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RESUMO 

No artigo, apresenta-se um estudo sobre os impactos que uma cadeia de suprimentos globalizada, 

em conjunto com as políticas macroeconômicas podem causar ao desenvolvimento de todo um 

setor econômico em um país emergente ou não, e com poder de influenciar as estratégias 

corporativas globais e os destinos dos arranjos produtivos de todo um setor industrial. As 

estratégias corporativas são globais, mas a implementação é regional. Cada país é soberano e 

independente, possuem suas próprias diretrizes e prioridades macroeconômica. Para o estudo 

utilizou-se entrevistas em profundidade com executivos da área, assim como a realização de um 

“workshop” reunindo montadoras, fornecedores e universidades, para discutir as causas desta 

estagnação e as tendências para um futuro com a política de incentivo fiscal adotado pelo governo 

Brasileiro, conhecido como INOVAR AUTO (Decreto 7819/2012) e os impactos na cadeia de 

suprimentos global. Ao final desta pesquisa, constatou-se a fragilidade deste setor no Brasil, 

devido a: arquitetura internacionalizada e desbalanceada da cadeia de suprimentos, com grandes 

multinacionais dividindo o mesmo cenário competitivo com pequenas empresas nacionais e ainda 

familiares; elevados e crescentes custos de produção; instabilidade macroeconômica, entre outras, 

acelerando o processo de esvaziamento da produção local, redução do nível de empregos, 

utilização intensiva de automação. Outros países também possuem fragilidades, portanto as 

indústrias automobilísticas, devem repensar o modelo globalizado, partindo para uma redefinição 

das novas competências centrais, levando a reverticalização de várias atividades. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da indústria automotiva, a competição do setor automotivo tem sido 

um dos principais direcionadores da criação de novos conceitos, tanto dos modelos de produção 

como os de gestão. Segundo Howeg (2005), a competição evoluiu de um modelo de liderança em 

custo, baseado nos modelos de produção em massa concebida por Henry Ford, passou pela 

variedade de modelos proposto por Soan, levando em consideração a escolha do consumidor, 

oferecendo um amplo portfólio de produtos, e no terceiro quarto do século XX, a produção enxuta 

desenvolvida pela necessidade econômica do pós guerra no Japão, levou a Toyota a implantar o 

Sistema Toyota de Produção (TPS- Toyota Production System). 

As empresas do setor automobilístico, espalhadas pelo mundo todo, são conhecidos como 

montadoras ou OEM, estas empresas são multinacionais, de origem diversa, que se instalam em 

vários países com objetivo de colocar seus produtos (veículos automotores) no mercado, sejam 

eles importados ou desenvolvidos e fabricados localmente. 

As indústrias automobilísticas, para sua evolução e melhoria de sua competitividade, têm 

sido precursoras de várias inovações tanto em tecnologia como nas formas de gestão (HOWEG 

2005), criando e implementando novas técnicas, conceitos, métodos, e tecnologias, tais como: 

modularização, “just in time”, linhas e células de produção, entre outros. A criação destas 

inovações e sua implementação, estão diretamente ligadas ao fácil e abundante acesso à: i) mão de 

obra especializada; ii) insumos estratégicos e de qualidade; iii) logística; e, iv) infraestrutura 

adequada; entre outros. 

Anos se passaram e a globalização conduziu, todo o setor automotivo, para um processo 

de internacionalização, expandindo suas capacidades produtivas ao redor do mundo, e hoje no 

segundo século de existência da indústria automobilística, segundo Marchione (2015) todo o setor 

busca novos modelos de negócios que possam garantir sua sobrevivência em meio a competição 

destrutiva que se instalou, onde ao invés de gerar valor para os acionistas, tem-se perdido 

comparado a outros setores da economia.  

As empresas automobilísticas, em geral, são matrizes e filiais que operam sob uma rígida 

hierarquia organizacional e executam estratégias empresariais e operacionais bem estabelecidas, 

definidas e controladas globalmente. 

As filiais, assim como a matriz estão instaladas em países soberanos, que possuem política 

macro e microeconômica própria, e estão em diferentes estágios de desenvolvimento industrial e 



econômico, conforme “The Global Competitiviness Report 2008-2009” do Fórum Econômico 

Mundial (World Economic Forum 2010), tornando cada vez mais complexa as operações e a 

implementação das estratégias globais. (PORTER et al 2008; PORTER & SCHWAB 2008, 2014)  

Para melhor compreensão da complexidade que cerca as operações globais da indústria 

automobilística, está apresentado de forma esquemática a estrutura do setor automobilístico global 

na figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema Simplificado da Arquitetura do setor Automobilístico 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

Imagine que a matriz de uma empresa está instalada no país “1”, classificada como de “Alta 

Renda” segundo o GCR 2014-2015 (PORTER e SCHWAB 2008, 2014), e tem filiais no país “2” 

(Renda Alta), no país “3” (Renda Média) e no país “4” (Renda Média).  

Esta estrutura globalizada foi resultado de um processo de modularização do veículo, que 

transferiu para fornecedores a responsabilidade da produção de componentes, subsistemas e até 

mesmo sistemas completos, para serem entregues na linha de montagem da montadora. Este 

processo redefiniu as novas fronteiras das montadoras (SAKO 2005). 

A empresa em cada um destes países, ao longo dos anos, vem moldando e desenvolvendo 

sua cadeia de fornecimento local, mas como uma empresa global, as cadeias locais servem também 

como uma grande cadeia de fornecimentos global, e por meio de estratégias empresarias próprias, 

define-se os modos operacionais de fornecimento para cada produto desenvolvido. Os produtos 

produzidos em cada país, em geral, são constituídos tanto por partes fornecidos por sua rede local 
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como pela sua rede internacional. Esta estratégia depende, dentre muitos fatores, da capacidade de 

sua rede e das restrições da legislação local. 

A competitividade da empresa está diretamente ligada ao desenvolvimento da cadeia de 

fornecimento e a constante melhoria da sua competitividade, e este desenvolvimento está 

diretamente atrelada as melhorias constantes nos fatores de produção, que por sua vez estão 

diretamente relacionados com as políticas públicas e com o desempenho e da competitividade da 

própria nação. 

No caso da figura 1, utilizando os conceitos utilizados para a classificação dos países pelo 

WEF (GCI Report 2008-200; 2014-2015; Wu 2013; Eichengreen, Park e Shin 2011, 2013; Agénor, 

Canuto e Jelenic 2012) a empresa (matriz), no país “1” (Alta renda), tem capacidade e competência 

para desenvolver e produzir veículos / autopeças e serviços de maior valor agregado, mas ela tem 

filiais em países que também desenvolvem e produzem veículos / autopeças e serviços nos países 

“2”, “3” e “4”, Média, Média e Alta renda, respectivamente. As empresas focais (montadoras) 

utilizam-se de suas cadeias de fornecimentos locais e globais, em uma arquitetura logística 

específica, por exemplo: um fornecedor do país “2” pode estar fornecendo peças para o para a 

empresa do país “3”, e este fornecendo para o país “4” e “1”, assim por diante. Esta arquitetura de 

fornecimento, em geral, obedece a uma rigorosa análise de custos, qualidade, capacidade de 

fornecimento, prazos, e outros fatores e riscos associados, mas como explicita Fine (1998), “a 

cadeia de fornecimento é tão forte quanto o seu elo mais fraco”, portanto qualquer distúrbio nesta 

balanceada rede, tende a causar problemas de grandes proporções e irreparáveis no curto prazo. 

Como o caso de um “efeito chicote” em uma rede de fornecimento global, onde a perturbação 

causada pela diferença entre a demanda real e a prevista, somado a tendência de que cada elo tende 

a se proteger, por não possuírem a informação correta na hora adequada, o efeito chicote causa 

danos em toda a cadeia global. (FORRESTER 1961; SLACK 1999; SVENSSON 2005). 

Os fatores de produção e os custos inerentes ao desenvolvimento e a produção dos bens 

associados a eles, são largamente afetados pelas políticas públicas municipais, estaduais e federais, 

tanto de curto, médio e longo prazo, que impactam diretamente o desempenho das empresas e de 

toda sua cadeia de fornecimento, que por consequência afetam os resultados econômicos das 

nações. 

Uma grande rede de inter-relacionamentos complexos e instáveis se apresenta para 

descrever o cenário que traduz o setor automobilístico mundial. A heterogeneidade dos estágios 



de desenvolvimento, tanto dos países como das empresas automobilísticas e suas respectivas 

cadeias de suprimentos neles instalados, traz à tona um cenário complexo de incertezas e de alto 

risco para estratégias empresariais de curto, médio e longo prazo. 

O Brasil, como 4º maior mercado potencial do mundo (ANFAVEA 2014), faz parte da rota 

principal do setor automobilístico mundial. Este setor representa 20% do PIB industrial e 5% do 

PIB total. Na verdade, o mercado automotivo cresceu 145% de 2002 até 2011, com uma média 

anual superior a 10% ao ano. As vendas no mercado interno cresceram 109%. (ANFAVEA 2014), 

mas em 2015 houve uma reviravolta neste cenário, onde até a presente data (3º quadrimestre de 

2015), houve uma queda acentuada na demanda e consequentemente na produção (média de 22%) 

em relação aos mesmos meses de 2014, conforme o gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico1 – Setor Automotivo Brasileiro: Produção Mensal de Veículos 
    Fonte: Estatísticas ANFAVEA 2015 

 

Este novo cenário frustrou todas as expectativas das montadoras que investiram no potencial 

do mercado Brasileiro, multiplicando seus passivos. 

Perante estes resultados, a indústria automobilística no Brasil, perdeu sua posição de destaque 

no cenário mundial, mas ainda mantendo o potencial tanto de consumo como de produção. Hoje, 

apesar da crise econômica por que passa o país, 29 montadoras estão instaladas, com 57 plantas 

industriais produtivas, mais de 500 autopeças diretas (1º elo da cadeia de suprimentos), 4400 

revendedores espalhados no território nacional, representando 5% do PIB nacional, 21% do PIB 

industrial, movimentando uma cadeia de suprimentos diretos e indiretos da ordem de 200 mil 

empresas, e contribuindo para a economia nacional com: i) geração empregos na ordem de 1.5 
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milhões (diretos e indiretos); ii) arrecadação de impostos (ICMS, PIS e Cofins) em torno de US$ 

25 bilhões; e, iii) faturamento anual de aproximadamente US$ 107 bilhões.(ANFAVEA 2014). 

Todos estes números e índices, no balanço de 2015, devem cair drasticamente, perante os 

resultados e a tendência que se apresenta no gráfico 1. 

Dentro deste cenário complexo e multidisciplinar a proposta deste trabalho foi de identificar 

os impactos causados pelos fatores macroeconômicos e as tendências de um setor que mostra 

evidencias de uma necessária transformação radical, sendo que uma delas é a redefinição das 

próprias competências essenciais, passando por uma reverticalização eminente seja local ou global. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Está apresentado a seguir o cenário atual da indústria automobilística mundial, assim como 

fundamentos teóricos essenciais para homogeneização e integração dos fatos com os conceitos, 

para a conclusão desta pesquisa. 

 

2.1 Cenário Mundial do Setor Automobilístico 

 A descrição deste complexo cenário automobilístico mundial, foi subdivido em 3 etapas: 

i) Cenário da Produção e Demanda Mundial, ii) Investimentos da Industria Automobilística; e, iii) 

Estrutura e Arquitetura da cadeia de fornecimento desta indústria. 

 

2.1.1 – Produção e Demanda Mundial 

 A indústria automobilística, foi um dos setores industriais que alavancaram a evolução 

econômica mundial ao longo dos anos, e no segundo século de existência desta indústria, muitas 

transformações ocorreram, acompanhando a própria história da humanidade. 

O gráfico 2.1.1 (A) e (B), mostra claramente a ascensão da indústria automobilística na 

China, sendo que em 2008 passou a condição de maior produtor e maior mercado mundial. Ainda 

na China, entre 2008 e 2012, a demanda interna era suprida com a produção local, mas a partir de 

2013, os níveis de produção superaram a demanda interna, originando capacidades ociosas, em 

toda a cadeia de suprimentos chinesa, forçando o início da internacionalização deste setor 

industrial Chines. 

 Os Estados Unidos perderam a posição de maior produtor de veículos do mundo em 2008, 

na crise que afetou o mundo inteiro, em 2013, e após 5 anos, a indústria retomou o nível de 



produção de 2004, mas a demanda ainda está abaixo dos níveis deste mesmo ano. (Gráfico 2.1.1-

(A) e (B),  

 O Japão, tem se mantido consistentemente como um dos maiores exportadores de veículos, 

seguidos por Alemanha e a Coréia do Sul como grandes exportadores, principalmente devido a 

demanda local está estagnada há muito. (Gráfico 2.1.1-(A), (B) (C)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 2.1.1 – (A) Produção, (B)Demanda e (C) Balança Comercial dos principais Países 
Fonte: ANFAVEA 2014 

 

A estagnação da demanda nos grandes centros está registrada na tabela 2.1.1.A, onde estão 

apresentados a relação veículos por habitante, dos países com potencial econômico, isto é, com 

relevante PIB per capita, conforme GCR 2014-2015 (PORTER e SCHWAB 2008, 2014). Esta 

relação apresentada, mostra uma grande tendência de estagnação, pois nos últimos anos, nos 

principais mercados, não houve aumento significativo nesta relação. Quando países emergentes, 

ou de renda per capita média, são levados em consideração, percebe-se uma melhora no potencial 

de crescimento, pois o Brasil, de uma relação de 8.3 habitantes por veículo em 2003, saltou para 

um novo patamar de 5.3 habitantes por veículo em 2012 (ANFAVEA 2014), e o México, saltou 

de 5.3 para 3.6. 

Portanto, o crescimento contínuo deste setor no mundo, depende do aproveitamento 

potencial da demanda dos países emergentes (renda média), e do potencial dos países de baixa 

renda, segundo a classificação do WEF (World Economic Forum). 
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  Tabela 2.1.1 A -  Relação veículo por habitante  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANFAVEA 2014 

 

2.1.2 – Investimentos da Indústria Automobilística Mundial 

 Segundo Marchione (2015), como sintetizado na tabela 2.1.2.A, os investimentos de toda 

a indústria automobilística, em bens de capital (CAPEX) e Pesquisa e Desenvolvimento (R&D), 

para continuar atuando neste setor altamente competitivo, está crescendo em média 12% ao ano, e 

o tempo médio de retorno destes investimentos estão cada vez menores, devido a necessidade 

constante de atualização dos modelos, em espaço de tempo entre novos lançamentos cada vez 

menores, para atendimento as sofisticadas exigências dos consumidores, e aos crescentes 

requisitos governamentais relacionados à segurança e eficiência energética.  

          Tabela 2.1.2.A - OEM´s CAPEX & R&D Spending 

 

 

 

Fonte: Marchione 2015: www.Autonews 2015 

 

 Observa-se que, os investimentos estão cada vez mais intensos e constantes (Tabela 

2.1.2.A), e com tempo de retorno cada vez menores com riscos associados cada vez maiores. Um 

agravante para esta condição de investimento contínuo é a estagnação da demanda (gráfico 

2.1.1.B) e a entrada de novos competidores que estão se internacionalizando, entrando em 

mercados antes não atendidas por estas marcas, como por exemplo, as montadoras Sul Coreanas 

(Hyundai e Kia), as Francesas (Renault, Peugeot e Citroem), a Japonesa (Nissan) e as Chinesas 

(JAC, Cherry) entre outras, no Brasil.  



 Segundo Marchione (2015), os principais investimentos das grandes OEM´s, estão 

basicamente em atender regulamentações governamentais locais que não são homogêneas, tanto 

em termos de segurança veicular como em eficiência energética, e na satisfação de requisitos cada 

vez mais sofisticados dos consumidores, que também diferem de um país para o outro. 

 Segundo Sakuramoto et al (2013), a busca intensa na eficiência energética dos veículos, 

está na Pesquisa e Desenvolvimento das seguintes áreas:  

i) Novos materiais para desenvolvimento de carrocerias mais leves e mais seguras; 

ii) Novas tecnologias e conceitos de motores e transmissão, otimizadas e eficientes;  

iii) Novos processos e conceitos de manufatura destas novas tecnologias;  

iv) Localização da produção das matérias primas e dos processos de manufatura; e, 

v) Outros. 

Estes investimentos, sofrem acréscimos consideráveis devido a heterogeneidade das 

legislações vigentes em cada país, e da maturidade da cadeia de suprimentos local, como por 

exemplo o decreto lei 7819/2012, do governo Brasileiro, denominado INOVAR AUTO. 

(Sakuramoto, Lagnier e Garcia 2014) 

 A origem das heterogeneidades legislativas entre os países, está relacionada no nível de 

competitividade de cada um deles, e vai ao encontro dos fatores levantados pelo WEF- GCR 2014-

2015 (PORTER e SCHWAB 2008, 2014). Portanto, uma dificuldade adicional para as OEM´s está 

em satisfazer todos os requisitos para que continuem competitivos em todos os países onde 

possuem operações, acarretando em investimentos adicionais para que desenvolvimentos globais 

sejam tropicalizados / nacionalizados para cada país. 

 Marchione (2015), chama a atenção para a velocidade e dinâmica do setor automotivo 

mundial atual. A globalização dos mercados, o aumento considerável do número de competidores 

globais, e a pressão competitiva generalizada, entre outros fatores, transformou toda indústria 

automobilística em um setor altamente dinâmico, onde o tempo médio de reinvestimento, de cada 

OEM, de um valor equivalente ao valor da empresa está em torno de 4.1 anos, enquanto que a 

média de outros setores industriais está em torno de 20 anos. (gráfico 2.1.2.C). 

Outros riscos apontados por Marchione (2015), estão relacionados a: 

 Tempo médio de investimento de um montante equivalente ao valor de mercado da 

empresa, enquanto que a indústria automobilística apresenta um valor de 4 anos, outros 



segmentos, tais como a construção civil, Química e Farmacêuticos apresentam 28, 20 

e 18 anos respectivamente; 

 EBIT (Earning Before Interests – Lucros antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização), enquanto a média das OEM automotivas apresentam valor em torno de 

7%, outros setores tais como: Aeroespacial, Quimico e Farmaceutico apresentam 12,15 

e 25% respectivamente;  

 ROIC (Return over Invested Capital): enquanto a média das OEM automotivas 

apresentam valor em torno de 7.8%, outros setores tais como: Aeroespacial, Quimico 

e Farmaceutico apresentam 16,13 e 19% respectivamente; e, 

 EV/EBITDA (Enterprise Value / Earning Before Interests, Taxes, Depreciation, 

Amortization): este valor do setor automotivo representa apenas 4 vezes, enquanto que 

o setor Farmacêutico apresentou a relação de 13 vezes e o setor Aeroespacial 9 vezes. 

 O cenário apresentado por Marchione (2015), mostra um setor pressionado por 

lucratividade, ao mesmo tempo em que é pressionado por constantes e crescentes investimentos 

em desenvolvimentos de novos produtos, em períodos tempo cada vez menores, e ante uma 

estagnação de demanda eminente e um número excessivo de competidores globais que estão se 

internacionalizando. 

 

2.1.3 – Estrutura da Indústria Automobilística Mundial 

A atual estrutura da indústria automobilística, no mundo, apresenta-se globalizada e 

modularizada. As OEM´s responsáveis pelo desenvolvimento do veículo, transferiu para 

fornecedores a responsabilidade da produção de componentes, subsistemas e até mesmo sistemas 

completos, para serem entregues na linha de montagem da montadora. Este processo redefiniu as 

novas fronteiras das montadoras (SAKO 2005). 

Este modelo global, com a redefinição das novas fronteiras globais das montadoras 

(OEM´s), resultado dos processos de moduralização do produto, buscou ao longo dos anos, a 

liderança em design, tecnologia de produtos e na eficácia em manufatura, e todo este movimento 

permitiu certa liderança de algumas OEM´s, no princípio, mas facilitou o acesso de outras OEM´s, 

primeiramente locais, o acesso ao competitivo cenário internacional, por meio da 

internacionalização de suas atividades. (HOWEG 2005, SAKO 2005). 



Sakuramoto e DiSerio (2004, 2005), tomando os conceitos de moduralização como base 

da mudança, mapeou a estrutura da nova arquitetura da indústria automobilística no Brasil, uma 

vez que os modelos idealizados no país, como o consórcio modular da fábrica de caminhões da 

Volkswagen, hoje MAN, ou os condomínios modulares da GM, em Gravataí no Rio Grande do 

Sul, ou da Ford em Camaçari na Bahia, que se tornaram referencias no mundo.  

A modularização, no princípio, reduziu prazos e custos, pois os contratos e os custos de 

transação estavam claros e definidos, e integrados sob a forma de sincronismo em 3D (Fine 1999), 

isto é, os desenhos eram compartilhados entre montadora e fornecedor por meio de mídias 

eletrônicas geradas por CAD (Computer Aided Desgin) ou seja, desenhos auxiliados por 

computador, todos em 3 dimensões. 

Os conceitos de modularização, permitiu as OEM´s: (Sakuramoto e DiSerio 2004, 2005) 

i) Redefinir suas novas atividades centrais (“core competences”), isto é, ao invés de 

para cada componentes, subconjuntos e conjuntos, ou subsistemas ou sistemas: 

especificar , projetar, calcular, desenhar, detalhar, especificar equipamentos de 

produção, comprar equipamentos de produção, construir área fabril, produzir, 

inspecionar, definir logística de movimentação, armazenamento, estoque, controle 

custos, entre outras atividades, as OEM´s se especializaram na especificação e no 

desempenho do produto como um todo (veículo), e a partir desta nova redefinição, 

as especificações técnicas eram compartilhadas com fornecedores que se 

responsabilizavam por toda a cadeia de desenvolvimento e produção dos 

componentes, subconjuntos e conjuntos; e, 

ii) Separar as atividades de alta intensidade de conhecimento (engenharia de produtos 

e engenharia de manufatura) com aquelas produtivas de alto investimento de capital 

(produção), com esta segregação, foi possível construir fábricas em lugares 

afastados dos grandes centros industriais, na procura por regiões onde os custos de 

mão de obra fossem baratos, houvesse grandes incentivos fiscais, e onde fosse 

possível produzir com alto grau de automação das linhas de montagem. 

 

A figura 2.1.3.A , apresenta de forma esquemática a arquitetura da cadeia produtiva da 

indústria automobilística. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2.1.3.A: Arquitetura das Operações de uma OEM do setor automobilístico  
           Fonte: Elaborado pelos autores baseado em Sakuramoto e DiSerio (2004, 2005), e Marchione (2015) 

       Demonstrativo de Rendimentos das empresas no Yahoo Finanças e compiladas pelos autores; 

         Relatórios anuais 2014, 2013 e 2012 das empresas selecionadas pelos autores; 

 

Em uma visão simplista desta a arquitetura, pode-se dizer que as OEM´s ficaram 

responsáveis pela concepção do produto (veículo), pela integração de todos os conjuntos do 

veículo com os equipamentos de processo, e pela validação do veículo final e de todo o processo 

produtivo. 

Após 3 décadas desde o início do modelo de terceirização, após consolidação do conceito 

de modularização, o cenário do setor automobilístico mudou, as pressões competitivas globais, 

forçaram todas as empresas da cadeia produtiva a buscarem soluções e alternativas inovadoras, 

tanto em produto como em processos, e gerou, segundo Marchione(2015), uma corrente continua 

de investimentos, em toda a cadeia, que não tem dado mais retorno aos acionistas.  

Criou-se uma dependência mútua: a OEM quer exclusividade, mas não pode oferecer 

escala produtiva para que os investimentos sejam amortizados, os fornecedores de 

componentes/subconjuntos e conjuntos, querem que seus esforços sejam recompensados, as 

inovações e as patentes e Propriedade Intelectual geradas sejam reconhecidos, e os investimentos 

sejam retornados, querendo garantias de escalas de produção. Por outro lado os fornecedores de 

equipamentos de processos, querem a garantia dos contratos, pois são equipamentos, em geral, 

demoram 2 anos para serem construídos, e não se pode admitir alterações nas especificações por 



estimativas de produção atreladas as oscilações de demanda e nem de as instabilidades 

macroeconômicas. 

Observa-se uma margem de lucro reduzida das OEM´s, em torno de 2 a 5%, enquanto que 

outros setores, da mesma cadeia de suprimentos, apresentam margem de lucro bem variadas, mas 

em níveis bem superiores as da montadora. Pode-se dizer que a margem de lucro está relacionada 

ao nível de investimento e das tecnologias envolvidas tanto no produto como nos processos de 

desenvolvimento e manufatura de componentes, subconjuntos e conjuntos e principalmente nas 

eventuais incorporações de inovações no produto quanto nos processos, que tornam os 

fornecedores possuidores de elementos de alguma vantagem competitiva, que possa ser transferida 

aos consumidores. 

 

2.2 – COMPETITIVIDADE DAS NAÇÕES (Fórum Econômico Mundial -WEF) 

Em face da importância da relação da competitividade nacional com o desempenho da 

indústria, muitos estudos têm sido conduzidos de modo a levantar uma conceituação mais robusta 

e modelos de avaliação da competitividade das nações. Carvalho, DiSerio e Vasconcellos (2012), 

citam que os três principais índices de competitividade reconhecidos internacionalmente são: 

i) GCI – Global Competitive Index – Publicado pelo WEF- World Economic Forum; 

ii) WCY – World Competitive Yearbook – Publicado pelo IMD – Institute for 

Management Development; 

iii) IDI – Industrial Development Index – Publicado pelo  UNIDO – United Nations 

Industrial Development Organizations; 

O método de classificação da competitividade das nações, desenvolvida pelo WEF, tem sido 

utilizado em larga escala, como um indicador de desenvolvimento econômico, e direcionadores de 

investimentos em função dos cenários macroeconômicos. A premissa básica para o WEF, segundo 

Porter e Schwab (2008, 2014):  é de que não há progresso econômico sem desenvolvimento social e 

não há desenvolvimento social sem progresso econômico, e a competitividade está relacionada 

diretamente com prosperidade, que por sua vez, é determinada pela produtividade de uma 

economia, que é medido pelo valor total dos bens e serviços produzidos por unidade de recursos 

humanos, e pelos recursos financeiros e naturais. 



O nível de competitividade alcançada por uma nação e das empresas nelas instaladas, 

dependem da qualidade e sinergia de um conjunto de fatores relacionados a macroeconomia e a 

microeconomia 

O modelo de classificação da competitividade das nações, segundo o WEF, é função de 12 

pilares, e as nações estão subdividas em 3 grupos distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.A – Pilares da Competitividade – GCI 2008-2014 

  Fonte: Porter & Schwab (2014) - GCR 2014-2015 (Global Competitiveness Report) 

 

A figura 2.2.A, apresenta a distribuição dos pilares por grupo de fatores. Os países foram 

classificados e agrupados segundo correlação com cada um destes fatores. 

 Os resultados das pesquisas do WEF comprovam que na medida em que as nações tenham os 

requisitos básicos da economia sob controle e robustos, os esforços a serem dispendidos nesta 

categoria torna-se cada vez menor, transferindo desta forma os esforços no sentido de buscar de 

forma mais eficaz a melhoria da eficiência.  

Quando a nação já se encontra classificada como um país de renda média, e evoluir para um 

país de alta renda, os esforços dispendidos na busca pela melhoria da eficiência econômica 

continuam de forma constante e contínua, mas com uma concentração maior dos dispêndios e 

esforços em busca da inovação. 

Conforme mostra a tabela 2.2.A, à medida que os países vão evoluindo, e a renda per capita 

vai atingindo patamares característicos, identificados pelo WEF, os impactos nas empresas vão se 

distinguindo de forma inversa, quanto mais alta a renda per capita, menor impacto sofrido com as 

Grupo 1 - Baixa Renda Grupo 2 – Renda Média Grupo 3 – Renda Alta 



variações da macroeconomia, em contra partida, os impactos sofridos pela microeconomia vai 

aumentando. 

Tabela 2.2.A – Impactos na Competitividade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
       BAIXA RENDA   RENDA MÉDIA     RENDA ALTA 

MICROECONOMIA   21%   35%   48% 

MACROECONOMIA   79%   65%   52% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Fonte: Porter & Schwab (2014) - GCR 2014-2015 (Global Competitiveness Report) 

 

O Brasil, no último GCR (2014-2015) continua classificado como um país de renda média, 

com as seguintes fragilidades e preocupações mapeadas: i) impostos e sua regulamentação; ii) leis 

trabalhistas; iii) infraestrutura inadequada; iv) burocracia governamental; v) corrupção; vi) mão de 

obra não qualificada; vi) Instabilidade política; vii) regulamentação cambial, viii) incapacidade de 

inovação, entre outros.  

 

2.3 - GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

O fenômeno da globalização trouxe novas variáveis as decisões de “fazer” ou “comprar”, ou 

de horizontalizar ou verticalizar, uma vez que as fronteiras entre as nações tornam-se mais 

transparentes. 

Fine (1999) argumenta que a cadeia de suprimentos, está em constante mutação, o que torna 

fundamental o estudo da dinâmica desta cadeia, para compreender e antecipar qual vantagem 

competitiva, mesmo que temporária, poderá tornar-se um aliado para a sobrevivência da própria 

empresa. Pensando na dinâmica da cadeia de suprimentos, Fine (1999) expressa a necessidade 

urgente em repensar toda a arquitetura: i) do produto, ii) do processo; e, iii) da cadeia de 

suprimentos, buscando antecipar as inovações tecnológicas juntamente com as competências 

essenciais que viabilizarão a continuidade dos negócios. 

Para compreender a constante mutação das cadeias de suprimentos, aceleradas com a 

globalização, onde os limites de fornecimento estão além dos oceanos, Fine (1999) propôs um 

modelo de hélice dupla, onde os movimentos estratégicos e operacionais das empresas percorrem 

um ciclo infinito, migrando entre desintegração e integração. 



A verticalização e a horizontalização da produção são processos dinâmicos, em que as forças 

competitivas integram e desintegram empresas e setores, conforme apresentado na figura 2,3.  

Fine (1999) descreve o modelo da hélice dupla (figura 2,3), como o movimento das empresas 

impulsionadas por forças: i) de desintegração da cadeia (configuração horizontal e modular), e  ii) 

de integração da cadeia (arquitetura vertical e integrada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Modelo da hélice dupla 

Fonte: adaptado de Fine (1999) 

Segundo Fine (1999), as forças de desintegração são definidas como: i) competidores de nicho 

com estratégias e estrutura adequada ao mercado; ii) Alta complexidade e estrutura de custos para 

manutenção atualizada das tecnologias e das novas e dinâmicas competências; e,  iii) 

inflexibilidade organizacional incapaz e adaptar-se rapidamente as mudanças dinâmicas do 

mercado. Por outro lado, as forças de integração podem ser definidas como: i) avanços 

tecnológicos e os desenvolvimentos de tecnologias e conhecimentos específicos; ii) o poder cada 

vez mais crescente dos fornecedores devido aos conhecimentos e tecnologias especificas 

desenvolvidas; e, iii) todas as tecnologias e conhecimentos específicos desenvolvidos pelos 

fornecedores geram propriedades intelectuais que são patenteados e desequilibram a relação entre 

comprador e fornecedor. 

Em adição ao modelo de Fine (1999), Cacciatori e Jocobides (2005), comentam que a grande 

quantidade de estudos sobre “make or buy” baseiam se na teoria dos custos de transação, em 

mercados verticalemente segmentados e bem definidos, entretanto estudos recentes tem mostrado 

a não eficicácia deste modelo, pois em geral, somente a desintegração baseada em custos era 



levado em consideração, mas a reintegração ou reverticalização deveria ser levado em 

consideração, principalmente em mercados dinâmicos e de sofisticação crescente.  

Ao longo dos tempos, a desintegração ou a horizontalização, incentivou pesquisadores, 

especialistas, empresas e a academia na busca de um modelo que permitisse, a definição de 

especialização vertical que facilitasse a adoção desta arquitetura de negócio, e a maioria das 

empresas de todos os segmentos adotaram este conceito nas últimas décadas.  Cacciatori e 

Jacobides (2005) apresentam que um dos principais resultados observados-foi que a especialização 

necessária para a verticalização, gera ao longo do tempo, uma superespecialização, que por sua 

vez gera uma série de conhecimentos específicos, que são propriedades intelectuais geradas por 

necessidades específicas e que podem se transformar em patentes ou segredos industriais, e pode 

servir como poder de barganha poderoso nas futuras negociações. Este cenário se torna cada vez 

mais crítico, à medida que: i) Tecnologias evoluem de forma acelerada e disponibilizadas a custos 

cada vez mais acessíveis, ii) Informações são atualizadas e disponíveis a todo instante, iii) 

Mercados cada vez mais dinâmicos e sofisticados, e, iv) Produtos substitutos e novos entrantes em 

abundancia, entre outros. Portanto faz se necessário um reacesso aos conceitos de “fazer ou 

comprar”, tratando a reverticalização como estratégia para sobrevivência nos mercados atuais, não 

de forma estática, mas levando se em consideração a dinâmica própria de cada segmento. 

 

2.2 – TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO (Transaction Cost Economics) 

A teoria dos custos de transação baseia se na premissa de que não há somente custos de 

produção, mas na existência de custos de transação nas operações entre empresas (COASE, 1937).  

Questões relacionadas aos custos de transação ganharam notoriedade, na medida que empresas 

recorreram as estratégias de terceirização, acreditando que na possibilidade de encontrar 

mecanismos de governança que levassem à minimização dos custos de transação entre as partes 

envolvidas. (Williamson 1979; 1996; e 2002) 

Segundo Williamson (1975, 1979, 1983, 1996, 2002), uma transação só ocorre quando um 

bem ou serviço é transferido/comprado/vendido de empresa para empresa, em processos bem 

delineados, com várias fontes de ineficiências, tais como:  

i) Comportamento dos indivíduos: Racionalidade limitada, pela falta de conhecimento do 

todo e sujeito ao oportunismo (ex-ante – antes da assinatura dos contratos e ex-post- 



depois da assinatura dos contratos) de obter vantagens por meio de informações 

assimétricas; 

ii) Oportunismo: nas transações as informações são incompletas; 

iii) Incerteza e complexidade: não é possível prever todos os eventos que possam ocorrer 

em uma transação;  

iv) Assimetria de informações: dificuldade para obtenção de informações; e, 

v) Ambiente da transação, que inclui a especificidade dos ativos, a frequência das trocas 

e a incerteza (risco moral-oportunismo dos indivíduos) 

Em resumo, os custos de transação são as despesas que as partes interessadas enfrentam quando 

compram e vendem no mercado, ou seja, são os custos com: 

 Procura da melhor opção técnica e econômica; 

 Elaboração e negociação dos termos dos contratos; 

 Mensuração e Fiscalização dos direitos de Propriedade Intelectual, entre outros 

direitos; 

 Controle do desempenho das entregas no tempo e na qualidade requerida; 

 Organização de Atividades Internas; e,  

 Riscos associados a confiança atribuída ao agente fornecedor; entre outros. 

Segundo Barney (1999), o relacionamento entre empresas está diretamente ligado a 

Governança Corporativa que pode ser definida como:  

i) Mercado: troca pontual e financeira, busca de oportunismo puro; 

ii) Intermediária: alianças, contratos e joint-ventures, busca por uma troca por contrato; e, 

iii) Hierárquica: trocas ocorrem dentro da mesma fronteira, busca por controle total; 

 

Williamson (1996, 2002) chama a atenção para o fato de que a expansão das empresas tende a 

aumentar os custos de coordenação administrativa, chegando a um ponto em que, com este nível 

de custo, a execução interna das respectivas atividades passam a ser praticamente proibitivas, pois 

ela pode recorrer ao mercado externo e obter o mesmo produto ou serviço com um custo menor.  

A evolução dos processos de desverticalização/terceirização/horizontalização, ao longo dos 

anos, fez surgir múltiplas questões de caráter multidisciplinar e exponencialmente agravadas pelos 

processos de globalização, tornando tanto a análise como a compreensão deste cenário cada vez 

mais complexo (Hart, 1995; Joskow, 2003), dificultando sobremaneira a redefinição das 



estratégias corporativas globais. Dentre muitos dos problemas associados a esta questão de 

terceirização, podemos destacar:  i) Especificidade dos ativos; ii) Causas e os efeitos das 

externalidades ao longo da cadeia de produção;  iii) Complexidade dos bens e dos recursos,  iv) 

Frequência e o grau de incerteza das transações; v) Vulnerabilidade ao problema do hold-up (risco 

de quebra contratual);  vi) Potencial de ganhos de eficiência que podem ser alcançados por meio 

da coordenação – via hierarquia ou via mercado; vii) Atratividade financeira dos investimentos em 

todos os níveis da cadeia de fornecimento viii) Risco regulatório (Municipal, Estadual, Nacional e 

Internacional); ix) Impactos da macroeconomia dos países; x) Impactos da regulamentação do 

comercio internacional; xi) Quebra no fornecimento de insumos ou de produtos; xii) Poder nas 

negociações; xiii) Direitos de Propriedade; xiv) Inovação Tecnológica disruptiva; e,xv) Entre 

outros 

Fica evidente que a evolução do cenário competitivo global, com cadeias de suprimentos tão 

globalizadas quanto as próprias OEM´s, torna cada vez mais complexa a relação entre as OEM´s 

e seus fornecedores, e consequentemente a definição e implementação de estratégias corporativas 

globais, a devido a: i) evolução acelerada e a disponibilidade das tecnologias de informação e 

automação, ii) pressão crescente por inovações em todos os elos, iii) a sofisticação e a 

heterogeneidade dos consumidores; e, iv) entre outros. 

  



 

3 METODOLOGIA 

Este projeto de pesquisa, foi conduzido aplicando-se um processo multimetodológico e 

multifásico, devido a: i) complexidade, ii) amplitude temática, iii) inter-relação de multivariáveis 

exógenas e endógenas não lineares, iv) envolvimento um setor emblemático no âmbito mundial, 

v) setor extremamente competitivo, vi) setor altamente globalizado, vii) extrema sigilosidade de 

informações; e, viii) alto poder de alterar os percursos econômicos em âmbito mundial, entre 

outros. 

“Barriers between political, economic and social issues have dissolved. The 
new reality of our networked society is that global, regional and industry 
developments are completely intertwined; and technological revolutions are 
disrupting conventional decision-making processes” (SCHWAB 2014,  p6). 

 

Esta metodologia (multimétodos), segundo Minger e Gills (1999) e Guercini e Runfola (2008), 

integram: conceitos acadêmicos tanto os difusos como os alinhados, com dados coletados em 

pesquisa primária, adicionados aos dados e informações coletados em banco de dados secundários, 

tais como relatórios anuais de empresas publicadas por ordem legal, e analisados em conjunto com 

resultados de estudo de casos que esclarecem elementos fundamentais no âmbito dos objetivos da 

pesquisa (YIN 1994). 

Esta pesquisa, não teve como objetivo discutir a metodologia utilizada pelo WEF para a 

classificação da competitividade, e assumiu como uma premissa válida, para comparação dos 

níveis de competitividade entre as nações escolhidas. 

As fases desta pesquisa compreenderam: 

1ª Fase: A primeira fase desta pesquisa procurou, por intermédio de dados secundários, 

compreender, mapear, desenhar e descrever a estrutura/arquitetura atual existente no setor 

automobilístico, na Coréia do Sul, China e Brasil; 

2ª Fase: Nesta fase, procurou-se, também, por intermédio de dados secundários e conceituações 

atuais e aceitas a respeito dos fatores de produção que tem peso expressivo na classificação de 

competitividade dos países envolvidos nesta pesquisa, compreender, mapear, desenhar e descrever 

a estrutura/arquitetura atual destes fatores, na Coréia do Sul, China e Brasil; 

3ª Fase: Foi desenvolvido um roteiro de entrevistas, baseado nas fases “1” e “2”, em seguida 

alguns executivos das empresas participantes deste cenário automobilístico, no Brasil, que 

estivessem, de certa forma, envolvidos com projetos de inovação e com as leis de incentivo fiscal, 



como por exemplo o INOVAR AUTO,e a lei do BEM, foram convidados a participar desta 

pesquisa; 

4ª Fase: Realização de um “Workshop” com a presença de especialistas de montadoras, 

fornecedores e universidades, para discussão do setor e do benefício fiscal: 

Foi realizado no dia 20 de Maio de 2015, no auditório da EAESP/FGV (Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo/Fundação Getulio Vargas), um “Workshop” intitulado: “Inovação no 

setor automobilístico frente ao cenário atual: Os desafios para 2015-2018”, onde centenas de 

representantes de setores distintos da indústria automobilística ser reuniram para discutir o tema. 

(http://inovforum.fgv.br/pauta/inovacao-no-setor-automobilistico-frente-ao-cenario-atual-os-

desafios-para-2015-2018/) 

5ª Fase: Identificar Estudos de Casos, em outros segmentos com potencial explicativo para a 

pesquisa proposta: 

Os estudos de casos identificados com potencial explicativo foram:  

 Caso Philips LCD: DiSerio et all (2011) 

 Caso Apple-Samsung: Vergara (2012) 

 Caso Boeing 787-Dreamliner: Tang e Zimmerman (2009) 

 Empresas de software da Escandinávia: 

6ª Fase: Tabulação dos resultados da pesquisa fases 1, 2, 4, 5 e 6, e correlação com os aspectos 

teóricos. . 

 

 

 

 

  

http://inovforum.fgv.br/pauta/inovacao-no-setor-automobilistico-frente-ao-cenario-atual-os-desafios-para-2015-2018/
http://inovforum.fgv.br/pauta/inovacao-no-setor-automobilistico-frente-ao-cenario-atual-os-desafios-para-2015-2018/


4 – RESULTADOS DA PESQUISA 

Como resultado das fases 1, 2, 3 e 4, está apresentado uma tabela síntese dos resultados, tanto 

das entrevistas realizadas com executivos de montadoras ligados ao tema inovação, como das 

discussões do “workshop” realizado na FGV no dia 20 de Maio de 2015, com o tema “Inovação 

no setor automobilístico frente ao cenário atual: Os desafios para 2015-2018”, onde centenas de 

representantes de setores distintos da indústria automobilística ser reuniram para discutir o tema. 

Tabela 4 1 – síntese dos Resultados da Pesquisa 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores.  



A tabela síntese 4.1, mostra comparativamente algumas diferenças entre as características do 

setor automotivo Brasileiro, Coreano e o Chinês. 

 

COREIA DO SUL: 

A estrutura das empresas Coreanas, seguem a mesma linha dos “Chaebols”, com a empresa 

mãe, interagindo por meio do controle acionário todos os principais fornecedores, que por sua vez, 

tem autonomia para fornecer para outros clientes e principalmente para os concorrentes, atingindo 

assim a economia de escala, que resulta em menores custos para a empresa “mãe”, de forma que 

ela consegue custos bem inferiores, por essa economia de escala, e principalmente pela eliminação 

dos custos de transação ao longo da cadeia produtiva. Estes fatores tornam as empresas Coreanas 

mais rentáveis que a média do setor.  

A Coreia do Sul tem mão de obra qualificada em abundancia, capaz de suportar a inovação e 

a agregação de valor nos produtos e nos processos, resultados de intensas atividades de Pesquisa 

e desenvolvimento. 

A estabilidade política local do país e os incentivos dados tornaram primeiramente as empresas 

localmente competitivas e posteriormente, após período de maturação do modelo de negócio 

(“Chaebolização”), competitivas também em nível mundial, e estão replicando o seu modelo de 

operação nos países onde estão se instalando, por exemplo no Brasil, mais especificamente na 

cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Estão trazendo junto, toda a estrutura de 

fornecimento de empresas que fazem parte do seu “Chaebol”. 

 

CHINA: 

A estrutura das empresas Chinesas, seguem uma linha diferente das Coreanas, pois ainda é um 

país com características socialistas, com grande controle da economia e das empresas pelo Estado. 

As empresas, do setor automobilístico são estatizadas, assim como toda a cadeia de fornecimento, 

com grande incentivo fiscal e investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, para que possam 

num futuro próximo desenvolver produtos de grande valor agregado. 

Toda a cadeia de fornecimento opera de forma cooperativa com as empresas “mães”, e sob o 

controle do Estado. 

As empresas ocidentais, ou outras orientais (Japonesas e Coreanas), para ter acesso ao mercado 

chinês, devem necessariamente fazer uma “Joint Venture” com uma empresa local, e passar a 



fazer todas as etapas desde o desenvolvimento do projeto até a completa manufatura na empresa 

Chinesa, tendo assim, que passar toda a tecnologia e o “Know How” do desenvolvimento. 

A China também tem investido muito na geração de mão de obra qualificada em abundancia, 

capaz de suportar a inovação e a agregação de valor nos produtos e nos processos, resultados de 

intensas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. 

A estabilidade política e os incentivos dados tornam as empresas locais competitivas a nível 

mundial, replicando o modo operante nos países onde estão se instalando. A política de 

internacionalização da indústria automobilística chinesa está em andamento, com empresas, por 

exemplo, instalando se no Brasil, com suporte e investimento estatal. 

 

BRASIL: 

O Brasil apresenta um setor automobilístico, sui generis, uma vez que conta somente com 

empresas multinacionais com fornecedores “Tier 1” também, na sua maioria, multinacionais. Com 

maestria o Brasil, adaptou sua característica positiva e criou modelos de gestão de manufatura, 

como os consórcios e condomínios modulares, que por vários anos sustentou o modelo de operação 

das empresas, e que ainda vigora nos dias atuais. 

O Brasil, como um país de renda média, aparentemente segundo especialistas, encontra-se na 

armadilha da renda média, onde tem dificuldades extremas em saltar ao novo patamar da inovação, 

devido à falta de mão de obra qualificada e dificuldade em executar atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento, para criação de uma indústria capaz de superar os inúmeros desafios 

tecnológicos e de novos conhecimentos que surgem ao longo do desenvolvimento de produtos e 

dos processos de manufatura. Dentro deste mesmo contexto da renda média, o país já encontra 

sérias dificuldades em competir com países sub desenvolvidos, em matéria de “commodities”, pois 

seus custos estão se tornando comparativamente proibitivos. 

Outro sério problema, neste segmento, é a extensão territorial, e a segmentação dos mercados 

consumidores, que obriga a utilização de manobras logísticas, para entregar e distribuir os produtos 

em todo território nacional, e prestar as assistências necessárias. 

A instabilidade da demanda, afetada sobre maneira pela instabilidade política, cambio, entre 

outros fatores, causa um fenômeno conhecido como efeito chicote na cadeia de fornecimento, 

criando instabilidade, e incapacidade de atender as demandas e as suas variações repentinas, e este 



efeito chicote, não é um fenômeno local e sim global, pois a cadeia de fornecimento é amplamente 

globalizada. 

O custo de mão de obra, tanto a especializada como a não especializada, vem sofrendo 

aumentos sistemáticos, a título de reposição salarial, mas a produtividade permanece imutável ao 

longo dos últimos anos, tornando o país em uma das mais caras em termos de fabricação, refletindo 

diretamente na competitividade das empresas e da própria nação. 

É comum observar estratégias adotadas pelas empresas multinacionais, serem prejudicadas 

pela instabilidade política, por grandes intervencionismos na economia, que obriga as empresas do 

setor, a se adaptarem as novas legislações de forma rápida, e é sabido que qualquer alteração nos 

processos produtivos nas linhas de montagem automotivas, requerem longo tempo de alteração, 

em média, 10 a 12 meses. 

A estrutura de condomínio ou consórcio modular, tem sofrido, também, com os altos custos 

tanto de mão e obra cumulativa ao longo da cadeia produtiva, como dos insumos que cresce a cada 

dia, e tem tornado o setor cada vez mais improdutivo, e incapaz de gerar inovação. 

O estrangulamento das margens das empresas ocidentais do setor, tem obrigado as empresas a 

executar exercícios complexos de gestão, para minimizar os impactos dos pífios fatores de 

produção e das industrias de suporte, e ante a novas estruturas operacionais exemplificadas nos 

moldes das empresas Coreanas e Chinesas, pode surgir uma nova arquitetura operacional, nas 

empresas ocidentais, onde a redefinição das novas competências essenciais é fundamental para 

manutenção da competitividade e retorno a lucratividade. 

 

Comparando com Estudo de Casos Similares 

Os casos previamente apresentados, de outros setores industriais, permite levantar uma série 

de informações que serviram de suporte para as conclusões do caso da indústria automobilística 

no Brasil e no Mundo. 

 

 Philips-LG / Sony-Samsung / Apple-Samsung 

O caso das parcerias realizadas pela Holandesa Philips com Coreana LG, conjuntamente com 

a parceria realizada pela Japonesa Sony com a, também Coreana, Samsung no segmento de telas 

de LCD (Liquid Crystal Display) nos mostram claramente a estratégia corporativa adotada pelas 



empresas Coreanas, que é o controle total da cadeia de fornecimento, por meio de uma 

verticalização total, com controle acionário de todas as empresas. 

O objetivo desta estratégia das empresas Coreanas (LG e Samsung) mostram nitidamente o 

foco intensivo na busca pela economia de escala, para redução dos seus custos internos, 

pulverização de seus investimentos nas especificidades necessárias em cada uma das áreas de 

desenvolvimento, e minimização dos custos de transação ao longo de toda a cadeia de 

fornecimento. 

Outro ponto a ressaltar nas estratégias adotadas pelas empresas Coreanas Samsung e LG, é o 

total domínio das competências e tecnologias envolvidas no desenvolvimento de cada produto 

(componentes de alta tecnologia-micro eletrônica) e nos processos de manufatura (alta tecnologia, 

automação e escala produtiva) adquiridos ao longo dos desenvolvimentos e para manutenção do 

estado de constante evolução, os investimentos são diluídos por meio da economia de escala, 

fornecendo componentes a outros clientes e até mesmo concorrentes nos diversos segmentos de 

mercado. 

Em segmentos de mercado de alta tecnologia, como onde atuam as empresas Samsung e LG, 

um dos principais pilares para o sucesso desta estratégia de verticalização, é o poder e o controle 

sobre as PI´s (Propriedade Intelectual) geradas ao longo da cadeia de fornecimento, que são 

transformadas em vantagem competitiva por meio de patentes ou segredos industriais. Esta 

estratégia impacta sobremaneira os custos de transação dos seus clientes. 

Nesta estratégia de verticalização total, é fundamental a constante avaliação e mapeamento das 

competências essenciais nos segmentos atuantes e nas tendências, de hoje e para o futuro de modo 

a permitir a antecipação dos movimentos para uma efetiva ação de fusão e/ou aquisição no futuro 

de alguma competência que fará diferença, e de “spin off” (terceirização) das que se tornaram 

obsoletas. 

Neste caso analisado, tanto a Philips como a Sony no segmento de LCD, estão prisioneiros de 

seus fornecedores que, também são seus maiores competidores. 

Em outro caso estudado, Vergara (2012) descreve a relação da Apple com a Samsung. Esta 

relação, também é uma relação de dependência de fornecimento de componentes, mas para a 

Apple, em sua estratégia, esta dependência é extremamente saudável e serve como uma alavanca 

que impulsiona sua vantagem competitiva, pois a verticalização adotada pela Apple, está em tudo 

que é percebido pelo cliente final, o consumidor de seus produtos. 



A Apple verticaliza toda a parte de criação dos produtos e dos serviços agregados como o 

“iTunes” e o “iCloud”, entre outros, vendendo experiências ao invés de apenas produtos de 

comunicação portátil; transforma produtos em objetos de desejo, como no caso dos 

“smartphones”.  

Nos “Iphones” produzidos pela Apple, segundo Vergara (2012), os componentes fornecidos 

pela Samsung representam 26% no custo total.  Nesta relação com a Samsung, a Apple tem grande 

dependência tecnológica dos componentes fornecidos pela empresa Coreana, mas aproveita toda 

a vantagens competitiva da Samsung, que poderiam prejudicar as suas operações em seu favor.  

Uma das vantagens competitivas mais explícitas da Samsung, perante seus clientes, é a 

geração, aplicação, posse e os direitos de uso das PI´s de processo e produtos geradas pela 

Samsung, e o sobre preço originado por estas PI´s. Esta estratégia, porém, não afeta em nada o 

preço final dos produtos da Apple, uma vez que sua estratégia está na diferenciação dos produtos, 

isto é, na experiência única oferecida a seus consumidores, excedendo os desejos e expectativas 

de seus clientes, ao invés de apenas oferecer produtos cuja percepção do consumidor baseie 

puramente no preço. 

A evolução e todo potencial de alta tecnologia gerada pela Samsung em seus componentes são 

utilizados em sua plenitude pela Apple, oferecendo conteúdos ainda melhores aos seus 

consumidores. Cada inovação da Samsung, para a Apple é uma possibilidade ainda maior de 

oferecer novas experiências aos consumidores de seus produtos. 

 

 Caso Boeing e Empresas de Software da Escandinávia: 

A similaridade destes dois casos está no processo de terceirização acelerada, que obrigou 

a alteração da arquitetura dos produtos, transformando-os em módulos independentes, que 

posteriormente seriam integrados, como aconteceu com a indústria automobilística décadas atrás, 

mas a complexidade, o alto grau de segurança exigido, as especificidades dos altos investimentos, 

o baixo volume de produção, no caso da Boeing, e a rápida obsolescência das tecnologias e do 

conhecimento, no caso do software, os investimentos em padrões não convergentes com a da 

empresa compradora, diferentes níveis de comprometimentos na relação cliente-fornecedor, e a 

possível perda do domínio das PI´s geradas ao longo dos desenvolvimentos, somado a 

possibilidade de se tornar “prisioneiro” do seu fornecedor, fizeram com que as empresas 



revisitassem os conceitos do que terceirização, agora com foco em competências centrais, e 

protegendo e controlando os pontos nevrálgicos das tecnologias e conhecimentos envolvidos. 

 

5 CONCLUSÕES & CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil, é um país, classificado como de renda média, que atingiu este patamar na década de 

50, com o plano do governo JK, tendo como um dos pilares, o desenvolvimento da indústria 

automobilística no país, isto é, atraindo montadoras multinacionais e exigindo uma gradual 

nacionalização, impulsionando desta forma a indústria de autopeças nacional. Hoje passados 60 

anos, continuamos como um país de renda média, ainda enfrentando problemas básicos estruturais, 

tais como: instabilidade política, problemas cambiais, altas níveis de tributos, instabilidade de 

demanda, parque industrial e infraestrutura (digital e logística) defasada, tendo recursos naturais 

mas incapaz de transformar em insumo de alto valor tecnológico, entre outros fatores. 

As indústrias do setor automobilístico no Brasil, passaram por um processo de evolução lenta, 

mas trouxe contribuições valiosas, tais como: transformando e sendo pioneiro na criação do 

condomínio e consórcios modulares, e ao longo dos anos, apreendeu primeiro a montar os veículos, 

no início do século XX, posteriormente apreendeu a manufaturar a produção, e na etapa seguinte 

a projetar, e agora tem-se o benefício do governo Brasileiro, pelo o decreto lei 7819/2012 

(INOVAR AUTO) em incentivar empresas que fizerem Pesquisa e Desenvolvimento no país, e 

agregarem valores tecnológicos aos veículos produzidos no país e competir com os produtos 

importados de alto valor agregado.. 

As pesquisas (entrevistas e o “workshop”) mostraram que as empresas tradicionais que se 

instalaram há muitos anos no país, apresentam uma estrutura enxuta, com alto nível de 

terceirização, evidenciado pelo consórcio e condomínios modulares que foram criados, no sul e 

nordeste do país, mas esta terceirização conduziu a cadeia de fornecimento a uma situação de 

internacionalização do “tier”1, ficando com este a responsabilidade pelo “tier”2, que são empresas 

predominantemente nacionais e familiares, com muitos problemas de gestão, e incapazes de 

enfrentar as frequentes instabilidades econômica e política do país, gerando problemas de 

fornecimento, de custos, e muitas vezes falindo . Por outro lado as empresas que se instalaram 

posteriormente, por exemplo as montadoras Japonesas trouxeram seu modelo de relacionamento 

com os fornecedores já consolidados a longo tempo, a Fiat instalou-se longe da região do ABC 

paulista, mas com 3 atividades fundamentais executadas por empresas do mesmo grupo (Fundição, 



Carroceria e Motor-transmissão), mais recentemente a Hyundai está introduzindo o modelo 

coreano, e as chinesas estão em fase inicial de construção de suas primeiras fábricas no Brasil. 

O cenário Brasileiro com: i) instabilidade econômica e política, ii) renda média com problemas 

ainda nos fatores básicos (WEF);  iii) altos custos de produção, iv) baixa produtividade, v) cadeia 

de fornecimento problemática, vi) baixa qualidade dos fornecedores, vii) problemas de garantia e 

segurança veicular devido aos constantes “recalls”, viii) impraticabilidade do planejamento de 

longo prazo, ix) altos custos de transação ao longo de toda cadeia; e, x) competição com os novos 

entrantes (empresas asiáticas com arquitetura verticalizada e com índices de lucratividade 

consistentemente acima de 10%, e de baixo custo), entre outros, . 

Os processos produtivos, outrora terceirizados pelas tradicionais empresas do setor 

automobilístico mundial, se desenvolveram, nas mãos de fornecedores multinacionais, 

impulsionados com o acelerado avanço das tecnologias de informação e automação, novos 

materiais, da nanotecnologia, dos avanços na indústria eletroeletrônica, telecomunicações, 

processos de miniaturização, entre inúmeros outros desenvolvimentos, gerando milhares PI´s e 

patentes, ocasionando elevação acentuada dos custos de transação e impactando sobre maneira o 

desempenho das empresas horizontalizadas. É inegável os benefícios das novas tecnologias, mas 

o nível de investimento aumenta em proporções maiores que a do próprio benefício, e o retorno 

do mesmo está ocorrendo em períodos cada vez maiores, e a obsolescência destas tecnologias 

acontece em ritmo mais acelerado que o retorno dos investimentos. 

Este movimento evolutivo em um mercado globalizado e extremamente competitivo, com 

novos competidores verticalizados e de baixo custo, novas competências tecnológicas sobrepondo 

as tradicionais, adicionado a heterogeneidade dos países em termos de estabilidade econômica e 

política, e de geração de riqueza, torna evidente uma necessidade de mudança para poder-se 

adaptar à nova arena competitiva.  

A identificação e reverticalização das novas “competências essenciais” pode ser uma das 

alternativas, seguindo o modelo oriental e blindando a empresa contra as instabilidades e aos custos 

de transação. Conforme estrutura apresentada na figura 5.1. 

O Brasil como um dos países caracterizado como potencial, mas que sofre com a cadeia de 

suprimentos local, poderia se tornar o 1º a verticalizar algumas atividades, conforme figura 5.1, 

principalmente as áreas relacionadas a carroceria e chassis, que representam cerca de 50% em 



massa do veículo total, necessitam atender legislações locais e fornecedores instáveis e sujeitos a 

hod up, minimizando os custos de transação nesta crítica área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 5.1: NOVA Arquitetura das Operações de uma OEM Verticalizada  
           Fonte: Elaborado pelos autores baseado em Sakuramoto e DiSerio (2004, 2005), e Marchione (2015) 

       Demonstrativo de Rendimentos das empresas no Yahoo Finanças e compiladas pelos autores; 

         Relatórios anuais 2014, 2013 e 2012 das empresas selecionadas pelos autores; 
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