir do final da década de 

70, deixassem de existir e criou uma competição a nível global na indústria automotiva 

brasileira. 

 

Além destes fatos, o modelo produtivo de toda a cadeia automotiva brasileira baseava-se no 

modelo Taylorista-Fordista, modelo que começou a ser impugnado devido ao modelo do 

Sistema Toyota de Produção que passou a ser, ainda que parcialmente e com ajustes, adotado 

pelas suas matrizes e localmente. Dessa maneira, a partir da década de 90 as empresas do setor 

automotivo brasileiro também passaram a empregar novas técnicas, com o propósito de 

melhorar a eficiência da cadeia do setor automotivo.  

 

Estas técnicas tinham como finalidade principal aumentar a eficiência das empresas 

automotivas por meio da minimização de desperdícios com produção excessiva, transportes, 

                                                 
22 Global sourcing é uma prática de compras utilizada por muitas empresas, na qual os seus insumos e matérias 

primas são adquiridos ao redor do mundo, principalmente de fornecedores que oferecem preços mais 

competitivos. 
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retrabalho ou problemas relativos a incidência de peças defeituosas entre outros aspectos. Dessa 

maneira, empresas do setor automotivo começaram a implementar técnicas e práticas tais como 

Just-In-Time, Kanban, Lean Manufacturing, Milk Run, entre outros (GITAHY, 2000).  

 

O processo de desenvolvimento de produto também foi reconfigurado a partir da década de 90, 

com a introdução do carry over (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). O desenvolvimento, que 

muitas vezes era feito de maneira descentralizada e gerava veículos específicos para 

determinados países e, consequentemente tinha baixo potencial de escalabilidade passou por 

um processo de centralização. As fabricantes de veículos passaram a utilizar a estratégia de 

plataforma, que consistia na construção de plataformas mundiais, que poderiam ser utilizadas 

para montar diferentes veículos em vários mercados. O compartilhamento da plataforma 

permitiu uma redução considerável do custo de desenvolvimento de novos veículos e 

proporcionou uma maior flexibilidade na linha de produção (O QUE É A PLATAFORMA DE 

UM CARRO, 2009). Em 2012, a Volkswagen avançou ainda mais conceito de plataforma e 

lançou a plataforma flexível MQB (Modularer Querbaukasten) que possibilitou a utilização de 

mesma plataforma em mais de quarentas veículos, o que reduz ainda mais o custo de 

desenvolvimento. 

 

Complementarmente a estratégia de plataforma, foi introduzida a estratégia de modularização. 

A estratégia permite que os módulos dos veículos sejam produzidos de maneira descentralizada 

e em muitas vezes em paralelo ao desenvolvimento de outros módulos. Esta estratégia tornou 

o processo de desenvolvimento mais ágil e reduziu o seu custo (SCAVARDA; HAMACHER, 

2001). A agilidade é um aspecto importante uma vez que o setor automotivo está cada vez mais 

competitivo e os seus segmentos mais fragmentados, o que impõe a necessidade de um 

desenvolvimento mais veloz. Esta estratégia permitiu que as montadoras localizadas no Brasil 

participassem também do desenvolvimento de módulos, o que permitiu que mantivessem 

alguma atividade de desenvolvimento no Brasil. 

 

A centralização do desenvolvimento, fez com que as atividades de desenvolvimento do P&D 

das empresas automotivas fossem concentradas nas suas matrizes, em detrimento dos mercados 

nos quais a empresa atua. Em mercados como o brasileiro, os laboratórios de P&D são voltados 

principalmente para aplicação de produto (informação verbal)23. 

                                                 
23 Entrevistado 7 forneceu esta informação durante entrevista. 
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Como o governo brasileiro desregulamentou o setor automotivo após a abertura de mercado, as 

fabricantes de veículos fizeram valer a forma de trabalho estabelecida pelas suas matrizes. 

Consequentemente, as estratégias globais e o padrão mundial das montadoras de veículos foram 

implantados no setor automotivo brasileiro. Consequentemente, todas as fabricantes que já 

atuavam no Brasil, ou entravam após a abertura de mercado adequaram a sua forma de trabalho 

e a sua cadeia de suprimentos ao novo padrão automotivo mundial, que incluiu a reconfiguração 

da cadeia de suprimentos e da sua gestão, ajustes no processo produtivo e introdução de um 

novo processo de desenvolvimento de produto.  
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5. ESTUDO DE CASO 

 

5.1. Caracterização da Empresa Alpha 

 

A Empresa Alpha é uma empresa de capital integral brasileiro e de propriedade privada familiar 

que atua no segmento automotivo de Power Train desde 1963. Em 2013, a Empresa Alpha, que 

conta com a colaboração de 1.000 funcionários, produziu vinte milhões de componentes e 

obteve uma receita bruta de R$ 181 milhões. 

A empresa atua no mercado brasileiro e internacional.  Em 2009, 48% da sua receita operacional 

líquida foi proveniente do mercado externo e 52% foi proveniente do mercado brasileiro. A 

Empresa Alpha exporta diretamente para mais de 60 países e indiretamente para mais de 100 

países. A empresa conta com três escritórios comerciais localizados nos Estados Unidos, 

Europa e China. No setor de autopeças, a empresa atua no segmento de peças originais e no 

segmento de reposição. Em 2013, 47% da receita operacional líquida foi proveniente do 

mercado de peças originais e o restante, 53%, do mercado de reposição.  

 

No mercado de peças originais, o Brasil representou 54% da sua receita operacional líquida em 

2013, sendo que os Estados Unidos, Ásia, Europa e África representaram 21%, 17%, 6% e 2% 

respectivamente. Os seus principais clientes são AAM, Benteler, Bosch, BRP, Caterpillar, 

Comstar, Lucas TVS Limited, General Motors, Johnson Eletric, Magneti Marelli, Mahle, 

Remy, Suspensys, Wayne e Valeo. No mercado de reposição, o Brasil representou 46% da sua 

receita operacional líquida em 2013, sendo que a América do Sul, Europa, Estados Unidos e a 

África, conjuntamente com o Oriente, representaram respectivamente 20%, 17%, 7% e 9% 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Além de produzir componentes e peças para o segmento automotivo, a Empresa Alpha também 

comercializa produtos para o segmento de motopeças e marítimo. Em 2005, a Empresa Alpha 

iniciou o desenvolvimento de novos produtos e a sua linha de produtos atual é composta por 

impulsores de partida, que detém 67% das vendas, polias de alternador OAD, injetados de 

alumínio, planetárias, tensionadores de polia rígida e por conformados a frio. A Empresa Alpha 

é a maior fabricante mundial e independente de impulsores de partida. Em 2013, a empresa 

produziu 9 milhões de impulsores de partida e foi líder de vendas no mercado da América do 

Sul, capturando 65% do mercado OEM e 72% do mercado de reposição (ENTREVISTADO 1). 
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A empresa é reconhecida no mercado por sua qualidade e inovação. A Empresa Alpha é 

certificada na IS0 9001, QS 9000, ISO 14001 e TS 16949.  Em 2009, a empresa foi certificada 

como fornecedora preferencial da Sistemista Gama24 em 2010, foi premiada pela Remy por sua 

qualidade. Em 2013, recebeu da Sistemista Gama o Prêmio Magneto de Ouro na categoria 

Destaque, prêmio que reconhece a atitude diferenciada da empresa em questões que abrangem 

propostas de melhoria técnica, otimização logística e rapidez em atender solicitações. Em 2013, 

recebeu o Prêmio Stemmer de Inovação 2013, na categoria médio e grande porte.  

 

A evolução da Empresa Alpha foi caracterizada por diversos eventos marcantes que definiram 

o seu percurso.  Esta trajetória foi dividia em quatro períodos que envolvem desde a produção 

do primeiro impulsor de partida até os dias de hoje. Durante o primeiro período, que se iniciou 

no momento da produção do primeiro impulsor de partida até 1985, a empresa concentrou a sua 

atuação no mercado de reposição. Neste ciclo a empresa se instalou definitivamente no sul do 

Brasil e desenvolveu internamente a tecnologia que apoiou os processos de produção. Durante 

esta época, a Empresa Alpha deu início as exportações diretas e aprimorou sua tecnologia por 

meio da aquisição de equipamentos e da engenharia reversa dos produtos da concorrência.   

 

De 1986 a 1999, a Empresa Alpha começou a atuar no mercado de peças originais. Este período 

é caracterizado pela grande capacidade produtiva da empresa e por sua entrada gradativa no 

segmento de peças originais. Nesta época, a Empresa Alpha aperfeiçoou a sua gestão produtiva 

e suas tecnologias para atender as demandas do setor OEM, implantou o Programa de Qualidade 

Total e também conquistou os certificados ISO 9001 e QS 9000.  

 

O terceiro período que principiou em 2000 e terminou e 2011, foi caracterizado por diversos 

aspectos. O primeiro aspecto envolveu a estruturação interna da empresa com a finalidade de 

garantir a sua continuidade e o seu crescimento sustentável. A estruturação abrangeu o 

estabelecimento de um conselho de administração e a implantação da governança corporativa. 

O segundo aspecto é relativo à inserção da Empresa Alpha nos painéis de fornecedores dos 

principais produtores de motor de partida mundiais e a sua consolidação no mercado OEM. O 

terceiro é relativo a criação do núcleo de inovação e da expansão da gama de produtos.   

 

                                                 
24 Sistemista Gama é o nome fictício utilizado para preservar a identidade da empresa. 
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Em 2012, na visão da autora, iniciou-se um novo ciclo. Este início foi marcado pela contratação 

de um executivo do mercado como presidente da Empresa Alpha e pela intensificação dos 

esforços internos no desenvolvimento de produtos com tecnologia própria.  O início do ciclo 

também foi caracterizado pela contratação de diversos gestores com ampla experiência em 

empresas multinacionais do setor automotivo. A seguir, a evolução de cada um dos quatro 

períodos será apresentada em maior profundidade e serão analisados os canais de difusão das 

externalidades, bem como os mecanismos de absorção e seus efeitos para a Empresa Alpha.  

 

5.1.1 De 1960 a 1985  

 

A Empresa Alpha S.A. foi fundada em 1960 por dois irmãos, descendentes de italianos e 

nascidos no sul do Brasil. No início, a fábrica, instalada em São Paulo, produzia peças para 

aparelhos de rádio.  Entretanto, em 1963, um cidadão lhes pediu para que fabricassem um 

impulsor de partida e o produto, pouco tempo depois, se tornou o carro chefe da empresa. A 

partir daí até meados de 2002, a Empresa Alpha concentrou todos os seus esforços na produção 

de impulsores de partida (ENTREVISTADO 3). 

 

 Em 1973, os negócios prosperavam e a necessidade de mais espaço físico levou os fundadores 

a iniciarem a construção da sua unidade fabril em uma cidade do Vale do Itajaí. A cidade carecia 

de empregos e a prefeitura lhes deu incentivo para adquirir parte do terreno no qual a empresa 

se encontra até hoje. Em 1974, as operações fabris foram iniciadas nesta cidade. Ao se inserirem 

na região, a Empresa Alpha enfrentou dificuldades em encontrar recursos humanos com 

conhecimentos básicos de mecânica (ENTREVISTADO 3).  

 

“Empresa Alpha em si era uma metal-mecânica em uma região têxtil... a unidade 

de medida usada por esse pessoal é o metro. Um metro de tecido, um metro de fio. 

Quando a gente falava de milímetro, ou décimo de milímetro, o cara nem sabia o 

que era...” (ENTREVISTADO 3).  

 

Apesar de a empresa estar localizada a 700 km de São Paulo, o transporte de insumos, que 

atualmente se faz em um dia, demorava de uma a duas semanas. Consequentemente, a Empresa 

Alpha começou um processo de verticalização e de internalização de várias atividades dentro 

da sua unidade fabril. As máquinas de mola, máquinas de usinagem, prensas entre outros 
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equipamentos eram produzidas internamente. Este cenário favoreceu o desenvolvimento de 

uma área de engenharia interna (ENTREVISTADO 3).  

 

Em 1975, a Empresa Alpha fez a primeira aplicação do processo de conformação a frio na 

fabricação dos principais componentes dos impulsores de partida. O processo de conformação 

a frio, uma das competências atuais da Empresa Alpha, foi desenvolvido internamente e de 

maneira empírica, como muitos outros processos tais como a usinagem, tratamento térmico, 

montagem, injeção e usinagem de alumínio, estamparias de chapas e injeção de plásticos 

(ENTREVISTADO 3). No decorrer dos anos as tecnologias dos processos internos foram sendo 

aperfeiçoadas por meio de parcerias com universidades e com empresas de fora 

(ENTREVISTADO 2) e por meio aquisição de equipamentos modernos.  

 

Em 1976, a Empresa Alpha fez a sua primeira exportação direta. A exportação demandou um 

avanço tecnológico que refletiu no processo de conformação a frio. Esta demanda fez com que 

a empresa iniciasse uma parceria com o Instituto de Conformação a Frio da Universidade de 

Sttutgard na Alemanha. Além desta parceria, a exportação exigia viagens constantes das 

equipes e contato com uma demanda mais exigente (ENTREVISTADO 2). Apesar das 

exportações atuais representarem aproximadamente 50% da receita operacional líquida da 

empresa, no passado elas já atingiram 75% e nunca ficaram abaixo de 40% da receita 

operacional líquida (ENTREVISTADO 3).  

 

Em 1984, a Empresa Alpha implantou uma moderna linha de fornos de atmosfera controlada 

para tratamento térmico e em 1985, com o propósito de qualificar seus novos funcionários, os 

fundadores estabelecem o Centro Tecnológico Empresa Alpha (CTZ). O CTZ era uma 

escolinha interna que fornecia noções básicas de mecânica, principalmente relacionadas com 

os processos de produção da Empresa Alpha tais como operações de torno, de fresa e de retífica. 

Neste mesmo período, a Empresa Alpha enviou um diretor, que era membro da família e que 

conhecia o processo de conformação a frio, para estudar engenharia mecânica na Alemanha 

(ENTREVISTADO 2). 

 

De 1960 até 1985, a Empresa Alpha atuou somente no mercado de reposição do setor de 

autopeças brasileiro e internacional. O aprimoramento dos seus processos era feito 

internamente com o apoio de parcerias externas e por meio de aquisição de equipamentos. A 

Empresa Alpha também aprimorava o seu produto por meio do benchmark dos impulsores de 
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partida do mercado original. A empresa fazia a engenharia reversa dos produtos originais, 

verificava as suas características e posteriormente lançava a versão Empresa Alpha do impulsor 

de partida no mercado de reposição. Dessa maneira, a Empresa Alpha conseguiu suprir o nível 

de demanda tecnológica do mercado de reposição e era reconhecida pela qualidade dos seus 

produtos (ENTREVISTADO 2). Na maioria das vezes produzia impulsores de partida com 

qualidade muito superior à exigida pelo mercado de reposição:  

 

“ ...Até muitas vezes o cliente dizia, olha, vocês têm que piorar o produto de 

vocês porque não quebra, e eu quero vender mais, então tem que quebrar mais 

esse negócio, por incrível que pareça ...” (ENTREVISTADO 3). 

  

5.1.1.1 Análise do período de 1960 a 1985 

 

A Empresa Alpha iniciou suas operações no início do estabelecimento da indústria 

automotiva brasileira. Apesar de já existirem algumas empresas de autopeças no 

mercado de reposição, foi a partir do final da década de 50 que estas empresas 

começaram a crescer e a construir suas competências internas. A Empresa Alpha 

incluía- se neste grupo.  

 

Os seus fundadores tinham a capacitação necessária para iniciar esta empreitada e 

desenvolveram os primeiros impulsores de partida de acordo com a demanda do 

mercado de reposição brasileiro. Um dos fundadores já havia trabalhado como mestre 

de oficina em uma empresa de São Paulo, e seu irmão já tinha experiência como 

torneiro mecânico e ferramenteiro. Durante o primeiro período, que iniciou em 1960 e 

finalizou em 1985, o desenvolvimento tecnológico da Empresa Alpha e o aumento da 

sua produtividade eram apoiados por cinco pilares: aquisição de equipamentos com 

tecnologia moderna; capacitação do pessoal interno; parcerias externas; melhoria 

contínua dos processos de produção; melhoria contínua dos impulsores de partida. As 

externalidades do IED contribuíram para o desenvolvimento tecnológico da Empresa 

Alpha, mas não foram protagonistas deste processo.  

 

De 1963 a 1985, a Empresa Alpha atuava somente no mercado de reposição. Dessa 

maneira, o tipo de externalidade a que estava submetida era essencialmente intra-

setorial, ou seja, proveniente da concorrência de empresas estrangeiras no segmento 
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de reposição de impulsores de partida. Segundo o entrevistado 3, neste período a 

Empresa Alpha chegou a ter nove concorrentes, que gradativamente saíram do 

mercado de impulsores de partida e concentraram suas operações em outros segmentos 

ou setores. Estes concorrentes eram brasileiros e estrangeiros e dentre os estrangeiros 

estavam empresas como a Gillete, Bendix e Wapsa.  

 

Os indicativos da existência do gap tecnológico, que é pré-requisito para ocorrência 

dos transbordamentos de tecnologia das empresas estrangeiras para a empresa de 

capital nacional, existiam (GONÇALVES, 2003; WANG; BLOMSTRÖM, 1992). 

Dessa maneira, conclui-se que existia um gap tecnológico entre o impulsor de partida 

da Empresa Alpha e o impulsor de partida da concorrente estrangeira. Alguns 

comentários feitos pelos entrevistados levam a autora a assumir que o tamanho do gap 

tecnológico era pequeno, pois: a Empresa Alpha tinha condições técnicas e 

tecnológicas de lançar a versão Empresa Alpha do impulsor de partida do principal 

concorrente estrangeiro; o seu impulsor de partida era reconhecido no mercado de 

reposição como um produto de alta qualidade; apesar de muitos dos seus concorrentes 

internacionais e nacionais saírem do mercado de impulsores de partida, a Empresa 

Alpha cresceu neste mercado.  

 

Uma vez que o gap tecnológico ocorria, o transbordamento tecnológico era difundido 

pelo processo de demonstração. A empresa adquiria o produto concorrente e por meio 

de um processo de engenharia reversa obtinha informações relativas aos seus atributos 

funcionais, de qualidade, de design e de desempenho. Este processo permitia que a 

Empresa Alpha tomasse consciência da tecnologia e da performance do produto 

concorrente e ao mesmo tempo começasse a utilizar estas informações para melhorar 

o seu impulsor de partida. Estas informações eram técnicas e a sua absorção dependia 

intrinsicamente da sua capacidade interna.  

 

A difusão e absorção do transbordamento tecnológico da empresa estrangeira para a 

Empresa Alpha era similar ao processo de demonstração e imitação. O processo de 

demonstração pressupõe que a empresa estrangeira introduz uma tecnologia que será 

avaliada pela empresa de capital nacional. Caso a avaliação positiva, a empresa de 

capital passará a adotar a nova tecnologia (BLOMSTRÖM; KOKKO, 1998; CRESPO; 

FONTOURA; 2006; GORG; GREENAWAY, 2004; WANG; BLOMSTRÖM, 1992). 
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Entretanto, no caso da Empresa Alpha o processo não ocorria exatamente desta 

maneira. A Empresa Alpha fazia a engenharia reversa do produto concorrente, 

compreendia as suas funcionalidades e depois desenvolvia uma tecnologia própria 

capaz de reproduzir a funcionalidade do impulsor de partida do concorrente 

estrangeiro. Logo não havia a imitação da tecnologia estrangeira, mas das 

funcionalidades que estavam por trás do impulsor de partida do concorrente 

estrangeiro. A tecnologia era desenvolvida internamente. 

 

O incentivo para que a Empresa Alpha se engajasse neste processo vinha da pressão 

competitiva do mercado de impulsores de partida, tanto de empresas estrangeiras e 

nacionais. Segundo Wang e Blomström (1992), a geração das externalidades não 

depende unicamente da presença das multinacionais estrangeiras e da sua 

superioridade técnica, mas das interações competitivas entre as subsidiárias 

estrangeiras e as empresas nacionais no mercado local. Ou seja, em mercados nos quais 

existe uma forte interação competitiva entre as empresas estrangeiras e nacionais, as 

empresas nacionais têm mais incentivos para melhorar a sua eficiência técnica e a 

adotar novas tecnologias.  

 

Além da pressão competitiva exercida pelas suas concorrentes locais no mercado de 

reposição, a Empresa Alpha, a partir de 1976, começou a exportar e a lidar com uma 

clientela mais exigente que a clientela local. Este fato trouxe incentivos adicionais para 

o desenvolvimento tecnológico da Empresa Alpha e permitiu o aumento de 

produtividade. Segundo Blomström e Kokko (1998), as empresas exportadoras de 

capital nacional tendem a ter uma produtividade superior às empresas que concentram 

sua produção no mercado local, uma vez que estão expostas à concorrência 

internacional e se beneficiam dos ganhos de escala. Dessa maneira, as externalidades 

do IED não afetam significativamente a sua produtividade. A Empresa Alpha, muito 

provavelmente se incluiu nesta categoria.   

 

Como mencionado no início da análise, a Empresa Alpha se engajou em uma série de 

atividades que promoveram o seu desenvolvimento tecnológico e o aumento da sua 

produtividade. Apesar das externalidades do IED não serem protagonistas do 

desenvolvimento tecnológico e do aumento da produtividade neste período, 

contribuíram neste sentido. Os transbordamentos tecnológicos da concorrente 
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estrangeira, difundido por meio de um processo similar ao processo de demonstração 

e imitação, contribuíram para o desenvolvimento tecnológico do impulsor de partida. 

A concorrência das empresas estrangeiras no mercado local elevou o nível da 

competição e produziu um incentivo adicional para a Empresa Alpha melhorar a sua 

eficiência e desenvolver novas tecnologias.  

 

5.1.2. De 1986 a 1999 

 

Em 1986 a empresa fez o seu primeiro fornecimento para o mercado de peças originais. 

Inicialmente, o fornecimento era direcionado para o mercado de peças originais no exterior e 

aos poucos foi conquistando espaço no mercado brasileiro de peças originais 

(ENTREVISTADO 3). A Empresa Alpha decidiu entrar no mercado OEM uma vez que a sua 

fábrica tinha capacidade produtiva suficiente para atender tanto o mercado brasileiro de peças 

originais e de peças de reposição, como capacidade produtiva para atender as exportações 

(ENTREVISTADO 2). Entretanto, o mercado de peças originais já demandava produtos com 

nível tecnológico superior ao dos produtos do mercado de reposição. Além disso, as clientes de 

peças originais demandavam uma gestão produtiva mais complexa, além de estabelecer uma 

série de requisitos específicos, que muitas vezes representavam custos e não faziam sentido 

para muitas empresas de autopeças de capital nacional do mercado de reposição.  

 

“ ...Primeiro, quando nós atuávamos somente, só, no mercado de reposição...o nível 

de tecnologia exigido no mercado de reposição era menor do que o do mercado de 

OEM....” (ENTREVISTADO 2).  

 

A primeira cliente OEM da Empresa Alpha foi a Empresa Delta25. A equipe da empresa Delta 

determinou qual seria a graxa a ser utilizada nos impulsores de partida. No início, as equipes 

internas estranharam e não conseguiam ver o valor agregado da graxa. A graxa tinha um custo 

muito superior ao custo da graxa utilizada na produção dos outros impulsores da empresa. Com 

o decorrer dos anos, a empresa percebeu que o desempenho do impulsor de partida triplicava 

com a utilização da graxa especial. A experiência da graxa, motivou o supervisor de compras 

da época, o entrevistado 3, a desenvolver um segundo fornecedor de graxa. Testes foram feitos 

e a graxa foi substituída, o que causou sérios problemas no funcionamento do impulsor de 

                                                 
25 Empresa Delta é um nome fictício utilizado para preservar a identidade da empresa. 
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partida. A baixa temperatura endurecia a graxa do impulsor e nestes momentos o impulsor 

começava a patinar e gerava calor interno que, por consequência, fazia com que graxa derretesse 

e o impulsor quebrasse quando voltava a funcionar (ENTREVISTADO 3).  

 

 O primeiro fornecimento para o mercado brasileiro de peças originais se deu por meio da Arno, 

que na época fornecia motores de partida para General Motors. No primeiro momento a 

Empresa Alpha forneceu para a Arno, e depois começou a fornecer diretamente para a 

montadora (ENTREVISTADO 3). As portas foram se abrindo e a Empresa Alpha começou a 

fornecer para outras empresas OEM, cada uma com sua forma de trabalho e requisitos 

específicos. Para se adaptar aos novos requisitos e a metodologia de trabalho, a fábrica da 

Empresa Alpha teve que mudar sua cultura, a engenharia precisou se equipar com softwares e 

pessoas qualificadas. Os equipamentos com menos eficiência tiveram que ser trocados por 

equipamentos mais precisos e eficientes (ENTREVISTADO 2).  

 

Em meados dos anos 90, o mercado brasileiro passou por um processo de abertura comercial 

que trouxe a concorrência internacional para o solo brasileiro, principalmente por meio da 

entrada massiva de importações. Neste período, várias empresas de autopeças brasileiras 

venderam as suas operações e a indústria passou por um período de desnacionalização. A 

Empresa Alpha foi abordada algumas vezes por empresas multinacionais, entretanto, os 

fundadores não tinham interesse em vendê-la. A empresa era vista pelos proprietários como os 

ovos de ouro da família, pois estava em pleno crescimento e não tinha nenhum problema sério. 

Apesar das clientes OEM serem mais exigentes com relação ao processo produtivo e a 

tecnologia do impulsor de partida, os gaps de tecnologia do processo produtivo e de produto 

não eram grandes e não atrapalharam o crescimento da empresa nos anos vindouros 

(ENTREVISTADO 3). A Empresa Alpha já estava habituada com a concorrência internacional, 

uma vez que exportava desde a década de 70 e seus concorrentes no Brasil já eram 

internacionais antes da abertura do mercado. A subsidiária brasileira da Sistemista Gama26 é 

um exemplo, a multinacional foi concorrente da Empresa Alpha até 2006 quando passou a ser 

cliente da empresa.  Este cenário fazia com que a empresa constantemente aperfeiçoasse suas 

técnicas e tecnologias.  

 

                                                 
26 Sistemista Gama é o nome fictício utilizado para preservar a identidade da empresa. 
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Em 1995, o parque fabril da Empresa Alpha recebeu novos investimentos. Em 1996, a Empresa 

Alpha obteve a certificação ISO 9001 e dois anos depois, em 1998, a empresa obteve a 

certificação QS 9000.  

 

5.1.2.1 Análise do período de 1986 a 1999 

 

As externalidades do IED as quais a Empresa Alpha está submetida neste período são 

caracterizadas como externalidades intra-setoriais e intersetoriais. As externalidades intra-

setoriais, conforme descrito na análise do período anterior, ocorrem por meio da concorrência 

entre as empresas estrangeiras e a Empresa Alpha no segmento de impulsores de partida 

brasileiro. Entretanto, no período que inicia em 1986 e finaliza em 1996, a interação competitiva 

da Empresa Alpha com suas concorrentes estrangeiras se estende para o segmento de peças 

originais. Já as externalidades intersetoriais começaram a ser geradas por meio dos 

encadeamentos da Empresa Alpha com as suas clientes OEM internacionais estabelecidas no 

Brasil.  

 

A inserção da Empresa Alpha na cadeia automotiva ocorreu 26 anos após a sua fundação. 

Durante este período a Empresa Alpha adquiriu as competências necessárias para atuar no 

mercado OEM e apresentava capacidade técnica e de absorção para atender as demandas dos 

novos clientes. Segundo Rodriguez-Clare (1996), a capacidade técnica e de absorção estão 

positivamente relacionadas com o estabelecimento e a extensão dos encadeamentos entre as 

empresas estrangeiras e empresas de capital nacional e esta teoria se confirmou no caso da 

Empresa Alpha.  

 

A demanda tecnológica do setor OEM era superior à demanda tecnológica do mercado de 

reposição. Dessa maneira, a demanda dos clientes OEM indicou a existência de alguns gaps 

tecnológicos tanto no processo produtivo, como nas especificações do impulsor de partida da 

Empresa Alpha. Estes gaps foram fechados para que o fornecimento ocorresse. Segundo o 

entrevistado 2, as especificações das clientes OEM são muito claras e se os fornecedores 

quiserem se manter como tal, tem que acatá-las, caso contrário estão fora do fornecimento.  

  

O transbordamento tecnológico da cliente OEM para a Empresa Alpha começou a ocorrer a 

partir do momento que a Empresa Alpha foi qualificada e assinou o contrato de 

confidencialidade, que garante o sigilo de todas as informações que envolvem o processo de 
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fornecimento. As empresas estrangeiras têm consciência do potencial que as empresas do seu 

setor têm para realizar e usufruir dos transbordamentos tecnológicos. As empresas estrangeiras 

também sabem que a realização das externalidades leva ao esvaecimento das suas vantagens 

competitivas (BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; KOKKO, 2000). Dessa maneira, as empresas 

estrangeiras do setor automotivo definem quais fornecedores farão parte da sua cadeia de 

suprimentos e assina contratos de confidencialidade que tem como finalidade mitigar o 

vazamento de informações referentes à sua tecnologia proprietária (ENTREVISTADO 7; 

ENTREVISTADO 8; ENTREVISTADO 10).  

 

 Os transbordamentos tecnológicos, neste caso, ocorreram principalmente por meio das 

informações transferidas das clientes OEM para a Empresa Alpha. Estas informações 

envolviam as especificações de produtos da própria cliente OEM, além de informações do seu 

processo produtivo e logístico. Estas especificações detêm parte do know-how tecnológico que 

foi desenvolvido no decorrer dos anos no departamento de P&D e na produção da cliente OEM 

e é resultado de um trabalho coordenado, técnico e comercial, com a montadora de veículos. 

Estas especificações, na visão da autora, podem ser consideradas como uma das barreiras de 

entrada do segmento de autopeças originais.  

 

A difusão dos transbordamentos das clientes OEM estrangeiras para a Empresa Alpha ocorreu 

por meio de documentos que traziam as especificações de produto e de processos de produção 

e por meio de troca de informação entre os colaboradores da cliente OEM e a os colaboradores 

da Empresa Alpha. Estas trocas de informações podiam ocorrer por meio de contatos 

telefônicos, reuniões de trabalho, visitas presenciais, auditorias e e-mails e envolviam 

principalmente as áreas de engenharia, comercial e de compras de ambas as empresas.  

 

A absorção destas especificações não foi automática e envolveu custos para Empresa Alpha. A 

empresa precisou investir em equipamentos mais precisos e produtivos e em softwares 

específicos. A empresa também precisou capacitar o seu pessoal de engenharia e ajustar o seu 

processo produtivo. A absorção das especificações e do novo método de trabalho também 

envolveu uma mudança cultural na empresa. A empresa também obteve certificações tais como 

a ISO 9001 e a QS 9000. Além desses investimentos, a empresa implantou controles internos e 

específicos de cada cliente OEM.  
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A literatura aponta que a absorção não é automática e é dificultada pelo grau de complexidade 

da tecnologia e por ser, muitas vezes, específica da firma estrangeira (GONÇALVES, 2003). A 

literatura também aponta que a absorção envolve custos (WANG; BLOMSTRÖM, 1992) e que 

os benefícios percebidos em relação a absorção da nova tecnologia têm que ser superiores aos 

custos da absorção (BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; KOKKO, 2000).  Todos estes aspectos 

estavam presentes no processo de absorção dos transbordamentos tecnológicos da Empresa 

Alpha. Entretanto, vários entrevistados (ENTREVISTADO  2; ENTREVISTADO 6; 

ENTREVISTADO 7; ENTREVISTADO 9) levantaram a questão cultural como uma variável 

adicional que dificultaria a absorção das novas tecnologias e técnicas de trabalho.  

 

Neste período se destacaram os transbordamentos tecnológicos das clientes OEM e sua 

absorção pela Empresa Alpha. Existem alguns indicativos que levam a autora a inferir que a 

produtividade da empresa aumentou, entretanto não é possível inferir o quanto deste aumento 

é relativo a absorção do transbordamento tecnológico e o quanto é relativo ao aumento de escala 

de produção. Antes da Empresa Alpha entrar no mercado OEM, a empresa tinha capacidade 

produtiva para atender o mercado de reposição, o mercado OEM e as exportações 

(ENTREVISTADO 2). Dessa maneira infere-se que a entrada no mercado OEM aumentou a 

sua escala de produção e por consequência a sua produtividade. Em contrapartida, a Empresa 

Alpha precisou adquirir equipamentos mais produtivos e implementar novos processos de 

produção para atender os requisitos técnicos da sua cliente estrangeira. Ao assumirmos que a 

aquisição dos novos equipamentos e a implantação de novos processos produtivos contribuíram 

para aumentar a produtividade da empresa, podemos assumir que esta parcela de aumento de 

produtividade é uma externalidade de produtividade do IED.  

 

Além da ocorrência das externalidades intersetoriais, as externalidades intra-setoriais, que se 

iniciaram no período passado, continuaram acontecendo entre 1986 e 1999. A dinâmica da 

ocorrência das externalidades intra-setoriais, descrita no período anterior, é válida para este 

período, entretanto o que muda é o número de concorrentes da Empresa Alpha. No decorrer dos 

anos, o número de concorrentes diminuiu, o que significa que a empresa obteve gradativamente 

maiores fatias de mercado e consequentemente obteve ganhos de escala.    

 

Entretanto, a queda no número de concorrentes não representa uma redução na pressão 

competitiva. A pressão competitiva existia e incentivava a Empresa Alpha a melhorar a sua 

eficiência técnica e a se desenvolver tecnologicamente.  
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5.1.3 De 2000 a 2011 

 

Os fundadores sempre tiveram como propósito garantir o progresso sustentável e a continuidade 

da Empresa Alpha. A partir de 2000 começaram a estruturar a empresa, conjuntamente com 

seus filhos, para concretizar este objetivo (ENTREVISTADO 1; ENTREVISTADO 2). 

Primeiramente os fundadores definiram, por meio de um acordo de acionistas, que os acionistas 

teriam a propriedade da empresa, mas não a sua gestão.  Os membros da família que tinham 

interesse de ingressar na empresa passaram a competir com profissionais do mercado por vagas 

internas (ENTREVISTADO, 2). Em 2000, a Empresa Alpha estabeleceu um conselho de 

administração, no qual participam os fundadores, dois membros da família e três conselheiros 

externos. Em 2001, a Empresa Alpha iniciou a implantação do programa de governança 

coorporativa que passou a regular como a empresa passaria a ser dirigida, administrada e 

controlada (ENTREVISTADO 1; ENTREVISTADO 2). Antes desta estruturação, também não 

havia processos formais orçamentários e de planejamento, já que os fundadores tinham todas 

estas questões equacionadas entre eles. A partir de meados de 2000, a Empresa Alpha começou 

a utilizar ferramentas gerenciais que deram foco e suporte as atividades da empresa no curto, 

médio e longo prazo e a auxiliam na gestão. A partir de meados de 2000, os fundadores 

começaram a se afastar da gestão do dia a dia da empresa, e dois de seus filhos começaram a 

partilhar o comando da Empresa Alpha.   

 

Por volta dos anos 2000, a Empresa Alpha entrou para o painel de fornecedores da Sistemista 

Beta27 no Brasil.  A Sistemista Beta buscava desenvolver um fornecedor local de impulsores de 

partida e foi ao Vale do Itajaí conversar com os fundadores.  No processo desenvolvimento da 

Empresa Alpha, a Sistemista Beta identificou a necessidade de a empresa aperfeiçoar os seus 

controles de tratamentos térmicos e fez diversas recomendações que foram acatadas 

(ENTREVISTADO 3). Como a Sistemista Beta tinha o interesse no desenvolvimento de um 

fornecedor local, a sistemista trouxe técnicos da sua matriz que trabalharam conjuntamente com 

as equipes da Empresa Alpha para fechar os gaps no processo de tratamento térmico 

(ENTREVISTADO 3). Atualmente, a Empresa Alpha é uma das poucas empresas certificadas 

em tratamento térmico no Brasil (ENTREVISTADO, 3).  

 

                                                 
27 Sistemista Beta é o nome fictício utilizado para preservar a identidade da empresa. 
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As exigências dos clientes OEM, as sistemistas, aumentaram em relação ao período anterior. 

No processo de qualificação os pré-requisitos vão desde a obtenção de certificações específicas, 

existência de laboratório interno e área de metrologia até a existência de sistemas de controle 

de processos internos. Após a assinatura do acordo de confidencialidade, o cliente fornece os 

desenhos e especificações do produto para o fornecedor que, em contrapartida, recebe o pedido 

de compras. Nesta etapa os clientes OEM iniciam o processo de avaliação e de auditoria no 

fornecedor. O cliente OEM faz o levantamento dos gaps do fornecedor bem como suas 

recomendações. Dentro da perspectiva do cliente OEM, os gaps precisam ser fechados para que 

o processo produtivo do fornecedor seja capaz de atender suas especificações 

(ENTREVISTADO 7).   

 

“Sistemista Beta foi bem clara na parte do tratamento térmico e sobre os 

controles dentro da fábrica, a [...] também, a [...] também. Testes e mais testes...” 

(ENTREVISTADO 2) 

 

Se o cliente OEM tem interesse de desenvolver seu fornecedor pode ajudá-lo de diversas 

formas, por meio de treinamentos, de assessoria e até de custeio de parte dos investimentos de 

capacitação. Após o primeiro fornecimento, o cliente OEM passa a fazer auditorias regulares 

nos seus fornecedores (ENTREVISTADO 7).  

 

“...os nossos clientes têm uma exigência, nós temos que cumprir essa exigência. 

Não adianta a gente ir lá com um discurso diferente, que nós fizemos da nossa 

forma...” (ENTREVISTADO 2). 

 

Os atributos do produto são detalhados no desenho e nas especificações do produto e é 

composto por conjunto de características especiais, funcionais e de segurança, No momento do 

desenvolvimento do fornecedor, o cliente OEM estabelece conjuntamente com o fornecedor um 

plano de controle a garantir que o processo produtivo será capaz de produzir produtos de acordo 

com os atributos de produto pré-definidos. Para garantir que o processo e o produto estejam em 

conformidade e não apresentem riscos, equipes das empresas clientes vão, dentro de uma 

frequência pré-estabelecida, nas empresas fornecedoras e fazem auditorias. Nestas auditorias, 

o processo produtivo da fornecedora é avaliado, bem como o tratamento dado aos seus desvios 

produtivos. A compradora quer ter certeza que a empresa fornecedora é capaz de produzir 

dentro do padrão estabelecido e de corrigir os seus desvios de produção de forma que a 
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produção seja capaz de produzir as peças dentro das especificações dos atributos especiais 

(ENTREVISTADO 7).  

 

Cada empresa OEM tem seu próprio processo de qualificação, de desenvolvimento do 

fornecedor e de auditoria (ENTREVISTADO 2). Consequentemente os fornecedores OEM tem 

que ter capacidade de lidar com as diferentes exigências.  

 

“...o trabalho com as montadoras, é diferente. Eles têm os requisitos e eles têm 

que ser verificados. E tem toda a documentação própria que não existe na 

reposição...” (ENTREVISTADO 2).  

 

Além dos processos, as especificações dos produtos se tornam muito mais exigentes que as 

especificações do período anterior e envolvem um grande número de atributos tais como a 

durabilidade, do package e do desempenho com relação a aplicação no conjunto funcional. 

(ENTREVISTADO 7).  

 

Muitas empresas do setor de autopeças de capital nacional estão no segmento de reposição e 

não tem interesse de fornecer para o segmento OEM, já que o consideram pouco atrativo 

(ENTREVISTADO 1). As margens do OEM são mais baixas que as do segmento de reposição 

e o nível de exigência das montadoras e sistemistas é muito mais alto (ENTREVISTADO 1; 

ENTREVISTADO 8).  

 

“...para você sair de uma empresa de fornecimento de reposição para uma de 

equipamento original, exige muito, muita diferença. A cultura muda dentro da 

empresa...” (ENTREVISTADO 2). 

 

A Empresa Alpha, diferentemente, da grande maioria das empresas do setor de autopeças de 

capital nacional, se inseriu e se consolidou com sucesso no segmento OEM. A empresa 

aprimorou a sua tecnologia, seus processos produtivos e de gestão e se adequou a forma de 

trabalho e as demandas das suas clientes OEM (ENTREVISTADO 2). 

 

No início dos anos 2000, a Empresa Alpha deu seus primeiros passos na área de inovação 

(ENTREVISTADO 3). 
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“...Em dois mil e dois, eu tinha saído da empresa e começado a trabalhar em outra 

empresa que era cliente nossa ... eu percebi que era necessário a gente abrir um 

pouco mais a questão de produtos, principalmente quando eu visitei uma feira em 

Frankfurt, onde eu vi um motor de combustão interna sendo acionado de outra 

forma que não era só por meio do motor de partida. Quem acionava, era uma 

exposição até da própria Sistemista Beta nesta feira de Frankfurt, era o alternador, 

acabando com o motor de partida. Ou seja, não utilizando mais o motor de partida. 

Então na ocasião... Eu voltei, eu era conselheiro da Empresa Alpha, eu trabalhava 

nessa empresa, na [...], e atuava como conselheiro aqui... Então a minha ação como 

conselheiro foi aconselhar a Empresa Alpha a abrir o leque de produtos, porque eu 

vi que, puxa, a gente ia morrer. Porque o motor de partida ia morrer, e 

consequentemente o impulsor junto. Então de lá de dois mil e dois até hoje, a gente 

vem de uma forma constante tentando ampliar a gama de produtos. Foi bastante 

interessante esse movimento da Empresa Alpha. Depois de um período eu voltei 

como diretor de desenvolvimento para Empresa Alpha, e aí realmente eu assumi 

essa função, de inovação na empresa... Daí a gente fez uma parceria com o [...], 

Instituto [...], que nos auxiliou muito na questão da inovação e na criação de um 

núcleo de inovação...” (ENTREVISTADO 3). 

 

A parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) foi importante na estruturação do processo de 

desenvolvimento de novos produtos e no desenvolvimento do núcleo de inovações. O IEL fez 

todo um diagnóstico da empresa em relação aos esforços de inovação. Este diagnóstico 

envolveu o mapeamento de todas as áreas da empresa, desde a área de recursos humanos, 

direção até a área de expedição e ajudou a Empresa Alpha a identificar as suas competências 

chaves.  Este diagnóstico forneceu subsídios para que a empresa pudesse identificar novos 

conceitos de produtos. Após esta fase, a empresa começou a adquirir competências para fazer 

a gestão de projetos. Nesta etapa muitos funcionários, principalmente da engenharia, foram 

envolvidos (ENTREVISTADO 3). No final do processo, a empresa estabeleceu um núcleo de 

inovação.  

 

No núcleo de inovação, o grupo fazia brainstorming de muitos produtos e baseado em uma 

metodologia especifica os avaliava (ENTREVISTADO 3). Após esta etapa, o grupo discutia 

sobre os produtos a serem desenvolvidos. Neste momento, o grupo ranqueava os produtos por 

meio de uma pontuação que levava em conta desde as competências da empresa, a demanda de 
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mercado, os custos e preços de comercialização. Esta ferramenta foi sendo aperfeiçoada por 

meio do programa do IEL (ENTREVISTADO 3). Como resultado desta iniciativa, a empresa 

lançou novos produtos e negócios. A empresa estabeleceu a unidade de alumínio e ferro 

fundido, a Empresa Alpha Orium28, lançou a polia de alternador com sistema de roda livre e a 

planetária  

 

Por volta de 2003, a Sistemista Gama decidiu terceirizar a sua operação de impulsores de partida 

no Brasil e começou a desenvolver a Empresa Alpha como fornecedora do produto. Como parte 

do desenvolvimento, a Sistemista Gama capacitou a Empresa Alpha para trabalhar dentro dos 

conceitos de produção Lean. Durante aproximadamente três anos, a Sistemista Gama enviou 

mensalmente para a Empresa Alpha uma equipe quatro pessoas para implantar o programa 

Lean. Estas equipes passavam, em média, quatro dias trabalhando com as equipes da empresa. 

A Empresa Alpha formou várias equipes que tinham responsabilidade de implantar ações 

específicas. Em 2010, a Empresa Alpha recebeu o certificado Lean da Sistemista Gama. A 

implantação dos conceitos Lean representou para a Empresa Alpha a quebra de vários 

paradigmas de produção e mudou a sua forma de gerir a produção (ENTREVISTADO  3). 

 

Paralelamente a estes eventos, a Empresa Alpha trabalhava intensamente na capacitação de suas 

equipes por meio de programas e políticas internos. A empresa começou a subsidiar os custos 

dos programas de doutorado, mestrado e graduação e de cursos técnicos e de idiomas de seus 

funcionários (RELATÓRIO ANUAL, 2011).  O subsídio ocorre a partir do momento que o 

curso que o funcionário esteja fazendo esteja alinhado com as necessidades internas da empresa. 

A Empresa Alpha passou a oferecer cursos de segundo grau nas suas instalações em parceria 

com o Senai (ENTREVISTADO 1).  

 

Além dos investimentos nos cursos acadêmicos, técnicos e de línguas, os investimentos no 

treinamento dos seus colaboradores superam em 50% a média da indústria nacional 

(ENTREVISTADO 1). Entre os treinamentos de destaque encontra-se o Programa Líder Alta 

Perfomance, que e direcionado para os supervisores das áreas administrativas e de produção. 

Neste programa são trabalhados os aspectos que contribuem para o fortalecimento das 

competências da Empresa Alpha e consiste em coaching individuais com o acompanhamento 

de uma consultora no dia-a-dia do colaborador, coaching em grupo e em tarefas específicas. 

                                                 
28 Empresa Alpha Orium é um nome fictício utilizado para preservar a identidade da empresa. 
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Outro destaque é o Programa de Desenvolvimento de Competências que inclui módulos sobre 

relacionamento interpessoal, comunicação, autoconhecimento e gestão de carreira para 

colaboradores (RELATÓRIO ANUAL, 2011). Estes treinamentos continuam sendo 

ministrados na empresa até hoje.   

 

Com a finalidade de conquistar o comprometimento dos seus funcionários com os seus 

objetivos e melhorar a eficácia dos processos de comunicação interna, a empresa criou os 

ambientes internos de diálogo. Estes ambientes visam promover e estabelecer um fluxo de 

comunicação clara e objetiva entre os diversos níveis hierárquicos da empresa. O Programa 

Parada Geral, estabelecido desde 2003, ocorre no início do ano e visa compartilhar com os 

funcionários as estratégias e objetivos da empresa, bem como os resultados do Programa 

Empresa Alpha de Participação de Resultados (PZPR) e as metas do ano entrante. Os Programas 

de Reuniões Setoriais envolvem reuniões semanais entre os supervisores e suas equipes que 

abordam temas diversos (RELATÓRIO ANUAL, 2011). 

 

A partir de 2011, a empresa intensificou a contratação de gestores do mercado, principalmente 

de empresas multinacionais do setor automotivo. A entrada destes colaboradores reforça e 

acelera o processo de adoção do novo modelo de gestão implementado pela Empresa Alpha 

(ENTREVISTADO 2) e reforça um senso de urgência (ENTREVISTADO 1) e de reatividade 

necessária no segmento de atuação da Empresa Alpha. Estes funcionários trazem novas técnicas 

de gestão e estão alinhados com os processos e o modo de trabalho do universo OEM.   

 

“...mais que um organograma convencional…ele ilustra o que eu gosto de chamar de 

uma boa química.... Onde a gente tem profissionais com vinte e seis anos de experiência 

de Empresa Alpha, junto com profissionais que tem vinte e seis anos de experiência, mas 

fora da Empresa Alpha, no segmento automotivo...” (ENTREVISTADO 1). 

 

“…Ou seja, a gente está fazendo uma química aqui, pegando a prata da casa e 

promovendo ..., muitas dessas pessoas têm um destaque hoje que elas não tinham 

a vinte e tantos anos aqui dentro...” (ENTREVISTADO 1). 

 

“... hoje nós temos, por exemplo, a nossa diretoria e gerência, praticamente todos 

novos na empresa, com a exceção de um ou outro só, talvez eu e mais um gerente. 

O restante que é de empresas tipo Sistemista Gama, multinacionais. Queira ou não 
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queira, é um know how que você está trazendo, técnico, administrativo, para dentro 

da empresa. Então, é bom você ter gente da empresa que tenha experiência, que 

tenha know-how, que tenha histórico, mas é bom também trazer gente de fora, 

porque você oxigena a empresa. Você tem um mix de qualificações, de expertise” 

(ENTREVISTADO 2). 

 

A Empresa Alpha percebeu que a capacidade de absorver novas tecnologias é muitas vezes 

limitada por uma barreira cultural (ENTREVISTADO 4). Logo a contratação gestores do 

mercado visa também propiciar um ambiente mais apto à absorção de novas tecnologias. 

 

“.... Então, quando você traz uma pessoa que é do Canadá... Quando você traz 

um cara desses para cá....ele traz muita informação de tecnologia nova. Por outro 

lado, existe uma barreira cultural muito forte, que é um impedimento muito 

grande para que o trabalho dele funcione” (ENTREVISTADO  4). 

 

5.1.3.1 Análise do período de 2000 a 2011 

 

Entre 2000 e 2006, as especificações das principais clientes OEM da Empresa Alpha, as 

sistemistas, fizeram surgir alguns gaps tecnológicos que deram origem a transbordamentos 

tecnológicos intersetoriais. No período anterior, os transbordamentos intersetoriais se 

caracterizavam pela transferência de informações referentes as especificações dos produtos e 

de processos produtivos da sistemista para a Empresa Alpha e pelo esforço unilateral da 

Empresa Alpha em absorvê-los. No segundo período, as sistemistas auxiliaram, mesmo que 

esporadicamente, a Empresa Alpha a se capacitar para atender algumas de suas exigências.  

 

Um destes transbordamentos tecnológicos envolveu a capacitação da Empresa Alpha no 

tratamento térmico dos impulsores de partida. A Sistemista Beta detectou um gap tecnológico 

e trabalhou conjuntamente com a Empresa Alpha capacitando-a no tratamento técnico. Para 

isso, a Sistemista Beta trouxe uma equipe de técnicos da sua matriz para o Vale do Itajaí que 

auxiliaram à Empresa Alpha a solucionar a questão do tratamento térmico.  

 

Entre a Sistemista Gama e a Empresa Alpha ocorreu um transbordamento tecnológico similar. 

No processo de desenvolvimento da Empresa Alpha, a Sistemista Gama auxiliou à empresa 

implantar os conceitos Lean de Produção. Para isso, a Sistemista Gama enviou mensalmente e 
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durante aproximadamente três anos uma equipe de quatro pessoas para a Empresa Alpha. Esta 

equipe trabalhava em conjunto com as equipes da Empresa Alpha na implantação do projeto 

Lean. Este trabalho resultou na certificação da Empresa Alpha nos conceitos Lean de produção 

em 2010 e mudou os seus paradigmas internos de produção.  

 

Estes tipos de transbordamentos são esporádicos e ocorrem quando a sistemista tem interesse 

no desenvolvimento do fornecedor. Ora porque o fornecedor é um parceiro estratégico. Ora 

porque a sistemista precisa desenvolver um fornecedor no mercado local, por questões de 

mitigação de riscos de fornecimentos ou por questões da economia local (ENTREVISTADO 

7).  

 

No caso da Sistemista Beta, a difusão do transbordamento tecnológico ocorreu por meio da 

transferência do conhecimento dos técnicos da Sistemista Beta para a equipe técnica da 

Empresa Alpha. No caso da Sistemista Gama, a difusão do transbordamento ocorreu por meio 

da transferência de conhecimento da equipe Lean para as equipes da Empresa Alpha. O canal 

de transferência e recepção destes conhecimentos foram os colaboradores de ambas as 

empresas, principalmente das áreas técnicas.  Em ambos os processos, a sistemista participou 

no processo de absorção do transbordamento tecnológico da sua fornecedora.  

 

Vários aspectos foram importantes, na visão da autora, no processo de absorção destes 

transbordamentos tecnológicos. O primeiro refere-se a capacitação técnica das equipes, uma 

vez que o conhecimento transferido era complexo e de teor técnico e precisava ser decodificado 

por especialistas capacitados. Neste período, a Empresa Alpha já contava com um robusto 

departamento de engenharia. Entretanto a capacitação técnica das equipes não era suficiente 

para a absorção da tecnologia. Dessa maneira, Empresa Alpha estabeleceu uma estrutura interna 

capaz de receber as informações, decodificá-las e promover as mudanças internas necessárias. 

Para o projeto Lean a Empresa Alpha formou equipes internas para trabalhar com a equipe da 

Sistemista Gama. Estas equipes eram formadas por colaboradores que passaram a dedicar parte 

do seu tempo ao projeto Lean. Além disso, o projeto Lean gerou vários planos de trabalhos que 

demandaram um esforço adicional de diversas áreas da empresa. Estes esforços envolveram 

mudanças de processos internos, principalmente de produção, comportamentais e de 

paradigmas. Outro aspecto importante relacionou-se com a motivação da Empresa Alpha na 

absorção das novas tecnologias.  A motivação, na visão da autora, estava ligada com uma 

relação custo benefício positiva, ou seja, os benefícios percebidos pela Empresa Alpha 
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superavam os custos da absorção, mesmo que no longo prazo. Em resumo, a absorção do 

transbordamento tecnológico envolveu a motivação da empresa em absorvê-lo, equipes 

capacitadas, uma estrutura interna com capacidade de coordenação e um custo benefício 

adequado para a Empresa Alpha.  

 

A partir de 2006, a Empresa Alpha não está mais submetida aos transbordamentos intra-

setoriais do IED, já que a sua concorrente brasileira passa a ser sua cliente. Além disso, os 

transbordamentos intra-setoriais do IED pressupõem a existência de concorrentes estrangeiras 

no mercado local com tecnologia superior e que geram uma pressão competitiva na empresa de 

capital nacional. No mercado local, a Empresa Alpha passou a não ter concorrente nacional ou 

internacional que ameasse a sua liderança. Além disso, a Empresa Alpha se inseriu na cadeia 

de suprimentos global das grandes sistemistas e a sua tecnologia do seu produto já era 

competitiva a nível internacional.  

 

Além disso, a Empresa Alpha passou a ter um reduzido número de concorrentes no mercado 

internacional. Entretanto, a concorrência passou a apresentar uma dinâmica diferente da dos 

períodos anteriores. Deste período em diante, o principal concorrente da Empresa Alpha passou 

a ser o concorrente direto das suas sistemistas, a Sistemista Sigma29. Dessa maneira, a Empresa 

Alpha passou a sofrer uma forte pressão das suas clientes sistemistas para atender as novas 

especificações de produtos e reduzir seus custos.  

 

O esforço da Empresa Alpha na sua capacitação tecnológica contribuiu para que a empresa 

aumentasse a sua capacidade de absorção e de adoção e desenvolvimento de novas tecnologias. 

Ademais, no momento que a Empresa Alpha começou a se engajar em atividades inovadoras 

por meio do lançamento de produtos patenteados, ela começou a inverter a dinâmica dos 

transbordamentos do IED, já que passou a desenvolver uma tecnologia própria e patenteada 

mundialmente.  

 

5.1.4 De 2012 em diante  

 

Com o propósito de consolidar o processo de estruturação iniciado em 2000 e preparar a 

empresa para os desafios futuros, a Empresa Alpha contratou, a partir de 2011, gestores com 

                                                 
29 Sistemista Sigma é o nome fictício utilizado para preservar a identidade da empresa. 
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larga experiência no setor automotivo OEM. A nomeação de um executivo do mercado como 

presidente da Empresa Alpha, em 2012 iniciou um novo ciclo de crescimento para Empresa 

Alpha, baseado em inovações e no desenvolvimento tecnológico.   

 

A inovação é uma das fontes de lucratividade do setor automotivo. O acirramento da 

concorrência entre montadores, o aumento do nível de exigência dos consumidores e a 

intensificação das regulamentações sobre as emissões de poluentes atmosféricos aumentou a 

pressão na cadeia automotiva por redução de custos e inovação tecnológica. Neste cenário, as 

principais fontes de lucratividade do setor estão relacionadas com as grandes escalas de 

produção, as inovações e a capacidade das empresas se adaptarem rapidamente às novas 

demandas do mercado. O aumento da escala é crítico, pois permite que os custos das fiquem 

dentro de um patamar competitivo e possibilita altos investimentos em inovação. 

 

Além disso, as empresas de autopeças, principalmente aquelas que atuam em países que dispõe 

de uma forte proteção intelectual, perceberam que as inovações patenteadas lhes garantem uma 

rentabilidade superior no médio prazo se comparadas à rentabilidade das commodities. Na visão 

da autora, a Empresa Alpha percebeu esta dinâmica e consequentemente estabeleceu que o 

desenvolvimento de produtos inovadores e de patente própria serão um dos pilares do seu 

crescimento sustentado no médio prazo. Este caminho faz sentido, uma vez que parte 

considerável das suas exportações da Empresa Alpha se concentram em países da América do 

Norte e da Europa. 

 

Dentro desta linha estratégica, a Empresa Alpha criou em 2012 uma estrutura interna de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que se concentra no desenvolvimento de novos produtos 

patenteáveis. A área é formada por uma equipe de três pessoas, um doutorando e dois mestres, 

e por um laboratório composto por quatro pessoas. Este laboratório faz os protótipos e testes 

necessários para os novos desenvolvimentos. A equipe de P&D trabalha em parceria com a 

equipe de Marketing Estratégico, que concentra seus esforços na análise de viabilidade 

comercial e econômica do novo produto (ENTREVISTADO 5). 

 

A área de P&D está inserida dentro de uma estrutura maior que é a do departamento de 

Engenharia de Produto. Esta área engloba as áreas de P&D e de Engenharia de Produtos. A 

Engenharia de Produtos é voltada para o desenvolvimento do mix dos produtos da linha atual 

bem como o desenvolvimento dos novos produtos dos clientes OEM. O departamento de 
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Engenharia de Produtos conta com o suporte da área de Engenharia de Processo, que é 

responsável pelo mapeamento de todo o processo produtivo, e pela definição dos fluxos de 

produção, ferramentais e pelas máquinas que serão utilizadas na produção. A equipe do Lean, 

que é formada por uma equipe de 4 a 5 pessoas, trabalha dentro da área de Engenharia de 

Processos.  No momento que o produto entra em produção, a área de Engenharia de Manufatura 

passa a dar o suporte necessário para que a fábrica produza os produtos dentro da qualidade 

necessária. Dessa maneira, a área de Engenharia de Manufatura é responsável pelos ajustes de 

produção e pela melhoria da qualidade das peças que já estão em produção. O departamento de 

Engenharia de Produto também conta com o apoio de dois laboratórios e a área de metrologia. 

Todas estas equipes contabilizam aproximadamente oitenta colaboradores (ENTREVISTADO 

5).  

  

Para viabilizar a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, a Empresa Alpha trabalha 

em três frentes. Uma delas busca financiamentos governamentais voltados especificamente para 

a pesquisa e desenvolvimento. Estes financiamentos são provenientes da FINEP, Financiadora 

de Estudos e Projetos, e do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, 

e oferecem juros muito competitivos. Apesar de estes órgãos financiadores priorizarem projetos 

de pesquisas de empresas de capital nacional, os critérios de aprovação são difíceis de serem 

alcançados já que não permitem que a empresa tenha de títulos protestados ou atue na 

informalidade. A Empresa Alpha participa pela terceira vez do programa de financiamento do 

FINEP, que até momento disponibilizou para a empresa financiamentos da ordem de R$ 78 

milhões. Em 2013, a Empresa Alpha conseguiu aprovar um novo financiamento de R$ 36 

milhões, também da FINEP (ENTREVISTADO 5). 

 

A segunda frente envolve o rastreamento de patentes internacionais. O rastreamento permite 

que a empresa mapeie áreas de oportunidade que possam nortear o desenvolvimento de novos 

produtos. Um dos recursos que a empresa utiliza é o software Orbit, utilizado também pela 

brasileira Embraer. A terceira frente envolve o estabelecimento de uma rede de parcerias 

externas que incluem experts, universidades, empresas parceiras, fornecedores e contratos de 

inovação aberta que podem trazer uma solução pontual para um determinado problema ou 

trabalhar em todo o ciclo de desenvolvimento do novo produto (ENTREVISTADO 5). 

 

Desde a sua implantação em 2012, a área de P&D já lançou três patentes mundiais 

(ENTREVISTADO 5). Em 2013, a empresa lançou a polia de alternadores OAD (Overrunning 
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Alternator Decoupler), que é uma polia é utilizada em carros de alto padrão, principalmente 

nos Estados Unidos. No processo de desenvolvimento, a empresa percebeu um nicho de 

mercado, desenvolveu e patenteou polia mundialmente. A comercialização da polia OAD 

iniciou no mercado de reposição americano em 2013 e se estenderá para o mercado OEM em 

2014.     

 

Apesar de a inovação ser um dos pilares do crescimento futuro da empresa, é o impulsor de 

partida, que representou 67% da receita líquida da Empresa Alpha em 2013, que sustenta as 

operações da empresa atualmente.  No mercado OEM mundial, as principais sistemistas 

fabricantes de motores de partida são a Sistemista Gama, Sistemista Sigma e Sistemista Beta. 

Os impulsores de partidas utilizados pela Sistemista Gama e Sistemista Beta, muitas vezes são 

produzidos pela própria sistemista, e outras vezes são comprados de produtores independentes 

como a Empresa Alpha ou de produtores asiáticos. A Sistemista Sigma, que tem uma estrutura 

verticalizada, produz os impulsores necessários para consumo próprio. Dessa maneira, os 

concorrentes da Empresa Alpha no segmento OEM são as sistemistas internacionais e algumas 

empresas asiáticas (ENTREVISTADO 4).   

 

No exterior, os clientes da Empresa Alpha e a própria Empresa Alpha se defrontam com a forte 

concorrência da Sistemista Sigma. O motor de partida da Sistemista Sigma tem diferenciais 

importantes que envolvem o peso, qualidade, durabilidade e custo (ENTREVISTADO 7). Para 

fazer frente à concorrência, as sistemistas pressionam constantemente os seus fornecedores para 

que melhorem a qualidade dos seus componentes (ENTREVISTADO 4).  

 

“ ...Sistemista Sigma, ela melhorou qualidade do produto dela, a Sistemista Beta é 

obrigada a melhorar a Sistemista Gama é obrigada a melhorar e nós somos 

obrigados a melhorar, tudo junto. Então, estamos investindo em tecnologia por 

causa disso...” (ENTREVISTADO  4) 

 

Para detectar os gaps dos seus produtos em relação à concorrência, a Empresa Alpha utiliza 

vários procedimentos, dentre eles a análise de performance da peça e o tier down ou engenharia 

reversa do produto da concorrência. O processo inicia com a aquisição do produto concorrente 

por meio de um procedimento de compra específico para benchmarking de produtos. A empresa 

adquire em média 10 peças e uma parte é destinada aos testes de desempenho e a outra parte é 

destinada ao tier down, desmontagem. No processo de tier down, o produto é desmontado e 
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faz-se o dimensionamento e a análise geométrica da peça, análise de material e a análise da 

camada de tratamento térmico. Paralelamente, o produto é levado para o laboratório e é 

submetido a uma série de testes que avaliam o seu desempenho. A partir daí a área de 

engenharia, que já tem uma visão completa da peça da concorrência, inicia as comparações 

entre as peças da empresa e a peça concorrente. No processo de comparação, os engenheiros 

detectam os pontos fortes e fracos das peças, e consequentemente buscam os motivos que estão 

por trás destes pontos (ENTREVISTADO  4).  

 

Posteriormente, os grupos de trabalhos são formados e o plano de ação é definido. Caso 

necessário, a Empresa Alpha busca parcerias externas que possam auxilia-la neste processo. 

Estas parcerias aumentam a capacidade de reatividade da empresa em relação a demandas de 

mercado e ao mesmo tempo aceleram as curvas de aprendizado e a capacitação das equipes 

internas (ENTREVISTADO 4).  As sistemistas não participam no processo de melhoria de 

produto, entretanto exercem uma forte pressão para que o gap seja fechado e trazem as 

especificações que Empresa Alpha precisa atingir para fazê-lo (ENTREVISTADO 4).  

 

Como a gestão da Empresa Alpha ganhou uma complexidade maior no decorrer dos anos, o 

processo de capacitação interna evoluiu e conquistou um escopo mais abrangente que envolve 

o desenvolvimento organizacional e a gestão do conhecimento. No processo de planejamento 

estratégico, os gestores mapeiam os gaps das áreas chave da empresa e estabelecem os planos 

de ação. Os gaps envolvendo questões relativas ao desenvolvimento organizacional e a gestão 

do conhecimento são fechados por meio de programas de capacitação, programa de retenção de 

funcionários, aquisição de expertise externa e por meio de estruturas internas tal como a área 

de P&D.  

 

Muitos dos programas internos que visam a capacitação das equipes já ocorrem na Empresa 

Alpha há muitos anos e mostra o compromisso da Empresa Alpha com a qualificação dos seus 

recursos humanos. Mas como a Empresa Alpha está sempre buscando oportunidades para 

aprimorar a capacitação de suas equipes, a empresa iniciou em 2014 um programa de 

treinamento interno no qual seus profissionais ministram os cursos sobre Lean Manufacturing, 

inovação, negociação e finanças (ENTREVISTADO 1).  

 

A retenção dos seus colaboradores também é uma questão relevante para a Empresa Alpha. A 

empresa acredita que os recursos humanos são fundamentais para que a empresa alcance seus 
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objetivos, entretanto observa uma maior rotatividade de recursos humanos (ENTREVISTADO 

3) e uma grande inflação na demanda por mão de obra que gera uma escassez de recursos 

(ENTREVISTADO 1).   

 

“Hoje nós estamos buscando também dentro das cento e cinquenta melhores 

empresas para trabalhar, o que é que essas empresas têm feito para retenção de 

pessoas... trazer pessoas boas, porque é as pessoas que fazem acontecer a 

tecnologia, os resultados” (ENTREVISTADO 2). 

  

Com a finalidade de reter os seus colaboradores a empresa trabalha em várias frentes. Uma 

delas envolve o benchmark das práticas das 150 melhores empresas para se trabalhar que tem 

a finalidade de compreender quais são as melhores práticas e ajustar as políticas e programas 

internos da empresa (ENTREVISTADO 2). Outras práticas envolvem um processo de 

meritocracia, já implementado e a pleno vapor, e a construção de um círculo virtuoso de 

conquistas que leva os seus funcionários a terem orgulho de fazer parte da empresa 

(ENTREVISTADO 1).  

 

A estrutura de P&D, criada em 2012, além estar envolvida diretamente no desenvolvimento de 

novos produtos, funciona, na visão da autora, como uma usina e um repositório de 

conhecimento para a empresa.  Além disso, a área de P&D capacita, cada vez mais, a empresa 

a lidar com a crescente complexidade tecnológica do setor.  As parcerias externas estiveram 

presentes em toda a história da Empresa Alpha, vem com mais força a partir de 2012, 

principalmente com a conscientização da empresa que ela não é capaz de fazer tudo dentro de 

casa.   

 

5.1.4 1. Análise de 2012 em diante. 

 

O transbordamento tecnológico detectado no início deste ciclo ocorreu por meio da mobilidade 

do fator de trabalho. A empresa contratou vários executivos e gestores de multinacionais do 

setor automotivo com grande experiência no segmento. Na visão da autora, as novas equipes se 

juntaram as equipes da Empresa Alpha e a estão auxiliando na consolidação do processo de 

mudança, que foi iniciado no período anterior. Além disso, estes gestores vem ajudar a Empresa 

Alpha a modelar a sua cultura organizacional, para que esta faça frente as novas demandas do 

mercado OEM.  
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Durante as entrevistas a questão cultural foi trazida à tona diversas vezes. No caso da Empresa 

Alpha, alguns entrevistados apontaram que as implantações de várias mudanças internas 

tiveram que sobrepor a resistência cultural interna. Além disso, um dos entrevistados apontou 

que para a mudança cultural ocorra ela precisa ter o apoio da alta gestão, caso contrário ela 

corre o risco de não se concretizar. Outro entrevistado indicou que o senso de urgência e 

reatividade são características importantes no setor automotivo. Logo, a entrada dos novos 

gestores vem contribuir para a Empresa Alpha construir uma cultura organizacional mais 

alinhada as demandas do setor. 

 

Em paralelo, os executivos das multinacionais de autopeças que foram entrevistados 

corroboraram as percepções dos entrevistados da Empresa Alpha. Eles apontaram que muitas 

das dificuldades de se trabalhar com as empresas de capital nacional está relacionada com a 

questão cultural. A percepção de alguns entrevistados é que parte das empresas de capital 

nacional não veem os benefícios no modo de trabalho das empresas do setor OEM, além de 

terem dificuldades de se adaptarem as rígidas e rigorosas regras do setor de peças originais. 

Segundo o entrevistado 9, o tempo médio de qualificação das fornecedoras internacionais é de 

2 meses, enquanto o tempo médio de qualificação das empresas de capital nacional gira em 

torno de 8 meses.  

 

Dessa maneira, o canal de difusão do transbordamento ocorre por meio dos colaboradores 

contratados provenientes das empresas multinacionais. Estes colaboradores tem um modo de 

trabalho alinhado ao modo de trabalho das sistemistas e montadoras, o que facilita o processo 

de comunicação entre as Empresa Alpha e seus clientes e a Empresa Alpha e seus funcionários. 

Como os novos colaboradores já trabalharam nas clientes OEM, eles compreendem 

profundamente as necessidades das sistemistas e montadoras, além de conhecerem as suas 

técnicas e procedimentos operacionais.  

 

O pré-requisito para que estes transbordamentos sejam absorvidos envolve o respaldo dos 

líderes da empresa para que as técnicas de trabalho trazidas pelos novos gestores sejam 

empregadas pelas equipes, transpondo as resistências culturais iniciais. A partir do momento 

que os resultados positivos surgirem, as equipes perceberão os benefícios e a empresa 

aperfeiçoara suas formas de trabalho e iniciará um processo de mudança. A absorção destes 

conhecimentos reduz curva de aprendizado das equipes da Empresa Alpha e torna as suas ações 



104 

 

mais eficazes e eficientes. Na tabela 9 encontra-se um resumo da evolução das externalidades 

no decorrer dos períodos. 

 

Tabela 9 – Resumo difusão e absorção das externalidades e seus efeitos na Empresa Alpha 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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6. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento da Empresa Alpha ocorreu por meio do mercado de reposição e de peças 

originais, brasileiro e internacional, e se apoiou no desenvolvimento tecnológico, na 

capacitação dos seus colaboradores, na melhoria contínuas dos seus processos e produtos e na 

conquista de novos mercados.  

 

As externalidades contribuíram tanto para o desenvolvimento tecnológico da Empresa Alpha 

como para o seu processo de melhoria contínua dos produtos e processos produtivos.  As 

contribuições das externalidades vieram por meio da pressão competitiva gerada pelas suas 

concorrentes estrangeiras no Brasil e por meio do transbordamento tecnológico do IED. As 

empresas estrangeiras tiveram o mérito de elevar o nível da concorrência no segmento de 

autopeças brasileiro, por meio de introdução de componentes com know-how tecnológico 

superior e de melhor qualidade. A concorrência estrangeira levou algumas empresas de 

autopeças de capital nacional, dentre elas a Empresa Alpha, a se engajarem em processos 

similares ao de demonstração e imitação. Este canal de difusão de tecnologia contribuiu para 

que as empresas brasileiras de autopeças fossem melhorando gradativamente a qualidade do 

seu produto e o seu know-how tecnológico.   

 

O efeito da concorrência do IED na Empresa Alpha foi benigno. A empresa enfrentou a 

concorrência internacional no mercado brasileiro desde o início das suas operações até meados 

de 2006. Neste período, a Empresa Alpha não apresentou sinais similares aos apresentados 

pelas empresas Venezuelanas no estudo de Aitken e Harrison (1999). Segundo os 

pesquisadores, quando as empresas de capital estrangeiro entraram na Venezuela, elas 

conquistaram fatias de mercado substanciais das empresas locais. Este fato gerou um 

decréscimo na escala de produção das empresas venezuelanas e um acréscimo no seu custo 

unitário. Esta situação resultou na queda da competitividade das empresas venezuelanas e na 

saída de muitas delas mercado. 

   

Um dos possíveis fatores que podem ter contribuído para que a Empresa Alpha conseguisse 

contra-atacar os potenciais efeitos negativos da concorrência do IED pode estar relacionado às 

suas exportações. Segundo o entrevistado 3, empresa exporta de 40% a 75% do seu faturamento 

total. As empresas exportadoras costumam ter uma produtividade superior, uma vez que se 

beneficiam da escala de produção (BLOMSTRÖM; SJÖHOLM, 1999) e consequentemente 
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tem maior capacidade de contra-atacar as concorrentes estrangeiras (BARRIOS; STROBL, 

2002). Além disso, a pressão competitiva da concorrência do IED costuma ser menor nas 

empresas exportadoras (CRESPO; FONTOURA, 2007).  

 

A Empresa Alpha parece ter conseguido contra-atacar as suas concorrentes internacionais. No 

primeiro período a Empresa Alpha enfrentou 9 concorrentes no mercado brasileiro. No segundo 

período a Empresa Alpha enfrentou pelo menos uma grande concorrente internacional, a 

Sistemista Gama. No terceiro período, a Empresa Alpha passou de concorrente à fornecedora 

da Sistemista Gama e se tornou a única produtora de impulsores de partida no Brasil.  

 

Na opinião da autora, as exportações aumentaram a escala de produção da Empresa Alpha, 

ajudaram-na o seu processo de capacitação tecnológica e a deixaram mais competitiva no 

mercado brasileiro, permitindo que ela contra-atacasse os concorrentes internacionais e 

conquistasse a liderança de mercado.  

 

Os transbordamentos tecnológicos intra-setoriais também contribuíram para a evolução 

tecnológica da Empresa Alpha. A pressão competitiva do IED incentivou a Empresa Alpha a 

adotar funcionalidades semelhantes às funcionalidades dos produtos dos concorrentes 

estrangeiro para contra-atacar a concorrência. Segundo Wang e Blomström (1992), quanto 

maiores as interações competitivas em uma determinada indústria, maiores serão os incentivos 

para que as empresas adotem novas tecnologias. Dessa maneira a Empresa Alpha se engajou 

por anos em um processo de engenharia reversa que a permitiu conhecer o produto do 

concorrente e a melhorar as funcionalidades do seu produto. 

 

A Empresa Alpha também se beneficiou de transbordamentos tecnológicos intersetoriais 

provenientes das especificações de produtos e processos, auditorias e da transferência de 

tecnologias específicas das clientes OEM. O transbordamento tecnológico do setor automotivo 

é tecnicamente complexo. Este fato demanda que a empresa receptora tenha uma equipe técnica 

capacitada para decodificá-lo. Além da complexidade, a absorção do transbordamento 

tecnológico exige, muitas vezes, que a empresa receptora faça mudanças em produtos, 

processos produtivos ou na sua gestão. Este tipo de mudança envolve capacidade de 

coordenação e de execução da empresa de capital nacional, bem como recursos humanos, 

softwares e equipamentos Dessa maneira, a empresa de capital nacional precisa ter uma 
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estrutura organizacional adequada para conseguir absorver o transbordamento tecnológico.  A 

Zen apresentou todas estas características e foi capaz de absorver os transbordamentos.  

  

No primeiro período, a concorrência exerceu pressão na Empresa Alpha para que esta fechasse 

os seus gaps tecnológicos. A partir do terceiro e quarto período os clientes OEM passaram a 

exercer pressão na Empresa Alpha para que esta fechasse seus gaps tecnológicos A partir do 

momento em que a Empresa Alpha se inseriu na rede de fornecedores OEM se tornou 

mandatório o acompanhamento da evolução tecnológica do segmento. Dessa maneira, os 

transbordamentos tecnológicos provenientes de especificações de produtos, programas de 

desenvolvimento de fornecedor e auditorias são rapidamente absorvidos pela Empresa Alpha. 

Entretanto, como o setor automotivo está em constante evolução tecnológica é esperada 

ocorrência de pequenos gaps ocasionais.   

  

As absorções dos transbordamentos tecnológicos não foram automáticas e nem sem custos para 

a Empresa Alpha. A implantação dos Conceitos Lean de Produção demorou aproximadamente 

três anos. A melhoria do processo de tratamento térmico envolveu custos referente a consultoria 

dos técnicos da Sistemista Beta. A teoria prevê a ocorrência de custos (WANG; 

BLOMSTRÖM, 1992), mas não os caracteriza. 

 

Além dos custos, a absorção dos transbordamentos requereu uma prévia construção de 

competências tecnológicas que permitiram que a Empresa Alpha fosse capaz de decodificar as 

informações relativas aos transbordamentos e fosse capaz de disseminá-los internamente por 

meio de suas equipes e processos. Este fato é corroborado pelo estudo desenvolvido por De 

Bresson et al. (1999 apud BLOMSTRÖM, GLOBERMAN, KOKKO, 2000) sobre a indústria 

aeronáutica canadense. Este estudo concluiu que a entrada do IED não se relaciona diretamente 

com a construção das capacidades tecnológicas dos fornecedores locais durante e após a entrada 

do IED. Estas capacidades, ao contrário, são construídas anteriormente a entrada do IED e por 

um longo período de tempo. 

 

A Empresa Alpha investe desde a sua fundação no seu desenvolvimento tecnológico. O 

desenvolvimento tecnológico ocorreu por meio da aquisição de máquinas e equipamentos, 

capacitação de pessoal, parcerias externas com universidades, empresas e consultores que tem 

expertises específicas, áreas técnicas e de P&D e os transbordamentos tecnológicos de seus 
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parceiros comerciais nacionais e internacionais. Dessa maneira, as externalidades do IED são 

coadjuvantes no desenvolvimento tecnológico da empresa.  

 

Outro fator que influência a absorção dos transbordamentos de tecnologia é questão do custo 

benefício. (BLOMSTRÖM; GLOBERMAN; KOKKO, 2000). A equação custo benefício 

também envolve uma variável temporal que muda o curso da decisão. Ou seja, o custo benefício 

no curto prazo pode produzir um resultado diferente do custo benefício no longo prazo.  Dessa 

maneira, dependendo do enfoque, o gestor pode optar por não absorver o transbordamento. 

Como a Empresa Alpha tem uma visão voltada para o médio e longo prazo, ela absorve os 

transbordamentos tecnológicos das suas sistemistas.  

 

Este estudo contribuiu para expandir o conhecimento sobre os canais de difusão e absorção das 

externalidades, bem como os seus efeitos na empresa estudado. Neste estudo ficou claro o papel 

do capital humano no processo de absorção do transbordamento.  O colaborador da empresa é 

o principal receptor do transbordamento tecnológico. O transbordamento é assimilado 

primeiramente pelo colaborador e depois disseminado por meio de processos, produtos, 

documentos e treinamentos dentro da empresa. Se colaborador não está capacitado 

tecnicamente, ele não consegue decodificar as informações contidas na externalidade e o 

transbordamento tecnológico se evanesce.  Além disso, o estudo mostrou que a absorção não é 

automática e que existe a necessidade de um esforço coordenado dentro da empresa para que 

ocorra a absorção do transbordamento. A cultura e a falta de estrutura da empresa de capital 

nacional foram outros aspectos observados como impeditivos na absorção dos 

transbordamentos tecnológicos do IED.  No caso da Empresa Alpha ficou claro que o 

transbordamento da externalidade contribuiu para o aumento da produtividade da empresa, 

entretanto não foi o protagonista deste aumento.  

 

Estes achados reforçam as conclusões de estudos anteriores sobre o tema que apontam que a 

capacidade tecnológica da empresa de capital nacional já tem que estar construída no momento 

da entrada do IED, caso contrário, dificilmente a empresa local conseguirá se beneficiar dos 

transbordamentos do IED. Dessa maneira, a construção do capital humano do país e da empresa 

brasileira é crítico no processo de absorção de externalidades e deveria orientar as políticas 

públicas brasileiras.  

 

 



109 

 

Entretanto, a literatura fornece poucos subsídios sobre os fatores determinantes na absorção da 

externalidade pela empresa de capital nacional. A teoria enfoca de maneira genérica sobre os 

custos e benefícios da absorção. O processo de disseminação dentro da empresa também não é 

claro e requer maiores estudos para esclarecê-lo.  

 

Este estudo teve sucesso na identificação dos canais de difusão e absorção do IED, bem como 

dos efeitos das externalidades na Empresa Alpha. Além disso, o estudo levantou alguns pontos 

que ainda não foram explorados pela literatura sobre o tema. A limitação do estudo relaciona-

se com a impossibilidade de generalizar as suas conclusões, entretanto estas podem ser 

estudados em maior profundidade em estudos empíricos futuros.  
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APÊNDICE D – CATEGORIAS DO ESTUDO DE CASO 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Categorias Subcategorias Citações

Caracterização de Mercado Caracterização de mercado - concorrentes antes da abertura de mercado empresa Alpha 5

Caracterização de mercado - concorrentes após abertura de mercado empresa Alpha 8

Caracterização de mercado - pressão competitiva antes da abertura de mercado 6

Caracterização de mercado - pressão competitiva após a abertura de mercado 20

Caracterização de mercado - peças originais 14

Caracterização de mercado - reposição 10

Caracterização de mercado - desnacionalização 22

Sistemistas Relação com as Sistemistas - desenvolvimento de produto e fornecedores 10

Relação com as Sistemistas - estratégia de compras 17

Relação com as Sistemistas - fornecedores de capital estrangeiro 6

Relação com as Sistemistas - fornecedores de capital nacional 15

Relação com as Sistemistas - requisitos mínimos para qualificação de fornecedores 10

Empresa Alpha Caracterização da Empresa Alpha - estrutura de engenharia e P&D 8

Caracterização da Empresa Alpha - governança corporativa e conselho de administração 5

Caracterização da Empresa Alpha - clientes originais 21

Caracterização da Empresa Alpha - competências 1

Caracterização da Empresa Alpha - feiras, acreditações e certificações 6

Caracterização da Empresa Alpha - produtos 5

Caracterização da Empresa Alpha - questão ambiental 1

Caracterização da Empresa Alpha - relação com sistemistas 21

Caracterização da Empresa Alpha - desenvolvimento organizacional 3

Caracterização da Empresa Alpha - valores 1

Caracterização da Empresa Alpha - outros 5

Gap Tecnológico Gap tecnológico - antes da abertura de mercado 3

Gap tecnológico - após abertura de mercado 4

Gap tecnológico - processo de produção 9

Gap tecnológico - produto 1

Gap tecnológico - gestão 2

Gap tecnológico - qualidade 2

Encadeamentos Encadeamentos - backward linkages 28

Encadeamentos - forward linkages 1

Transbordamentos Transbordamento tecnológico- difusão - backward linkages 12

Transbordamento tecnológico - difusão - demonstração e imitação 3

Transbordamento tecnológico - difusão - mobilidade do fator de trabalho 4

Transbordamento tecnológico - difusão - encadeamentos 10

Transbordamento tecnológico - difusão - outros 3

Absorção dos transbordamentos Absorção do transbordamento tecnológico - estrutura 4

Absorção do transbordamento tecnológico - custo 5

Absorção do transbordamento tecnológico - aquisição de maquinas 3

Absorção do transbordamento tecnológico - processos 5

Absorção do transbordamento tecnológico - parcerias 6

Absorção do transbordamento tecnológico - capital humano 7

Absorção do transbordamento tecnológico - outros 3

Tecnologia Tecnologia - capacidade de absorção do transbordamento 4

Tecnologia - capacitação tecnológica - acordo de transferência de P&D 11

Tecnologia - capacitação tecnológica - capital humano 5

Tecnologia - capacitação tecnológica - estrutura de P&D 4

Tecnologia - capacitação tecnológica - investimentos 6

Tecnologia - capacitação tecnológica - maquinário 3

Tecnologia - conformação a frio 3

Tecnologia  - desenvolvimento tecnológico 20

Tecnologia - proteção de tecnologia 6

Inovação Inovação - estrutura de P&D e engenharia 4

Inovação - financiamentos 6

Inovação - novas gamas de produto 6

Inovação - parcerias 9

Inovação - outros 33

Exportação Exportações 6


