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RESUMO 

 

 

As modificações do ambiente competitivo nos mercados consumidores 
maduros, o aumento do número de empresas competidoras e a aceleração da 
propagação de novos conhecimentos e tecnologias vêm provocando alterações 
nas estratégias das empresas e contribuindo para a ampliação do processo de 
internacionalização. O Brasil está inserido neste processo, ampliando a 
participação no mercado internacional, com o aumento do número de 
empresas de capital nacional com subsidiárias no exterior. As empresas 
decidem pela aquisição e implantação de unidades industriais no exterior com 
o intuito de ampliar seus mercados e rendimentos. A subsidiária contribui não 
apenas para o mercado ao qual serve, mas também para outros mercados, 
tanto como plataforma exportadora quanto como unidade que gera 
conhecimento a partir do relacionamento com agentes externos. Dado que o 
processo de internacionalização é importante tanto para empresas quanto para 
países, o objetivo em questão é entender qual tem sido a trajetória das 
empresas brasileiras. Dessa forma, este trabalho analisa a gestão das 
subsidiárias de empresas brasileiras e os diferentes papéis dessas unidades, 
pretendendo, além de obter um retrato do cenário atual destas empresas, 
compreender a dinâmica entre matriz e subsidiárias. Para atender aos objetivos 
foi realizada pesquisa de natureza exploratória e qualitativa, através de estudo 
de caso de quatro empresas. Foram utilizadas técnicas de entrevista em 
profundidade, com o apoio de fontes documentais. O trabalho com múltiplos 
casos foi fundamental para caracterizar as diferenças de estratégias entre as 
empresas, assim como para justificar a escolha das mesmas.  A pesquisa 
mostrou que não é possível estabelecer um modelo de gestão típico para as 
subsidiárias, isto é, não existe alinhamento ótimo entre os elementos da 
estratégia de gestão da empresa – atribuição da subsidiária, grau de autonomia 
dos gestores, nível de transações de conhecimento, nível de atividades 
técnicas e mecanismos de gestão. Conclui-se que o alinhamento é dependente 
da estratégia, que por sua vez é estabelecida em função da análise do 
ambiente econômico. 
 

Palavras-chave: internacionalização de empresas, multinacionais, estratégias 

de gestão de subsidiárias, subsidiárias, Brasil. 
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ABSTRACT 
 

 

The changes in the competitive environment in mature consuming markets, the 
increase on the number of competing companies and the accelerated 
propagation of new knowledge and technologies have been producing 
alterations in company strategies and contributing for the enlargement of 
internationalization process. Brazil is inserted in this process, extending its 
participation in the international market by the increase on the number of 
national companies with subsidiaries abroad. These companies decide for the 
acquisition and establishment of subsidiaries abroad intending to extend its 
markets and incomes. These units contribute not only to the market which they 
serve, but also to other markets, as exporting platform and units that generates 
knowledge from the relationship with external agents. Given that the 
internationalization process is important both for companies and countries, the 
aim of this study is understanding which has been the trajectory of some 
Brazilian companies. In this way, it was analyzed the management of Brazilian 
company subsidiaries and the different functions of these units intending to 
visualize the current scenario of the companies, as well as understanding the 
dynamics between national headquarters and their subsidiaries. In order to 
achieve these objectives it was done a qualitative research, through a case 
study of four companies. Interviewing techniques were used supported by 
documentary sources. The work with multiple cases was fundamental to 
characterize different company strategies, as well as to justify the reasons of 
choice of the companies. The research pointed out that it is not possible to 
establish a typical model of management for the studied subsidiaries, that is, 
there is not an excellent alignment between the elements that are part of the 
management strategy – attribution of subsidiary, management mechanisms and 
levels of managers’ autonomy, knowledge transaction and technical activities. 
One may conclude that the alignment depends on the strategy, which on its turn 
is established by the economic environment analysis. 

 

 

Keywords: internationalization of companies, multinationals, subsidiaries, 

subsidiary management strategies, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As modificações do ambiente de competição com mercados consumidores 

maduros, o aumento do número de empresas competidoras e a aceleração da 

propagação de novos conhecimentos e tecnologias, vem provocando 

alterações nas estratégias das empresas e contribuindo para a ampliação do 

processo de internacionalização (VELTZ, 2000). A redução das barreiras 

comerciais e a melhoria dos meios de transporte e dos meios de comunicação 

abrem caminho para a internacionalização das empresas1 ao ampliar o leque 

de opções de localização da produção, assim como introduzem novos desafios 

(FERDOWS, 1997b).  

Kobrin (1991) salienta que o crescente número de empresas atuando em 

mercados estrangeiros coloca em risco, mesmo para uma empresa que domina 

seu mercado, a liderança de empresas nacionais que atuam apenas 

localmente. Isto significa que atuar em diferentes países passa a ser um 

elemento que aumenta a competitividade da empresa; ser uma empresa 

relevante em seu país de origem pode não ser suficiente para inibir a 

concorrência externa. Ao contrário, estar presente em diversos países pode 

significar manter o domínio do mercado de origem e abrir as portas para novos 

mercados, muitas vezes reduzindo as chances da empresa ser adquirida por 

uma concorrente. 

Um exemplo do fenômeno de internacionalização é a trajetória das empresas 

coreanas LG e Samsung e da chinesa Lenovo. Há alguns anos, essas 

empresas não tinham nenhuma expressão fora de seus países de origem. No 

entanto, elas se tornaram empresas multinacionais, figurando entre as líderes 

mundiais em seus respectivos mercados. 

                                                 
1 Conforme veremos ao longo do trabalho, a atuação de uma empresa no exterior pode ocorrer 
de diferentes formas, como, por exemplo: exportação; licenciamento; desenvolvimento de 
alianças estratégicas; e instalação de subsidiárias para montagem ou produção. Cada uma 
dessas formas é resultado da análise da decisão de investimento da empresa, em nosso 
trabalho, o foco é o investimento em subsidiárias. 
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O Brasil também tem contribuído neste processo, ampliando a participação no 

mercado internacional, com o aumento do número de empresas de capital 

nacional com subsidiárias no exterior. As empresas decidem pela aquisição e 

implantação de unidades industriais no exterior com o intuito de ampliar seus 

mercados e rendimentos. Essa unidade contribui não apenas ao mercado ao 

qual serve, mas também em outros mercados, tanto como plataforma 

exportadora como unidade que gera conhecimento a partir do relacionamento 

com agentes externos. O acesso a novos conhecimentos também é uma 

motivação para a realização de investimento direto estrangeiro (IDE), segundo 

Arbix, Salerno e De Negri (2004): há um aumento da competitividade das 

empresas, influenciado pelas inovações tecnológicas geradas no processo de 

internacionalização. 

Dado que o processo de internacionalização é importante tanto para empresas 

quanto para países, estamos interessados em entender qual tem sido a 

trajetória das empresas brasileiras, e para isso fixamos as seguintes perguntas:  

 

1. Como ocorre a gestão de cada uma das subsidiárias? 

2. Existe uma gestão coordenada das diferentes subsidiárias? 

3. As funções estratégicas executadas pelas subsidiárias das empresas 

brasileiras são coerentes com os objetivos da matriz e, assim, em 

consonância com o grau de autonomia dos gestores locais e com os 

mecanismos de controle utilizados pela matriz? 

4. A realidade brasileira corrobora a literatura existente a respeito do 

alinhamento anteriormente citado? 

 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é discutir a gestão das subsidiárias de 

empresas brasileiras e os diferentes papéis dessas unidades, pretendendo, 

além de obter um retrato do cenário atual das empresas, compreender a 

dinâmica entre matriz e subsidiárias. 

Para atender aos objetivos foi realizada pesquisa de natureza exploratória e 

qualitativa, através de estudo de caso em quatro empresas. Foram utilizadas 
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técnicas de entrevista em profundidade, com o apoio de fontes documentais. O 

trabalho com múltiplos casos foi vital para caracterizar as diferenças de 

estratégias entre as empresas, assim como os motivos de escolha de uma ou 

outra.  

A escolha do tema da internacionalização de empresas brasileiras visa 

contribuir para o preenchimento da lacuna existente na literatura no que diz 

respeito à discussão da gestão de subsidiárias, principalmente nos países em 

desenvolvimento. A literatura existente apresenta diferentes tipologias de 

subsidiárias, o grau de autonomia das subsidiárias em relação à matriz e 

formas de controle estabelecidas pela matriz. Entretanto, não encontramos na 

literatura a discussão destes três enfoques de forma conjunta e como 

determinantes da configuração do modo de gestão das subsidiárias por parte 

da matriz. Esta reflexão nos parece fundamental para a compreensão das 

escolhas estratégicas das empresas com vistas a sua expansão em novos 

mercados. 

Mais ainda, a literatura foi escrita a partir da observação das subsidiárias de 

empresas de países desenvolvidos; a análise deste fenômeno em empresas de 

países em desenvolvimento, com processo de internacionalização mais 

recente, precisa ser feita. 

A maioria dos estudos dos casos brasileiros enfoca a participação das 

empresas no exterior pela atuação exportadora, tais como os desenvolvidos 

por: Silva (2002); Cyrino e Miranda Oliveira Junior (2003); Bezerra (2005); 

Iglesias e Motta Veiga (2005); e Franco, Queiroz e Vasconcellos (2008). 

Algumas pesquisas realizadas em empresas brasileiras com unidades 

produtivas no exterior utilizaram a abordagem comportamental, como: Barretto 

e Rocha (2003); Veiga e Rocha (2003), outras focaram nas questões culturais, 

como Fleury et al. (2008). A abordagem comportamental enxerga o processo 

de internacionalização como resultado do quanto a empresa conhece os 

mercados externos, e propõe uma lógica evolutiva de internacionalização, 

relacionando o tipo de investimento (escritório comercial, aquisição, joint-

venture, etc.) realizado do exterior com o grau de comprometimento da 

empresa em países estrangeiros. Enquanto a literatura com enfoque nas 
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questões culturais explora as ações de gestão de pessoas que irão auxiliar a 

adaptação dos expatriados, por exemplo.  

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos; o capítulo 2 apresenta 

os fundamentos teóricos que servem de alicerce para os conceitos do modelo 

teórico proposto no trabalho. Discutimos as teorias de internacionalização de 

empresas a partir dos enfoques econômico, comportamental e as abordagens 

organizacionais (seção 2.1). Na seqüência, fazemos uma discussão do caso 

brasileiro de internacionalização (seção 2.2) e, por fim, discutimos a gestão 

estratégica de operações e as funções estratégicas das subsidiárias, 

apontadas na literatura (seção 2.3). 

O capítulo 3 expõe e discute a tipologia de análise proposta, que foi construída 

a partir da revisão de literatura. 

O capítulo 4 apresenta os aspectos metodológicos que conduziram a execução 

do trabalho, destacando o método e procedimentos da pesquisa (seção 4.1), as 

empresas analisadas (seção 4.2) e os instrumentos de pesquisa (seção 4.3) 

O capítulo 5 apresenta a pesquisa de campo, a trajetória de internacionalização 

de cada uma das empresas e a análise da atuação das subsidiárias. Fazemos 

a análise das subsidiárias à luz do modelo proposto e em consonância com a 

literatura estudada (seção 5.1). Em seguida, apresentamos a análise conjunta 

dos casos (seção 5.2) e fechamos o capítulo com as considerações sobre o 

modelo (seção 5.3) 

O último capítulo – capítulo 6 – apresenta a conclusão, levanta também as 

limitações do estudo e sugestões de pesquisas futuras. 

 



2. INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS E GESTÃO DE 
SUBSIDIÁRIAS 

 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico; a primeira parte apresenta 

diversas teorias sobre internacionalização de empresas, separadas em três 

grupos: as teorias de enfoque econômico; aquelas de enfoque comportamental 

e um conjunto de autores que não estão classificados em uma nomenclatura 

específica, mas que denominaremos de abordagens organizacionais. A 

segunda parte apresenta o debate do caso brasileiro de internacionalização. A 

terceira parte discute as teorias que tratam da gestão estratégica de 

operações, e em especial as propostas de Ferdows (1997a), Maritan et al. 

(2004) e Tseng et al. (2002), que abordam as questões específicas deste 

estudo, isto é, as funções estratégicas das subsidiárias, os mecanismos de 

gestão da matriz e os graus de autonomia das subsidiárias. É a partir do 

terceiro conjunto de teorias que o trabalho foi desenvolvido. 

Não obstante, o primeiro e segundo conjuntos são importantes para a 

compreensão dos diferentes arranjos de internacionalização, isto é, da escolha 

dos países aonde a empresa irá se instalar, das formas de investimento e grau 

de comprometimento da atuação no exterior, dos produtos fabricados e das 

motivações para os diversos tipos de investimentos. 

 

 

2.1 Teorias de Internacionalização de Empresas 

 

 

O estudo sobre internacionalização de empresas pode ser dividido em três 

grandes áreas: as teorias de enfoque econômico e as de enfoque 
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comportamental2 e as abordagens organizacionais. Na primeira destacam-se 

as teorias de Vernon (1971), Buckley; Casson (1976) e Dunning (1988, 1993, 

2000), enquanto as de enfoque comportamental têm nas escolas de Uppsala 

(Johanson; Vahlne, 1977) e Nórdica (Andersson, 2000) os principais estudos. 

 

 

2.1.1 Teorias de Enfoque Econômico 

 

 

De acordo com a abordagem econômica, uma empresa realiza a 

internacionalização com o intuito de obter maior eficiência econômica em suas 

atividades (BUCKLEY; CASSON, 1976; DUNNING, 1988). 

O estudo sobre internacionalização de empresas recebeu grande destaque 

com a teoria proposta por Vernon (1971) sobre o ciclo de vida do produto. Essa 

teoria considera a realização de investimento direto estrangeiro (IDE) como 

uma forma de sobrevida dos produtos. O ponto principal de análise é o impacto 

da vantagem tecnológica no mercado externo. Na ótica desta teoria, as 

empresas inovam primeiramente no mercado da matriz e depois transferem a 

fabricação dos produtos menos sofisticados para países com grau de 

desenvolvimento inferior. 

Segundo esta teoria, o crescimento e o declínio de um produto pode ser 

observado em cinco etapas: i) desenvolvimento; ii) exploração do mercado; iii) 

crescimento; iv) saturação e v) declínio. Nas três primeiras etapas do ciclo a 

produção é realizada na matriz, a partir daí com a saturação do mercado e o 

aumento da competição a produção pode ser transferida para uma subsidiária 

no exterior, criando um novo mercado, que é menos competitivo por causa do 

status de produto novo.  

A continuidade da produção do produto “antigo” em um novo mercado permite 

à empresa aproveitar as vantagens da nova localização, obter menores custos 

                                                 
2 Para Hemais e Hilal (2004) as teorias que estamos chamando de comportamentais são 
denominadas organizacionais. 
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e descontinuar a produção pela matriz, podendo ainda atender sua demanda 

remanescente no país de origem. A idéia-chave proposta pela teoria é utilizar a 

internacionalização como a procura por locais com menores custos para a 

produção de bens de tecnologia madura, mas onde esses mesmos bens ainda 

não estão disponíveis. Assim, a empresa passa a explorar novos mercados 

que apresentam custos de produção inferiores aos encontrados no país da 

matriz para produzir bens cuja tecnologia de produção é dominada pela 

empresa. Entretanto, segundo Ruigrok e Tulder (1995), a teoria de Vernon 

desconsiderou a competição que pode ser gerada no mercado da subsidiária e 

os impactos da decisão de localização. Isto é, a teoria de Vernon supõe que a 

empresa que está se internacionalizando encontra-se em uma situação de líder 

de mercado e que esta liderança é automaticamente transferida para os novos 

mercados. No entanto, a entrada em novos mercados não é uma repetição das 

decisões e ações tomadas no país de origem. Além disso, a teoria de Vernon 

pode explicar a procura por novos mercados, defasados tecnologicamente, 

mas não explica a instalação de empresas subsidiárias em países de mesmo 

nível tecnológico que o da matriz, tampouco em países com nível tecnológico 

superior (mais avançado), situação que ocorre em alguns casos com empresas 

de países em desenvolvimento que realizam investimento direto estrangeiro em 

países desenvolvidos. Como veremos nos casos investigados nessa pesquisa, 

algumas empresas instalaram subsidiárias com o intuito de se capacitar 

tecnologicamente e passaram a desenvolver tecnologias e produtos justamente 

nas subsidiárias. Este fenômeno é mais recente, o que explica a divergência 

entre a teoria de Vernon e a realidade encontrada, e justifica o estudo das 

escolhas atuais das empresas em relação à internacionalização. 

Com base no artigo publicado por Coase em 1937 e na teoria dos custos de 

transações3, Buckley e Casson (1976) propuseram uma teoria de 

internacionalização que destaca as vantagens da internalização das atividades.  

                                                 
3 Na teoria dos custos de transação, proposta por Willianson, a coordenação pode se dar no 

mercado, na firma ou de forma híbrida; e a partir dos atributos das transações as firmas 

decidem entre comprar ou internalizar as atividades. Os atributos são a incerteza, que tem 

relação com a incapacidade dos agentes preverem eventos e com a assimetria de informações; 

a freqüência, relacionada com o grau de utilização das estruturas de gestão de apoio à 
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Na visão de Buckley e Casson (1976), a empresa optaria pela integração 

horizontal para, a partir de economias de escala, ampliar seus conhecimentos; 

e a integração vertical para responder as barreiras de entrada e reduzir as 

incertezas do mercado. Posteriormente Buckley afirmou que para uma 

explicação satisfatória sobre o crescimento das multinacionais, é necessária 

uma análise da internalização das atividades combinada às questões do 

mercado de atuação (BUCKLEY, 1990). Como veremos nos casos das 

empresas estudadas, diferentes estratégias são utilizadas em diferentes 

mercados. 

Vale destacar que o raciocínio das vantagens de internalização de atividades é 

válido para investimentos no exterior – internacionalização – como também 

para a decisão de investimento no próprio país. Significa dizer que a análise 

desta decisão é similar, e para ser válida no âmbito da internacionalização 

requer a inclusão de outros elementos que interferem na decisão de 

internacionalização de atividades, tais como o câmbio, a mão-de-obra 

disponível, o acesso ao crédito, a legislação dos países envolvidos, os 

incentivos à produção local, entre outros. 

Buckley e Casson, em sua teoria, ainda propuseram uma trajetória de 

investimento; para aproveitar a oportunidade de atuar em novos mercados, a 

empresa iniciaria a exploração através da exportação, passando para o 

licenciamento e, em um último estágio, a realização de investimento direto 

estrangeiro (BUCKLEY; CASSON, 1976).  

Outra teoria de enfoque econômico muito discutida é a teoria do paradigma 

eclético, proposta por Dunning (1993). Esta teoria procura explicar, em grandes 

linhas, porque existem as empresas multinacionais. Para o autor, a produção 

internacional poderia ser considerada como uma atividade de adição de valor. 

A teoria considera três tipos de vantagens associadas à internacionalização: i) 

                                                                                                                                               
produção; e a especificidade do ativo, que se relaciona com as possibilidades de usos 

alternativos dos investimentos. Estes elementos constituem o conjunto de fatores a serem 

observados na definição entre produzir internamente ou intermediar as transações através do 

mercado, especialmente a presença ou não de ativos dedicados. 
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as relacionadas com a localização da subsidiária; ii) as relacionadas com a 

internalização de atividades; e iii) as relacionadas com a propriedade de ativos. 

As vantagens locacionais são as provenientes da existência de matéria-prima, 

recursos naturais, mão-de-obra barata ou qualificada e tamanho do mercado, 

por exemplo. As vantagens de internalização de atividades levam a empresa a 

produzir em outros países ao invés de subcontratar empresas e conceder 

licenças de produção, conforme vimos anteriormente na discussão da teoria de 

Buckley e Casson. A falta de empresas capacitadas para desenvolver as 

atividades a contento da empresa contratante pode levar à decisão de executar 

todas as atividades internamente. As empresas mais integradas são capazes 

de tirar vantagem da retenção do controle de ativos. A propriedade de ativos 

diz respeito à existência de ativos intangíveis (patentes, competências, 

inovações), que incentivam a empresa a operar fora do país de origem, e de 

ativos tangíveis, aproveitando as vantagens de localização. Assim, a empresa 

não correria o risco de transferir conhecimentos e tornar a empresa parceira 

uma futura concorrente, pois ao transferir conhecimento e tecnologia à 

parceira, a empresa permite que a receptora domine o processo e possa, até 

mesmo, realizar desenvolvimentos tomando como base o objeto de 

transferência, tornando-se desta forma um potencial concorrente. No capítulo 

de análise dos casos veremos uma situação em que o licenciamento de 

tecnologia gerou uma empresa concorrente. 

Ainda considerando os elementos destacados na teoria desenvolvida por 

Dunning, mais uma vez podemos fazer analogia à decisão de investimento de 

uma empresa dentro do seu próprio país; o Brasil, país de grande espaço 

territorial e enormes diferenças culturais, sociais e econômicas nas diferentes 

regiões que o compõem, é um objeto de análise diferenciado, assim como 

países como a Rússia e a China. O que queremos destacar nesse ponto é a 

validade da teoria do paradigma eclético na decisão de investimento dentro de 

um país. Por exemplo, a transferência da linha de produção de calçados do Rio 

Grande do Sul para Sergipe4. 

                                                 
4 A Azaléia iniciou suas atividades no Rio Grande do Sul, que abriga tradicional pólo industrial 
de calçados, atualmente conta com unidades produtivas na Bahia e Sergipe, aproveitando 
vantagens para relocalização como o custo inferior da mão-de-obra e incentivos dos governos 
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As multinacionais fazem análises de custo-benefício para todos os modos de 

entrada no exterior, e estas análises estão contempladas na teoria proposta por 

Dunning (RUGMAN; VERBEKE, 2004). Em suma, o paradigma eclético levanta 

os fatores que levam à decisão de realizar ou não investimento direto 

estrangeiro, onde e quando realizá-lo e o que produzir. Considera que é o 

conjunto de vantagens que define a escolha. Para o autor, o acirramento da 

competição, com aumento do número de empresas no mercado e mercados 

consumidores maduros conduz a empresa à busca de diversas vantagens de 

forma simultânea. Assim, não é possível identificar apenas um único elemento 

que justifique inteiramente a decisão pelo investimento no exterior e sua forma 

de condução. 

Cantwell (1989), por sua vez, identificou as diferentes abordagens que, em 

diversas teorias, justificam a realização de investimento direto estrangeiro. A 

primeira abordagem enxerga o IDE como fator para domínio de mercado; o 

investimento direto estrangeiro serviria como uma forma de expansão da 

empresa. Outra abordagem afirma que o IDE melhora a eficiência operacional 

e minimiza custos, inclusive os custos de transação, a partir da internalização 

de atividades, uma vez que ao internalizar atividades, a empresa reduz a 

quantidade de transações com outras empresas e, assim, os custos envolvidos 

nessas transações. A terceira abordagem considera o IDE como uma resposta 

ao investimento de uma empresa concorrente, justificando o investimento direto 

estrangeiro como resposta à competição entre empresas. A quarta abordagem 

considera o desenvolvimento dos diferentes países e de suas empresas em 

busca da exploração mais adequada para cada local. Por fim, a quinta 

abordagem é a mais abrangente e é a própria teoria do paradigma eclético, 

proposta por Dunning. Esta abordagem foi discutida anteriormente e enxerga o 

IDE como resposta a um conjunto de fatores que explicam a atuação das 

empresas como multinacionais. 

Segundo Rugman e Verbeke (2001), a literatura com o enfoque econômico – 

que enfatiza a necessidade de internalizar atividades em mercados externos 

nos casos em que os contratos entre a multinacional e os parceiros nos 

                                                                                                                                               
estaduais. Maiores informações podem ser encontradas no site da empresa 
(www.azaléia.com.br). Acesso em 24 de agosto de 2008. 
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mercados externos são ineficientes, reduzindo o desempenho da mesma, 

explicava muito bem o fenômeno da constituição das empresas multinacionais 

nos anos 60 e 70. Contudo, novos elementos de análise devem ser 

introduzidos para a explicação da decisão pela internalização nos tempos 

atuais. O aumento da competição no Brasil, após a abertura econômica da 

década de 1990, serviu como incentivo para algumas empresas buscarem 

novos mercados no exterior e, conforme veremos nas análises dos casos, 

variados são os motivos que levaram as empresas a decidirem pela 

internalização das atividades, como exigências do governo do país receptor do 

IDE de aumento do conteúdo local do produto. 

 

 

2.1.2 Teorias de Enfoque Comportamental 

 

 

Diversos autores enfatizam em seus estudos o caráter de processo evolutivo e 

de aprendizado na decisão de internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 

1977; OHMAE, 1987; YIP, 2000; REZENDE, 2006), descrevendo fases ou 

etapas do processo de internacionalização.  

A chamada Escola de Uppsala concentra-se no estudo das causas da 

internacionalização, propondo uma seqüência lógica de comprometimento das 

ações no exterior relacionadas com o grau de conhecimento das empresas 

sobre os mercados estrangeiros. Para esses autores, o processo de 

internacionalização é composto por um conjunto de etapas – iniciando com a 

atuação no exterior via representante até o estabelecimento de uma unidade 

produtiva – que procuram amenizar as incertezas relacionadas com a distância 

psicológica (diferenças culturais, educacionais, de idioma, políticas) entre um 

país e outro (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Assim, a necessidade de investir 

de forma gradual é explicada pela falta de conhecimento sobre os mercados 

externos, levando a empresa a cumprir estágios que reduzam o risco da 

operação fora do país de origem. A empresa ampliaria seu envolvimento no 

país estrangeiro a partir do aumento do conhecimento sobre este novo local. 
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Para esses autores, que estudaram as empresas suecas, em um primeiro 

momento a empresa procura estabelecer um representante comercial, em 

seguida instala escritório no exterior e, por último, decide se é viável produzir 

no exterior. Com o cumprimento dessa seqüência pretende-se que a empresa 

obtenha o conhecimento suficiente para reduzir os riscos de uma investida de 

maior monta. Algumas críticas podem ser colocadas ao modelo, como o fato de 

não explorar a última etapa, a do investimento direto estrangeiro; e não tratar 

de questões como fusões e aquisições. Entretanto, o modelo desenvolvido 

pelos autores auxilia na compreensão do processo de internacionalização e 

cabe ressaltar que na época de sua elaboração as práticas de fusões não eram 

tão freqüentes quanto no momento atual. 

Ohmae (1987) também apresenta a internacionalização como um processo 

evolutivo. Segundo o autor, a internacionalização é composta de cinco etapas: 

i) exportação; ii) escritório no exterior; iii) produção no exterior; iv) transferência 

de atividades para mercados-chave; e v) integração global. Na primeira fase a 

empresa mantém relações com o exterior apenas via exportação. A segunda 

etapa consiste em montar um escritório no exterior para cuidar das vendas, do 

marketing e dos serviços aos clientes. Na terceira etapa a empresa inicia a 

produção no exterior, se reportando à matriz. A aquisição de certa autonomia 

em relação à matriz, com a transferência de atividades como P&D, engenharia 

e finanças configura-se na quarta etapa. Estas atividades passam a ser 

realizadas nos mercados principais da empresa. Por fim, na quinta etapa, a 

empresa atua de forma integrada, o P&D e as finanças são organizados de 

forma única para toda a empresa. O estudo de Ohmae é uma representação do 

processo de internacionalização; o autor apresenta de forma cronológica as 

atividades que uma empresa pode executar. Sem dúvida as etapas propostas 

pelo autor são observadas na prática, entretanto, as empresas podem 

estabelecer trajetórias diferentes, inclusive “pulando” etapas. 

Mais recentemente, a Escola Nórdica de Negócios Internacionais, atual 

denominação da Escola de Uppsala, ressalta a importância do empreendedor 

no processo de internacionalização de empresas. Para os autores dessa 

escola, o empreendedor é aquele que possui a habilidade de lidar com 

diferentes situações, propondo formas alternativas de ação e, 
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fundamentalmente, de atrair investidores para os projetos propostos 

(ANDERSSON, 2000). 

O autor separa o empreendedor em três tipos: técnico; de marketing e 

estrutural. Cada um desses tipos contribui de forma diferente no processo de 

internacionalização. O empreendedor técnico é aquele que utiliza as inovações 

tecnológicas para impulsionar a internacionalização. O foco desse 

empreendedor é gerar inovações que tragam benefícios à empresa tanto no 

mercado interno quanto no externo; inovações como fonte de receitas, através 

exportação ou licenciamento de tecnologia, ampliando o mercado da empresa. 

Como bem apontou Reddy (1997), a inovação e a tecnologia são atualmente 

fatores-chave da força competitiva nos mercados e a empresa não pode partir 

do princípio que em seu mercado doméstico estão disponíveis as melhores e 

mais avançadas tecnologias. Neste sentido a internacionalização pode servir 

como fonte de novas tecnologias e/ou como mercado para as mesmas. 

O empreendedor de marketing enxerga o estabelecimento de subsidiárias 

como uma oportunidade de ampliar o mercado para a empresa. O objetivo 

desse tipo de empreendedor é atingir novos mercados, com produtos 

inovadores ou não, o importante é estar em diversos locais e atrair um número 

maior de clientes. 

Por fim, o empreendedor estrutural é aquele que enxerga na reestruturação da 

empresa uma possibilidade de ganhar novos mercados. Geralmente esse 

empreendedor atua em empresas da indústria madura, e as fusões e 

aquisições são formas clássicas de ampliar o mercado de atuação. 

Os três tipos de empreendedor buscam formas diferentes de ampliar mercado, 

e por esta razão são importantes personagens no processo de 

internacionalização, buscando alternativas de crescimento da empresa. Vale 

destacar também a importância da rede de relacionamentos destes 

empreendedores, fundamental para as escolhas entre as diversas formas de 

ampliação de mercado, uma vez que são fontes de recursos consideradas no 

momento das decisões entre uma fusão ou estabelecimento de subsidiárias, 

por exemplo. 
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Enfim, os autores que compõem a Escola Nórdica estudaram o empreendedor 

e o ambiente onde ele atua, pontos que não haviam sido ressaltados nos 

desenvolvimentos anteriores das teorias de enfoque comportamental.  

 

 

2.1.3 Abordagens Organizacionais  

 

 

Outros autores discutem a internacionalização focando as alternativas de 

entrada e não o processo de internacionalização na forma de etapas. Erramilli 

e Rao (1990) elaboraram uma escala que relaciona os seguintes elementos: 

forma de entrada no exterior; comprometimento de recursos financeiros e de 

gestão; especificidade dos recursos – isto é, o quão específicos devem ser os 

recursos para cada forma de entrada, o que pode significar sua utilização em 

apenas uma determinada unidade produtiva. A relação destes elementos indica 

o grau de envolvimento da empresa com aquele investimento. A Tabela 2.1 

apresenta a proposta dos autores. 

 

Forma de Entrada Comprometimento de 
Recursos Financeiros e 

de Gestão 

Especificidade 
dos Recursos 

Grau de 
Envolvimento* 

Subsidiária constituída do zero 
(greenfield) 

Muito alto Alto 9 

Subsidiária adquirida de 
terceiros (aquisição) 

Alto Alto 8 

Joint-venture com participação 
majoritária 

Moderado a alto Alto 7 

Joint-venture com participação 
de 50% 

Moderado Alto 6 

Joint-venture com participação 
minoritária 

Moderado Alto 5 

Subsidiária para exportação Moderado Moderado 4 
Exportação direta para o 
cliente 

Baixo a moderado Baixo 3 

Exportação via agente 
exportador 

Baixo Baixo 2 

Licenciamento ou franquia Muito baixo Muito baixo 1 
 Fonte: Adaptado de Erramilli; Rao, 1990. 
* Escala de 1 a 9, com 9 sendo o mais alto grau de comprometimento. 

Tabela 2.1 – Formas de Entrada no Exterior 
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Estes autores consideram que o modo como a empresa decide entrar no 

mercado internacional é determinado pelo volume de recursos que a mesma 

pretende comprometer, o quanto estes recursos são específicos para aquela 

operação e o grau de envolvimento da empresa com a operação. Os autores 

não elencaram a fusão como uma possibilidade de entrada em um novo 

mercado (país), o que nos faz pensar que eles consideraram que a fusão 

estaria na mesma classificação da aquisição, com alto grau de 

comprometimento e de especificidades dos recursos. 

A escala foi desenvolvida para explicar o comportamento de empresas de 

serviços, entretanto também pode explicar as necessidades de cada modo de 

entrada de empresas de manufatura. Em resumo, cada forma de entrada 

requer volume de recursos e grau de comprometimento diferentes. 

Madhoc (1997), por sua vez, ao explicar a escolha da forma de entrada da 

empresa no exterior relaciona a abordagem dos custos de transação e a 

perspectiva das competências organizacionais. Segundo o autor, a empresa 

decidiria pela entrada através de joint-venture, por exemplo, quando fosse 

necessário o desenvolvimento de habilidades que um determinado parceiro 

possui. Por outro lado, caso o conhecimento que a empresa detém possa ser 

facilmente copiado e a probabilidade desta imitação seja maior que as 

dificuldades a serem enfrentadas na instalação de unidade no exterior sem 

parceria é provável que a empresa decida-se pela aquisição ou instalação de 

nova unidade (greenfield).  

As aquisições geram impactos no mercado, principalmente pela reorganização 

do negócio, que pode, ou não, modificar as relações até então estabelecidas 

com fornecedores e clientes, enquanto o greenfield pode gerar impactos 

positivos em geração de empregos, e aumento de pressões competitivas nos 

competidores locais que, desta forma, devem melhorar sua eficiência devido às 

mudanças ocasionadas pela entrada da nova empresa (MEYER, 2004). 

Para guiar a decisão da localização de unidades produtivas, MacCarthy e 

Atthirawong (2003) fizeram um estudo identificando os fatores que influenciam 

esta decisão. O estudo considerou diversas teorias propostas e concluiu que os 

principais fatores que influenciam a tomada de decisão por determinado local 

são: custo da mão-de-obra; características do trabalho; infra-estrutura; modelo 
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legal; fatores políticos e governamentais. A Tabela 2.2 apresenta os elementos 

que compõem a lista dos principais fatores determinantes da escolha pelo local 

de implantação de subsidiárias, conforme a pesquisa dos autores citados. 

 

Fatores Sub-fatores 
Custos Estimativa salarial 
Características do trabalho Qualidade da força de trabalho 

Disponibilidade de força de trabalho 
Infra-estrutura  Existência de meios de transporte 

Qualidade e confiabilidade dos meios de transporte 
Qualidade e confiabilidade de serviços como 
suprimento de água, tratamento de lixo, etc. 
Sistemas de telecomunicação 

Modelo legal e regulatório Leis industriais 
Fatores políticos e governamentais Estabilidade governamental 
Fonte: Adaptado de MacCarthy; Atthirawong, 2003. 

Tabela 2.2 – Principais Sub-fatores de Localização de Unidades no Exterior 

 

Além destes, também fazem parte da lista: proximidade com fornecedores; 

proximidade com clientes e mercado; proximidade com outras unidades da 

empresa; qualidade de vida; fatores sociais e culturais e características 

específicas do local. 

O estudo também conclui que existe um conjunto de ações a serem 

executadas para a tomada de decisão do local da unidade produtiva no 

exterior, são eles: 

 ter claro o propósito do negócio desde o início do processo; 

 investigar os países, fatores regionais, considerações geográficas, 

localizações alternativas e realizar estudos de mercado e viabilidade; 

 identificar fatores internacionais e locais que envolvem cada uma das 

alternativas de localização; 

 avaliar as alternativas de acordo com os critérios estabelecidos. O 

pessoal de decisão deve assegurar que os critérios foram claramente 

identificados durante o processo de avaliação; 

 selecionar o local da unidade e realizar a implantação da unidade. 

Os autores investigaram junto às empresas fatores para a tomada de decisão 

quanto ao local de instalação de uma nova unidade. A pesquisa de MacCarthy 
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e Atthirawong (2003) vai ao encontro de elementos identificados na teoria do 

paradigma eclético de Dunning e inclui outros fatores que interferem na decisão 

de localização.  

 

 

2.2 Internacionalização – debate brasileiro 

 

 

O processo de internacionalização de uma empresa pode ser observado como 

uma dimensão do seu processo de evolução/desenvolvimento, considerando, é 

claro, o ambiente em que está inserida – setor de atuação e economia local. A 

internacionalização é uma forma de buscar espaço na economia mundial. 

Nos anos 1970 poucas empresas e bancos brasileiros investiram no exterior; 

nos anos 1980 houve a continuidade desse processo, com o destaque para as 

empresas de engenharia. Mas foi na década de 1990 que a internacionalização 

de empresas brasileiras ganhou força e a expansão segue nos anos 2000 

(BARRETTO; ROCHA, 2003).  

Analisando o caso brasileiro, um estudo constatou que entre 1980 e 1994 a 

indústria brasileira ampliou sua relação com outros países, tanto via 

implantação de unidades industriais no exterior, quanto através de exportações 

e importações (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1995). Contudo, observa-

se que a pauta de exportações brasileira é composta em grande parte de 

produtos de baixo valor agregado e de baixo conteúdo tecnológico, o que não 

invalida o argumento de que as empresas brasileiras estão ampliando suas 

relações com o exterior. 

Bielschowsky e Stumpo (1996) observaram nas empresas brasileiras 

dificuldade de acesso à tecnologia. Para os autores essa dificuldade reside em 

duas áreas: a insuficiência de atividades de pesquisa científica e tecnológica e 

a escassez de empresas nacionais no exterior. Não se pode afirmar que um 

maior investimento em pesquisa e um número maior de empresas brasileiras 

no exterior garantiriam acesso à tecnologia, mas como veremos nos casos 

estudados, as empresas ao investirem em unidades no exterior ampliaram o 
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fluxo de conhecimento dentro da própria empresa e com fornecedores e 

clientes. 

Ferraz e Ribeiro (2002) mostram em sua pesquisa que a maior parte dos 

investimentos de empresas brasileiras no exterior teve como objetivo facilitar a 

comercialização de produtos, sendo que apenas um terço da amostra 

estabeleceu plantas industriais, uma vez que este tipo de vínculo requer 

maiores investimentos e envolve maiores riscos. Segundo a literatura, quanto 

maior o tempo e diferentes formas de atuação em mercados internacionais, 

maior o conhecimento acumulado pela empresa. Empresas que acumularam 

experiência em negócios internacionais estão mais preparadas para adotar 

estratégias de internacionalização mais sofisticadas, tais como a aquisição ou 

implantação de unidade industrial (greenfield). Por outro lado, empresas com 

pouca experiência em mercados internacionais optam por menores riscos em 

suas operações. 

Outro estudo realizado com empresas brasileiras constatou que seus 

executivos tomaram a decisão pelo investimento direto estrangeiro devido aos 

resultados positivos das exportações, isto é, estas empresas decidiram que 

com o aumento das vendas ao exterior seria mais interessante iniciar a 

produção fora do país ao invés de apenas exportar. Neste caso, as empresas 

tomaram a decisão pelo IDE por acreditarem que ampliariam sua atuação no 

mercado. Mais ainda, a mesma pesquisa identificou a dificuldade dos 

brasileiros em compartilhar o comando de suas empresas; os entrevistados 

disseram preferir manter o controle da empresa, não permitindo a entrada de 

novos sócios, mesmo que minoritários. A abertura de capital também não era 

uma oportunidade vislumbrada (RUBIN; ROCHA, 2004). Do nosso ponto de 

vista, as empresas podem até preferir não dividir o controle acionário, mas se 

vislumbrarem uma oportunidade de ampliar mercado e/ou obter ganhos 

financeiros com a operação no exterior ter um parceiro não será o fator 

impeditivo para realizar o negócio. Aliás, estabelecer uma parceria poderá ser a 

forma de viabilizar o negócio. 

Segundo Barretto e Rocha (2003), as empresas brasileiras iniciaram 

tardiamente o processo de internacionalização; nas décadas de 60 e 70 

fizeram o movimento de exportação e apenas algumas poucas realizaram 

investimento direto estrangeiro na década de 80. Apenas nos anos 90 o 
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movimento de expansão internacional cresceu, mas segundo os autores ainda 

de forma tímida5. 

Alguns trabalhos analisam empresas brasileiras que realizaram investimento 

direto estrangeiro chamando-as de “multinacionais brasileiras” (ALTMANN, 

2005; VALOR ECONÔMICO ESPECIAL, 2007). Do nosso ponto de vista, as 

empresas brasileiras com unidades no exterior não são necessariamente 

empresas multinacionais. Empresas multinacionais são aquelas que estão 

entre as líderes de mercado, não apenas no país de origem, mas também em 

diversos países.  

A Tabela 2.36 apresenta empresas industriais brasileiras que possuem 

unidades produtivas no exterior, agrupadas de acordo com a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 

                                                 
5 O Brasil tem aumentado o número de empresas com atuação internacional, seja através de 
exportação, seja com investimentos com maior grau de comprometimento, como unidades 
produtivas. Em resposta a este fenômeno, o governo federal tem feito esforços para a 
promoção da internacionalização. A Resolução BNDES 1189 de 2005 tem por objetivo 
estimular a inserção e o fortalecimento das empresas brasileiras no mercado internacional, a 
condição para receber apoio – acesso à linha de crédito que pode ser utilizada para a 
aquisição, construção ou ampliação de plantas no exterior, entre outros – é o aumento das 
exportações. Neste caso, o problema do incentivo é que o investimento na forma de IDE não 
tem relação direta com as exportações. De todo modo, este exemplo serve para demonstrar 
que de alguma forma o governo federal tem mostrado interesse no processo de 
internacionalização de empresas. 
6 Algumas publicações e estudos apresentam listas de “multinacionais brasileiras” incluindo 
empresas que não estão em nossa tabela. A Ambev, por exemplo, no nosso ponto de vista não 
é uma empresa de capital nacional. As empresas de engenharia também não estão em nossa 
lista por se tratarem de empresas de serviços. Cabe ressaltar que seria impossível manter 
atualizada essa lista tendo em vista que empresas abrem e fecham fábricas no exterior em 
função de suas estratégias e da conjuntura econômica de cada país. 
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Área de Atuação7 Empresa Unidades no 
Exterior 

Localização 

Fabricação de celulose, papel e 
produtos de papel 

Klabin S.A. 1 Argentina 

Fabricação de coque, refino de 
petróleo, elaboração de 
combustíveis 

Petrobras 
Petróleo Brasileiro S.A. 

5 refinarias Argentina, Bolívia 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

Weg S.A. 5 Argentina, México, Portugal, 
China 

Fabricação de outros 
equipamentos de transporte 

Embraer 
Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A. 

1 China 

Citrosuco S.A. 1 Estados Unidos 
Cutrale Ltda. 2 Estados Unidos 

Fabricação de produtos 
alimentícios e bebidas 

Duas Rodas Industrial Ltda. 2 Argentina, Chile 
Fabricação de produtos de 
minerais não-metálicos 

Votorantim S.A.  3 Canadá, Estados Unidos 

Fabricação de produtos 
químicos 

Oxiteno S.A. 4 México, Venezuela 

Fabricação de produtos têxteis Santista Têxtil S.A. 2 Argentina, Chile 
Busscar S.A.  México, Cuba, Venezuela, 

Colômbia 
Marcopolo S.A. 8 África do Sul, Argentina, 

Colômbia, Índia, México, 
Nigéria, Portugal, Rússia 

Sabó Ltda. 6 Argentina, Alemanha, Áustria, 
Hungria 

Metagal Ltda. 1 Argentina 

Fabricação e montagem de 
veículos automotores, 
reboques e carrocerias 

Randon S.A. 1 Argentina 
Fabricação de produtos de 
madeira 
Fabricação de produtos de 
minerais não-metálicos 
Fabricação de produtos de 
metal – exceto máquinas e 
equipamentos 

Duratex S.A. 2 Argentina 

CSN S.A. 2 Estados Unidos, Portugal Metalurgia básica 
Gerdau S.A.  20 Uruguai, Argentina, Canadá, 

Chile, Estados Unidos 
Fabricação de produtos de 
material plástico  

Tigre S.A. 6 Paraguai, Chile, Argentina, 
Bolívia 

Fabricação de produtos 
químicos 

Artecola Indústrias 
Químicas Ltda. 

6 Argentina, Chile, Colômbia, 
México, Peru 

Fonte: Elaboração da autora. 

Tabela 2.3 – Principais Empresas Brasileiras com Unidades Produtivas no Exterior 

 

 

                                                 
7  As empresas foram classificadas de acordo com a estrutura CNAE, utilizou-se a 
especificação Divisão. Por exemplo, a Divisão 34 engloba, entre outros, os grupos 34.2 
fabricação de caminhões e ônibus e 34.3 fabricação de cabines, carrocerias e reboques. 
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A maioria das empresas brasileiras com unidades produtivas no exterior possui 

de uma a três plantas, sendo que a grande maioria das empresas possui 

plantas na América Latina, com destaque para a Argentina. Este fato vai ao 

encontro da afirmação de Buckley e Ghauri (2004), de que a integração 

econômica regional contribui no oferecimento de vantagens para a ampliação 

de mercados tanto para grandes empresas quanto para as menores, 

permitindo, assim, o acesso a novos mercados a partir da familiaridade com os 

mesmos. Também está de acordo com os pressupostos dos pesquisadores da 

Escola de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977) de que as empresas tendem 

a iniciar o processo de internacionalização em países próximos. De qualquer 

modo, pode-se afirmar que ainda falta às empresas nacionais um investimento 

maior em plantas industriais, o que poderia facilitar o acesso a novas 

tecnologias, o acesso a linhas de crédito internacionais com juros menores e a 

criação de receita em moeda forte, por exemplo. 

Outro dado a ser observado é o fato que, das 20 empresas listadas com 

unidades produtivas no exterior, 15 são Sociedades Anônimas e apenas 4 são 

Sociedades Limitadas. Esta informação pode significar alguma relação entre a 

forma como a empresa está constituída e possíveis vantagens ou dificuldades 

na captação de recursos para financiar investimentos no exterior, por exemplo. 

Estudo realizado em empresas brasileiras procurou verificar o modo como a 

internacionalização da produção afeta o sistema de controle gerencial da matriz 

em relação às subsidiárias. A premissa do estudo é que à medida que a 

empresa aumenta o escopo geográfico das operações, aumenta a 

complexidade administrativa exigindo novos e mais sofisticados sistemas de 

controle (MARTINEWSKI; GOMES, 2004). Apesar de não ser possível 

generalizar as conclusões, e contrariamente ao que se pode imaginar, os 

autores identificaram que em determinadas circunstâncias a 

internacionalização da produção não leva à necessidade de maior sofisticação 

dos sistemas de controle gerencial. Entretanto, este trabalho considera que são 

necessários controles específicos para cada tipo de subsidiária, determinados 

de acordo com as atribuições da mesma. Em nosso estudo procuramos 

observar os mecanismos de controle e se existem variações em função das 

diversas atribuições das subsidiárias.  
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A pesquisa desenvolvida por Arbix, Salerno e De Negri (2004) junto a 

empresas que se internacionalizaram8 com foco na inovação observou que 

dentre as características dessas empresas está a valorização da mão-de-obra 

empregada. Essas empresas remuneram melhor a mão-de-obra, empregam 

trabalhadores com maior escolaridade e possivelmente realizam treinamentos. 

Resta investigar se estas características, entre outras, também estão presentes 

nas empresas brasileiras que possuem unidades produtivas no exterior. 

A relação matriz-subsidiária foi estudada por Fleury (1999), que pesquisou as 

empresas estrangeiras no Brasil. O estudo teve como objeto empresas 

estrangeiras, um foco inverso ao nosso, apresentando características 

interessantes quanto à trajetória destas empresas no Brasil. Por esta razão 

optamos por apresentar os resultados obtidos no trabalho deste autor.  

Como ponto de partida da pesquisa procurou entender a trajetória das 

empresas no país; segundo o autor, esta trajetória é caracterizada por três 

etapas. A primeira etapa caracterizou-se pela transferência de tecnologia da 

empresa matriz para a subsidiária brasileira, ocorrida no período de 1950 a 

1970. Em um segundo momento – de 1970 a 1990, houve um aumento da 

autonomia das subsidiárias, formação de competências locais e redução da 

transferência de tecnologia, decorrente do desempenho positivo das 

subsidiárias na percepção das matrizes. A terceira etapa, que compreende o 

período posterior a 1990 e, por conseguinte, a abertura econômica brasileira, 

ocorreu a inserção das subsidiárias brasileiras nas estratégias globais das 

empresas. 

Fleury (1999) e Fleury e Fleury (2000), identificaram três diferentes tipos de 

relações, na etapa após 1990, de subsidiárias brasileiras de empresas 

estrangeiras. Estas podem se comportar como braço operacional da matriz; 

com relativa autonomia; e como centro de competências. 

No primeiro tipo (subsidiária como braço operacional) os processos de decisão 

são centralizados na matriz. As subsidiárias do tipo dois detêm determinado 

grau de autonomia o que lhes permite gerenciar seus recursos financeiros. O 

terceiro tipo (centro de competências) caracteriza-se por ser o mais 
                                                 
8 Na pesquisa dos autores foram investigadas empresas em diversas fases de 
internacionalização, incluindo aquelas que não possuem unidades produtivas no exterior. 
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independente em relação à matriz; as subsidiárias têm autonomia para 

tomarem decisões sobre seus negócios locais. 

Analisando duas empresas líderes brasileiras atuantes na indústria 

automobilística, Rocha e Arkader (2004) investigaram as distintas trajetórias 

estratégicas que elas tomaram em virtude da reestruturação que ocorreu com a 

abertura econômica no Brasil e suas conseqüências. Ambas as empresas eram 

de controle familiar, entretanto uma delas apresentava e ainda apresenta uma 

gestão profissional. A primeira empresa (Metal Leve) acabou sendo adquirida 

por uma empresa estrangeira, tornando-se subsidiária de uma multinacional. 

Segundo os autores, a alta gerência ocupou-se com problemas de rotina e não 

desenhou uma estratégia de internacionalização, além de competir em um 

mercado com concorrentes mais agressivos, enquanto a segunda (Sabó) 

reconheceu a necessidade de internacionalizar-se, percebendo que era 

necessário obter escala e presença local para permanecer competitiva nos 

anos 90. A empresa que se internacionalizou conta com unidades produtivas 

no exterior e é a líder de mercado no Brasil, além de fornecer para montadoras 

no Brasil e no exterior. 

Segundo os autores, “à medida que o mercado se globalizava, a alternativa de 

permanecer local continuou aberta apenas para as empresas muito pequenas, 

que podiam aceitar uma posição nos escalões inferiores da cadeia de 

suprimentos. Tornou-se impossível consolidar mercados de exportação, uma 

vez que as montadoras passaram a exigir cada vez mais de seus fornecedores 

que as seguissem ao redor do mundo” (ROCHA; ARKADER, 2004, p. 165). 

Apesar das especificidades da indústria automobilística, não se pode negar a 

influência da globalização nos demais mercados. Neste sentido, a 

internacionalização pode configurar-se como uma necessidade para a 

manutenção no mercado, não uma alternativa. 
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2.3 Gestão Estratégica de Operações – as funções das subsidiárias 

 

 

Para a Unctad (2000) as empresas multinacionais possuem estratégias de 

operações diversas que variam de acordo com o ambiente e os objetivos das 

matrizes. Em países onde as barreiras de comércio são significativas, 

investimentos diretos são bem-vindos e os custos de transporte são altos, a 

estratégia doméstica parece ser a mais adequada. Nessa estratégia a empresa 

aproveita o potencial doméstico, inicialmente não visa à exportação e atua de 

forma mais isolada. 

Para os países que possuem um comércio mais aberto e empresas em elos 

produtivos importantes pode ser adotada a estratégia da integração simples. A 

cooperação da multinacional, através de sua subsidiária, com empresas locais 

pode permitir incrementos de eficiência e descentralização de atividades como 

as de pesquisa e desenvolvimento.  

Em países com comércio mais aberto, com competição crescente, capacitação 

técnica, entre outros, a estratégia de integração complexa pode ser a mais 

adequada. A multinacional entra no mercado, principalmente, por meio de 

fusões e aquisições, visa uma melhor posição competitiva global, a 

incorporação de funções produtivas e tecnológicas e a participação em cadeias 

regionais. 

A instalação de subsidiárias faz parte de uma política de ampliação de 

mercado; na área de engenharia de produção, Bartlett e Ghoshal (1992 e 

2002), Dunning (1994), Birkinshaw e Morrison (1995) e Ferdows (1997a, 

1997b) desenvolveram importantes trabalhos relacionados à gestão estratégica 

de operações, procurando entender os objetivos da matriz no momento de 

investir no exterior a partir de uma planta produtiva. Vale ressaltar que ainda 

existem outras abordagens tais como de gestão do conhecimento e de 

competências, que não serão abordadas neste trabalho.  

A literatura sobre gestão estratégica de operações se propõe a desenvolver 

modelos/tipologias que poderiam auxiliar os executivos na gestão das unidades 

produtivas localizadas no exterior e na coordenação destas unidades por parte 

da matriz. Esta literatura ganha importância, pois as atividades de produção 
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têm se tornado cada vez mais complexas, e é preciso compreender que o 

sistema de produção não é mais composto por um sistema de uma única 

fábrica, mas sim, por uma rede internacional de produção (GEREFFI, 1994; 

ERNST; KIM, 2002; STURGEON, 2002; SHI, 2003). Neste sentido, a relação 

entre a matriz e suas subsidiárias, as relações com fornecedores e mesmo 

entre as diferentes unidades produtivas de uma empresa merecem um olhar 

crítico. 

Segundo Uhlenbruck (2004), a competição global acontece no âmbito das 

subsidiárias que realizam diversas funções críticas dentro da multinacional e 

desenvolvem suas próprias iniciativas. Por esta razão, a multinacional deve 

adotar estrutura e organização que respondam as demandas divergentes do 

novo ambiente de competição (BARTLETT; GHOSHAL, 2002). 

Schmid e Schurig (2003) ressaltaram que, no passado, a realização de 

investimento direto estrangeiro visava à penetração em novos mercados, a 

obtenção de matéria-prima e mão-de-obra mais baratas e que os recursos mais 

importantes (tecnologia e P&D para o desenvolvimento de novos produtos) 

ficavam concentrados no país sede; a teoria do ciclo de vida do produto 

apresentada por Vernon representa bem esta linha de raciocínio. Contudo, 

atualmente, as subsidiárias são fundamentais para a assimilação de recursos, 

competências e capacidades dispersas geograficamente e integrá-los na 

multinacional, podendo, inclusive, servir como fonte de novas tecnologias e 

desenvolvimentos para a empresa. As empresas com unidades produtivas 

espalhadas pelo mundo podem, inclusive, dispersar a atividade de P&D, 

utilizando subsidiárias, alianças estratégicas com empresas e centros de 

pesquisa (VON ZEDWITZ, 2005) como fonte de conhecimento. Neste sentido, 

a realização de P&D fora do país de origem da empresa faz parte do processo 

de globalização e contribui para a entrada em novos mercados (CHIESA, 

2000). A pesquisa de campo realizada neste estudo apresenta dados que 

seguem nesta direção.  

Com a internacionalização da produção e a constituição de redes 

internacionais de produção, Shi (2003) propõe que o sistema de produção atual 

deve ser construído em cima de quatro pilares: cadeia de valor e suprimento; 

internacionalização da produção; alianças estratégicas e um processo de 
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síntese. Para o autor, o sistema de produção deve ser definido ao longo da 

cadeia de valor e de suprimentos, visando à obtenção de vantagens 

competitivas. Neste sistema, a produção deve levar em conta a expansão 

geográfica, a evolução do processo de internacionalização e a integração 

cultural. O espectro de colaboração incluindo a coordenação intra-firma e a 

cooperação entre empresas deve ser avaliado9. Por fim, o processo de síntese 

significa que os três elementos anteriormente citados não podem trabalhar de 

forma independente em um ambiente de competição global. Cabe investigar 

se, de fato, esta coordenação intra-firma ocorre ou se as subsidiárias podem 

trabalhar como unidades independentes da matriz.  

Como bem observaram Khurana e Talbot (1998), as subsidiárias competem 

com múltiplas prioridades, afetando os modelos de internacionalização. Em 

função disto, os autores desenharam um quadro explicativo com as antigas e 

novas realidades para a definição das funções estratégicas das subsidiárias, 

conforme pode ser visualizado na Tabela 2.4, a seguir. 

                                                 
9 A constituição de redes globais de produção foi analisada por Ernst e Kim (2002). Para os 
autores, os efeitos da globalização também podem ser observados pelo crescente aumento 
dos fluxos internacionais de comércio e pela existência de cadeias globais de fornecimento e 
de distribuição. O processo de globalização – que envolve a liberalização dos mercados, o 
desenvolvimento das tecnologias digitais (convergência digital) e a intensificação das pressões 
competitivas – tem impacto na organização das empresas, influenciando a definição das 
funções das subsidiárias. A base deste processo é a pressão das empresas detentoras de 
marcas e conhecimentos por competitividade da sua rede, o que requer a absorção de 
conhecimento por parte das empresas fornecedoras locais. 
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 Modelos Antigos 
(Vernon e Uppsala)  

Novos Modelos 

Pontos de 
Análise 

Acesso ao mercado local (relativo à 
localização da unidade) 

Acesso aos mercados (local, regional 
ou global) 

 Acesso a matéria-prima, poucas 
habilidades e baixo custo de mão-
de-obra 

Acesso a matéria-prima, capacidade de 
produção, diversas habilidades da 
mão-de-obra 

  Influência da rede (dentro da empresa 
e com clientes e fornecedores) 

Suposições 
Implícitas 

Governo neutro Governo participa ativamente na 
definição de qual, como e onde os 
produtos são feitos e vendidos 

 Desejo dos consumidores é 
“sofisticado” em países 
desenvolvidos e “não sofisticado” 
em países menos desenvolvidos 

Muitos países possuem, ao mesmo 
tempo, consumidores “sofisticados” e 
“não sofisticados”  

 Alta habilidade e alto custo em 
países desenvolvidos e pouca 
habilidade e baixo custo em países 
menos desenvolvidos 

Grande número de pessoas com alta 
habilidade é encontrado em países 
menos desenvolvidos e grande número 
de pessoas com baixa habilidade é 
encontrado em países desenvolvidos 

 Adaptações tecnológicas 
acompanhando o modelo previsto 

Adaptação de produtos e processos 
tecnológicos podem dar saltos 

 Competição não é um fator crítico 
para a definição da função da 
subsidiária 

Dinâmica competitiva global deve ser 
considerada na definição das funções 
das subsidiárias e afeta a realização 
destas funções 

 Multinacionais centralizadas: matriz 
controla conhecimento e 
informação 

Multinacionais são redes de 
capacidades distintas 

 Ciclo de vida do produto é longo o 
suficiente para que o modelo de 
internacionalização se manifeste 

Ciclo de vida do produto é 
extremamente curto 

Previsões 
Teóricas e 
Realidades 

Inovação na sede (P&D em países 
desenvolvidos) 

Faz P&D principalmente, mas não 
exclusivamente, no país sede 
(desenvolvido ou menos desenvolvido) 

 Uso de processos tecnológicos 
sofisticados na sede, operações 
intensivas em mão-de-obra e baixa 
tecnologia em países menos 
desenvolvidos e transferência de 
tecnologia madura para estes 
países 

Uso de processos tecnológicos 
sofisticados na sede e nas subsidiárias 

 Tratamento isolado das subsidiárias 
ou como integrantes de uma cadeia 
vertical 

Tratamento das subsidiárias como 
parte de uma cadeia de valor 

 Venda de produtos recentemente 
desenvolvidos e sofisticados no 
país sede e produtos simples e 
maduros em países menos 
desenvolvidos 

Venda de produtos recentemente 
desenvolvidos e sofisticados no 
mercado “global”  

Fonte: Adaptado de Khurana; Talbot (1998) 

Tabela .2.4 – Antigas e Novas Realidades para a Definição das 

Funções Estratégicas das Subsidiárias 
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A síntese elaborada pelos autores retrata as análises feitas em cima de teorias 

considerando os movimentos ocorridos na economia mundial, o que implica em 

novas formas de alinhamento entre a matriz, suas subsidiárias e demais 

fornecedores em decorrência das alterações na participação dos governos, na 

mundialização dos produtos e das necessidades dos consumidores e, 

principalmente, das novas realidades impostas às empresas multinacionais. 

Considerando os elementos destacados pelos autores vale comentar: 

Quanto aos “Pontos de Análise”: 

 A definição da localização de uma nova subsidiária passa pela análise 

de quais mercados esta unidade poderá atender; os novos modelos 

consideram que as empresas estabelecem regiões de negócios. 

 Muito mais do que mão-de-obra com custo inferior, as empresas podem 

ir “além mar” para adquirir conhecimentos e estabelecer relações-chave 

com empresas produtoras e/ou detentoras de conhecimento e marca. 

 Os novos modelos entendem que as diversas unidades de uma 

empresa, seus clientes e fornecedores podem funcionar como redes 

para ganharem escala, rapidez e troca de conhecimentos, por exemplo. 

Quanto às “Suposições Implícitas”: 

 O governo pode assumir o papel de condutor de investimentos no 

momento em que, através da tributação, negocia o percentual de 

conteúdo local em determinados produtos. 

 A idéia de que apenas nos países desenvolvidos são comercializados 

produtos “sofisticados” não reflete a realidade. Os produtos podem ser 

globais e destinados para públicos “mais e menos sofisticados” nos 

diferentes mercados. 

 A realidade mostra que a mão-de-obra “pouco” e “muito” qualificada é 

encontrada em diferentes países e seus custos também podem ser bem 

variados, inclusive por conta da demanda. 

 As mudanças de paradigma refletem os saltos tecnológicos encontrados 

nas mais variadas indústrias. Este elemento também influencia o ciclo 

de vida dos produtos. 
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Nas “Suposições Implícitas” dois pontos merecem especial destaque; a 

discussão sobre a consideração da dinâmica competitiva global para a 

definição das funções estratégicas das subsidiárias e a visão de que 

multinacionais se comportam como redes de empresas com capacidades 

distintas. Estes pontos são relacionados com o fato das subsidiárias receberem 

tratamento como integrantes de uma cadeia de valor (apontado na Tabela 2.3 

como “Previsões Teóricas e Realidades” dos “Novos Modelos”). 

Os autores Khurana e Talbot (1998), ao destacarem estas modificações nas 

diferentes teorias nos remetem as observações de Chandler (1962) a respeito 

da grande firma, aquela que centralizava todo o processo – desde a produção 

da matéria-prima, a manufatura, atividades de pesquisa, etc. – correndo o risco 

de gerar ineficiências, e a firma verticalmente integrada, que descentraliza suas 

funções em unidades divisionais, permitindo a eliminação ou redução das 

ineficiências inerentes à grande firma.  

A firma verticalmente integrada controla todo o processo, a partir do 

denominado “escritório central”. A função deste escritório é permitir a 

descentralização da firma com a coordenação das várias etapas do processo, 

disponibilizando os recursos necessários para cada uma das atividades. Neste 

sentido, as empresas multinacionais que produzem de forma verticalizada se 

comportam como as firmas verticalmente integradas (multidivisionais) de 

Chandler. 

Quanto às “Previsões Teóricas e Realidades”: 

 A atividade de inovação vem sendo amplamente discutida. Conforme 

veremos nos casos analisados, ela pode ser desenvolvida na matriz, nas 

subsidiárias, em ambas as unidades e mesmo em parceria com 

fornecedores e clientes. O fato é que não existe um modelo a ser 

seguido. 

 As tecnologias utilizadas podem variar entre a matriz e as subsidiárias e 

mesmo entre as subsidiárias, de acordo com a sua função estratégica 

para a corporação. 

 As subsidiárias podem ser consideradas como parte de uma cadeia de 

valor, mas é importante apontar que também podem ser tratadas como 
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unidades de produção independentes e mesmo como unidades que 

replicam a matriz, bem como unidades produtoras mundiais, no modelo 

de fornecimento para todas as unidades da empresa. 

 O lançamento de produtos pode ocorrer de forma simultânea em 

diversos mercados, mas também pode ser destinado a um mercado em 

específico. Desta forma, também aqui não é possível determinar um 

padrão de comportamento de decisão. 

Para Tseng; Yu e Seetoo (2002), a subsidiária não é apenas uma parte da 

empresa multinacional. Ela também estabelece relações no mercado local, e 

assim se faz necessário compreender as relações entre a matriz e as 

subsidiárias, as relações entre as subsidiárias e entre essas e os agentes 

externos (clientes; fornecedores; distribuidores; concorrentes e governo). 

Seguindo esta linha, Araújo e Rezende (2003), colocam que a evolução da 

subsidiária é afetada pela combinação de relacionamentos, envolvendo 

agentes internos e externos, alguns inseridos no mesmo espaço geográfico, 

enquanto outros operam em contextos externos; tais como relações com outras 

subsidiárias que atuam em diferentes países e mesmo relações com empresas 

– clientes e fornecedores, por exemplo – localizados em outros países, como 

os fornecedores globais da empresa. 

O primeiro tipo de relacionamento observado por Araújo e Rezende (2003) 

trata dos agentes externos, que estão inseridos em outras redes que podem 

atuar em diversos territórios. O segundo tipo é a relação matriz-subsidiária, que 

é normalmente caracterizada pelo controle que a matriz faz de recursos e da 

coordenação do desenvolvimento das subsidiárias. O último tipo de 

relacionamento diz respeito às relações da subsidiária em análise e as demais 

unidades da multinacional, considerando que uma subsidiária líder10 pode 

influenciar o desenvolvimento das demais subsidiárias. No decorrer do trabalho 

veremos que não há subsidiária lead, conforme a definição de Ferdows 

(1997a), mas sim, unidades que apresentam algumas características desta 

categoria de unidade produtiva. 

                                                 
10 A subsidiária líder é aquela que possui maior autonomia em relação à matriz, entre outras 
características. Conforme a tipologia de Ferdows (1997a), que será discutida posteriormente, é 
a subsidiária lead. 
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Assim, a evolução da subsidiária é dependente do conhecimento desenvolvido 

e transferido por outras empresas – matriz e demais subsidiárias, (REZENDE, 

2006). Estes elementos tendem a indicar a existência de algum tipo de 

hierarquia, em que o desenvolvimento de uma das empresas afeta as demais. 

Ainda, para Rugman e Verbeke (2001), os estudos da relação matriz-

subsidiárias devem, também, prestar atenção ao processo de criação e difusão 

do conhecimento dentro das multinacionais, indo além da investigação das 

funções de cada subsidiária. Ressaltando que quando existem competências e 

capacidades em uma subsidiária, a matriz deve ser capaz de difundi-las para 

as demais. 

Em contraposição com esta última colocação dos autores, é possível também 

imaginar que determinada subsidiária detenha um conhecimento que não é 

utilizado pelas demais, a difusão do conhecimento é decorrência da 

necessidade de sua aplicação. Ou mesmo que a difusão do conhecimento não 

ocorra via matriz, mas pela própria subsidiária detentora / geradora do mesmo.  

A Figura 2.1 mostra os diferentes tipos de relacionamentos, comentados 

anteriormente, que afetam a trajetória das subsidiárias, conforme proposta de 

Araújo e Rezende (2003), e que variam de acordo com o ambiente (local) de 

atuação de cada subsidiária. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Araújo; Rezende (2003) 

Figura 2.1 – Tipos de relacionamentos que afetam a evolução das subsidiárias 

 

Após a proposta deste conjunto de relacionamentos que influencia a evolução 

da subsidiária, Rezende (2006) sugeriu que a internacionalização apresenta 
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elementos de independência e interdependência das subsidiárias. Segundo o 

autor, a independência é a autonomia da subsidiária para desenvolver 

atividades que transcendem o espaço onde a unidade estava inicialmente 

inserida. Por sua vez, a interdependência é a condição da subsidiária de contar 

com produtos ou atividades, como P&D, por exemplo, de outras subsidiárias da 

empresa para melhor executar as suas atividades. 

Desta forma, a hierarquia está relacionada com o grau de autonomia de cada 

unidade, em relação à matriz e às demais subsidiárias, combinando a 

independência e interdependência das subsidiárias e da matriz. A hierarquia 

não tem sentido único, isto é, da matriz para as subsidiárias, ela existe também 

entre as subsidiárias, daí decorrem os diferentes graus de autonomia entre as 

subsidiárias. 

A seguir, estão apresentadas algumas das tipologias que distinguem as 

diferentes subsidiárias de acordo com suas funções estratégicas. 

 

 

2.3.1 Funções Estratégicas das Subsidiárias, Autonomia e Mecanismos de 
Gestão 

 

 

Khanna e Palepu (2006) bem observaram que muitas multinacionais são 

relutantes em confeccionar estratégias para cada um dos mercados em 

desenvolvimento os quais operam, principalmente se o mercado é pequeno e 

de risco. Estas empresas acreditam ser custoso e incômodo modificar seus 

produtos, serviços e formas de comunicação de acordo com as preferências 

locais. 

Para os autores existem diferentes tipos de consumidores. O global, que 

deseja produtos similares aos comercializados nos países desenvolvidos e está 

disposto a pagar os mesmos preços. Glocal, consumidor que demanda 

produtos próximos aqueles comercializados nos países desenvolvidos e está 

disposto a pagar quase os mesmos preços. Local, aquele que deseja produtos 

com qualidade e preços locais. Por fim, consumidor Base-inferior, disposto a 
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pagar o menor preço possível. Com consumidores e ambientes diferentes é 

razoável pensar que as diferentes localidades onde se encontram as 

subsidiárias mereceriam diferentes estratégias. 

Como veremos, diversos autores observaram a forma de atuação das 

multinacionais com enfoque nas atribuições principais das subsidiárias, com 

base nesses estudos propuseram tipologias com o intuito de explicar as 

funções estratégicas das subsidiárias. 

Para Bartlett e Ghoshal, as empresas que possuem unidades produtivas no 

exterior podem ser categorizadas de acordo com a competência presente na 

subsidiária (tecnologia, produção, marketing, etc.) e a importância, para a 

estratégia global da multinacional, do ambiente em que a subsidiária atua 

(BARTLETT; GHOSHAL, 1992). Com base em sua pesquisa, os autores 

estabeleceram quatro tipos de empresas: as multinacionais; as globais; as 

internacionais e as transnacionais, conforme segue:  

A empresa global assume que a escala e a liderança por custos são as 

principais fontes de vantagem competitiva. Espera-se que o custo e a 

qualidade sejam suficientes para que os clientes aceitem produtos 

padronizados. 

Já a empresa multinacional considera a diferenciação como a principal forma 

de aprimorar o desempenho. Por sua vez, a empresa internacional utiliza as 

inovações geradas na matriz buscando reduzir custos e/ou aumentar receita. 

Este tipo de organização permite que as subsidiárias escolham os produtos e 

processos, modificando-os de acordo com as condições locais. 

Enquanto a empresa transnacional busca a eficiência como meio de alcançar a 

competitividade global, reconhece a receptividade local como ferramenta para 

obter flexibilidade nas operações internacionais. As inovações são 

consideradas resultado do processo de aprendizado organizacional que 

engloba todos os membros da companhia. 

Segundo os autores, as empresas que se expandiram no período anterior à 

Segunda Grande Guerra adotaram o padrão das empresas multinacionais. 

Após este período o tipo de configuração que dominou foi o das empresas 

internacionais e no início da década de 80 o modelo global foi o mais utilizado. 
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Para os anos 90, Bartlett e Ghoshal consideravam a configuração transnacional 

a ideal para as empresas que pretendiam se expandir; incentivando a 

integração entre matriz e subsidiárias e as atividades de inovação nas 

subsidiárias. 

A Tabela 2.5, a seguir, resume as características dos quatro tipos de 

empresas, conforme a proposta dos autores. 

 

Característica Multinacional Global Internacional Transnacional 
Configuração de 
ativos e recursos 

Descentralizada e 
auto-suficiente em 
nível nacional 

Centralizada e 
em escala 
global 

Fontes de 
competências 
básicas 
centralizadas e 
demais 
descentralizadas 

Dispersa, 
interdependente e 
especializada 

Papel das 
subsidiárias 

Explorar as 
oportunidades 
locais 

Implementar 
as estratégias 
da matriz 

Adaptar as 
competências da 
matriz 

Contribuição de 
forma diferenciada 

Desenvolvimento 
e difusão do 
conhecimento 

Conhecimento 
desenvolvido e 
mantido em cada 
subsidiária 

Conhecimento 
desenvolvido 
e mantido na 
matriz 

Conhecimento 
desenvolvido na 
matriz e 
transferido para as 
subsidiárias 

Conhecimento 
desenvolvido em 
conjunto e 
compartilhado com 
as subsidiárias 

Fonte: Adaptado de Bartlett; Ghoshal (1992) 

Tabela 2.5 – Características das Empresas Multinacionais, Globais, Internacionais e 

Transnacionais 

 

Ainda segundo Bartlett e Ghoshal (1992), nas empresas globais, multinacionais 

e internacionais o papel da subsidiária é limitado às atividades do seu 

ambiente, a matriz é que desempenha o papel de coordenar as subsidiárias de 

forma única e tomar decisões que afetam todas as suas unidades. Mas a 

empresa transnacional busca a competitividade global com a administração de 

custos e receitas de forma simultânea, além de considerar que a inovação 

pode vir de várias partes da empresa. 

Portanto, a questão não é centralizar ou descentralizar, mas sim, tomar 

decisões seletivas. A transnacional centraliza alguns recursos na matriz, outros 

fora, em alguma subsidiária e, ainda, distribui outros entre suas diversas 

subsidiárias. Desta forma, a distribuição de bens e recursos pode ser 

representada por uma rede integrada. A empresa transnacional “... cria uma 
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diferenciação sistemática de papéis e responsabilidade em partes diferentes da 

organização” (BARTLETT; GHOSHAL, 1992, p 89). 

Entretanto, os autores assumem que existe o risco da empresa transnacional 

tornar-se dispersa demais para ser competitiva, interdependente demais para 

ser flexível e complexa demais para desenvolver a capacidade de aprendizado. 

Justamente a característica apontada como “risco” da empresa transnacional é 

a que parece ser aquela que retrata a realidade. Cabe verificar se é possível 

separar as empresas nestas categorias (global, multinacional, internacional e 

transnacional), considerando as características levantadas pelos autores, ou se 

as empresas têm formas diferentes de administrar suas subsidiárias, o que se 

aproximaria mais das características da empresa “transnacional”. 

Posteriormente, Bartlett e Ghoshal (2002) propuseram uma tipologia que 

relaciona a importância estratégica do ambiente onde a subsidiária se encontra 

e o nível local de recursos e capacidades disponíveis. A matriz faz a análise do 

local da subsidiária e dos recursos disponíveis para determinar as atribuições 

da unidade no exterior. De acordo com as competências em tecnologia, 

produção, marketing, e outros, as subsidiárias podem ser classificadas em 

relação à matriz em quatro categorias: strategic leader, contributor, 

implementer e black hole. 

O nível mais alto é strategic leader, que caracteriza-se por ser uma subsidiária 

com alta competência interna, localizada em mercado estratégico para a 

companhia, que detém a liberdade de desenvolver e implementar estratégias. 

Neste sentido esta subsidiária atua em mercados significativos para a 

companhia e possui recursos e capacidades para desenvolver novas 

estratégias. 

A subsidiária contributor possui alto nível de recursos e capacidades para 

empregar em novas estratégias, contudo não conta com o apoio da matriz. Isto 

significa que a subsidiária atua em um mercado que não tem tanta importância 

na ótica da matriz. 

Já as subsidiárias implementer são aquelas que não atuam em mercados 

relevantes para a companhia e tampouco possuem alto nível de recursos e 

capacidade. Segundo os autores, estas empresas representam a maioria das 
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subsidiárias, principalmente em países em desenvolvimento. Entretanto, as 

subsidiárias categorizadas como implementer possuem o papel importante de 

apropriar-se de economias de escala e escopo.  

A última classificação proposta é a black hole, subsidiária que atua em 

mercado considerado de grande importância para a matriz, contudo não tem os 

recursos e as capacidades para desenvolver e implementar as estratégias 

necessárias para ampliar sua presença. Neste caso, a unidade acaba 

passando por dificuldades para manter-se neste mercado. 

Apesar de considerarmos relevante o trabalho de categorizar as subsidiárias, 

cabe destacar que a tipologia proposta separa as unidades por atuarem em 

mercados mais ou menos importantes para a empresa, sendo que do nosso 

ponto de vista poderia ser substituído por mercados locais, regionais ou 

globais, por exemplo. Mais uma consideração pode ser feita, os autores 

colocam a subsidiária black hole como unidade que atua em mercado relevante 

para a empresa, desta forma, não faz sentido a mesma não receber os 

recursos necessários para o seu pleno desenvolvimento e exploração do 

mercado. 

Além da tipologia proposta por Bartlett e Ghoshal (1992 e 2002), o estudo 

também elencou outros autores que desenvolveram classificações para 

subsidiárias. Birkinshaw e Morrison (1995) propuseram uma tipologia de 

subsidiárias a partir da revisão de literatura. A categorização por eles proposta 

contempla os pontos principais dos estudos de diversos autores. 

Estes autores separam as subsidiárias em três categorias: local implementer; 

specialized contributor; e world mandate. A categoria local implementer reúne 

as unidades com escopo geográfico limitado, que atuam normalmente em um 

único país. É como uma réplica da matriz, mas com as atividades de maior 

valor integradas globalmente. A função principal da local implementer é adaptar 

os produtos ao mercado local. 

As subsidiárias categorizadas como specialized contributor apresentam alguma 

expertise em funções específicas, contudo, as funções/atividades são 

coordenadas com as atividades de outras subsidiárias. As subsidiárias 



 

 

37

 

atuariam de forma complementar, possuem capacidade para ir além da 

adaptação do produto ao mercado local. 

Na categoria world mandate estão às subsidiárias que atuam de forma mais 

próxima a matriz, trabalhando no desenvolvimento e na implementação de 

estratégias. Estas unidades possuem a responsabilidade sobre uma linha de 

produtos, tomando decisões de forma independente. As atividades são 

integradas por todo o mundo, entretanto, a gestão é feita na subsidiária 

responsável pela linha. Para tanto, a subsidiária deve apresentar altos níveis 

de expertise e de recursos. 

Para Dunning (1994), as subsidiárias podem atender a quatro tipos diferentes 

de investimento direto; são eles: resource-seeking; market-seeking; efficiency-

seeking; e strategic asset-seeking. A empresa matriz pode instalar uma 

subsidiária com o objetivo principal de utilizar os recursos naturais e humanos 

do país (resource seeking). O ponto principal desta decisão são as vantagens 

locacionais. Por outro lado, se a escolha for determinada pelo acesso a um 

mercado doméstico importante, isto significa acesso a canais de distribuição, 

proximidade com o mercado, custos de recursos e transporte. O componente-

chave é o mercado para onde a produção se destina – estratégia de market-

seeking.  

A estratégia tipo efficiency-seeking procura racionalizar os recursos, aproveitar 

as economias de especialização do país; define a produção das diferentes 

subsidiárias (quando for o caso) e permite o comércio intra-firma. Enquanto a 

strategic asset-seeking tem objetivos mais amplos, tais como, a matriz enxerga 

a subsidiária como peça importante na estratégia regional e global da empresa. 

Procura unir a subsidiária em redes estrangeiras para adquirir vantagens de 

tecnologia, mercado e capacidade organizacional. 

As duas primeiras classificações de Dunning buscam inserir a subsidiária no 

mercado local e respondem à motivação de um processo inicial de 

internacionalização. Enquanto as duas últimas pretendem solidificar e ampliar a 

participação da empresa no mercado, sendo características de empresas que 

têm uma atuação internacional maior e que procuram através do investimento 

direto estrangeiro aumentar a eficiência e as vantagens de propriedade.  
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Todo este processo de competição global tem aumentado a atenção das 

empresas multinacionais sobre a gestão da interação e interdependência entre 

as subsidiárias, localizadas em diferentes países. Desta forma, espera-se que 

as teorias que tratam da gestão das subsidiárias possam explicar as complexas 

relações entre matriz e subsidiárias (TSENG; YU; SEETOO, 2002). 

Neste sentido, a compreensão da função de cada subsidiária e a gestão das 

subsidiárias é fundamental. Para Vereecke e Van Dierdonck (2002), a definição 

da atribuição de uma subsidiária é decorrência do ambiente onde a mesma se 

localiza e da evolução da empresa. O tamanho da unidade produtiva, suas 

capacidades, equipamentos e grau de autonomia compõem o conjunto de 

decisões que define a atuação de cada subsidiária. Incluindo também a sua 

localização, que é determinada, entre outros fatores, pelo custo do terreno, 

acesso a portos e rodovias e existência de instituições de ensino.  

A definição da função estratégica de cada subsidiária deve considerar o 

objetivo determinado pela matriz para toda a empresa, as condições de 

atuação/competição de cada unidade, o ambiente e os recursos disponíveis em 

cada local. 

Para que os diferentes tipos de subsidiárias possam executar as atribuições 

dadas a eles é necessário que estas atribuições sejam compatíveis com o grau 

de autonomia em decisões de gestão. E mais ainda, que a matriz possua 

mecanismos de gestão e ferramentas de controle adequadas para as 

diferentes subsidiárias. Em nossa pesquisa bibliográfica verificamos que é 

possível estabelecer o alinhamento relacionando os trabalhos de Ferdows 

(1997a), Maritan et. al (2004) e Tseng et. al (2002). A seguir os referidos 

trabalhos serão discutidos. 

A tipologia proposta por Ferdows (1997a) define vantagens de localização 

como a razão estratégica para o estabelecimento e a exploração de 

subsidiárias. Esta tipologia oferece uma perspectiva interessante sobre a 

configuração de subsidiárias, constituindo-se como modelo que mapeia, 

analisa e avalia a configuração das subsidiárias (VEREECKE; VAN 

DIERDONCK, 2002). 
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Ferdows (1997a) e Maritan et. al (2004) procuram compreender a função das 

subsidiárias e a sua relação com a matriz. Ambos os trabalhos enxergam como 

fundamental a existência de um alinhamento entre a forma como as 

subsidiárias são geridas e o que é necessário para promover a integração das 

particularidades de cada uma das unidades, objetivando assim, obter maiores 

benefícios do conjunto das subsidiárias.  

Para Ferdows (1997a) as subsidiárias atuam no sentido de tirar maiores 

vantagens dos recursos locais onde estão instaladas: acesso a baixo custo; 

proximidade do mercado; utilização de recursos tecnológicos locais. Na 

dimensão acesso a baixo custo, o principal elemento analisado é o baixo custo 

do trabalho, seguido de matérias-primas e energia baratas. A proximidade do 

mercado permite a redução dos custos financeiros e riscos nas transações, 

evitando barreiras comerciais. Enquanto o uso de recursos tecnológicos 

considera a proximidade com universidades, centros de pesquisa e 

fornecedores e competidores sofisticados. 

O autor propõe uma seqüência para a subsidiária assumir atividades 

estratégicas, conforme Figura 2.2. Em sua tipologia separa as subsidiárias em 

seis tipos: offshore factory; source factory; server factory; contributor factory, 

outpost factory e lead factory. Cada um destes tipos deve atender a diferentes 

necessidades da empresa mãe e a tendência é a evolução das unidades em 

direção a posição lead. 
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Fonte: Ferdows (1997a) 

Figura 2.2 – Caminho para Funções Estratégicas Superiores 

 

Assim, de acordo com o autor, as subsidiárias iniciam suas atividades com 

funções de offshore ou source. Com o passar do tempo, caso a subsidiária 

mantenha-se com a função original, que implica na existência de pouca 

competência local, a produtividade da unidade tende a cair. Esta subsidiária 

passa então a contribuir muito pouco para a empresa como um todo, perdendo 

oportunidades de se beneficiar das vantagens e do conhecimento local 

(VEREECKE; VAN DIERDONCK, 2002). 

Concordamos com os itens apontados para a classificação das subsidiárias, 

entretanto discordamos que as unidades tendem a “caminhar” na direção de se 

tornarem subsidiárias lead, mas sim que ocupam diferentes posições dentro do 

leque de unidades que a corporação possui. Mais ainda, a definição da posição 

da subsidiária é determinada pela matriz. Na estrutura da firma multidivisional 

de Chandler (1962), a matriz controla todo o processo, descentraliza as 

funções e coordena as diversas unidades da empresa, neste sentido, não é 

possível encontrarmos subsidiárias com todas as características da unidade 

lead de Ferdows. 
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Para Ferdows (1997a), a subsidiária offshore factory busca baixo custo de 

mão-de-obra e de outros fatores, que se traduzam em baixo custo de 

produção. A responsabilidade deste tipo de subsidiária limita-se a obter custo 

de produção baixo para determinados produtos, que serão exportados. Os 

gestores desta categoria de subsidiárias devem apenas seguir as instruções e 

os métodos enviados pela matriz. O desenvolvimento de novos produtos, 

processos e tecnologia não são realizados localmente. 

Assim como a offshore, a source factory também tem a função de produzir a 

baixo custo, contudo possui expertise e recursos para desenvolver e produzir 

produtos para o mercado global. Os gestores deste tipo de subsidiária 

possuem autonomia em questões relativas à área de produção, como escolher 

seus principais fornecedores, planejarem a produção e mudanças de 

processos. 

A server factory atende a um mercado nacional ou regional, procura locais 

onde tarifas e custos de logística, entre outros, são mais baixos. A autonomia e 

competência dos gestores locais continuam limitadas. Já a contributor factory, 

que também serve a um determinado mercado nacional, assume a 

responsabilidade por adaptar produtos e melhorar processos. 

A outpost factory tem por função adquirir habilidades e conhecimento 

necessários para empresa. Localiza-se onde há fornecedores competentes, 

empresas concorrentes, clientes e laboratórios de pesquisa. Por fim, a lead 

factory, subsidiária com habilidades e conhecimentos para inovar, 

desenvolvendo novos produtos, processos e tecnologias para toda a empresa. 

Os gestores detêm poder de decisão sobre escolha de fornecedores e 

participação em projetos com fornecedores. 

Mais uma vez consideramos fundamental fazer uma observação quanto à 

tipologia, do nosso ponto de vista a definição de subsidiária lead não reflete a 

realidade. Nossa argumentação vai ao sentido de definir a unidade lead como 

aquela que busca tecnologia, que participa de projetos seja com clientes, seja 

com fornecedores, tem condições de distribuir conhecimentos, mas não realiza 

todas estas atividades de forma autônoma da matriz.  
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Maritan et. al (2004) aprofundaram a metodologia proposta por Ferdows 

(1997a), investigando a função das subsidiárias e o grau de autonomia de 

decisão. Os autores investigaram se existe alinhamento entre o grau de 

autonomia sobre as decisões e a função da subsidiária. Partem do pressuposto 

de que unidades com diferentes funções têm diferentes graus de autonomia, e 

construíram um quadro relacionando a tipologia de Ferdows com a extensão de 

atividades técnicas realizadas em cada um dos tipos de subsidiárias, tais como: 

proposição em design de produto e design de processo e mudanças nestes 

processos, como pode ser visualizado na Figura 2.3. As flechas indicam a 

intensidade de realização de atividades técnicas. 

 

Motivação Principal para a Instalação da Subsidiária  

Acesso a Baixo Custo de 
Produção 

Uso de Recursos 
Tecnológicos Locais 

Proximidade dos Mercados 

LEAD CONTRIBUTOR

Acesso a: 

 

Acesso a: 

 

Tecnologia local 

Trabalho qualificado 

Infra-estrutura avançada  

 

 

Mercados importantes 

Consumidores chaves 

SOURCE 
Acesso a: 

 

Baixo custo do trabalho 

Matéria-prima 

Energia 

Fornecedores chaves 

 

OFF-SHORE OUTPOST SERVER

Fonte: Adaptado de Ferdows (1997a) e Maritan et. al (2004) 

Figura 2.3 – Funções das diferentes plantas 

 

As subsidiárias off-shore fabricam produtos e componentes que requerem 

poucos conhecimentos técnicos. Nestas unidades não existe o trabalho de 

engenharia. Por sua vez, as unidades source, que também se utilizam das 

vantagens de localização de baixo custo de produção, possuem conhecimentos 

técnicos e de gestão mais sofisticados, uma vez que tendem a se especializar 

na produção de determinados produtos e componentes para o mercado global 

ou a utilizar processos de produção específicos. 
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As unidades server possuem relativo grau de conhecimento técnico, além de 

maior autonomia sobre o fluxo de material e informação, quando comparada às 

off-shore, tornando-se receptivas as necessidades do mercado local. Já as 

subsidiárias contributor possuem maior conhecimento técnico e de gestão para 

desenvolver e transferir know-how dentro da unidade, sendo capazes de 

adaptar produtos e processos. 

As subsidiárias outpost, estabelecidas em lugares que permitem o acesso à 

tecnologia local, não possuem uma gestão capaz de desenvolver as 

informações e conhecimentos adquiridos. Desta forma, é sua função passá-los 

as demais unidades da empresa. Por fim, as subsidiárias lead, além de coletar 

informações, têm capacidades para inovar, possuindo maior grau de 

conhecimentos técnico e de gestão. 

Para relacionar o grau de autonomia nas decisões e a função da subsidiária, 

Maritan et. al (2004) estabeleceram tipos de decisões e as ações que os 

envolvem, a Tabela 2.6 apresenta os fatores decisórios analisados. Os autores 

listaram três tipos de decisões que requerem ações de gerenciamento, são 

eles: de planejamento; de produção; e de controle, sendo que para determinar 

o grau de autonomia para cada um dos fatores deve-se perguntar “quem é o 

responsável por esta decisão, a matriz ou a subsidiária?” 

 

Decisões Ações de Gerenciamento 
Tamanho da escala de planejamento da produção 
Programação da produção 
Padrão de qualidade 

Decisões de Planejamento 

Manutenção das políticas e práticas 
Fonte de matéria-prima Decisões de Produção 
Fonte de componente 

 Fonte de equipamento 
Política de recursos humanos para gestão 
Política de recursos humanos para o trabalho 
Escolha do sistema de contabilidade 
Escolha do sistema de informações gerenciais 

Decisões de Controle 

Escolha do sistema de planejamento e controle de produção 
Fonte: Maritan et. al (2004) 

Tabela 2.6 – Elementos do Grau de Autonomia de Decisão das Subsidiárias 

 

A pesquisa dos autores mostrou que nem sempre a razão que determinou a 

implantação da subsidiária é mantida com o passar do tempo, observação 
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também feita por Vereecke e Van Dierdonck (2002) e que as subsidiárias 

classificadas como lead na tipologia de Ferdows (1997a) não necessariamente 

são aquelas que apresentam maiores graus de autonomia, especialmente em 

relação a decisões de produção, como a tipologia propõe. Assim, reconhecem 

que existe uma interdependência entre a matriz e outras subsidiárias, tal qual 

também observado por Rezende (2006). 

Ainda cabe ressaltar que os autores não destacaram em nenhum dos tipos de 

decisão o processo de desenvolvimento e produção de um novo produto e o 

seu lançamento. Na indústria automobilística, por exemplo, esta decisão é 

fundamental para a atuação dos integrantes da cadeia e não apenas para as 

unidades da multinacional, no caso a montadora. A decisão pelo 

desenvolvimento de um novo produto tem forte relação com o poder ao longo 

da cadeia. 

Tseng; Yu e Seetoo (2002) apontaram que os diferentes tipos de subsidiárias 

requerem diferentes mecanismos de gestão. Após revisão da literatura, os 

autores afirmaram que em essência os mecanismos de gestão propostos pelos 

estudiosos da área são similares. Estes mecanismos de gestão são as formas 

de controle que a matriz estabelece para as subsidiárias e deveriam indicar a 

autonomia da unidade em relação à matriz. 

Na revisão realizada pelos autores foram identificados quatro tipos de 

mecanismos de gestão das subsidiárias, são eles: mecanismos de gestão 

burocráticos; gestão de pessoal; gestão de desempenho e gestão cultural. 

Assim, na proposta de Tseng; Yu e Seetoo (2002) os diferentes tipos de 

subsidiárias – isto é, unidades com funções estratégicas diferentes – requerem 

mecanismos de gestão diversos. 

Os mecanismos de gestão são caracterizados de acordo com o uso de 

determinados controles, a Tabela 2.7 apresenta os tipos de controle utilizados 

para cada um dos quatro mecanismos. 
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Mecanismo de Gestão Controles 
Relatórios periódicos 
Visitas freqüentes de pessoal da matriz 
Controle de orçamento e despesas 

Burocrático 

Aprovação da matriz para novos gastos/investimentos 
Contatos freqüentes entre subsidiárias e gestores da matriz  
Procedimentos operacionais padrão 

 Pouca delegação de autoridade aos gestores locais 
Pessoal Gestores expatriados com autoridade 

Treinamento dado pela matriz aos gestores locais 
Número de gestores expatriados 

Desempenho Controle do resultado 
Cultura da organização Cultural 
Mecanismos informais de resolução de conflito 

Fonte: Tseng; Yu; Seetoo (2002) 

Tabela 2.7 – Mecanismos de Gestão e Ferramentas de Controle 

 

Tseng; Yu e Seetoo (2002) também propuseram uma tipologia de subsidiárias 

definida de acordo com a combinação entre o nível de transação de 

conhecimento com empresas locais – agentes externos; e o nível de transação 

de conhecimento com a matriz e demais subsidiárias – agentes internos. Por 

transação de conhecimento entende-se a utilização de conhecimentos externos 

à subsidiária, que podem ser provenientes da matriz e demais subsidiárias ou 

então de agentes externos. A Figura 2.4 apresenta os três tipos de subsidiárias 

propostos pelos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Tseng; Yu; Seetoo (2002) 

Figura 2.4 – Subsidiárias - esquema baseado em transação de conhecimento 

 

Densidade da 
transação de 
conhecimento 
com empresas 
locais

Densidade da transação de conhecimento 
com a matriz e demais subsidiárias

Alto

Alto

Baixo

Baixo

Self-sufficient Operation-centered

Production-based
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Os três tipos de subsidiárias requerem os quatro tipos de mecanismos de 

gestão: burocrático, pessoal, de desempenho e cultural, entretanto, devido às 

suas diferentes características, cada subsidiária deve ser gerida pela matriz de 

forma diferenciada. A combinação das características de cada subsidiária é 

que define a intensidade do uso dos mecanismos de gestão e seus modos de 

controle. 

O modelo proposto por Tseng; Yu e Seetoo (2002) considera que para 

subsidiárias Operation-centered e Production-based, que possuem alta 

densidade de transação de conhecimento com a matriz e as demais 

subsidiárias, são necessários mecanismos de gestão burocráticos. Por sua 

vez, as subsidiárias Self-sufficient possuem alto grau de delegação de 

autoridade, isto é, de autonomia, uma vez que a densidade de transação de 

conhecimento com a matriz e demais subsidiárias é baixa. As subsidiárias Self-

sufficient requerem, especialmente, mecanismos de gestão de desempenho. 

Analisando o lado da densidade de transação de conhecimento com empresas 

locais, tem-se que as subsidiárias Operation-centered e Self-sufficient devem 

receber controle da matriz através de mecanismos de gestão cultural, por 

serem unidades que necessitam da transferência de conhecimento de 

empresas locais. Também se destaca a importância de gestores com 

afinidades com a cultura local, uma vez que as relações com agentes externos 

são vitais para as subsidiárias Operation-centered e Self-sufficient. Ainda, as 

Self-sufficient devem ser também fortemente geridas com mecanismos de 

gestão de pessoal, sendo que estas subsidiárias executam funções complexas. 

Fazendo a relação com a tipologia proposta por Ferdows (1997a), as 

subsidiárias Production-based teriam funções e autonomia similares as 

Offshore e Source; as subsidiárias Operation-centered, seriam as subsidiárias 

Server e Contributor; enquanto as subsidiárias Self-sufficient se aproximariam 

das Outpost e Lead. 

É possível elaborar um quadro que relacione o tipo de subsidiária com o grau 

de utilização dos mecanismos de gestão. A Tabela 2.8 apresenta a relação. 
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Utilização de Mecanismos de Gestão Tipos de Subsidiárias 
Burocrático Pessoal Desempenho Cultural 

Production-based 
(Offshore e Source) 

Maior Menor Menor Menor 

Operation-centered 
(Server e Contributor) 

Maior Menor Menor Maior 

Self-sufficient 
(Outpost e Lead) 

Menor Maior Maior Maior 

Fonte: Adaptado de Tseng; Yu; Seetoo (2002) 

Tabela 2.8 – Relação das Subsidiárias e a Utilização de Mecanismos de Gestão 

 

Se considerarmos os tipos de mecanismos de gestão necessários para cada 

subsidiária percebe-se que a tabela reflete o grau de autonomia das 

subsidiárias em relação à matriz e demais subsidiárias, que é maior nas 

unidades Self-sufficient, intermediário nas Operation-centered e menor nas 

Production-based. 

 

_ _ _ _ _ 

 

Resumo dos Principais Pontos do Capítulo 

No capítulo 2 discutimos diversas teorias, dando ênfase para aquelas de 

gestão estratégica de operações. O ponto principal a ser destacado é a 

importância dos elementos apontados nas tipologias apresentadas.  

As motivações para a realização de investimento direto estrangeiro, o mercado 

de destino da produção das subsidiárias, a capacidade de gerar 

desenvolvimentos, as características da mão-de-obra, o acesso a matérias-

primas, a especificidade dos ativos, entre outros fatores levantados nas 

tipologias, servem para a compreensão da tomada de decisão por parte da 

matriz de como gerir as subsidiárias. A matriz também precisa estabelecer os 

controles a serem utilizados para acompanhar as subsidiárias, que estão 

diretamente relacionados com o grau de autonomia dos gestores das unidades. 

No estudo dos casos esses elementos serão analisados. 

 



3. MODELO TEÓRICO PROPOSTO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma proposta de modelo para a compreensão 

da lógica de gestão de subsidiária que considera os elementos apontados na 

literatura e procura fazer um elo entre eles. 

Partimos dos trabalhos de Ferdows (1997a), Maritan et. al (2004) e Tseng et.al 

(2002), que apontam como elemento fundamental para a compreensão da 

função estratégica das subsidiárias a determinação da atribuição principal. 

Essa deve ser condizente com o destino da produção, o nível de transações de 

conhecimento11 e atividades técnicas que a subsidiária é capaz de executar. 

Secundariamente a matriz determina o grau de autonomia dos gestores locais 

e, de acordo com a autonomia, estabelece os mecanismos de controle. 

A figura 3.1 apresenta o esquema que relaciona os elementos que compõem o 

quadro para a determinação da função estratégica de subsidiárias, de acordo 

com a literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora. 
Figura 3.1 – Modelo de gestão a partir da literatura 

                                                 
11Em nosso trabalho, nível de transações de conhecimento significa a intensidade de troca de 
conhecimento entre as unidades da empresa e mesmo entre diferentes empresas. 
 

Matriz

Atribuição Subsidiária

Destino Produção

Nível Transações 
Conhecimento

Nível Atividades Técnicas

Grau Autonomia 
Gestores Locais

Mecanismos Gestão

Subsidiária 1

Subsidiária 2 Subsidiária n

Matriz

Atribuição Subsidiária

Destino Produção

Nível Transações 
Conhecimento

Nível Atividades Técnicas

Grau Autonomia 
Gestores Locais

Mecanismos Gestão

Subsidiária 1

Subsidiária 2 Subsidiária n



 

 

49

 

Segundo nossa proposta, a matriz determina a atribuição da subsidiária, o grau 

de autonomia dos gestores locais e os mecanismos de gestão, nessa ordem. A 

forma como as subsidiárias se relacionam também é uma decisão da matriz, 

que, em princípio, faria a análise acima explicada para cada uma das 

subsidiárias, uma vez que atendem mercados diferentes que requerem 

estratégias diversas. 

A matriz tem por objetivo que as subsidiárias tirem as maiores vantagens 

possíveis dos recursos locais onde estão instaladas e irá estabelecer a 

atribuição principal delas em função dessas possibilidades. O grau de 

autonomia é determinado pela liberdade nas ações gerenciamento de 

planejamento, de produção e de controle, quanto mais responsável a 

subsidiária for nessas decisões mais autônoma ela é. Os mecanismos de 

gestão são divididos em quatro tipos: mecanismos de gestão burocráticos; 

mecanismos de gestão de pessoal; mecanismos de gestão de desempenho e 

mecanismos de gestão cultural (TSENG; YU; SEETOO, 2002). Esses 

mecanismos são caracterizados de acordo com o uso de determinados 

controles, que podem ser traduzidos como os relatórios de acompanhamento 

exigidos pela matriz. 

Assim, o modelo proposto pretende relacionar a atribuição principal das 

subsidiárias com o grau de autonomia necessário para que as mesmas 

executem suas funções e os mecanismos de gestão utilizados pela matriz para 

coordenar as subsidiárias, a partir da caracterização das diferentes 

subsidiárias. A caracterização será feita de acordo com: a atribuição da 

subsidiária; o destino de sua produção; o grau de autonomia dos gestores 

locais; o nível de transações de conhecimento com empresas locais e com a 

matriz e demais subsidiárias; o nível de atividades técnicas que a unidade está 

apta a realizar e os mecanismos de gestão utilizados pela matriz. 

A Tabela 3.1 apresenta a proposta de alinhamento embasada na literatura, 

origem das informações, que indica a combinação esperada entre os 

elementos apresentados nas colunas. Desta forma, de acordo com as 

tipologias estudadas, se uma subsidiária tem determinada atribuição principal, 

é de se esperar que tenha determinado tipo de inserção no mercado, nível de 
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transações de conhecimento e atividades técnicas, grau de autonomia e assim 

por diante. 

A partir da discussão a respeito da atribuição e autonomia das subsidiárias 

pretendemos compreender as escolhas estratégicas das matrizes, verificando 

quais são as relações estabelecidas, a existência de um plano de coordenação 

das subsidiárias ou a gestão dessas de forma individualizada, sempre levando 

em consideração as trajetórias de cada uma das empresas analisadas. 
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Categorização 
da 

Subsidiária 

Atribuição da 
unidade 

Inserção no 
mercado 

Grau de 
autonomia dos 
gestores locais 

Nível de 
transações de 
conhecimento 

Nível de 
atividades 
técnicas 

Mecanismos 
de Gestão12 

Offshore 
 

acesso a baixo 
custo de 
produção 

principalmente 
para 
exportação 

decisões 
tomadas pela 
matriz 

baixo com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 

apenas o 
necessário 
para produzir o 
que é 
determinado 
pela matriz 

burocrático 

Source 
 

acesso a baixo 
custo de 
produção 

produção 
para o 
mercado 
global 

decisões de 
produção 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 

baixo com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 

apenas o 
necessário 
para produzir 
produtos 
globais 

burocrático 

Server 
 

proximidade 
do mercado 

mercado 
nacional e 
regional 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 

alto com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 

apenas o 
necessário 
para a 
produção 
destinada aos 
mercados 
nacional e 
regional 

burocrático e 
cultural 

Contributor 
 

proximidade 
do mercado 
responsável 
por adapatar 
produtos ao 
mercado local  

mercado 
nacional e 
regional 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 

alto com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 

adaptação de 
produtos e 
processos 

burocrático e 
cultural 

Outpost 
 

uso de 
recursos 
tecnológicos 
locais 
responsável 
por adquirir 
conhecimentos 
junto aos 
agentes 
externos 

pode 
atender 
qualquer 
mercado 

toma decisões 
de produção e 
planejamento 

alto com 
empresas locais 
e baixo com a 
matriz e demais 
subsidiárias 

capaz de 
desenvolver e 
adaptar 
produtos e 
processos  

pessoal, de 
desempenho e 
cultural  

Lead 
 

uso de 
recursos 
tecnológicos 
locais 
responsável 
por transferir 
conhecimentos 
para as 
demais 
unidades da 
empresa 
responsável 
por atividades 
de inovação 

pode 
atender 
qualquer 
mercado 

toma decisões 
de produção, 
planejamento e 
controle 

alto com 
empresas locais 
e baixo com a 
matriz e demais 
subsidiárias 

capaz de 
desenvolver e 
adaptar 
produtos e 
processos  

pessoal, de 
desempenho e 
cultural 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 3.1 – Alinhamento das Características das Subsidiárias 

 

                                                 
12 Na Tabela 3.1 aparecem apenas os mecanismos de gestão classificados como de “maior“ 
utilização; isto significa que outros mecanismos também podem ser utilizados pela matriz, mas 
que estes são em menor grau. Para visualizar o uso dos diferentes mecanismos de gestão com 
suas intensidades voltar à Tabela 2.8. 
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As unidades off-shore não possuem autonomia nas decisões de gestão 

planejamento, produção e controle. As subsidiárias source tomam decisões de 

produção em conjunto com a matriz. Para as subsidiárias server e contributor 

as decisões de produção e planejamento são tomadas em conjunto com a 

matriz. As unidades outpost têm autonomia nas decisões de produção e 

planejamento, enquanto as lead tomam decisões de produção, planejamento e 

controle. 

Considerando os mecanismos de gestão, separados na literatura em 

burocrático, pessoal, de desempenho e cultural, é possível elaborar um quadro 

que relacione o tipo de subsidiária com o grau de utilização dos mecanismos 

de gestão. Nossa proposta é que se considerarmos os tipos de mecanismos de 

gestão necessários para cada subsidiária, percebe-se que o quadro reflete o 

grau de autonomia das subsidiárias em relação à matriz e demais subsidiárias, 

que seria maior nas unidades outpost e lead, intermediário nas server e 

contributor e menor nas offshore e source. O que nos faz pensar que a gestão 

das subsidiárias deve estar em conformidade com a autonomia dos gestores 

das unidades produtivas no exterior e os mecanismos de gestão utilizados pela 

matriz. 

As hipóteses do trabalho estão referenciadas à Tabela 3.1, que apresenta os 

alinhamentos tipicamente esperados, a partir do que aponta a literatura, entre o 

tipo de subsidiária e os elementos: grau de autonomia; nível de transações de 

conhecimento; nível de atividade técnica e mecanismo predominante de 

gestão. 

Assim, a Tabela 3.1 configura-se, ao mesmo tempo, como um modelo de 

análise e um quadro esperado de combinações entre os elementos. Por 

conseqüência, cada combinação expressa nas linhas da tabela representa uma 

hipótese de combinação e alinhamento entre os elementos. 

Essas hipóteses são analisadas para cada empresa – e suas respectivas 

subsidiárias – objeto de estudo de caso. Em cada caso, são avaliados os 

elementos acima mencionados vis-à-vis a atribuição da unidade e sua inserção 

no mercado. Nos casos em que o alinhamento encontrado mostra-se diverso 

daquele esperado, é feita uma análise a respeito do desempenho do 

alinhamento encontrado, já que pode estar ocorrendo tanto: 
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(a) um desalinhamento em relação ao esperado, que implica mau desempenho 

no presente ou futuro próximo, como; 

(b) um desalinhamento que, no entanto, é bem sucedido. Neste último caso, a 

hipótese é rejeitada, e é feita a análise das razões que levam a isso. 

    



4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O trabalho estruturou-se em duas partes bem definidas: a revisão de literatura 

e a pesquisa de campo junto às empresas. Entre as duas, o trabalho de 

reflexão permitiu a elaboração do modelo do capítulo anterior serviu para a 

constituição de um corpo conceitual base para o refinamento das hipóteses 

propostas. 

A etapa de revisão bibliográfica relacionada com o tema do estudo teve como 

objetivo apresentar e analisar o “estado da arte” relativo aos conhecimentos 

sobre a gestão de subsidiárias, buscando, também, identificar possíveis 

lacunas na literatura existente. 

Neste sentido, foram identificados pelo menos quatro elementos de 

conhecimento necessários para o trabalho, que estão presentes nos capítulos 

anteriores: 

 motivações para a internacionalização de empresas, com os enfoques 

econômico, comportamental e organizacional; 

 diferentes tipologias de subsidiárias; 

 grau de autonomia das subsidiárias em relação a matriz; e 

 mecanismos de controle utilizados pela matriz. 

A intenção de analisar de forma simultânea estes elementos foi compreender o 

processo de internacionalização de empresas e a forma de gestão de suas 

subsidiárias. 

Como o estudo trata de empresas de capital nacional, e o processo pode ser 

diferente daquele observado em estudos anteriores que tiveram como objeto 

de análise empresas de países desenvolvidos, foi elaborada uma seção que 

apresenta e discute, em linhas gerais, as características particulares do 

processo de internacionalização de empresas brasileiras. 

A pesquisa de campo, por sua vez, teve como objetivo analisar a validade do 

modelo proposto com base na literatura. 
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4.1 Método e Procedimentos de Pesquisa 

 

 

A pesquisa realizada foi caracterizada como exploratória, pois se propôs a 

compreender o problema, explorando a situação com o intuito de estabelecer 

critérios e promover o melhor entendimento do fenômeno (MALHOTRA, 2001). 

Em função do caráter das hipóteses e da importância da análise das trajetórias 

das empresas nas decisões de constituição de estratégias de gestão, verificou-

se que a análise qualitativa era a mais adequada e que servia aos propósitos 

do estudo, pois permite descrever a complexidade do problema a ser discutido, 

compreender e classificar processos dinâmicos (RICHARDSON, 1999). Para 

Neves (1996), a pesquisa qualitativa propicia uma interpretação própria do 

pesquisador, enquanto o estudo quantitativo não enfatiza a interpretação dos 

dados obtidos junto aos entrevistados (BRYMAN, 1989). 

O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, que é adequado para 

situações onde é necessário obter diferentes relatos (YIN, 2001). O estudo de 

caso também é o método recomendado quando a teoria é elaborada a partir da 

observação da prática (VOSS et al, 2002) em que o pesquisador procura 

descrever e compreender a situação sob análise. 

O estudo de caso contou com a realização de entrevistas, nas quais 

procuramos absorver as experiências e impressões dos entrevistados, ao 

mesmo tempo em que observamos possíveis comentários que fazem parte do 

discurso da empresa, procurando evitá-los. Uma forma de evitar os possíveis 

“erros” decorrentes do discurso da empresa é através da comparação de 

diferentes fontes, tais como dados obtidos na imprensa, dados de associações 

e dados provenientes de pesquisas, além de confrontar as informações obtidas 

nas entrevistas com os agentes da matriz com os questionários aplicados nas 

diferentes subsidiárias. 

Foram realizadas entrevistas nas matrizes, enquanto os dados das subsidiárias 

foram obtidos através de questionário, pois não foi possível realizar visitas às 

unidades produtivas no exterior. Estes questionários foram enviados por meio 

eletrônico. 
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As dúvidas que surgiram, tanto de interpretação quanto necessidade de 

aprofundamento de questões, foram solucionadas através da troca de 

mensagens eletrônicas e telefonemas. 

Desta forma, a pesquisa consiste em estudos de casos abordando a ótica da 

matriz e das subsidiárias no que diz respeito à gestão das subsidiárias. A 

escolha de pesquisa qualitativa permitiu colher informações quanto às 

estratégias passadas, atuais e futuras relacionadas aos investimentos no 

exterior e gestão das subsidiárias. As entrevistas nas matrizes proporcionaram 

acesso a temas que os entrevistados julgaram importantes e que não tinham 

sido considerados anteriormente, mas que se mostraram complementares a 

base conceitual analisada e não destoaram do eixo inicial da pesquisa. 

Sem dúvida, as entrevistas permitiram ampliar a interação entre entrevistador e 

entrevistado. Situação que não pode ser repetida nas subsidiárias, mas que de 

certa forma foi solucionada através da troca de e-mails e contato telefônico. 

Os dados coletados no trabalho foram de fonte primária e secundária; as 

entrevistas e as respostas dos questionários compuseram o conjunto de dados 

primários. Os dados secundários, por sua vez, foram obtidos através de 

pesquisa documental, busca de notícias em jornais e revistas, informações em 

sites de empresas e participação em eventos com temas relacionados com a 

tese. 

De posse do conjunto de dados, primários e secundários, foi realizada a 

análise de cada uma das empresas, procurando compreender as estratégias 

de internacionalização e compará-las com o modelo teórico elaborado. Estas 

estratégias são fruto de um processo, isto é, da trajetória de cada uma das 

empresas sob análise. O trabalho também incluiu a análise cruzada das 

empresas, possibilitando comparar as trajetórias das empresas e as formas de 

gestão das subsidiárias. 

Estes dois tipos de análises seguem a orientação de Eisenhardt (1989), que 

sugere a análise dentro do caso – que busca por explicação e causalidade, e a 

análise de padrões a partir do cruzamento dos casos, verificando similaridades 

e diferenças. 
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4.2 Empresas Estudadas 

 

 

Para a escolha do universo de pesquisa foi feito um levantamento das 

empresas de capital majoritariamente nacional, com a sede e o centro de 

decisões localizados no Brasil e com mais de uma unidade produtiva no 

exterior. Esta delimitação é explicada uma vez que se pretendeu entender a 

forma de gestão de subsidiárias de empresas brasileiras, cujo enfoque é 

afetado muito mais pelo local da sede e do centro de decisões do que por 

questões legais e fiscais, por exemplo. A exigência de elencar empresas com 

mais de uma planta no exterior foi colocada com o intuito de estudar empresas 

em que se pudesse comparar a gestão de unidades diferentes, a fim de 

compreender similaridades e diferenças nos modos de gestão. 

O segundo passo, após este levantamento, foi identificar empresas líderes em 

seus segmentos de atuação; tomou-se o cuidado de montar uma amostra com 

empresas de diferentes indústrias, para que fosse possível analisar as práticas 

de gestão adotadas em empresas que operam em indústrias diversas, mesmo 

sabendo que a amostra estudada neste trabalho não seria estatisticamente 

representativa do universo no qual esta pesquisa está inserida. 

As empresas escolhidas atuam em indústrias com percentual da receita total 

da PIA-Empresa 2003 superior a 5%. A pesquisa PIA-Empresa foi utilizada na 

definição das indústrias a serem pesquisadas uma vez que permite visualizar 

as atividades de relevância na economia nacional. 

Dentre as empresas listadas foram escolhidas sete, mas apesar das 

sucessivas tentativas apenas quatro aceitaram participar do estudo, e 

coincidentemente, houve proximidade na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE). Entretanto, as empresas atuam em mercados diferentes, 

conforme veremos ao longo do trabalho.  

As empresas que fizeram parte da pesquisa foram as seguintes: 
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Empresa CNAE principal13 

 Artecola Fabricação de produtos químicos 

 Marcopolo  Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias 

 Oxiteno  Fabricação de produtos químicos 

 Sabó  Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias 

Tabela 4.1 – Empresas Analisadas14 

 

 

4.3 Instrumentos de Pesquisa 

 

 

A pesquisa de campo foi realizada de duas formas distintas: entrevistas com 

executivos das empresas (diretores e gerentes) nas matrizes; e envio de 

questionário para as subsidiárias. Nas subsidiárias o questionário foi 

respondido pelo responsável maior da unidade. Foram realizados pelo menos 

dois contatos com cada um dos pesquisados, além de troca de informações por 

telefone e e-mail. 

As entrevistas presenciais foram gravadas, exceto quando o entrevistado 

solicitou que fosse feita apenas anotações, fato que não prejudicou a 

realização da pesquisa, pois permitiu que os entrevistados ficassem à vontade 

para discutir os temas investigados. 

As entrevistas foram conduzidas com base em roteiro pré-estabelecido, que 

está disponível nos anexos. O roteiro sofreu variações tendo em vista os 

conhecimentos prévios da pesquisadora de cada uma das empresas e as 

especificidades das mesmas. De maneira geral o roteiro abrangeu os seguintes 

pontos: 

 Caracterização geral da empresa; 
                                                 
13 Foi utilizado o mesmo critério de classificação explicado no capítulo 2. 
14 A autora realizou contatos com outras três empresas, que no primeiro momento se 
dispuseram a fazer parte da pesquisa, mas no andamento das tratativas consideraram que não 
era possível participar da pesquisa. As empresas são as seguintes: Duas Rodas; Gerdau; e 
Weg. 
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 Caracterização das formas de troca de conhecimento entre a matriz, as 

subsidiárias e os agentes externo à empresa; 

 Geração de conhecimento e tecnologias na matriz e nas subsidiárias; 

 Caracterização das formas de tomada de decisão – referente ao padrão 

de qualidade, planejamento da produção, escolha de fornecedores, 

busca de clientes, desenvolvimentos de novos processos e produtos e 

política de recursos humanos – na matriz e nas subsidiárias; 

 Caracterização das atribuições da matriz e da forma de coordenação 

das subsidiárias; 

 Caracterização das atribuições das subsidiárias e das atividades 

desenvolvidas em cada uma das unidades; 

 Caracterização dos mecanismos de controle utilizados pela matriz para 

acompanhar as atividades das subsidiárias. 

No que tange à pesquisa nas subsidiárias, conforme mencionado 

anteriormente, foi enviado por meio eletrônico questionário com questões 

abertas, semi-abertas e fechadas. O questionário está disponível nos anexos. 

Não foi possível obter resposta dos questionários de todas as subsidiárias das 

quatro empresas pertencentes à amostra, o que não inviabilizou a pesquisa 

uma vez que no momento da entrevista na matriz foram discutidos pontos 

relacionados com a mesma e com todas as suas unidades no exterior. 

Os seguintes pontos compuseram o questionário enviado às subsidiárias: 

 Caracterização das principais atribuições da subsidiária; 

 Caracterização das atividades desenvolvidas pela subsidiária;  

 Caracterização da troca de conhecimento com a matriz e com as demais 

subsidiárias da empresa; 

 Decisão de produção e mercado a ser atingido; 

 Geração de conhecimento e tecnologias na subsidiária; 

 Caracterização das formas de tomada de decisão – referente ao padrão 

de qualidade, planejamento da produção, escolha de fornecedores, 
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busca de clientes, desenvolvimentos de novos processos e produtos e 

política de recursos humanos; 

 Caracterização dos mecanismos de controle utilizados pela matriz para 

acompanhar as atividades da subsidiária. 

O roteiro de entrevista e o questionário foram elaborados em decorrência dos 

pontos estudados na revisão de literatura e no modelo de análise elaborado. 

Cabe ressaltar que a quantidade e a qualidade das informações obtidas nas 

entrevistas e nos questionários variaram de empresa para empresa, de acordo 

com a disponibilidade e características pessoais dos participantes da pesquisa. 

Ao longo de todo o trabalho foram apresentadas e discutidas informações de 

diversas fontes das empresas, isto é, obtidas nas entrevistas, nos 

questionários, nas trocas de mensagens eletrônicas e telefonemas, bem como 

dados coletados nos boletins de acionistas e documentos oficiais das 

empresas. Desta forma, para não cansar o leitor, apenas quando as 

informações foram obtidas em agentes externos às empresas é que serão 

citadas as fontes. 

 



5. ANÁLISE DOS CASOS 

 

 

Esse capítulo discute os casos das quatro empresas estudadas: Oxiteno, 

Artecola, Marcopolo e Sabó. A estrutura do texto é a seguinte: a primeira seção 

contém a análise das empresas de forma individual; são apresentados dados 

gerais das empresas e a localização de suas operações no Brasil. Discutimos o 

processo de internacionalização de cada uma delas, as formas de entrada no 

exterior, as escolhas de localização e as dificuldades encontradas, em seguida 

fazemos a análise das operações no exterior.  

Na análise das operações das subsidiárias, procuramos identificar os 

elementos indicados na literatura, esperando encontrar uma coerência entre as 

características do local onde as unidades estão instaladas, o nível de 

transações de conhecimento com agentes internos e externos à empresa e o 

nível de atividades técnicas que as unidades produtivas são capazes de 

executar, relacionando o grau de autonomia das subsidiárias e os mecanismos 

de gestão utilizados pela matriz. Ainda segundo a literatura, as subsidiárias 

podem ser classificadas em diferentes tipos, de acordo com o alinhamento das 

características, a Tabela 3.1 discutida anteriormente contém os alinhamentos 

esperados. 

Assim, com os elementos levantados na parte teórica como indicadores dos 

tipos de subsidiárias fazemos a análise das operações no exterior, isto é: a 

atribuição da subsidiária; o destino de sua produção; o grau de autonomia dos 

gestores locais; o nível de transações de conhecimento com empresas locais e 

com a matriz e demais subsidiárias; o nível de atividades técnicas que a 

unidade está apta a realizar e os mecanismos de gestão utilizados pela matriz. 

Na segunda seção fazemos uma análise conjunta dos quatro casos, buscando 

verificar as similaridades e diferenças encontradas na forma de gestão das 

subsidiárias. Nessa seção a análise é vertical, comparando os seis elementos 

indicados na literatura e discutidos caso a caso. 
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A terceira seção trata do modelo proposto no início do trabalho, a partir da 

análise dos casos verificamos a necessidade de rediscutir esse modelo. 

Encontramos um desalinhamento em relação ao esperado, o que requer o 

levantamento das razões para esse fato.   

 

 

5.1 Estudos de Casos com Empresas 

 

5.1.1 Oxiteno 

 

Dados da empresa  

 

A Oxiteno é uma das empresas controladas pela Ultrapar Participações S.A.;15 

o Grupo Ultra. Atua nos setores de armazenagem, distribuição e 

comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com a Ultragaz e no 

transporte, armazenamento e operação de terminais para produtos especiais, 

com a empresa Ultracargo. A Ultrapar é um grupo industrial brasileiro que abriu 

seu capital em 1999, com o lançamento de ações nas bolsas de valores de São 

Paulo e de Nova Iorque. Em 2007, o grupo Ultrapar obteve receita líquida de 

R$ 19,9 bilhões, empregando 1.542 funcionários16. 

A Ultrapar detém 100% do capital social da Oxiteno S.A., que também possui 

uma controlada, a Oxiteno Nordeste. A Oxiteno é uma das maiores empresas 

químicas brasileiras e atua também no mercado latino-americano. 

A indústria química, em 2007, contribuiu com 3,2% do PIB brasileiro; os 

principais mercados de atuação dessa indústria são: produtos químicos de uso 

industrial; produtos farmacêuticos; adubos e fertilizantes; higiene pessoal, 

                                                 
15 No segundo trimestre de 2008 o lucro da Ultrapar foi de R$ 104 milhões, 178% maior em 
relação ao mesmo período de 2007. Esse aumento de lucratividade é devido a aspectos 
financeiros, aumento das vendas em função da recente aquisição da Ipiranga e melhoria do 
resultado operacional (Valor Online, 2008a). 
16 Informações disponíveis em www.oxiteno.com.br. 
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perfumaria e cosméticos; sabões e detergentes; defensivos agrícolas e tintas, 

esmaltes e vernizes (ABIQUIM, 2008).  

No Brasil, a empresa conta com 6 unidades produtivas, distribuídas da seguinte 

forma: 

a) Camaçari – Instalada no complexo petroquímico de Camaçari, Bahia, essa 

unidade industrial é a maior produtora de óxido de eteno e seus derivados da 

América Latina. A unidade produz: Óxido de Eteno, Etilenoglicóis, 

Etanolaminas, Éteres Glicólicos e Etoxilados.  

b) Mauá – Duas unidades, uma localizada no pólo petroquímico do Grande 

ABC, no Estado de São Paulo. Foi a primeira unidade produtora de óxido de 

eteno e seus derivados no Brasil; produz uma grande variedade de produtos 

resultantes de reações de alcoxilação, alquilação, esterificação e formulação de 

tensoativos, além de uma unidade de catalisadores e protótipos. A segunda 

unidade é fabrica produtos químicos. 

c) Suzano – A unidade de Suzano produz tensoativos aniônicos por meio da 

sulfatação e sulfonação. 

d) Tremembé – A unidade de Tremembé fabrica essencialmente 

especialidades químicas, nas seguintes linhas de produtos: Álcoois Sulfatados 

e Alquilbenzeno Sulfonatos, Fluidos para Freios, Ésteres Graxos, Betaínas e 

Naftaleno Sulfonatos.  

e) Triunfo – Localizada no complexo petroquímico de Triunfo, Rio Grande do 

Sul é a única produtora brasileira de metiletilcetona e de sec-butanol.  

A Oxiteno atua em diversos mercados, seus produtos são utilizados em 

defensivos agrícolas; no setor de alimentos; em auxiliares têxteis; couros; 

catalizadores; construção civil; cosméticos; detergentes; tintas e vernizes; 

fluidos funcionais e resinas de poliéster. 

Na cadeia petroquímica a Oxiteno se localiza no segundo elo, produzindo óxido 

de eteno e glicol (mengue) para garrafas PET. Estes produtos são commodities 

e a empresa é considerada pequena quando comparada aos seus 

concorrentes. Já no segmento de especialidades, isto é, cosméticos e 



 

 

64

 

detergentes, a empresa não é considerada pequena e, inclusive, vende 

tecnologia. 

A empresa vem expandindo sua atuação. No primeiro semestre de 2007 a 

Petrobrás, a Braskem e o Grupo Ultra adquiriram os negócios do Grupo 

Ipiranga, consolidando e ampliando os negócios do setor petroquímico e de 

distribuição de combustíveis. No ano de 2008, o Grupo Ultra comprou a 

totalidade das cotas da Chevron Brasil Ltda., distribuidora de combustíveis com 

a marca Texaco17 (VALOR ONLINE, 2008b). 

No Brasil são fornecedores da Oxiteno as principais as centrais de matérias-

primas (Braskem, PQU, COPESUL), Rhodia, UNIPAR e Akzo. Porém existem 

muitos outros devido ao grande espectro de produtos produzidos pelas 

unidades da Oxiteno. 

Como clientes se destacam a Gessy Lever, Procter, Petrobrás, Rhodia têxtil, e 

Aventis. Além das empresas que vendem fluídos de freio para veículos, 

montadoras, empresas produtoras de tintas e vernizes, como Coral e Sulvinil, e 

empresas do ramo alimentício. 

 

 

Processo de internacionalização  

 

 

O processo de internacionalização iniciou-se com a reestruturação da área de 

vendas após a abertura comercial brasileira ocorrida na década de 1990 

aproveitando o excesso de capacidade de produção gerado pela operação em 

Camaçari (Bahia). A empresa abriu um escritório no exterior e passou a 

trabalhar com representantes em países do Oriente. O escritório comercial foi o 

primeiro movimento em direção à internacionalização, sua operação tinha 

como objetivo fornecer à empresa conhecimento de como funcionavam os 

mercados internacionais. 
                                                 
17 Com a aquisição dos negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes da Ipiranga e 
da rede de distribuição da Texaco, a empresa atuará na distribuição de combustíveis em todo o 
território nacional, exceto em Roraima (Valor Online, 2008b). 
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A área comercial da Oxiteno passou a atuar no mercado externo para a venda 

dos excedentes de derivados de óxido de eteno (OE). Essa estratégia projetou 

a empresa no mercado internacional, permitindo-lhe adquirir a necessária 

experiência em comércio exterior, conhecendo seu funcionamento e 

desenvolvendo canais de escoamento.  

A principal matéria-prima da Oxiteno é o eteno, que utiliza como matéria-prima 

derivados de petróleo, como o nafta. No Brasil existem cotas negociadas entre 

os clientes e fornecedores, assim as únicas formas de aumentar a cota da 

Oxiteno são adquirindo alguma empresa ou através de expansões da 

Petrobras. Já a internacionalização permite que a empresa obtenha matéria-

prima para manter e ampliar a linha de produtos, garantindo a presença em 

mercados já consolidados e em novos mercados. 

A Oxiteno tentou aumentar sua capacidade de produção no país a partir da 

aquisição de ativos do Banco Econômico que foram leiloados. Entre estes 

ativos estava a antiga COPENE, maior central de matérias-primas do Brasil, 

fonte de eteno. A empresa perdeu o leilão para o grupo Odebrecht, dificultando 

a obtenção de novas cotas de eteno e as possibilidades de crescimento no 

país, pois a Odebrecht passou a ter participação em todas as centrais de 

matérias-primas (Braskem, PQU e COPESUL). Desta forma a empresa passou 

a estudar alternativas de novos negócios em outros países. Sempre levando 

em consideração sinergia na linha de produtos, proximidade dos mercados e 

verticalização. 

O segundo passo do processo de internacionalização foi em 2002 com a 

compra de duas fábricas da Canamex, no México. A empresa era produtora de 

uma das linhas de produtos da Oxiteno (etoxilados). No ano seguinte foi 

comprada uma unidade da Rhodia, também no México, porém esta foi 

desativada e seus equipamentos foram desmontados e transferidos para serem 

reaproveitados nas unidades da antiga Canamex. A compra da unidade da 

Rhodia teve como objetivo aumentar a cota de eteno para a produção no 

México. Como ocorre no Brasil, as empresas têm cotas tendo sido necessário 

retirar um dos usuários do mercado mexicano. 

No ramo em que a empresa atua é necessário adquirir os concorrentes para ter 

acesso a novas cotas de matéria-prima, que possibilita o aumento da 
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produção. Segundo os entrevistados, sem dúvida nenhuma é esta a principal 

razão para a empresa ter iniciado seu processo de internacionalização. 

“A Oxiteno tem como objetivo ser a única produtora de óxido de 

eteno e seus derivados na América Latina e aproveitou as 

oportunidades de negócio no México incentivada pelo fracasso no 

leilão do COPENE no Brasil.” 

O México foi escolhido porque ambas as empresas, Canamex e Rhodia, 

estavam com dificuldades financeiras e corriam o risco de fechar. Os seus 

ativos estavam à venda e os estudos realizados pela Oxiteno indicaram que o 

preço de venda era adequado considerando as instalações, a localização e a 

carteira de clientes, principalmente da Canamex, além da facilidade de exportar 

para os Estados Unidos.  

No México os atores são pequenos, a entrada no país serviu para ampliar o 

mercado da Oxiteno, ter acesso ao mercado norte-americano e obter matéria-

prima barata. Para a Oxiteno a entrada no mercado mexicano é considerada 

como um laboratório para novos investimentos; buscando aumentar sua 

participação como produtora no país adquiriu mais uma empresa em 2007, 

totalizando três unidades produtivas no México. 

A empresa utilizou recursos próprios para as aquisições; estas aquisições são 

consideradas pequenos investimentos em relação às negociações que são 

realizadas no setor petroquímico. No Brasil, a Oxiteno busca financiamento 

para seus projetos em instituições como BNDES e FINEP. 

A Oxiteno avalia oportunidades de negócios tanto no Brasil quanto no exterior. 

No país tem dois projetos de novas unidades em andamento, ambas como 

expansões, uma em Camaçari (em oleoquímica) e outra em Mauá. As plantas 

mais importantes são as de Mauá e Camaçari devido ao portfólio de produtos 

que elas contemplam, segmentos de mercado que atendem e margem de 

lucratividade das linhas de produtos. 

No exterior a empresa ainda conta com um escritório comercial na Argentina, 

montado em 2006 e um nos Estados Unidos, inaugurado no segundo semestre 

de 2007. O escritório norte-americano tem a função de ampliar as vendas das 

unidades mexicanas tanto para os Estados Unidos, quanto para o Canadá. 
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Segundo a Diretora de Administração e Controle, a empresa ainda verifica a 

possibilidade de adquirir uma planta na Europa, possivelmente na Bélgica, 

apesar do preço elevado da matéria-prima, a atuação naquele continente é 

essencial para ter acesso ao mercado. Também em análise final está a 

inauguração de uma unidade na Ásia, provavelmente em Cingapura. A 

intenção é crescer além da região do Mercosul, onde detém 60% do mercado 

de óxido de eteno, um produto intermediário químico, utilizado em variados 

produtos como xampus, cremes, condicionadores, produtos de limpeza e afins. 

A intenção de continuar crescendo fica clara com a aquisição também no 

segundo semestre de 2007 da subsidiária americana Arch Chemicals na 

Venezuela. A Oxiteno passa assim a contar com unidades produtivas no Brasil, 

México e Venezuela.  

Nos planos de crescimento, a Oxiteno avalia as alternativas de joint-venture e 

aquisições, que considera formas mais fáceis e rápidas de entrar em um novo 

mercado. Para novas aquisições a empresa estuda a constituição de uma nova 

empresa, na forma de sociedade anônima; essa empresa deve ser maior que a 

Oxiteno e ter como sócios uma empresa anglo-holandesa e um banco 

estrangeiro. O foco das novas unidades será a produção de óxido de eteno e 

no médio e longo prazo a produção de produtos químicos a partir de matéria-

prima de açúcares. 

Para os entrevistados, os maiores problemas na atuação no exterior são 

decorrentes de: 

 Diferenças culturais; 

 Questões relativas à estabilidade política do país envolvido; 

 Questões relativas à política externa do Brasil e do país envolvido; 

especialmente no que diz respeito à tributação das exportações, 

importações, pagamentos de dividendos e outras formas de 

movimentação de recursos financeiros; 

 Questões relativas às relações sindicais no país envolvido; 

 Questões relativas à logística; e 

 Questões ambientais. 
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Em relação ao seu mercado de atuação, a Oxiteno concorre com 

multinacionais produtoras de óxido de eteno em diversos países. Na Venezuela 

e China, por exemplo, também existem produtores de derivados de óxido de 

eteno como Hoescht, Henkel. Na linha de óxido de propeno a Dow Chemical é 

um concorrente que atua no Brasil e no exterior.  

A Oxiteno, além das unidades produtivas no México e Venezuela, exporta 

cerca de 30% de sua produção para quarenta países. Também tem presença 

no exterior através da venda de tecnologia, ao qual considera benchmark. 

Empresas no Irã e Arábia compraram sua tecnologia e as empresas que detêm 

a licença de sua tecnologia na China, Índia e Irã recebem treinamento de 

profissionais brasileiros da Oxiteno. 

A empresa considera que no Brasil é uma das que mais investe em P&D, 

segundo os entrevistados, é um investimento fundamental para a manutenção 

do seu mercado18. Assim como considera adequado o investimento que faz em 

treinamento, mas não informou a comparação do seu investimento em relação 

aos concorrentes. Em relação à remuneração, a empresa paga a média de 

mercado, os salários são negociados por região, normalmente os valores são 

definidos pela média do Pólo Petroquímico onde a unidade se localiza.  

 

                                                 
18 Segundo informações dos entrevistados, a empresa investe cerca de 2% do seu faturamento 
em P&D. 
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Fonte: Elaboração da autora. 

Figura 5.1 – Oxiteno no Mundo 

 

 

As operações da Oxiteno no exterior  

 

 

Oxiteno no México 

 

 

As unidades do México foram adquiridas em 2002. A Oxiteno comprou a 

divisão química do Grupo Berci, duas unidades da Canamex e também uma 

unidade produtiva da Rhodia. Esta foi desmontada e seus ativos produtivos 

foram distribuídos nas duas unidades da Canamex. O México também conta 

com um escritório comercial. 

Matriz

Oxiteno S.A.
6 unidades no Brasil - 4 unidades exterior
Grupo Ultra - 2007
Receita Líquida R$ 19,9 bilhões
1.542 funcionários

Venezuela – 1 unidade
100%Oxiteno - aquisição
Mercado Local e Regional
Produção Commodities e Especialidades

México – 3 unidades
100%Oxiteno - aquisição
Mercado Local e Regional
Produção Commodities
Eng. Local (-)

Matriz

Oxiteno S.A.
6 unidades no Brasil - 4 unidades exterior
Grupo Ultra - 2007
Receita Líquida R$ 19,9 bilhões
1.542 funcionários

Venezuela – 1 unidade
100%Oxiteno - aquisição
Mercado Local e Regional
Produção Commodities e Especialidades

México – 3 unidades
100%Oxiteno - aquisição
Mercado Local e Regional
Produção Commodities
Eng. Local (-)
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Em 2007, enquanto ainda operava como Canamex a Oxiteno adquiriu ativos 

operacionais da Unión Química S.A., passando a atuar com sulfatados e 

sulfonados, produtos direcionados para o mercado de cosméticos e 

detergentes. Somente a partir de julho de 2007 a empresa Canamex passou a 

chamar Oxiteno México, congregando as três unidades produtivas acima 

citadas. Para os entrevistados, a troca da denominação social tem o papel de 

iniciar a tentativa da empresa em difundir a cultura da Oxiteno entre suas 

unidades no Brasil e exterior.  

Uma das unidades mexicanas se localiza em Guadalajara, com uma planta de 

esterificação, produzindo também, etoxilados e uma grande variedade de 

copolímeros de óxido de propileno e eteno. A segunda unidade mexicana situa-

se em Coatzacoalcos, produz tensoativos etozilados. Esta planta conta com as 

facilidades de transporte para a exportação, por meio ferroviário, rodoviário e 

marítimo. A terceira unidade, a mais nova delas, está localizada em San Juan 

del Rio, um centro industrial, é responsável pela produção de sulfatados e 

sulfonados. 

As unidades do México produzem para a região do Nafta, de acordo com as 

necessidades dos clientes. Não há subordinação da subsidiária para a 

definição do plano de produção. A subsidiária mexicana utiliza engenharia 

local, pessoal remanescente das empresas adquiridas, com suporte técnico 

dos engenheiros da matriz, quando esses possuem experiência anterior no que 

estão sendo requisitados.  

A troca de conhecimento é feita através de visitas periódicas de pessoas da 

matriz à subsidiária e vice-versa. Importantes são os intercâmbios técnicos, em 

que profissionais das subsidiárias passam o período de um ano na matriz 

aprendendo o uso de tecnologias. Também são utilizados os recursos de 

videoconferência e troca de e-mail para solucionar dificuldades com menor 

grau de complexidade. 

Cabe à matriz o papel de gerar competências para a competição tanto com 

concorrentes no Brasil quanto no exterior. A Oxiteno é uma empresa mais 

madura do que a Canamex, possui maior capacidade de produção e maior 

linha de produtos, bem como market share mais consolidado. Por estas razões 

a subsidiária recorre à matriz para obtenção de conhecimento. 
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A empresa considera recente a aquisição da Canamex e por isso está em 

processo de adaptação do modelo de gestão. No México observa-se um 

crescimento de 30% ao ano no faturamento, se este nível de crescimento se 

mantiver será possível desenvolver novos produtos para os clientes regionais 

aproveitando que as unidades mexicanas possuem uma área de P&D 

estruturada. 

No México as unidades atuam de forma bem independente. Não há brasileiros 

trabalhando lá, exceto o diretor financeiro que participou deste o início das 

negociações para a aquisição da Canamex. A direção, quando necessário, 

recorre à matriz e “... muitas das decisões são conversadas ao telefone”, 

conforme informou o diretor financeiro da subsidiária México. 

A gestão no México é independente, o conselho administrativo se reúne quatro 

vezes ao ano. As decisões do dia-a-dia são tomadas no país, enquanto 

definições sobre novos investimentos são tomadas pelo conselho. As 

aquisições no México tiveram por objetivo obter maior acesso à matéria-prima 

o que possibilita aumentar a produção e atuar mais fortemente no mercado 

norte-americano. 

Dentro da empresa denominam o modelo de gestão utilizado no México como 

Multilocal, isto é, a subsidiária tem autonomia de decisão quanto ao negócio 

local, deve desenvolver a melhor estratégia para atender aos clientes locais e 

regionais. 

Em linhas gerais, a matriz é responsável pelas decisões de manutenção das 

políticas e práticas; política de recursos humanos para gestão; política de 

recursos humanos para trabalho; desenvolvimento de novos processos; e 

desenvolvimento de novos produtos. Algumas destas decisões são tomadas 

em conjunto com a subsidiária. 

Enquanto as unidades da Oxiteno México definem: 

 Planejamento da produção; 

 Padrão de qualidade; 

 Fonte de matéria-prima (fornecedor); 

 Fonte de equipamento; 
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 Escolha do sistema de informações gerencias; e 

 Escolha do sistema de planejamento e controle da produção. 

Apesar da atuação quase independente das unidades do México, a matriz 

utiliza diversos mecanismos de controle, são eles: 

 Relatórios periódicos; 

 Visitas freqüentes de pessoal da matriz; 

 Controle de orçamento e despesas; 

 Aprovação da matriz para novos investimentos; 

 Contatos freqüentes entre subsidiárias e gestores da matriz; 

 Procedimentos operacionais padrão; 

 Treinamento dado pela matriz aos gestores locais; 

 Controle do resultado; e 

 Inclusão da Cultura da organização.  

Neste último item a Oxiteno revela certa dificuldade em difundir a cultura 

empresarial junto às unidades mexicanas. Desde que foram adquiridas as 

unidades operam sem muitas modificações em relação à forma anterior – 

quando eram unidades de outras empresas, sendo difícil para a nova empresa 

proprietária, a Oxiteno, implantar suas práticas. Sem dúvida o fato de haver 

apenas um único expatriado atuando na subsidiária contribui para a pouca 

incorporação da cultura da Oxiteno nas unidades do México. 

Em resumo, a operação no México é praticamente independente das 

operações da Oxiteno no Brasil. No México, a Oxiteno detém a propriedade 

das unidades, que operam como se fossem outra empresa. As unidades do 

México atendem aos antigos clientes da Canamex, da Unión Química e 

também clientes nos Estados Unidos e Canadá. A maior ligação entre as 

empresas é o recebimento de conhecimento, tecnologia e treinamento que são 

feitos na matriz Oxiteno. 

Este fato é ressaltado quando a empresa afirma que nas suas próximas 

unidades produtivas fora do Brasil pretende inserir a cultura da Oxiteno, 

participar ativamente das decisões das subsidiárias e implantar as mesmas 
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práticas adotadas na matriz. Segundo palavras da diretora de administração da 

Oxiteno: “A idéia é que na planta da Venezuela a atuação da empresa não seja 

tão independente quanto é no México.” 

Estas informações conduzem a importante observação a respeito da forma de 

gestão da subsidiária México. A independência dessa subsidiária em relação à 

matriz pode ser explicada pelo fato dela ter sido constituída a partir de 

aquisições, uma operação que permitiu à Oxiteno atuar em um novo mercado, 

tendo acesso a matéria-prima, ativos produtivos e conhecimentos que não 

possuía no Brasil. Essa situação não seria possível se a empresa tivesse 

entrado no México via investimento greenfield. 

 

 

Oxiteno na Venezuela19 

 

 

A unidade da Venezuela, denominada Oxiteno Andina, foi adquirida em 2007, 

mais uma vez a Oxiteno optou por adquirir uma empresa já estabelecida. A 

escolhida foi a Arch Química Andina, uma subsidiária da Arch Chemicals 

americana. 

A nova subsidiária da empresa brasileira localiza-se na cidade de Santa Rita, 

sendo que a Oxiteno ainda mantém um escritório comercial na capital Caracas. 

A compra é estratégica para atender aos planos da Oxiteno de torna-se a única 

produtora de óxido de eteno da América Latina. A Venezuela era o único país 

produtor de óxido de eteno onde a empresa não possuía unidade produtiva. 

Outra vantagem da nova planta é o acesso a baixo custo de matéria-prima, 

ampliando a capacidade de produção da empresa e possibilitando exportações 

com um custo competitivo. Neste início de operação a subsidiária venezuelana 

deve atender aos mercados andino e chileno. 

                                                 
19 As informações referentes à unidade da Venezuela foram restritas em função da aquisição 
ser recente e a empresa não ter se disposto a fornecer outros dados. 
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A unidade na Venezuela deve contar com um número significativo de 

funcionários expatriados, capacitados internamente. Assim a empresa acredita 

que evitará a falta de pessoal capacitado, problema que enfrenta no México. 

Mais ainda, os planos para a planta na Venezuela são para a produção de 

especialidades e não commodities para atender ao mercado andino. 

 

 

As subsidiárias da Oxiteno classificadas segundo o modelo teórico 

 

 

As unidades do México podem ser consideradas como uma única subsidiária, e 

atuam de forma independente da matriz. A principal atribuição é acesso à 

matéria-prima, uma peculiaridade do setor em que a empresa atua. Este 

acesso é combinado com a proximidade do mercado norte-americano e com 

baixos custos de produção. 

A produção das unidades mexicanas tem como foco o mercado do NAFTA, isto 

é, o mercado nacional e regional. A subsidiária atua praticamente como uma 

empresa independente. Apenas as decisões de novos investimentos são 

tomadas pela matriz, exceto, como será visto a seguir, pela dependência 

tecnológica da matriz. Os gestores da subsidiária consideram que existe alto 

nível de autonomia, eles são responsáveis pelo negócio, que é medido pelos 

resultados da região. A subsidiária tem autonomia de decisão quanto ao 

negócio local e à melhor estratégia para atender seus clientes. 

A ligação da subsidiária com a matriz é verificada quando se analisa as 

transações de conhecimento, neste quesito a subsidiária é dependente da 

matriz, que realiza os treinamentos e determina procedimentos-padrão de 

produção e qualidade. A troca de conhecimento entre a matriz e a subsidiária 

ocorre através de visitas periódicas, intercâmbios técnicos que duram cerca de 

um ano, videoconferências e trocas de e-mail. Com estas características a 

subsidiária não possui a capacidade de desenvolver ou adaptar produtos sem o 

apoio da matriz. 
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Apesar de a matriz exigir um controle rígido de informações, a partir de 

diversos mecanismos de controle, um dos gestores da subsidiária relatou a 

dificuldade em disseminar a cultura da empresa nas unidades mexicanas. 

A análise da operação da Venezuela não foi possível com maior detalhe, a 

operação é recente, mas tal como ocorreu no México, a entrada da Oxiteno se 

deu por aquisição. A aquisição na Venezuela foi motivada pelo acesso a 

matéria-prima e possibilidade de produzir a baixo custo. A produção da 

subsidiária é destinada à exportação.  

Segundo as informações obtidas na matriz, a empresa pretende atuar de forma 

distinta, transmitindo à unidade venezuelana e ao mercado a marca Oxiteno e 

a identidade da empresa. Desde o primeiro momento, a Oxiteno se preocupou 

em trocar a razão social da empresa adquirida e introduzir os valores da 

empresa matriz. 

Um segundo ponto que merece ser apontado é o maior número de expatriados 

na unidade da Venezuela. Estes dois elementos indicam que, de fato, a 

Oxiteno pretende nesta aquisição modificar o modelo de gestão adotado no 

México. 

De acordo com as características encontradas na pesquisa e as indicações da 

literatura, as subsidiárias Oxiteno apresentam características de uma 

subsidiária tanto offshore quanto outpost, passando por source, server e 

contributor, dependendo da variável a ser analisada. A proposta da Tabela 5.1 

é classificar as subsidiárias da Oxiteno conforme o modelo proposto nesse 

estudo.  
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Unidade Atribuição da 
unidade 

Inserção 
no 

mercado 

Grau de 
autonomia dos 
gestores locais 

Nível de 
transações de 
conhecimento 

Nível de 
atividades 
técnicas 

Mecanismos 
de Gestão 

Oxiteno 
México 
 

acesso a baixo 
custo de 
produção 
(0ffshore e 
source) 
proximidade 
do mercado 
(server) 

Mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

toma decisões 
de produção e 
planejamento 
(outpost) 

alto com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(server e 
contributor) 

apenas o 
necessário 
para a 
produção 
destinada aos 
mercados 
nacional e 
regional 
(server) 

burocrático, 
pessoal e 
desempenho 

Oxiteno 
Venezuela 
 

acesso a baixo 
custo de 
produção 
(offshore e 
source) 
 

principalmen
te para 
exportação 
(offshore) 

não identificado não identificado não 
identificado 

não identificado 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 5.1 – Classificação das Subsidiárias Oxiteno de acordo com a tipologia proposta 

 

A forma de estabelecer subsidiárias escolhida pela Oxiteno foi a aquisição, 

sendo que a maior motivação para o investimento no exterior foi o acesso a 

matéria-prima, uma característica específica da indústria em que a empresa 

atua, em função das cotas de eteno. Secundariamente acesso a baixo custo de 

produção e, no caso do México, proximidade com os mercados norte-

americano e canadense.  

As unidades do México foram adquiridas e a equipe de P&D foi mantida, 

mesmo assim, a subsidiária utiliza a engenharia da matriz, mantendo intensa 

troca de conhecimentos. Também chama atenção o fato da subsidiária México 

ser composta por uma combinação de pessoal de duas empresas e 

equipamentos de três empresas, com apenas um expatriado, justamente o 

diretor financeiro. Esse expatriado é o responsável por verificar se a subsidiária 

tem atingido os resultados operacionais e financeiros esperados pela matriz, 

que enquanto estiver satisfeita não promove modificações na forma de 

organização da subsidiária. 

Como ressaltamos anteriormente, essa análise nos permitiu verificar que 

dependendo do elemento analisado (atribuição da unidade, inserção no 

mercado, etc.), a subsidiária se encaixa em uma determinada classificação ou 

mesmo em mais de uma, não sendo possível determinar uma única categoria 
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para cada subsidiária. Ficou evidente também que para os mecanismos de 

gestão não é possível atribuir nenhuma classificação. A subsidiária México é 

cobrada pela matriz através de mecanismos de gestão burocrático, pessoal e 

desempenho, situação não encontrada no modelo. 

Desta forma, identificamos que o modelo é falho e negamos a hipótese de 

alinhamento. Esse modelo é fruto da revisão de literatura em estudos que não 

tiveram como base empresas brasileiras. Mas mais importante é a observação 

que as funções das subsidiárias, bem como a forma de gestão da matriz, não 

são estáticas como o modelo proposto. Sem dúvida os elementos analisados 

no modelo são primordiais para a compreensão da situação atual de cada 

subsidiária, mas não é possível realizar uma classificação que compreenda o 

momento em que a subsidiária iniciou a operação e o momento da análise – a 

trajetória das subsidiárias. O modelo também não considera a importância da 

questão financeira, isto é, que uma empresa pode adquirir uma unidade no 

exterior porque teve acesso a recursos financeiros a custo inferior ao do seu 

país de origem, ou porque está aproveitando uma oportunidade de compra, ou 

ainda porque é necessário tornar a empresa maior para não ser adquirida pelos 

concorrentes. 

Analisando os demais casos poderemos observar como o modelo se comporta 

em relação aos comentários feitos para o caso da Oxiteno. 

 

 

5.1.2 Artecola 

 

Dados da empresa 

 

Artecola Indústrias Químicas Ltda. foi fundada em 1948. A empresa é 

produtora de adesivos industriais, contrafortes e couraças, laminados especiais 

(chapas extrusadas), cabedais e bordos plásticos industriais. Em 2007, a 

empresa, que conta com 1.200 funcionários, teve receita líquida de R$ 236,3 

milhões.  
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A empresa conta com 11 plantas produtivas no Brasil e 6 no exterior 

distribuídas na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. No Brasil as 

unidades se distribuem da seguinte forma: 

a) Artecola Indústrias Químicas Ltda. - matriz - Campo Bom/RS 

b) Artecola Indústrias Químicas Ltda. - Novo Hamburgo/RS 

c) Artecola Indústrias Químicas Ltda. - Candelária/RS 

d) Artebord Plásticos S.A. - Campo Bom/RS 

e) Artecola Nordeste S.A. Indústrias Químicas - Campina Grande/PB 

f) Artecola Indústrias Químicas Ltda. - Dias D’Ávila/BA 

g) Artecola Indústrias Químicas Ltda. - Tatuí/SP 

h) Artegor Laminados Especiais Ltda. - Tatuí/SP 

i) Artecola Indústrias Químicas Ltda. - Franca/SP 

j) Artecola Indústrias Químicas Ltda. - Diadema/SP 

l) MVC Componentes Plásticos Ltda. – sede em São José dos Pinhais/PR e 

unidade em Catalão/GO20 

A Artecola atua nos seguintes mercados: calçados, madeira, automotivo, papel 

e embalagens, construção civil, têxteis e consumo21. No mercado de 

CALÇADOS a empresa fabrica adesivos, contrafortes, couraças, palmilhas e 

aviamentos e termofilmes. Esses produtos são matéria-prima para a indústria 

calçadista, utilizados na preparação, montagem, solados e saltos de sapatos.  

No mercado de MADEIRA a empresa fabrica adesivos para a indústria 

moveleira, estofados, espumas, colchões e painéis. 

Para o mercado AUTOMOTIVO, a empresa fabrica chapas para peças termo 

conformadas, adesivos hot melt, aquosos, meio solvente e termofilmes, que 

são utilizados na fixação de componentes, filtros, baterias, lateral de portas, 

                                                 
20 A MVC é uma empresa de plásticos que atende os mercados automotivo, aeronáutico, 
ferroviário, de construção civil e infra-estrutura. Até setembro de 2008 era controlada pela 
Marcopolo, que vendeu 54% das ações para a Artecola (Valor Online, 2008d; MVC, 2008). 
21 Durante a pesquisa, diversas vezes o entrevistado enfatizou que a empresa tem como foco a 
inovação para se diferenciar da concorrência, fazendo uso de parcerias estratégicas com 
empresas líderes em seus mercados para desenvolver produtos e serviços inovadores. 
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laminações especiais e termoconformação de peças de interiores de 

automóveis. A aquisição de 54% das ações da MVC (ex-controlada da 

Marcopolo) demonstra o interesse em ampliar a participação da Artecola no 

segmento de laminados plásticos para a indústria automotiva. 

Em PAPEL E EMBALAGEM, a empresa atende a indústria alimentícia, 

segmento gráfico e fabricantes e usuários de embalagens em geral. A Artecola 

produz adesivos para embalagens tipo PVC, PET, metal e vidro, entre outros. 

Para a CONSTRUÇAO CIVIL, produz adesivos e resinas utilizados para 

colagem de pisos, parquês, base para tintas, produtos que podem ser 

utilizados em molduras, esquadrias, deck de piscina. 

No mercado de TÊXTEIS a empresa produz insumos químicos com aplicação 

em entretelas, forros e reforços, filmes para vedação.  

Outro mercado atendido pela empresa é o CONSUMO, em adesivos para 

porcelana fria e aplicadores manuais para consumidores em geral, não 

industriais22.  

Em todos esses mercados, com exceção do mercado de consumidores finais, a 

empresa fornece matérias-primas, geralmente componentes cujo valor não é 

expressivo em relação ao produto. Neste sentido, a empresa não se configura 

como uma fornecedora que segue seus clientes.  

 

 

Processo de internacionalização  

 

 

O processo de internacionalização da Artecola teve início com a decisão de 

estabelecer um planejamento estratégico, no ano de 1997. Naquele ano a 

Artecola determinou suas intenções para os próximos dez anos, uma delas foi 

ser uma empresa representativa na América Latina. Na época a empresa tinha 

                                                 
22 Artecola, 2008, informação obtida no site da empresa (www.artecola.com.br). 
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uma receita líquida de US$ 40 milhões e estabeleceu como meta chegar em 

US$ 300 milhões. 

Para o gerente de marketing e corporativo:  

“Para atingir aquele nível de faturamento a empresa teria que 

ampliar muito seu mercado interno, deslocando a concorrência. A 

alternativa era atuar no exterior, mas alocar esforços para atuar em 

um espaço tão disperso não daria resultado visto que a concorrência 

internacional era constituída de grandes empresas multinacionais. 

Desta forma, a Artecola escolheu localizar seus investimentos na 

América Latina, onde teria condições de se estabelecer como uma 

das principais empresas do mercado e ter relevância, ser uma 

empresa de referência.” 

As empresas internacionais, concorrentes da Artecola, que atuam no Brasil são 

multinacionais, com faturamento da ordem de um a três bilhões de dólares, 

enquanto a Artecola pretendia atingir US$ 300 milhões em 2010. As empresas 

concorrentes têm posicionamento, know-how, ganho de escala e vivência 

internacional. Os maiores clientes também são multinacionais e muitas vezes 

optam por fornecedores internacionais, permitindo o estabelecimento de 

contratos de fornecimento global. Este cenário dificultava o crescimento da 

Artecola. 

Os estudos da empresa verificaram que os concorrentes multinacionais não 

tinham e ainda não têm interesse na América Latina. As maiores plantas destas 

empresas e os setores de P&D ficam na América do Norte, Europa e Ásia. A 

América Latina não é o foco de interesse destas empresas e as questões 

políticas na região não são favoráveis, tornando-se uma restrição e 

desestimulando o aumento da produção nesse mercado. 

Com estas análises a empresa saiu em busca de novos conhecimentos e 

escala, estabelecendo parcerias internacionais nas diferentes áreas de 

atuação, com as principais empresas multinacionais. Atualmente a empresa 

conta com cinco contratos de parcerias, conforme segue. 

A Forbo é uma empresa suíça e uma das dez maiores empresas de adesivos 

do mundo; o contrato estabelece parceira de negócios e tecnologia. As duas 
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empresas fazem compras conjuntas, e no Brasil a Artecola tem o direito de 

fabricar os produtos Forbo com a mesma especificação e utilizar marca própria. 

A Artecola possui a liberação de uso da marca Rhenoflex® na América do Sul 

e as duas empresas possuem uma planta em regime de joint-venture no 

México, essa unidade produz extrusados para calçados. 

Com as italianas Flexi-bord e Bordo a Artecola possui joint-ventures no Brasil. 

Com a primeira empresa fabrica bordos em PVC para o mercado moveleiro e 

extrusão de plástico e com a segunda atua no mercado automotivo. A Artecola 

ainda tem parceria com a francesa Protechnic, um contrato de tecnologia na 

área de adesivos e filmes. 

A empresa também possui parcerias comerciais com empresas brasileiras. 

Com a Fademac, empresa fabricante de pisos vinílicos; a Artecola utiliza a rede 

de distribuição e a marca Fadecola, mas 98% dos produtos saem com marca 

da Artecola. E com a Saierlaque, empresa do grupo Renner, vende a marca 

Saiercola, que tem ampla atuação com pequenos distribuidores. 

A estratégia da empresa para competir com as multinacionais é buscar 

parcerias em que possa obter conhecimento, tecnologia e entrada em novos 

mercados. Além de passar de uma empresa exportadora para uma empresa 

com atuação internacional e referência latino-americana. 

A Artecola iniciou seu processo de internacionalização exportando para 

Argentina, Uruguai e depois Chile; todos países próximos, utilizando 

distribuidores ou representantes locais. Este processo não trouxe o 

conhecimento necessário para atuar em diferentes mercados, a empresa não 

conhecia o mercado e com o passar dos anos as vendas estavam estagnadas. 

Mais ainda, não conhecia a percepção da sua marca no exterior nem a 

situação de cada mercado, reduzindo todas as negociações com os 

distribuidores e representantes em uma guerra de preços. 

Buscando modificar esta situação, em 1997, a empresa estabeleceu um centro 

de distribuição (CD) na Argentina, com estoque local, equipe de vendas e 

gerente, todos estrangeiros. O mercado de atuação escolhido foi o calçadista, 

que era naquela época considerada a área com maior competência da 

empresa. 
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Com a estrutura organizada e volume estabelecido, a Artecola começou a 

ampliar suas vendas na Argentina e três anos depois decidiu abrir centros de 

distribuição no México e no Chile. No Chile atuando nos mercados de madeira 

e de papel e embalagem, em que as exportações eram mais significativas; 

posteriormente o CD tornou-se uma unidade produtiva. Enquanto no México 

optou-se por um CD calçadista, visto que o país é um grande pólo na América 

Latina. 

Em 2002, a Artecola fez sua primeira aquisição no exterior, era o ápice da crise 

argentina e a empresa aproveitou a oportunidade para comprar um concorrente 

do mercado de papel e embalagem. Foi um ótimo negócio para a empresa que 

praticamente teve como atividade administrar a dívida com fornecedores 

internacionais. A Artecola fez um contrato de reposicionamento da dívida e 

acabou entrando e ganhando mercado.  

No ano de 2003 a empresa iniciou suas atividades no Peru com um centro de 

distribuição para o mercado de calçados e em 2004 adquiriu a empresa PIN na 

Colômbia. Já em 2007, a empresa comprou o grupo Pegamentos Sintéticos 

S.A. com plantas no Chile e Peru23.  

Em linhas gerais, a empresa estabeleceu as seguintes metas: crescer nos 

mercados onde já atua; explorar novos negócios; continuar o processo de 

internacionalização; e crescer através de soluções inovadoras. Segundo o 

gerente de marketing e corporativo “...internacionalizar é a estratégia para a 

Artecola, não é uma situação pontual, faz parte da estratégia de crescimento.” 

 

                                                 
23 Em setembro de 2008 a Artecola anunciou a compra da divisão de adesivos da empresa 
mexicana Probst (Valor Online, 2008c).  
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Fonte: Elaboração da autora. 

Figura 5.2 – Artecola no Mundo 

 

 

As operações da Artecola no exterior  

 

 

Artecola no México 

 

 

A empresa iniciou suas operações no México através de um centro de 

distribuição focado no mercado calçadista. Posteriormente a Artecola instalou 

um greenfield em joint-venture com a Rhenoflex®, empresa líder mundial; a 

unidade do México é a Artecola Rhenoflex México S.A.  

A subsidiária do México, apesar de ser a única unidade que não é totalmente 

de propriedade da Artecola, não trabalha de forma diferenciada das demais 

Matriz

México – 1 unidade
Joint-venture – Greenfield
Mercado Local e Regional
Calçados
Eng. Local (-)

Colômbia – 1 unidade
100% Artecola - aquisição
Mercado Local e Regional
Calçados (+) Papel, Madeira, Automotivo
Eng. Local (+)

Chile/Peru – 2 unidades
100% Artecola - aquisição
Mercado Local e Regional e Exportação
Calçados, Papel e Consumo (+)
Madeira (-)
Eng. Local Peru (+)

Argentina – 2 unidades
100% Artecola – aquisição e greenfield
Mercado Local e Regional
Calçados, Papel (+)
Madeira, Automotivo (-)
Eng. Local (-)

Matriz

México – 1 unidade
Joint-venture – Greenfield
Mercado Local e Regional
Calçados
Eng. Local (-)

Colômbia – 1 unidade
100% Artecola - aquisição
Mercado Local e Regional
Calçados (+) Papel, Madeira, Automotivo
Eng. Local (+)

Chile/Peru – 2 unidades
100% Artecola - aquisição
Mercado Local e Regional e Exportação
Calçados, Papel e Consumo (+)
Madeira (-)
Eng. Local Peru (+)

Argentina – 2 unidades
100% Artecola – aquisição e greenfield
Mercado Local e Regional
Calçados, Papel (+)
Madeira, Automotivo (-)
Eng. Local (-)
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subsidiárias. A decisão por instalar um investimento greenfield no México foi 

decorrente da importância do mercado calçadista naquele país e o acesso ao 

mercado, igualmente importante, dos Estados Unidos. Enquanto a decisão pela 

parceria com a Rhenoflex® é explicada pela necessidade de não estabelecer 

concorrência direta entre ambas as empresas. A Rhenoflex® é uma das 

empresas parceiras da Artecola no Brasil e nos demais países onde atua. 

Como as duas empresas tinham interesse em instalar plantas no México a 

decisão pela joint-venture foi a melhor opção encontrada. 

Assim como as outras subsidiárias Artecola, a unidade do México possui uma 

equipe de P&D que faz adaptações nos produtos para o atendimento ao 

mercado. Sua produção é destinada ao mercado mexicano e, principalmente, 

norte-americano. A gestão local determina a produção, as adaptações de 

produto e a escolha dos fornecedores locais. A subsidiária, juntamente com a 

Artecola e a Rhenoflex®, estabelece o padrão de qualidade dos produtos e 

matérias-primas e escolha de equipamentos. Decisões relativas à política de 

recursos humanos para gestão e para o trabalho e a definição do sistema de 

informações gerenciais são exclusivas das duas empresas proprietárias. 

Esta unidade não apresenta conjunto de rotinas de nenhuma das empresas 

proprietárias, é um greenfield estabelecido em regime de joint-venture, com 

autonomia para decisões de produção e planejamento em relação às empresas 

proprietárias.  

 

 

Artecola na Argentina 

 

 

A Argentina é um dos países por onde a Artecola iniciou suas exportações; 

com o intuito de conhecer melhor o mercado e aumentar o volume de vendas a 

empresa instalou um centro de distribuição com equipe própria, naquela época 

o mercado alvo era o calçadista. Mas em 2002 aproveitou a oportunidade de 

adquirir uma empresa concorrente do mercado de papel e embalagem, 
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ampliando sua participação na Argentina em ambos os setores. Atualmente 

são duas plantas atendendo os mercados de calçados e de papel e 

embalagem, que funcionam com coordenação única, mas com denominações 

sociais diferentes: Artecola Argentina S.A. e Asequim S.A. 

As unidades escolhem seus fornecedores considerando uma combinação entre 

os prazos de entrega, a qualidade dos produtos e preços cobrados. A produção 

destas unidades atende a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, que conta com 

uma equipe de engenharia local que tem a tarefa de fazer adaptações aos 

produtos para os mercados aos quais atendem. A equipe de P&D trabalha 

sempre sob orientação da matriz, que concentra as atividades na corporação. 

A gestão das subsidiárias é feita pelo gestor local, de nacionalidade argentina, 

que recebe treinamento na matriz e segue a política da corporação. Em outras 

palavras, sua autonomia se restringe à determinação do volume de produção, 

adaptações de produto e, quando cabe, à escolha de fornecedores locais. 

A matriz tem grande participação no dia-a-dia da subsidiária; o padrão de 

qualidade dos produtos é por ela estabelecido, assim como a escolha de 

equipamentos e o desenvolvimento de novos produtos. De forma conjunta, 

matriz e subsidiária discutem e implementam as políticas e práticas, escolhem 

os fornecedores e realizam o desenvolvimento de novos processos, ,sendo que 

o planejamento da produção e a escolha do sistema de planejamento e 

controle da produção são decisões tomadas de forma autônoma pela 

subsidiária. Decisões relativas à política de recursos humanos para gestão e 

para o trabalho e a definição do sistema de informações gerenciais são 

exclusivas da matriz. 

A matriz além de acompanhar e interferir nas ações da subsidiária mantém 

diversos controles, solicitando relatórios periódicos, determinando os 

procedimentos operacionais padrão, mantendo contatos entre a subsidiária e 

os gestores da matriz, inclusive através de visitas freqüentes, além de dar 

treinamento na matriz aos gestores e técnicos da subsidiária. A matriz, é claro, 

também faz o controle de orçamento e despesas, o controle do resultado e 

aprova novos gastos e investimentos. Interessante notar que a subsidiária não 

considera que seus gestores tenham pouca autonomia e nem que a matriz 
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tenha atuação na divulgação da cultura organizacional, diferentemente do que 

foi apontado em entrevista com a matriz. 

 

 

Artecola na Colômbia 

 

 

A unidade na Colômbia chama-se Artecola Pin Colômbia S.A., junção do nome 

Artecola com o da empresa adquirida em 2004. As principais atribuições desta 

planta são acesso a baixo custo de produção, proximidade com o mercado e, 

secundariamente, uso de conhecimento tecnológico local. 

Nesta planta os produtos são regionais e locais; a unidade possui uma equipe 

de engenheiros para realizar adaptações nos produtos, que mantém contato 

com a área de P&D da matriz para troca de conhecimento e para receber 

treinamentos. A adaptação de produtos pode ocorrer tanto pela observação da 

equipe local da necessidade de mudança, quanto por demanda dos clientes.  

No que diz respeito aos fornecedores, a unidade trabalha com fornecedores 

corporativos, isto é, empresas escolhidas pela matriz e que atendem as 

diferentes unidades da Artecola. As negociações são feitas na matriz e estes 

fornecedores são geralmente europeus. Mas também trabalha com 

fornecedores locais, que são desenvolvidos pela subsidiária conforme sua 

necessidade. A escolha passa pela avaliação dos critérios da norma ISO. Vale 

destacar que para cada item que a Artecola utiliza fornecimento local a 

empresa conta mais de um fornecedor, como medida para garantir o 

atendimento das especificações dos produtos, prazo de entrega e a não 

dependência de uma única empresa local para determinado fornecimento. 

Assim as decisões de fornecimento são tomadas em conjunto com a matriz, 

bem como as decisões de desenvolvimento de novos produtos e processos. O 

padrão de qualidade dos produtos é determinado pela matriz, mas na escolha 

dos fornecedores locais a subsidiária tem certa margem de negociação, 

enquanto o planejamento da produção é decisão da subsidiária.  
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Os gestores da unidade foram capacitados na matriz que é a unidade que 

desempenha o papel de geradora de conhecimento para as demais plantas 

produtivas. A matriz exerce seu controle através da cobrança de relatórios 

periódicos, controle de orçamento e despesas, controle do resultado e 

acompanhamento da disseminação da cultura organizacional na subsidiária. 

Além de realizar contatos freqüentes com a mesma. Na ótica do responsável 

pela subsidiária Colômbia a unidade tem autonomia limitada. 

 

 

Artecola no Chile e Peru 

 

 

A empresa iniciou suas operações no Chile e Peru através de centros de 

distribuição; com a aquisição da Pegamentos Sintéticos, em 2007, a Artecola 

estabeleceu unidades produtivas nestes países. No Chile a empresa tem a 

razão social Artical Finquim S.A.e no Peru Pegamentos Sintéticos S.A. 

As unidades têm a função de atender os clientes com menor tempo de 

respostas, ao mesmo tempo em que estar próxima significa entender melhor as 

necessidades do mercado consumidor. A gestão das duas é feita de forma 

conjunta e o gestor fica alocado no Peru. 

Ambas as unidades trocam conhecimentos e informações com a matriz através 

de visitas e treinamentos, além da usual troca de informações por meio 

eletrônico e telefônico. Com as empresas parceiras da matriz a relação é 

indireta, não é habitual o contato direto da Artecola Chile e Peru com esses 

parceiros. Porém, de maneira permanente estas unidades produtivas recebem 

informações das alianças, bem como de produtos e oportunidades de negócio.  

Com os fornecedores não corporativos, a subsidiária segue o esquema de 

realizar estudo de mercado para encontrar potenciais fornecedores locais, 

seguido de solicitação de cotação e envio de amostras. As áreas de controle de 

qualidade e de produção aprovam a matéria-prima, a área de compras realiza a 

negociação com os fornecedores aprovados e seleciona o mais competitivo, 
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analisando aspectos como preço, prazo e condições de entrega. Após a 

escolha, se necessário, as unidades fazem o desenvolvimento do fornecedor. 

Os fornecedores escolhidos passam por um processo de avaliação periódica e 

são notificados de maneira escrita pelo seu desempenho, podendo em alguns 

casos serem substituídos.  

As unidades do Chile e Peru têm autonomia para produzir as linhas que 

consideram adequadas para seus negócios de atuação quando contam com 

matérias-primas a custos competitivos e equipamentos adequados à produção 

dos mesmos. Para a fabricação de produtos sobre os quais não tenham a 

estrutura adequada, montam um plano de investimento e enviam à matriz para 

a aprovação. São fabricados produtos que atendam a necessidade dos 

mercados locais e outros que possam servir para alguma das demais unidades 

da Artecola. 

Assim como as demais subsidiárias, as unidades do Chile e Peru contam com 

uma área de desenvolvimento de produtos. Contudo a equipe do Peru trabalha 

de maneira hierárquica independente da matriz. Sem dúvida ocorre a interação 

entre o P&D local e a matriz, com constante comunicação quanto a projetos em 

andamento. A equipe de P&D do Peru é composta por engenheiros químicos 

formados nas áreas de desenvolvimento de produtos e assistência técnica aos 

clientes. Todos os engenheiros da Artecola Peru são de nacionalidade peruana 

e já eram funcionários da Pegamentos Sintéticos S.A. no momento da 

aquisição. O gestor das duas unidades – Chile e Peru – destacou que a 

unidade do Peru tem autonomia para desenvolver produtos e replicar em sua 

planta processos que deram certo em alguma outra subsidiária.  

Ainda em relação à autonomia das unidades Chile e Peru, o gestor local se 

reporta diretamente ao Gerente de Mercado Externo da matriz, e antes de 

assumir este cargo atuava na matriz. Conta com autonomia para a 

administração geral da unidade, administração de pessoal, administração dos 

recursos financeiros, seleção e contratação de pessoal, administração da 

produção, compra de matérias-primas e contratação de serviços. A questão da 

qualidade de produtos é trabalhada de forma conjunta com a matriz. Para a 

realização de novos investimentos e tomada de empréstimos solicita aprovação 

da matriz. Cabe também à matriz a manutenção das políticas e práticas, o 
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estabelecimento de política de recursos humanos para gestão, a escolha do 

sistema de informações gerenciais e a escolha do sistema de planejamento e 

controle da produção. Estes elementos são comuns a toda a empresa. 

Em relação aos mecanismos de controle utilizados pela a matriz, o gestor das 

subsidiárias listou diversos, conforme segue: relatórios periódicos, visitas 

freqüentes de pessoal da matriz, controle de orçamento e despesas, aprovação 

da matriz para novos investimentos, contatos freqüentes com os gestores da 

matriz, procedimentos operacionais padrão, treinamento dado pela matriz aos 

gestores locais, controle do resultado, difusão da cultura da organização e 

utilização de mecanismos informais de resolução de conflito. 

 

 

As subsidiárias da Artecola classificadas segundo o modelo teórico 

 

 

A subsidiária mexicana produz para o mercado nacional e regional, sendo a 

proximidade com o mercado fundamental para seu bom desempenho. As 

decisões de produção e planejamento são tomadas localmente, apenas os 

novos investimentos são decididos pelas empresas proprietárias. A unidade é 

capaz de adaptar produtos e processos e, se necessário, conta com o apoio da 

controladora brasileira para estas atividades.  

A Artecola utiliza os mesmos mecanismos de controle que cobra de suas 

demais subsidiárias, mas esta unidade também passa pelo controle da 

Rhenoflex®. No que diz respeito à identidade da empresa, a unidade do 

México apresenta características das duas empresas proprietárias, mas tem 

uma identidade própria. 

Neste sentido, a subsidiária mexicana apresenta características que a literatura 

aponta como de subsidiárias server, outpost, contributor e lead.  

A subsidiária da Argentina abriga duas unidades produtivas e atuam nos 

setores de calçados e de papel e embalagem, mas a gestão é unificada. 

Ambas as unidades produzem para o mercado local e regional e a proximidade 
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com os clientes é fundamental para atender as demandas particulares de cada 

um. Apesar de existir a necessidade de adequar os produtos aos clientes, as 

unidades da Argentina não têm capacitações que permitam ir além, isto é, o 

nível de atividades técnicas é restrito para pequenas adaptações, quando 

necessário, a equipe de P&D da matriz realiza os desenvolvimentos 

requeridos. 

Ao contrário da subsidiária do México, as unidades argentinas trocam 

informações com a matriz e demais subsidiárias. Esta diferença se justifica 

uma vez que no México a operação é em joint-venture, limitando a troca de 

experiências entre a subsidiária e as demais unidades da Artecola.  

Em resumo, na classificação da subsidiária Argentina se observa que a mesma 

apresenta elementos que a colocariam como: offshore; source; server e 

contributor.  

Na subsidiária da Colômbia identificamos três atribuições principais: acesso a 

baixo custo de produção; proximidade com o mercado local e uso de 

conhecimento tecnológico local. As duas primeiras atribuições são condizentes, 

entretanto, a terceira atribuição, segundo a literatura, requer capacitações 

totalmente distintas das anteriores. Provavelmente é possível conciliar os três 

objetivos em função das capacitações anteriores da empresa adquirida. 

A subsidiária tem equipe de engenharia que é capaz de realizar adaptações de 

processo e produto, mas o P&D ainda se mantém centralizado na matriz. As 

relações da unidade com a matriz, demais subsidiárias é intensa, com troca de 

informações, treinamentos conjuntos e desenvolvimentos também em parceira. 

A relação com fornecedores locais apresenta certa autonomia, enquanto com 

os fornecedores globais é determinada pela matriz. Enquanto a produção da 

unidade atende aos mercados local e regional. 

Com estas características, a subsidiária poderia ser classificada, ao mesmo 

tempo, em todas as categorias apresentadas na literatura (offshore, source, 

server, contributor, outpost e lead). 

As unidades do Chile e Peru também representam uma única subsidiária, 

apresentam duas razões sociais, mas são fruto da aquisição de uma única 
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empresa. A gestão das unidades é feita de forma conjunta e o gestor principal 

fica na unidade do Peru. 

A atribuição principal da subsidiária é a proximidade do mercado e ser 

responsável por adaptar produtos às demandas dos clientes. Assim como a 

subsidiária da Colômbia, as unidades do Chile e Peru possuem condições de 

adaptar produtos e processos para atender aos mercados local e regional. 

Além disso, estas unidades também fornecem produtos para a matriz e outras 

subsidiárias. 

A unidade do Peru conta com uma equipe de engenharia, que utiliza do P&D 

da matriz apenas para o desenvolvimento de novos produtos. A equipe 

peruana atua de forma mais independente que as demais, seus integrantes 

trabalhavam para a empresa antes de ser adquirida pela Artecola, e tinham 

como atribuição atender as unidades do Peru e Chile. 

Os mecanismos de gestão são os mesmos utilizados pela matriz nas outras 

subsidiárias e a troca de informações entre matriz e subsidiária e entre as 

subsidiárias é fundamental para o atendimento as demandas dos clientes com 

custo e prazo competitivos em relação aos concorrentes. 

Segundo o quadro de alinhamento das características das subsidiárias, a 

subsidiária Chile – Peru apresenta características de unidades server, 

contributor, outpost e lead. 

A Tabela 5.2 classifica as subsidiárias da Artecola conforme o modelo proposto 

nesse estudo e mostra que não encontramos o alinhamento esperado.  
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Subsidiária Atribuição da 
unidade 

Inserção 
no 

mercado 

Grau de 
autonomia dos 
gestores locais 

Nível de 
transações de 
conhecimento 

Nível de 
atividades 
técnicas 

Mecanismos 
de Gestão 

Artecola 
México 

proximidade 
do mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

toma decisões 
de produção e 
planejamento 
(outpost) 

alto com 
empresas locais 
e baixo com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(outpost e lead) 

adaptação de 
produtos e 
processos 
(contributor) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho e 
cultural 

Artecola 
Argentina 

proximidade 
do mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(source) 

baixo com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(offshore e 
source) 

adaptação de 
produtos e 
processos 
(contributor) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho e 
cultural 

Artecola 
Colômbia 

acesso a baixo 
custo de 
produção 
(offshore e 
source) 
proximidade 
do mercado 
(server) 
uso de 
recursos 
tecnológicos 
locais 
responsável 
por adquirir 
conhecimentos 
junto aos 
agentes 
externos 
(outpost) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(server e 
contributor) 
 

alto com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(server e 
contributor) 
 

capaz de 
desenvolver e 
adaptar 
produtos e 
processos 
(outpost e lead) 
  

burocrático, 
pessoal, 
desempenho e 
cultural 

Artecola 
Chile-Peru 

proximidade 
do mercado 
responsável 
por adaptar 
produtos ao 
mercado local 
(server e 
contributor) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(server e 
contributor) 

alto com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(server e 
contributor) 

capaz de 
desenvolver e 
adaptar 
produtos e 
processos 
(outpost e lead) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho e 
cultural 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 5.2 – Classificação das Subsidiárias Artecola de acordo com a tipologia proposta 

 

Fazendo um comparativo entre as subsidiárias da Artecola, observamos que a 

principal atribuição das subsidiárias é proximidade do mercado. As subsidiárias 

produzem para atender seus mercados locais e regionais, mas também existe 

a produção para exportação de uma subsidiária para outra. Por exemplo, 

quando da abertura de uma nova área de atuação em um país que não contém 

a infra-estrutura necessária para produção, uma vez que as subsidiárias atuam 

em diferentes mercados, enquanto a matriz é a única unidade que atua em 



 

 

93

 

todos os mercados. Ou no caso da subsidiária Chile – Peru, que tem condições 

de ser fornecedora de produtos para as demais unidades da empresa.  

As subsidiárias seguem o que é determinado pela matriz, informação 

confirmada tanto pela matriz quanto pelos gestores das subsidiárias. A esses, 

cabe a gestão da produção e a procura e desenvolvimento de fornecedores 

locais, com algumas subsidiárias com condições de tomar decisões, em 

conjunto com a matriz, quanto ao planejamento de novos negócios. Também é 

verificada diferença entre os níveis de atividades técnicas, algumas unidades 

possuem maiores capacitações que outras. Esta diferença não é resultado de 

uma opção da matriz em tornar a subsidiária mais importante, ou independente 

em relação ao desenvolvimento de produto, mas sim em função das 

capacitações estarem presentes na época da aquisição e terem sido mantidas.  

A troca de informações é o elemento mais importante e que mais une as 

unidades, todos os anos são realizados conferências na matriz para as 

diferentes áreas. Há conferências para a área comercial focadas em 

desenvolvimento de negócios e planejamento estratégico. Também há 

conferências para a área de administração e finanças, com vistas à 

maximização dos resultados e capacitação dos gestores dessas áreas. É a 

oportunidade para um intercâmbio de experiências entre as diversas unidades 

da Artecola no continente. Muito importantes são as conferências técnicas 

onde o enfoque é uma atualização tecnológica e de tendências. Além das 

conferências, há um permanente intercâmbio de conhecimentos e informações, 

algumas em formatos específicos, previamente determinados e outras 

realizadas de maneira espontânea e rotineira.  

Mais ainda, os mecanismos de controle cobrados pela matriz são iguais para 

todas as subsidiárias, demonstrando que não existe relação entre os demais 

itens do modelo de alinhamento e os mecanismos de controle. A matriz 

mantém diversos controles, utilizando mecanismos de gestão burocráticos, de 

pessoal, de desempenho e cultural, sem distinção entre as subsidiárias. 

Assim como na análise da Oxiteno, as subsidiárias não se classificam 

conforme o modelo; para cada um dos elementos analisados encontramos 

mais de uma classificação possível. Desta forma, a hipótese de alinhamento 

proposta no modelo também é negada para a segunda empresa analisada.  
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5.1.3 Marcopolo 

 

Dados da empresa  

 

A Marcopolo S.A., fabricante de carrocerias, veículos comerciais leves e 

componentes plásticos, obteve em 2007 a receita líquida de R$ 2,1 bilhão, 

tendo produzido 17.807 unidades, sendo 3.866 (21%) no exterior. Segundo a 

Fenabrave, a Marcopolo é a terceira maior produtora de ônibus no Brasil, com 

participação de 13,33% do mercado nacional, ficando atrás da líder Mercedes 

(47,9%) e Volkswagem (27,58%) (FENABRAVE, 2008). 

A empresa conta com três unidades no Brasil, duas delas Marcopolo e uma 

operando com a marca Ciferal, empregando 12.311 funcionários. Além dessas, 

a empresa conta com participações em mais duas empresas MVC e Neobus, 

conforme segue:   

a) Marcopolo S.A. (Unidade Planalto, Caxias do Sul/RS) Fundada em 1949, a 

então Nicola tinha como principal matéria-prima a madeira. Em 1953, iniciou-se 

a utilização de estruturas de aço no Brasil e os volumes de produção 

cresceram significativamente. No ano de 1957, a fábrica foi transferida para o 

Bairro Planalto. Em 1998, esta unidade fabril recebeu novo layout, e passou a 

centralizar a fabricação de microônibus e veículos comerciais leves. Na 

unidade Planalto os funcionários contam com a Escola de Formação 

Profissional Marcopolo. A unidade produz atualmente microônibus e veículos 

comerciais leves. 

b) Marcopolo S.A. (Unidade Ana Rech, Caxias do Sul/RS) – foi inaugurada em 

1981, para suprir uma demanda crescente de produção. A fábrica já passou 

por diversas mudanças de layout e modernização dos processos produtivos. É 

a unidade de referência para a Marcopolo e abriga o primeiro showroom de 

poltronas para ônibus da América Latina. Nesta unidade os funcionários 

também contam com uma Escola de Formação Profissional Marcopolo. A 

fábrica de Ana Rech produz ônibus urbanos e rodoviários. 
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c) Ciferal – em Duque de Caxias/RJ, fabricante de carrocerias que não utiliza a 

marca Marcopolo. 

A Marcopolo tem participação nas seguintes empresas: 

 MVC Componentes Plásticos Ltda24. – fabricante de componentes 

plásticos para diversos setores industriais, com sede em São José dos 

Pinhais/PR e unidades em Caxias do Sul/RS e Catalão/GO. 

 San Marino – fabricante de carroceria com a marca Neobus, Caxias do 

Sul/ RS25. 

 

 

Processo de internacionalização  

 

 

Desde a década de 60 a Marcopolo exporta seus produtos, mas o processo de 

internacionalização começou a se intensificar no início na década de 90 com o 

aumento do volume exportado e a constatação da necessidade de vender para 

o mercado externo em razão do não crescimento do mercado brasileiro. Em 

1990 as exportações brasileiras de ônibus sobre o total da produção nacional 

representavam apenas 8%, já em 2004 esse número atingiu 37% e na 

Marcopolo, especificamente, esse número chegou a 60% da sua produção. 

No início do processo de exportação, os ônibus eram enviados completamente 

montados, o que a empresa chama de completely built up (CBU), com tarifas 

de exportação atrativas. Na experiência da empresa, à medida que este 

processo se consolidava os governos dos países importadores, com o intuito 

de gerar empregos, obter tecnologia, entre outros fatores, passavam a 

modificar os impostos de importação. Para evitar a elevação da tarifa a 

empresa era “convidada” a iniciar algum tipo de produção no país, assim, a 

Marcopolo começou a considerar a viabilidade de produzir no exterior. A 

                                                 
24 Em anúncio na imprensa a Marcopolo informou ter vendido 54% das ações da MVC para a 
Artecola, empresa da área química (Valor Online, 2008d). 
25 Em 2007, a Marcopolo adquiriu 39,6% das ações da San Marino (Marcopolo, 2008). 
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valorização da moeda brasileira, a partir de 2003, também contribuiu 

fortemente para a decisão de produzir no exterior. 

O caminho para a produção fora do Brasil foi a busca de parceiros locais com 

experiência em produção ou montagem de ônibus. Com o parceiro definido a 

empresa estabelecia um contrato de venda de tecnologia e exportava o ônibus 

de duas formas: completamente desmontado (CKD) ou semi-montado (semi 

knocked down - SKD), isto é, com os principais componentes montados. Estes 

contratados duravam entre 7 e 10 anos. A Venezuela foi o primeiro país onde a 

Marcopolo estabeleceu este modelo, que também foi adotado na Nigéria, em 

Gana, no Chile, no México e, por último, na China com a Iveco. 

Especificamente em relação à experiência da China, a empresa sofreu com a 

cópia de seus produtos e processos e suspendeu a produção com o parceiro 

local.   

Entretanto, após a etapa de exportação em CKD ou SKD, que requer a 

montagem local, em alguns casos ocorreu nova demanda dos governos para 

ampliar a relação da empresa com as economias locais, foi necessário 

estabelecer um plano de nacionalização progressiva. Em contra-partida 

algumas partes que ainda seriam enviadas por CKD tiveram as taxas de 

importação reduzidas. Naquele momento coube a Marcopolo escolher quais 

componentes poderiam ser produzidos localmente, a empresa escolheu 

aqueles de menor valor agregado e menor componente tecnológico para evitar 

ao máximo a transferência de conhecimento da empresa para os parceiros 

locais e, assim, tentar inibir a constituição de um novo concorrente, situação 

que ocorreu na China, onde a empresa parceira adquiriu conhecimento e 

copiou os produtos Marcopolo, tornando-se uma concorrente. 

Com este intuito, a Marcopolo procurou, ao invés de ceder tecnologia, buscar 

um parceiro no exterior e estabelecer joint-venture, que pode ser majoritária, 

meio a meio ou minoritária. A empresa não vende a tecnologia, faz um trabalho 

de parceria, este foi o processo adotado pela Marcopolo que, em geral, faz 

joint-ventures, majoritária ou meio a meio. 

A empresa possui unidades no Brasil e em mais oito países: África do Sul, 

Argentina, Colômbia, Índia, México, Nigéria, Portugal e Rússia. Em alguns 

países a operação está sendo estruturada, como é o caso da Índia e Rússia. 
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Na Argentina, em função das dificuldades da economia local, a operação foi 

descontinuada e está sendo remodelada a atuação da Marcopolo no país.  

A configuração das parcerias no exterior é a seguinte: 

 

Países Parceiro Percentual Marcopolo 
África do Sul - 100% 
Argentina - 100% 
Colômbia Fanalca 50% 
Índia  Tata Motors 49% 
México Daimler-Chrysler 74% 
Nigéria - 100% 
Portugal - 100% 
Rússia Ruspromauto 50% 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 5.3 – Configuração da Propriedade das Subsidiárias da Marcopolo 

 

Segundo o vice-presidente do Conselho de Administração, a 

internacionalização é uma estratégia complexa e a empresa precisa fazer um 

check-list das questões fundamentais para esta tomada de decisão. A decisão 

pela internacionalização leva em consideração diversos pontos e a empresa 

faz algumas perguntas para avaliar a viabilidade, tais como: 

 Quais são os impactos com as diferenças entre moedas? Por exemplo, 

a desvalorização do peso em relação ao real pode deixar de tornar a 

operação rentável. 

 Precisa pesquisar arduamente o mercado, para saber se o produto está 

de acordo com as expectativas, se agrada em termos de design, 

comodidade, se a estrutura do produto é boa, adequada. Por exemplo, 

se o produto é adequado para a infra-estrutura viária do local, isto é, se 

o ônibus não vai quebrar. 

 Verificar a adaptabilidade do produto ao uso, as condições de preço, as 

especificações do ônibus, o tamanho, etc. As especificações do ônibus 

estão dentro das especificações do país? 

 Verificar se existe financiamento adequado para o comprador e se o 

comprador tem capacidade de pagamento. Por exemplo, o BNDES 

financia o envio de componentes para montar o ônibus, mas é preciso 
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verificar se o comprador tem condições de pagar a empresa para que 

esta não se torne inadimplente perante o BNDES. Dentro do país, 

principalmente quando o operador não é governo, quando é privado, é 

importante verificar se o país financia diretamente o cliente, se possui 

alguma linha de crédito específica para o setor. 

 Verificar as condições do comprador, os gastos de manutenção e 

consumo de combustível. Verificar os custos básicos da empresa, os 

gastos com pessoal, verificar o número de passageiros que o comprador 

pretende transportar e a sua receita. Em resumo, verificar se a receita 

do comprador serve para amortizar os custos e pagar a prestação do 

veículo. 

 No caso de instalar uma fábrica no exterior verificar os problemas de 

mão-de-obra, questões sindicais e problemas de abastecimento de 

matéria-prima. 

 No caso do envio de peças para montagem do veículo verificar as taxas 

de importação, a possibilidade nacionalizar as peças para estar 

preparado para atender as exigências dos governos. Conhecer a 

logística, se as peças não vão ficar paradas em um porto e se as 

estradas são boas. Se há necessidade de aço, por exemplo, verificar 

existe aço e se o mesmo é de boa qualidade. 

Estes questionamentos são fundamentais para a decisão da empresa, na 

opinião do entrevistado, cabe a empresa investigar todos os detalhes que 

envolvem a decisão de internacionalização para reduzir os riscos de insucesso 

do investimento26. 

“Mas, mesmo assim ainda existem outros riscos, como o que 

aconteceu com a Petrobrás na Bolívia, o que aconteceu na Argentina 

em 2001, a crise tequila no México em 1994. Neste caso, é 

necessário analisar o que acontece se ocorrer uma crise política, por 

exemplo.” 

 

                                                 
26 Para o entrevistado a adaptabilidade dos expatriados também é uma preocupação da 
empresa, que deve auxiliá-los a contornar problemas de meio-ambiente, comida, hábitos de 
comportamento, entre outros.  
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Segundo o entrevistado, a estratégia do grupo é resumida em três palavras: 

internacionalização; verticalização e tecnologia própria. O grupo faz 

planejamento estratégico, mas não segue todos os itens do modelo de 

planejamento estratégico, na verdade faz um business plan de 5 anos e todo 

ano o reavalia. Em linhas gerais, a estratégia da Marcopolo é fabricar todos os 

itens estratégicos, como por exemplo: janela, poltrona e banheiro.  

A estratégia da Marcopolo era fazer do Brasil um centro de exportação em 

CKD, e quando os governos dos países começassem a pressionar para 

nacionalizar, desenvolver as montagens locais. A empresa exportaria em CKD 

ou SKD para o México, África do Sul, Portugal, Argentina e demais países. 

Entretanto, variações cambiais alteraram a estratégia e a empresa passa por 

um processo acelerado de nacionalização dos componentes nos países onde 

possui subsidiárias. De acordo com o entrevistado, a nova estratégia da 

empresa é reduzir o volume de exportações em CKD para as subsidiárias e se 

consolidar como uma empresa global, com fabricação em diversos países, 

ampliando o conteúdo local para evitar as oscilações cambiais. 

O processo de nacionalização progressiva está mais avançado no México e na 

Colômbia, as duas maiores operações no exterior. Na África do Sul a 

nacionalização é menor porque é mais complicado encontrar produtores locais 

qualificados. A produção em Portugal recebe peças de vários países da 

Europa, na Rússia e Índia os planos são de nacionalizar todas as peças.  

O processo de nacionalização ocorre da seguinte forma, a empresa procura um 

fabricante – de sinaleira, espelho, borracha, vidro, por exemplo. Apesar da 

Marcopolo dar preferência para fornecedores brasileiros, existe uma dificuldade 

pois muitos deles não têm interesse em acompanhar a empresa e há 

necessidade de nacionalizar a produção. Assim a procura por um parceiro local 

é fundamental. Mas existem empresas multinacionais que são fornecedoras da 

corporação, estas empresas também têm preferência nos fornecimentos para 

as subsidiárias da Marcopolo.  

A empresa considera a tecnologia seu maior ativo, portanto está adotando a 

estratégia de verticalização para se proteger do risco de desenvolver 

competidores após o fim dos contratos com empresas que operam CKD ou 

SKD. O novo modelo que a empresa está desenvolvendo é mais complexo, 
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antes era necessário ensinar os empregados a montar, transmitir aos 

empregados locais o conhecimento de montagem de ônibus. Na nova 

estratégia é preciso transmitir tecnologia de produto e processo, mais 

funcionários e engenheiros serão expatriados. Para cada mercado a empresa 

procura elaborar uma estratégia em função das características do mercado e 

também leva em conta o aprendizado com as investidas anteriores no exterior. 

Mas a matriz controla a maior parte das decisões e a atuação dos expatriados 

é extremamente importante.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Figura 5.3 – Marcopolo no Mundo 

México – 1 unidade
Joint-venture – Greenfield
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

Marcopolo S.A.
3 unidades no Brasil - 8 unidades exterior
2007
Receita Líquida R$ 2,1 bilhões
12.311 funcionários

Matriz

Argentina – 1 unidade
100% Marcopolo – aquisição
Mercado Local e Regional
Unidade sem Atividade
Eng. Local (-)

Colômbia – 1 unidade
Joint-venture – aquisição
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

África do Sul – 1 unidade
100% Marcopolo – aquisição
Mercado Local e Regional
montagem

Índia – 1 unidade
Joint-venture – greenfield
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

Rússia – 1 unidade
Joint-venture – greenfield
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

Nigéria – 1 unidade
100% Marcopolo
Mercado Local e 
Regional
montagem

Portugal – 1 unidade
100% Marcopolo – aquisição
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

Marcopolo S.A.
3 unidades no Brasil - 8 unidades exterior
2007
Receita Líquida R$ 2,1 bilhões
12.311 funcionários

Matriz

Argentina – 1 unidade
100% Marcopolo – aquisição
Mercado Local e Regional
Unidade sem Atividade
Eng. Local (-)

Colômbia – 1 unidade
Joint-venture – aquisição
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

África do Sul – 1 unidade
100% Marcopolo – aquisição
Mercado Local e Regional
montagem

Índia – 1 unidade
Joint-venture – greenfield
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

Rússia – 1 unidade
Joint-venture – greenfield
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)

Nigéria – 1 unidade
100% Marcopolo
Mercado Local e 
Regional
montagem

Portugal – 1 unidade
100% Marcopolo – aquisição
Mercado Local e Regional
Eng. Local (-)
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As operações da Marcopolo no exterior  

 

 

Marcopolo em Portugal 

 

 

A unidade de Portugal foi a primeira fábrica fora do Brasil, adquirida em 1990. 

Esta subsidiária permitiu ao grupo Marcopolo ter acesso a grande parte do 

mercado europeu, foi por esta razão que o país recebeu investimentos. 

Portugal apresenta custos de mão-de-obra substancialmente inferiores aos dos 

países do centro e norte do continente. Os ônibus produzidos nesta unidade 

além de atender o mercado português, são exportados para Bélgica, Itália, 

Holanda, Inglaterra, Islândia, Escócia, França e Espanha. 

A Marcopolo Indústria de Carroçarias S.A., sua denominação social em 

Portugal, produz a estrutura e as chapas para a montagem dos ônibus. Para a 

montagem das carrocerias importa do Brasil a máscara da sinaleira traseira e o 

farol dianteiro. Compra também de fornecedores europeus, e não há 

fornecedores brasileiros com plantas em Portugal.  

Dentre os fornecedores europeus destacam-se Manac, produtora de material 

elétrico; Sika, fornecedor de cola e Sutrak, que faz o ar condicionado. A 

seleção dos fornecedores ocorre da combinação qualidade dos produtos e 

preços cobrados. O contato com os fornecedores ocorre de duas maneiras, ou 

a empresa entra em contato ou o candidato a fornecedor procura a Marcopolo 

e apresenta suas características. A Marcopolo passa a concepção de layout 

predefinido dos produtos a serem comercializados e cota com os possíveis 

fornecedores. Segundo o responsável pela subsidiária, a relação com os 

fornecedores é fundamental para a oferta de produtos competitivos e com 

qualidade superior à da concorrência. 

Os principais concorrentes no mercado europeu são: a empresa portuguesa 

Salvador Caetano, que fabrica carrocerias para ônibus; as espanholas Irizar e 
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Beulas; e Setra, uma empresa alemã. Enquanto os principais clientes da 

unidade são o governo e empresas privadas. 

A subsidiária de Portugal produz o que é determinado pela matriz; não atende 

o mercado global, seus produtos são direcionados para mercados regionais e 

locais. De acordo com o entrevistado existe na unidade o desenvolvimento de 

produtos específicos para os mercados aos quais atende. Mas de fato o que 

ocorre é a adequação do produto ao mercado, atividade que é feita pela equipe 

de engenharia local, cuja atribuição é desenvolver projetos de acordo com as 

especificações do seu mercado de atuação, tanto local quanto regional. A 

adequação é fundamental dado que a característica principal dos produtos 

Marcopolo é a customização, entregar um produto adequado às reais 

necessidades solicitadas pelos clientes. 

A matriz considera que a operação em Portugal não foi bem sucedida e ainda 

passa por reformulações. O principal problema naquele mercado é a 

inadequação do produto; na Europa entre os concorrentes estão grandes 

empresas que no Brasil atuam apenas como fornecedoras de chassis. Além 

disso, a empresa enfrentou muitas dificuldades com a falta de mão-de-obra 

especializada. Assim, a subsidiária tem a tarefa de melhorar as carrocerias lá 

produzidas que competem com empresas européias de chassis e motor, tal 

como Mercedes-Benz. 

Para a adequação dos produtos, a empresa conta com engenheiros de 

projetos, que são em sua totalidade portugueses e que tiveram sua formação 

no país de origem. Visitas ao Brasil são feitas para a realização de 

treinamentos em projetos específicos.   

Nas palavras do responsável pela subsidiária: 

“A unidade Marcopolo Portugal no sentido de se adaptar às 

alterações ocorridas no seu mercado de atuação, tem procurado 

desenvolver capacidades e competências específicas no intuito de 

responder adequadamente às necessidades internas e externas da 

organização, como forma de obter vantagens competitivas 

sustentáveis.” 

Por estar inserida na Comunidade Européia, a Marcopolo Portugal tem como 

foco a prospecção de mercados e a pesquisa das necessidades do consumidor 
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europeu. A subsidiária mantém uma parceria com a Escola de Engenharia da 

Universidade de Coimbra para o desenvolvimento de pesquisas na área de 

processos tecnológicos aplicados aos ônibus. 

Para atingir os níveis de exigência destes consumidores a empresa procura 

oferecer diferenciais em design, funcionalidade, conforto e segurança. Ainda 

segundo o Diretor geral da unidade: 

“...adaptar e desenvolver produtos e processos de acordo com as 

especificações de cada mercado faz parte do core business do 

Grupo Marcopolo S.A., sendo imprescindível para o seu sucesso 

tanto nacional quanto global.” 

A troca de conhecimento entre a matriz e a subsidiária ocorre através de visitas 

do pessoal de Portugal para receber treinamentos, através de troca de 

informações eletrônicas e de viagens de pessoas da matriz à subsidiária. A 

unidade que mais gera competências para a competição com os concorrentes 

em qualquer mercado é a matriz, situada em Ana Rech, distrito de Caxias do 

Sul no Rio Grande do Sul. Foi na matriz em Ana Rech que o diretor industrial – 

maior cargo na subsidiária de Portugal – adquiriu experiência profissional. 

Antes de sua transferência para a subsidiária atuava como gerente de 

produção. 

Em relação ao grau de autonomia dos gestores da subsidiária observou-se que 

apenas as decisões estratégicas são discutidas com a matriz. A escolha de 

equipamentos, a seleção de pessoal, controle da produção e da qualidade são 

atribuições da subsidiária. O responsável pela subsidiária considera que a 

gestão local tem autonomia para a escolha de fornecedores, contudo, a matriz 

revela que alguns fornecedores corporativos têm preferência nas negociações 

para fornecimento.  

A escolha do sistema de informações gerenciais e sistema planejamento e 

controle da produção, bem como definição de recursos humanos para a gestão 

e manutenção de políticas e práticas empresariais são decisões tomadas pela 

matriz. Essas últimas são decisões que dão unidade ao grupo; para o 

responsável pela subsidiária o sucesso do grupo Marcopolo é decorrente da 

adoção de uma 
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“... filosofia de trabalho única, implantada em todas as suas 

unidades, bem como na ação comercial que tem desenvolvido tanto 

na exportação (vetor fundamental) como no mercado nacional.” 

Para garantir esta filosofia única de trabalho a matriz mantém mecanismos de 

controle. Os mecanismos de controle utilizados pela matriz são: 

 Relatórios periódicos; 

 Visitas freqüentes de pessoal da matriz; 

 Controle de orçamento e despesas; 

 Aprovação da matriz para novos gastos/investimentos; 

 Contatos freqüentes entre subsidiárias e gestores da matriz; 

 Procedimentos operacionais padrão; 

 Treinamento dado pela matriz aos gestores locais; e 

 Controle do resultado.  

Analisando as características da subsidiária de acordo com o modelo que 

relaciona as funções estratégicas, o grau de autonomia e os mecanismos de 

gestão observa-se que a subsidiária Portugal pode ser classificada em 

diferentes tipos de subsidiárias, conforme o elementos analisado.  

 

 

Marcopolo na Argentina 

 

 

Na Argentina a unidade é inteiramente de propriedade da Marcopolo, a fábrica 

foi adquirida em 1997. Esta unidade sempre operou em regimes de CKD 

(completely knocked down) e SKD (semi knocked down).  

As dificuldades da economia argentina reduziram significativamente as 

operações da unidade, que já foi responsável por 35% do mercado naquele 

país. Não há atividade na unidade, os produtos são importados do Brasil. O 
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grupo Marcopolo espera que com a melhoria das condições econômicas na 

Argentina as atividades da unidade aumentem27. 

Na Argentina a unidade apenas se encarregava de montar as carrocerias em 

cima dos chassis escolhidos pelo cliente, sendo assim, as atividades se 

restringiam à montagem e estabelecimentos de contratos de venda. Nunca 

houve nenhuma atividade desenvolvimento ou adequação de produto e 

escolha de fornecedor. As únicas decisões tomadas na unidade são 

comerciais, mesmo com a importância que a Marcopolo já teve no mercado 

argentino. 

Neste sentido, a unidade da Argentina não se caracteriza como uma 

subsidiária, pois não realiza nenhuma atividade além da comercialização. Os 

mecanismos de controle são basicamente de desempenho – controle do 

resultado.  

 

 

Marcopolo no México 

 

 

A unidade do México, chamada de Polomex S.A., é uma joint-venture com a 

Daimler-Chrysler. A operação no México iniciou-se em 2000 com a instalação 

de uma fábrica inteiramente da Marcopolo. Em 2001, a Evobus – divisão da 

Daimler-Chrysler – adquiriu 26% da Polomex, com esta associação a unidade 

foi transferida para a unidade fabril da Mercedes-Benz México.  

Na Polomex, a Marcopolo é a responsável pela montagem da carroceria 

enquanto a Daimler-Chrysler fabrica o chassi. Desta forma, todos os ônibus 

montados pela Marcopolo saem com o chassi da Mercedes-Bens e com 

garantia integral, uma vez que a venda é conjunta. 

                                                 
27 Em dezembro de 2007 a Marcopolo adquiriu 33% da Loma Hermosa e 1% da Metalpar 
Argentina, empresa do grupo Metalpar Chile e detentora de 98% do capital da Metalpar 
Argentina. Com a aquisição, a Marcopolo passa a produzir carrocerias de ônibus urbano na 
Argentina (Exame, 2008).  
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Os ônibus produzidos no México têm como principais clientes as empresas 

privadas. A Polomex vende apenas no mercado mexicano, que é o segundo 

maior mercado de ônibus da América Latina. 

Como concorrentes a Polomex enfrenta cinco empresas, são elas: Volvo, Irizar 

– que também é sua concorrente em Portugal - Busscar, Ayco e Eurocar. Em 

relação aos fornecedores a empresa conta com empresas mexicanas e 

multinacionais; são fornecedores de materiais diretos Dupont, Vitro, Infibisa, 

Peemmsa, Actia, Carrier e Termo King. Os fornecedores de materiais indiretos 

são: Ticsa , Oxuueld e Placosa. A Polomex também conta com fornecedores 

brasileiros instalados no México como a Poloplast, BMP Proar e Mobitec.   

Na unidade do México a grande maioria dos componentes é comprada, a 

Polomex fabrica pouquíssimos itens; a empresa se responsabiliza pela 

montagem da carroceria. Cerca de 30 a 40% do custo total do ônibus é 

composto por itens nacionalizados, isto é, produzidos no México. Dentre os 

componentes nacionalizados estão: vidros, fibras, pinturas, chicotes elétricos e 

materiais indiretos como papel, plásticos, lixas e brocas. Outra grande 

quantidade de componentes é importada da matriz e de fornecedores 

corporativos. Ressaltamos que todos os componentes estratégicos vêm da 

matriz no Brasil.    

Para a escolha dos fornecedores é utilizado o conhecimento do pessoal que 

atua em compras. O departamento é conduzido por funcionários mexicanos 

com experiência no ramo, estes conhecem as empresas locais e também se 

utilizam da relação com as câmaras industriais para investigarem possíveis 

fornecedores. Ocorre também busca de fornecedores pela internet. A resposta 

do entrevistado mostrou a importância da nacionalidade dos funcionários 

responsáveis pela procura e estabelecimento de relação com empresas locais. 

Segundo o responsável pela subsidiária, o fato dos funcionários de compras 

serem mexicanos facilita o contato e torna mais rápido o processo de 

negociação. 

Como dito anteriormente, a Polomex atende apenas o mercado do México, 

mas o fato de atuar na área do mercado do Nafta pode futuramente garantir 

alguns benefícios comercias à empresa. Os produtos da subsidiária são 

definidos de acordo com as demandas do mercado, mas respeitam os 
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parâmetros de desenho e processos estabelecidos pela matriz no Brasil. Não 

há desenvolvimento de produto, o que existe são adequações ao mercado 

mexicano; a engenharia de desenvolvimento localiza-se no Brasil. No México 

existe uma engenharia de apoio, os engenheiros são mexicanos formados, 

principalmente, no TEC Monterrey e UNAM. Entretanto, a chefia da equipe de 

engenharia é ocupada por um profissional brasileiro que anteriormente atuou 

na matriz. Entre as atribuições da equipe de engenharia está a 

responsabilidade de prover informações sobre demandas do mercado 

mexicano, para que haja acompanhamento na matriz.  

A troca de conhecimento entre a matriz e a subsidiária ocorre entre as áreas 

gerenciais e de direção, são utilizados meios de comunicação como telefone, 

internet, troca de documentos e reuniões presenciais. Conforme as 

informações fornecidas pelo responsável pela unidade: 

“...a Polomex é uma subsidiária que atua de forma mais 

independente da matriz do que as demais subsidiárias, 

principalmente em relação a Portugal, que recebe maior apoio, 

através de visitas e treinamentos na matriz.”   

A operação no México é a maior do grupo Marcopolo fora do Brasil e a de 

melhor desempenho, e para o responsável pela subsidiária, devido a estes 

fatos, a Polomex é a subsidiária com maior autonomia em relação à matriz. Os 

gestores da subsidiária são, em sua maioria, profissionais oriundos da matriz, 

mas existe uma idéia de no médio e longo prazo começar a introduzir gestores 

mexicanos. O Diretor geral da Polomex, cargo mais alto na empresa, é um 

brasileiro que trabalha há 21 anos na Marcopolo, sendo os últimos 7 no 

México. 

Os gestores da Polomex são responsáveis pelo planejamento da produção, 

manutenção de políticas e práticas, escolha dos fornecedores e dos 

equipamentos e pela escolha do sistema de planejamento e controle da 

produção. Em parceira com a matriz são definidos o padrão de qualidade, a 

políticas de recursos humanos para gestão e para o trabalho, o sistema de 

informações gerenciais e o desenvolvimento de novos produtos e processos.     

Em relação aos mecanismos de controle a matriz estabelece: 

 Relatórios periódicos; 
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 Visitas freqüentes de pessoal da matriz; 

 Controle de orçamento e despesas; 

 Aprovação da matriz para novos gastos/investimentos; 

 Contatos freqüentes entre subsidiárias e gestores da matriz; 

 Procedimentos operacionais padrão; 

 Treinamento dado pela matriz aos gestores locais; 

 Controle do resultado; e 

 Cultura da organização. 

São os mesmos mecanismos utilizados nas outras unidades do Grupo 

Marcopolo. Segundo a visão do Diretor geral da Polomex, os gestores 

expatriados possuem autonomia para gerir as atividades da empresa. 

 

 

Marcopolo na Colômbia 

 

 

Superpolo foi criada em 2001 a partir de uma joint-venture entre a Marcopolo e 

a empresa colombiana Superior, maior fabricante de carrocerias da Colômbia. 

Nesta operação a Superior foi extinta; a sociedade é dividida de forma igual, 

50% para cada sócio. 

A principal atribuição da subsidiária colombiana é produzir com menores 

custos, para isto aproveita-se da mão-de-obra e matéria-prima locais. A 

Superpolo também tem vantagens comerciais uma vez que a Colômbia faz 

parte do mercado do Pacto Andino (Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e 

Panamá), atualmente sua produção é vendida na Colômbia e exportada para 

Venezuela , Peru , Equador, Panamá e Costa Rica. 

Os principais concorrentes da operação na Colômbia são: Busscar Colômbia, 

AGA, JGB, Non Plus Ultra e Laser. Na Superpolo 90% dos clientes são 
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empresas privadas, assim como México as vendas para agentes 

governamentais não são representativas. 

O grau de nacionalização na Colômbia varia entre 60 e 90%, dependendo do 

modelo de carroceria e do tamanho do veículo; os modelos mais luxuosos são 

os menos nacionalizados. Assim como nas demais subsidiárias, os 

componentes com maior grau de tecnologia são comprados diretamente da 

matriz da Marcopolo, por razões estratégicas não há interesse da empresa em 

comprar de fornecedores, nem de produzir localmente. Componentes como 

faróis nos modelos exclusivos, alguns componentes de estrutura, poltronas, 

cortinas de ar são importados da matriz Marcopolo. Também importados do 

Brasil são as lâminas de alumínio, tubos estruturais de aço, válvulas e sistemas 

de portas, ar condicionado e módulos eletrônicos. Os componentes de menor 

grau tecnológico são comprados na Colômbia, os principais fornecedores locais 

são empresas multinacionais como: Fanalca, Saint Gobain, Exiplast, Dupont, 

Mercedes-Benz, Sika e Espumlatex. Recentemente instalou-se em Bogotá a 

empresa Spheros, fabricante de ar condicionado, com esta unidade no país 

estuda-se a possibilidade da Superpolo deixar de importar este componente, 

aumentando ainda mais o grau de nacionalização de seus produtos, o que 

conta positivamente nas negociações com o governo do país. 

Para a escolha dos fornecedores o gerente geral da Superpolo informou que os 

parceiros comerciais da matriz têm sempre preferência nas compras e também 

nos processos de desenvolvimento. Na opinião do entrevistado, esta 

preferência permite economia de tempo nas negociações, ganhos com poder 

de negociação e volumes de compras. Sendo que, para importações os 

fornecedores são sempre escolhidos pela matriz ou fornecedores de 

outsourcing (corporativos) de outras unidades Marcopolo. Por outro lado, a 

busca por novos fornecedores locais é uma atividade contínua na empresa, 

feiras, visitas e indicações de outros fornecedores são modos de pesquisa de 

novos parceiros comerciais. 

A produção realizada na Colômbia pode ser dividida em dois grupos; os 

produtos exclusivos da marca Marcopolo seguem rigorosamente as 

especificações originais vindas da matriz. O segundo grupo é composto por 

produtos que já estavam no mercado anteriormente da constituição da 
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Superpolo, são produtos do portfólio da antiga empresa Superior. A Superpolo 

é uma empresa que produz ônibus com duas marcas, Marcopolo e Superior. 

Nos produtos da marca Superior, existe atividade de engenharia de adaptação; 

são atualizações dos produtos para atender as necessidades dos clientes. Para 

os produtos Marcopolo a subsidiária faz solicitações de projetos à matriz. 

A atividade da engenharia local, além das atualizações nos modelos Superior, 

é de adaptações e protótipos, necessários uma vez que alguns tipos de chassis 

utilizados na Colômbia são diferentes daqueles existentes no Brasil. Outra 

necessidade de adaptação é para a inclusão da porta para motorista, na 

Colômbia os ônibus contam com esta porta exclusiva, demandando 

modificações no projeto original dos produtos Marcopolo.  

Nesta unidade também se percebe a forte influência da matriz Marcopolo, o 

gerente de engenharia é um brasileiro, oriundo da matriz, enquanto a equipe é 

constituída por engenheiros operacionais e técnicos colombianos. Engenheiros 

brasileiros lotados na matriz colaboram de forma temporária em projetos na 

Colômbia. 

A Superpolo é comandada por um Gerente Geral, há alternância na ocupação 

do cargo. A cada dois anos a empresa troca o principal gestor que ora é um 

brasileiro proveniente da Marcopolo ora um colombiano indicado pelo sócio 

local. A gerência intermediária é dividida entre indicados da Marcopolo e 

indicados pelo outro sócio. As gerências de engenharia, compras e industrial 

são sempre ocupadas por brasileiros indicados pela Marcopolo. Enquanto as 

gerências de qualidade e pós-venda, financeiro-administrativo, recursos 

humanos e comercial são indicações do sócio local. O atual Gerente Geral é 

um brasileiro que atuava na matriz Marcopolo como gerente de estratégia e 

negócios internacionais. 

Quando questionado sobre a autonomia, o Gerente Geral da subsidiária 

informou que os gestores respondem à junta diretiva de sócios, que é 

composta pelos acionistas da antiga Superior e pelo grupo Marcopolo, esta 

junta se reúne a cada quatro meses para definir e avaliar o desempenho da 

administração local. Cabe à gestão local definir: o planejamento da produção, 

as fontes de equipamento, a política de recursos humanos para o trabalho e os 

sistemas de informações gerenciais e de planejamento e controle da produção.  
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Padrão de qualidade, escolha de fornecedores, política de recursos humanos 

para gestão e desenvolvimento de produtos e processos são decisões feitas 

em conjunto entre a Superpolo e a matriz Marcopolo. Enquanto que a escolha 

pela manutenção ou mudança de políticas e práticas é uma decisão da matriz 

Marcopolo, este fato pode significar a importância que a idéia de unidade das 

empresas do grupo Marcopolo. Em relação a novos investimentos, a decisão é 

conjunta entre os sócios, Marcopolo e Fanalca. 

Os mecanismos de controle utilizados pela Marcopolo são os mesmos 

utilizados nas demais subsidiárias, mostrando que mesmo nas subsidiárias em 

que a empresa não detém o controle acionário mantém o padrão de controle. 

 

 

Marcopolo na África do Sul 

 

 

Em 2000, a Marcopolo estabeleceu uma parceria com a Scania South Afrrica 

Pty Ltd., para o fornecimento de tecnologia e gestão industrial na produção do 

ônibus urbano Torino na África do Sul. No ano seguinte, a Marcopolo adquiriu 

uma fábrica da empresa Volvo. A unidade africana tem com objetivo atender o 

mercado comum Cone Sul da África. Estar presente em países que tendem a 

ampliar a frota de ônibus e microônibus é interesse da Marcopolo. 

A unidade da África do Sul possui baixo nível de nacionalização, apenas o 

necessário para atender as exigências do governo local. Conforme as 

informações obtidas, a Marcopolo enfrenta muitas dificuldades para encontrar 

produtores locais qualificados para atender as necessidades da empresa.  
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Marcopolo na Nigéria 

 

 

Na Nigéria a empresa trabalha em CKD e SKD; a operação é pequena, foi uma 

das primeiras operações da Marcopolo neste modelo, mas em termos de graus 

de internacionalização não se desenvolveu mais. A unidade é responsável pela 

montagem de microônibus. 

Neste sentido, as operações da África do Sul, Argentina e Nigéria, se 

assemelham. Estas unidades são importantes para o grupo Marcopolo em 

virtude do acesso aos mercados, mas de fato não possuem produção local, 

exceto na África do Sul que apresenta algum grau de nacionalização. Na 

Nigéria, assim como na África do Sul e Argentina, as unidades não possuem 

relacionamentos com empresas locais, não desenvolvem atividades de 

engenharia adaptativa; são unidades montadoras.  

A unidade da Nigéria tem como atribuição vender o produto aos mercados 

locais e regionais. Além disso, a Marcopolo não tem planos de nacionalização 

progressiva, na Nigéria há dificuldade de montar fábricas com produção, além 

da montagem, e também em estabelecer parcerias com empresas lá 

instaladas. 

 

  

Marcopolo na Rússia 

 

 

A operação na Rússia é recente. Foi estabelecida uma joint-venture onde a 

Marcopolo detém 50% do controle e a Ruspromauto os outros 50%. A 

subsidiária começou a operar em 2007, com a produção limitada aos modelos 

rodoviárias e miniônibus, a receita líquida estimada para 2008 é de US$ 48 

milhões. 
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Na Rússia o índice de nacionalização é acima de 80% das peças, com 

expectativas nacionalizar 100% da operação. 

 

  

Marcopolo na Índia 

 

 

Na subsidiária da Índia a Marcopolo detém 49% das ações; a empresa é uma 

joint-venture estabelecida com a Tata Motors – empresa de um importante 

grupo indiano – detentora dos outros 51%. Assim como na Rússia, a operação 

indiana é recente, também foi iniciada em 2007, em instalações da parceira 

Tata. 

O índice de nacionalização previsto é de mais de 80%, tendo como meta 

nacionalizar 100% das peças. A operação da Índia deve ser muito similar 

aquela que ocorre na Rússia. 

A subsidiária Índia é a única em que a Marcopolo detém menos de 50% das 

ações. Este fato pode significar que o padrão de não permitir que as 

subsidiárias possam ter a capacidade de desenvolver produtos seja 

modificado28. 

 

 

As subsidiárias da Marcopolo classificadas segundo o modelo teórico 

 

 

Na Marcopolo não existem unidades no exterior voltadas para exportação. Os 

países escolhidos para a implantação de subsidiárias são aqueles onde os 

mercados nacional ou regional são de interesse da matriz. A única unidade 
                                                 
28 Em junho de 2008, a Marcopolo anunciou acordo com a empresa egípcia GB Auto S.A.E. 
para a criação em regime de joint-venture da GB Buses S.A.E., que terá sede em Suez (Egito) 
e montará modelos de ambas as empresas. Nessa associação a Marcopolo também terá 49% 
de participação, tal como na sociedade com a Tata Motors na Índia (Valor Online, 2008e). 
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produtiva exportadora é a matriz, o que se confirma quando se analisa a 

principal atribuição das unidades no exterior, que é a proximidade do mercado, 

com exceção das unidades de Portugal e Colômbia que mesclam o acesso a 

baixo custo de produção e a proximidade do mercado.  

As subsidiárias seguem o que a matriz determina, apesar das respostas dos 

gestores locais em contrário, a autonomia das subsidiárias é pouca. Cabe aos 

gestores verificar como a fábrica deve operar, mas decisões sobre produtos, 

novos investimentos, escolha da maioria dos fornecedores são, no mínimo, 

discutidas com a matriz. Assim o grau de autonomia varia de acordo com a 

capacidade de desenvolver atividades técnicas, sendo que a matriz procura 

manter o maior controle possível. 

Em cada país a participação do parceiro local é muito importante, pois é o 

parceiro que traz informações sobre o mercado, a capacidade do mercado e 

possibilidades de expansão. Os gestores devem ficar atentos para possíveis 

novas parcerias e desenvolvimento de fornecedores. A nacionalização 

progressiva é uma necessidade em função das variações cambiais e exigência 

do governo ou do parceiro local. 

O nível de transação de conhecimento é alto com a matriz, quando é 

necessário aumentar o índice de nacionalização dos produtos este índice é 

mais alto com empresas locais, mas é praticamente inexistente com entre as 

subsidiárias, não importando o tipo de subsidiária.  

O nível de atividade técnica pode variar um pouco, e a Marcopolo não 

considera interessante permitir que a subsidiária desenvolva a capacidade de 

projetar produtos, pois as atividades de maior conhecimento são mantidas na 

matriz, o que reduz investimentos no exterior e traz a idéia da segurança de 

que a tecnologia desenvolvida pela empresa não será copiada. Pode ser uma 

forma de defesa do que aconteceu na China, onde a empresa passou pela 

experiência de transmitir conhecimentos para a parceira local e essa, após o 

término do contrato, utilizou os conhecimentos para entrar no mercado como 

concorrente. 
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Em relação aos mecanismos de gestão verificou-se que, independente das 

demais características, a matriz procura manter o mesmo tipo de gestão com 

as subsidiárias, havendo maior negociação nas unidades que possuem sócios. 

No caso da subsidiária Portugal, considerando a atribuição da subsidiária, 

existe um misto entre acesso a baixo custo de produção e proximidade do 

mercado. A unidade caracteriza-se por atender os mercados nacional e 

regional. Para o grau de autonomia dos gestores locais verificamos que as 

decisões de produção e planejamento são tomadas em conjunto com a matriz. 

Analisando o nível de transações de conhecimento temos que a subsidiária 

apresenta baixo nível de transações com empresas locais e alto com a matriz, 

mas pouco ou nenhum relacionamento com as demais subsidiárias. Neste caso 

não há classificação no modelo proposto. 

O nível de atividades técnicas que a subsidiária desenvolve é apenas o 

necessário para a produção destinada aos mercados nacional e regional. A 

subsidiária realiza esta atividade com dificuldades e conforme as orientações 

da matriz deveria ter condições de adaptar os produtos aos mercados aos 

quais atende. A subsidiária não desenvolve a contento o que seria classificado 

como atividades de uma unidade server (realizar algumas atividades para 

minimamente adaptar os produtos ao mercado) e a matriz espera que ela seja 

capaz de atuar como uma subsidiária contributor (capaz de propor e realizar 

adaptações em processos e produtos). Em resumo, a subsidiária apresenta 

características de unidades offshore, source, server e contributor. 

Em relação aos mecanismos de gestão também não há correspondência direta 

com o modelo proposto. A matriz utiliza fortemente os quatro mecanismos de 

gestão (burocrático, pessoal, de desempenho e cultural). 

A subsidiária da Argentina tem como atribuição atender o mercado local, em 

anos anteriores, a empresa mantinha a atividade de montagem dos módulos 

que chegavam via CKD ou SKD. Atualmente, a empresa continua atendendo 

ao mercado argentino somente via importação de veículos trazidos do Brasil. 

Assim, atende apenas o mercado nacional, que a classificaria como uma 

subsidiária server ou contributor. O grau de autonomia dos gestores locais, por 
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sua vez, é correspondente ao das subsidiárias offshore, isto é, as decisões são 

tomadas pela matriz. 

No caso da unidade da Argentina não há transações de conhecimento, os 

produtos chegam prontos para serem vendidos. Ficando fora das classificações 

propostas no modelo. Assim, o nível de atividades técnicas também é nulo, não 

há realização de atividades técnicas; e a análise dos mecanismos de gestão 

não se encaixa em nenhuma das propostas, a unidade é apenas uma 

revendedora dos produtos da matriz.  

No México, a subsidiária poderia ser classificada como contributor, por ter 

como atribuição a proximidade do mercado e ser responsável por adaptar 

produtos ao mercado local. A subsidiária atende ao mercado nacional, um 

função típica das subsidiárias server e contributor.  

Considerando o grau de autonomia dos gestores verificamos que a subsidiária 

toma decisões de produção e planejamento, o que no modelo proposto é 

classificado como característica de subsidiárias outpost. O nível de transações 

de conhecimento, assim como ocorreu com a unidade de Portugal é baixo com 

empresas locais e alto com a matriz, sendo que há pouco relacionamento com 

as demais subsidiárias. Estas características não foram encontradas em 

nenhuma das classificações presentes na literatura nem no modelo proposto. 

O nível de atividades técnicas observado é característico das subsidiárias 

server, isto é, a unidade é capaz de adaptar produtos e processos para atender 

ao mercado. 

Analisando os mecanismos de gestão também encontramos características 

fora do modelo e da literatura, a matriz utiliza fortemente os quatro mecanismos 

de gestão burocrático, pessoal, de desempenho e cultural. 

A análise das características da subsidiária da Colômbia de acordo com o 

modelo proposto no trabalho revela as seguintes informações: a atribuição 

principal da subsidiária é de acesso a baixo custo de produção, classificando a 

unidade como offshore ou source. 

A produção é destinada aos mercados nacional e regional, características que 

de acordo com a literatura e o modelo proposto correspondem as subsidiárias 

server e contributor. 
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O grau de autonomia dos gestores locais é para as decisões de produção e 

planejamento tomadas em conjunto com a matriz, sendo que algumas decisões 

passam pela junta de sócios. Esta característica classificaria a unidade da 

Colômbia como server e contributor. 

O nível de transações de conhecimento é baixo com empresas locais e alto 

com a matriz, mas não há ou é pouco o relacionamento com as demais 

subsidiárias. Característica também encontrada nas demais unidades 

analisadas e que fica completamente fora do modelo. Enquanto o nível de 

atividades técnicas aponta que a subsidiária colombiana faz adaptação de 

produtos e processos para atender ao mercado, características das 

subsidiárias server.  

Os mecanismos de gestão utilizados pela matriz são burocrático, pessoal, de 

desempenho e cultural, assim como em outras subsidiárias. 

A subsidiária da África do Sul tem como atribuição da subsidiária estar próxima 

do mercado, tal como a classificação server. Classificação similar recebida 

quando se analisa a inserção no mercado, uma vez que atende aos mercados 

nacional e regional, que no modelo proposto é uma características das 

subsidiárias server e contributor. 

Os gestores locais tomam as decisões de forma consensual com a matriz, e 

têm o desafio de desenvolver fornecedores no país. O nível de transações de 

conhecimento tende a ser o mesmo das outras unidades no exterior, baixo com 

empresas locais, alto com a matriz e pouco ou nenhum relacionamento com as 

demais subsidiárias. 

A produção na África requer a adaptação do produto Marcopolo com a troca do 

lado da direção, que nesse país é do lado direito. A subsidiária possui apenas a 

capacidade de desenvolver atividades triviais, sempre com apoio da matriz.  

Na África do Sul a matriz mantém utiliza fortemente os quatro mecanismos de 

gestão (burocrático, pessoal, de desempenho e cultural), tal qual nas demais 

subsidiárias. 

A operação da Nigéria tem tais características: a atribuição da subsidiária é a 

proximidade do mercado, na literatura e no modelo proposto característica de 

subsidiárias server. A inserção da produção é no mercado nacional, 



 

 

118

 

correspondente às subsidiárias server e contributor. Não foi possível identificar 

o grau de autonomia dos gestores locais, mas se levarmos em conta as 

análises das demais unidades no exterior da Marcopolo e as informações 

obtidas com a matriz podemos afirmar que a subsidiária da Nigéria recebe as 

decisões da matriz, caracterizando-a como offshore. 

O nível de transações de conhecimento é baixo com empresas locais e alto 

com a matriz, nenhum ou pouco relacionamento com as demais subsidiárias. 

Enquanto o nível de atividades técnicas e mecanismos de gestão não foram 

respondidos pela subsidiária. Mas a matriz coloca que no primeiro caso é 

apenas o necessário para produzir o que é por ela determinado, classificado 

pelo modelo proposto e pela literatura como offshore. Enquanto nos 

mecanismos de gestão se mantêm o padrão das demais subsidiárias; a matriz 

utiliza fortemente os mecanismos de gestão burocrático, pessoal, de 

desempenho e cultural. 

Na subsidiária russa a principal atribuição é a proximidade do mercado, se 

encaixando na classificação server. A produção é destinada aos mercados 

nacional e regional, que pode ser tanto uma características das subsidiárias 

server quanto contributor. Os itens grau de autonomia dos gestores locais, 

nível de transações de conhecimento, nível de atividades técnicas e 

mecanismos de gestão não foram esclarecidos pelo responsável pela unidade. 

Segundo a matriz, podemos afirmar que o nível de transações de 

conhecimento tende a ser alto com empresas locais, alto com a matriz e pouco 

ou nenhum relacionamento com as demais subsidiárias. Para atender ao 

requisito de alto índice de nacionalização dos componentes é necessário 

ampliar as transações com empresas locais, diferente do que ocorre com as 

subsidiárias analisadas anteriormente. Ainda assim ficaria fora do modelo 

proposto e as opções encontradas na literatura. 

Para as atividades técnicas, a subsidiária Rússia tende a ser capaz de 

desenvolver e adaptar produtos, em função da parceria que está sendo firmada 

com a empresa russa. O que a classificaria como subsidiária outpost ou lead. 

Para os mecanismos de gestão espera-se que a matriz mantenha o padrão das 

demais subsidiárias, isto é, a matriz utiliza fortemente os quatro mecanismos 
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de gestão, mesmo neste caso onde a Marcopolo não é detentora do controle 

da empresa. 

Na Índia a operação é em parceria com a Tata Motors, a atribuição da 

subsidiária também é a proximidade do mercado, como nas subsidiárias server. 

A produção é destinada os mercados nacional e regional, características das 

subsidiárias server e contributor. 

O grau de autonomia dos gestores locais é maior, a participação da Marcopolo 

nesta unidade é diferente, nas decisões a empresa parceira tem maior peso. 

Essa característica pode ser explicada pelo fato da subsidiária ser uma 

greenfield em parceria, com menor participação da Marcopolo. Podemos fazer 

a inferência de que a autonomia dos gestores é para decisões em conjunto 

com as matrizes (Marcopolo e Tata) de produção e planejamento, 

caracterizada como subsidiária server e contributor.  

O nível de transações de conhecimento tende a ser alto com empresas locais, 

alto com a matriz e pouco ou nenhum relacionamento com as demais 

subsidiárias da Marcopolo, fora do modelo. Enquanto o nível de atividades 

técnicas deve mostrar que a subsidiária é capaz de desenvolver e adaptar 

produtos, capacidade relacionada com a parceria que está sendo firmada com 

a empresa indiana. Esta última característica levaria a uma classificação de 

subsidiária outpost ou lead. 

Já em relação aos mecanismos de gestão, tudo indica que a Marcopolo não 

modificará seu padrão de utilizar fortemente os quatro mecanismos de gestão 

(burocrático, pessoal, de desempenho e cultural) como o faz em todas as suas 

unidades. 

As características das subsidiárias da Marcopolo podem ser visualizadas na 

Tabela 5.4. 
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Tipologia Atribuição da 
unidade 

Inserção no 
mercado 

Grau de autonomia 
dos gestores locais 

Nível de transações de 
conhecimento 

Nível de atividades 
técnicas 

Mecanismos 
de Gestão 

Marcopolo 
Portugal 
 

acesso a baixo 
custo de 
produção 
(offshore e 
source) 
proximidade do 
mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(server e 
contributor) 

alto com a matriz, 
baixo com empresas 
locais e praticamente 
inexistente com as 
demais subsidiárias 

apenas o 
necessário para 
a produção 
destinada aos 
mercados 
nacional e 
regional 
(server) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho 

Marcopolo 
Argentina 
Apenas 
revende 
produtos 

proximidade do 
mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões tomadas 
pela matriz 
(offshore) 

- - burocrático, 
pessoal, 
desempenho 
e cultural 

Marcopolo 
México 

proximidade do 
mercado 
responsável por 
adaptar produtos 
ao mercado local 
(contributor) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

toma decisões de 
produção e 
planejamento 
(outpost) 

alto com a matriz, alto 
com empresas locais 
e praticamente 
inexistente com as 
demais subsidiárias 

apenas o 
necessário para 
a produção 
destinada aos 
mercados 
nacional e 
regional 
(server) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho 
e cultural 

Marcopolo 
Colômbia 

acesso a baixo 
custo de 
produção 
(offshore e 
source) 
proximidade do 
mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(server e 
contributor) 

alto com a matriz, alto 
com empresas locais 
e praticamente 
inexistente com as 
demais subsidiárias 

apenas o 
necessário para 
a produção 
destinada aos 
mercados 
nacional e 
regional 
(server) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho 
e cultural 

Marcopolo 
África do 
Sul 

proximidade do 
mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(server e 
contributor) 

alto com a matriz, 
baixo com empresas 
locais e inexistente 
com as demais 
subsidiárias 

apenas o 
necessário para 
a produção 
destinada aos 
mercados 
nacional e 
regional 
(server) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho 
e cultural 

Marcopolo 
Nigéria 

proximidade do 
mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões tomadas 
pela matriz 
(offshore) 

alto com a matriz, 
baixo com empresas 
locais e inexistente 
com as demais 
subsidiárias 

apenas o 
necessário para 
produzir o que é 
determinado pela 
matriz (offshore) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho 
e cultural 

Marcopolo 
Rússia 

proximidade do 
mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(server e 
contributor) 

alto com a matriz, alto 
com empresas locais 
e praticamente 
inexistente com as 
demais subsidiárias 

capaz de 
desenvolver e 
adaptar produtos 
e processos 
(outpost e lead) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho 
e cultural 

Marcopolo 
Índia 

proximidade do 
mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de produção e 
planejamento tomadas 
em conjunto com a matriz 
(server e contributor) 

alto com a matriz, alto 
com empresas locais 
e praticamente 
inexistente com as 
demais subsidiárias 

capaz de 
desenvolver e 
adaptar produtos 
e processos 
(outpost e lead) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho 
e cultural 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 5.4 – Classificação das Subsidiárias Marcopolo de acordo com a tipologia proposta 
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O modo de entrada no exterior escolhido pela Marcopolo variou entre a 

aquisição e o greenfield, esse último com e sem empresas parceiras (joint-

venture).  

Assim como nos dois casos anteriores, dependendo do elemento analisado 

(atribuição da unidade, inserção no mercado, etc.), a subsidiária foi classificada 

em determinada categoria ou mesmo em mais de uma.  

Como podemos observar, a atribuição principal das subsidiárias é a 

proximidade do mercado e a produção é destinada para os mercados nacional 

e regional. O nível de transações de conhecimento é alto com a matriz, varia 

entre alto e baixo com as empresas locais e é praticamente inexistente entre as 

subsidiárias, essa possibilidade não foi elencada no modelo. Para os 

mecanismos de gestão também não foi possível atribuir nenhuma classificação, 

pois a empresa utiliza os quatro tipos elencados na literatura, sem distinção 

entre as subsidiárias. 

Mais uma vez identificamos que o modelo é falho e negamos a hipótese de 

alinhamento.  

 

 

5.1.4 Sabó 

 

Dados da empresa  

 

Empresa de capital nacional criada em 1939 em São Paulo; começou 

fabricando retentores para o mercado de reposição. Na década de 80 adquiriu 

uma empresa de mangueiras, introduzindo um novo processo de produção, 

que tem similaridade com a borracha. Foi uma oportunidade para entrar em 

uma nova área e obter conhecimento. Naquela época era comum as empresas 

serem altamente verticalizadas e a Sabó investiu nisso. 

A empresa, que em 2007 obteve a receita líquida de R$ 646 milhões, emprega 

2.838 funcionários, produz sistemas de vedação (principalmente retentores, 
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juntas e mangueiras29) e atende aos mercados de reposição e de 

montadoras30. No Brasil, a Sabó possui três unidades, onde são fabricados 

todos os produtos da empresa, cerca de 500 mil peças/dia, além de abrigar um 

dos centros de pesquisa e desenvolvimento. As unidades da Sabó no país são 

as seguintes:  

a) Sabó – Unidade Retentores, SP/SP 

b) Sabó – Unidade Juntas, SP/SP 

c) Sabó – Unidade Mangueira, SP/SP 

 

 

Processo de internacionalização  

 

 

A Sabó sempre atuou nos mercados de reposição e de montadoras, iniciando 

na década de 70 suas primeiras exportações. O contato com as montadoras no 

Brasil deu visibilidade à empresa, que solucionou um problema para o Opala 

da GM e foi chamada pela Opel (empresa da GM na Alemanha) para cuidar de 

um problema similar. Segundo o entrevistado: 

“...nos anos 70 vender diretamente para montadoras era uma tarefa 

mais simples e acessível para empresas do porte da Sabó. As 

exigências da indústria eram outras e havia mais oportunidades para 

ser fornecedor de montadoras.” 

O trabalho para as montadoras rendeu prêmios à Sabó, inclusive no exterior. 

Segundo a empresa, estas premiações foram resultado da intenção de ser uma 

empresa de autopeças que introduz inovações em seus processos e produtos. 

                                                 
29 Os retentores têm a função principal de reter óleos, graxas e outros tipos de fluídos, que 
devem ser contidos no interior de uma máquina, evitando também a entrada de impurezas do 
meio externo. As juntas desempenham a função de vedar fluídos, gases e distribuir 
uniformemente a temperatura. As mangueiras desempenham função de conduzir fluídos e 
gases entre os sistemas. (Sabó, 2008) 
30 Segundo as informações do entrevistado, a Sabó investe em torno de 6% do faturamento em 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e treinamento, sendo que a maior parte desse 
investimento é feito nas unidades localizadas no exterior. 
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Para continuar na liderança de seu mercado de atuação, a Sabó reconheceu 

que seria necessário fixar bases próximas das montadoras de veículos. Com 

esta intenção, em 1992, adquiriu a Todaro, empresa argentina fundada em 

1943, fixando sua primeira unidade produtiva no exterior. A produção na 

Argentina é de retentores e mangueiras e a empresa mantém duas plantas 

naquele país. 

Na ótica da Sabó, uma empresa na indústria automobilística tem que participar 

da fase de desenvolvimento, o Vectra, por exemplo, foi lançado no Brasil 

porque a GM começou há seis anos o trabalho de desenho junto aos 

fornecedores; com o Eco Sport da Ford ocorreu o mesmo. A origem das 

empresas montadoras é na Europa, Estados Unidos e Japão, nesses países 

ocorre o desenvolvimento de tecnologia. Portanto, a empresa de autopeças 

tem que estar próxima, segundo o entrevistado, “dizer isto nos anos 70, 80 era 

novidade, hoje em dia não é mais.”  

Nos anos 90 a Sabó não tinha muito conhecimento sobre a produção no 

exterior de forma próxima das montadoras. A empresa decidiu aproveitar a 

oportunidade de adquirir uma empresa na Argentina, acompanhando os 

anúncios de investimento de montadoras naquele país. Para o Diretor de 

Operações da América Latina: 

“A formação dos blocos econômicos na década de 80 também 

indicou que seria necessário se localizar próximo dos centros de 

pesquisa das montadoras. O Mercosul parecia ser a saída para as 

empresas dos países integrantes e a Sabó aproveitou para adquirir a 

empresa argentina, estabelecendo um canal de distribuição com o 

mercado de reposição e também atendendo montadoras.” 

Na Argentina havia o domínio das montadoras francesas – Renault e Peugeot, 

para a empresa: 

“...se a Sabó não estivesse na Argentina um concorrente estaria e 

atenderia estas montadoras. Se não estivesse no exterior também 

teria sido comprada como ocorreu com outras empresas líderes de 

autopeças nacionais, na época da abertura econômica do Brasil.”  

Um ano após adquirir as unidades na Argentina, a Sabó decidiu que precisava 

estar presente nos países onde o desenvolvimento de produtos ocorria, assim, 
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adquiriu a Kaco, empresa mundial de autopeças que atendia o mercado de 

montadoras. 

Na época da aquisição, a Kaco possuía quatro plantas, três na Alemanha e 

uma na Áustria e seus clientes eram as montadoras VW, Mercedes e Audi. A 

Kaco era a segunda maior empresa de retentores da Alemanha. O negócio foi 

fechado ficando 70% das ações para a Sabó e os 30% restantes foram 

mantidos com os antigos acionistas nos dois anos seguintes. A Sabó considera 

que a manutenção de antigos acionistas pelo prazo de 2 anos foi importante 

para que eles pudessem auxiliar na administração das unidades e manter os 

trabalhadores tranqüilos, afinal uma empresa de origem brasileira tinha 

adquirido uma importante companhia alemã. Após este período de adaptação 

as ações foram adquiridas em sua totalidade pela Sabó. 

A Sabó realizou um greenfield na Hungria em 1998, quando começavam a 

surgir oportunidades no leste europeu. A empresa instalou uma unidade neste 

país para acompanhar o investimento da Audi, as duas plantas distam 30 km. 

Na escolha pela Hungria foi determinante o fator custo, a empresa também 

poderia ter investido na Polônia acompanhando a Delphi. Mas a Hungria 

apresentava custo de mão-de-obra inferior e qualificação superior a da Polônia, 

a empresa ainda teve o incentivo de receber sem custos, do governo húngaro, 

o terreno da fábrica. 

Além das unidades produtivas na Argentina, Áustria, Alemanha e Hungria31, a 

empresa mantém centros técnicos comerciais; na Itália o centro é ligado à Fiat, 

na Inglaterra ligado à Ford e na Austrália com a Opel. Os centros técnicos 

comerciais se localizam dentro das montadoras e objetivam o desenvolvimento 

de peças e componentes em conjunto. A Sabó desenvolve projetos 

especialmente no Brasil e na Alemanha, mas nestes centros trabalha em 

parceria com as montadoras. Nestes centros, a empresa adquire 

conhecimentos que aplica em todas as suas unidades, especialmente no 

                                                 
31 Notícia veiculada na imprensa em 29 de abril de 2008 informa que a empresa possui uma 
subsidiária nos Estados Unidos (Valor Online, 2008f) Outra reportagem, de 14 de outubro de 
2008, informa que a Sabó iniciou uma operação industrial na China para atender a Volkswagen 
e que possui um Centro Técnico-Comercial no Japão (Valor Online, 2008g). Nenhuma das 
informações foi confirmada pela empresa, que em seu site, em 23 de outubro do mesmo ano, 
não fornecia esses dados. 
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Brasil, onde também mantém um departamento de pesquisa e 

desenvolvimento. 

A próxima meta da empresa é o mercado norte-americano. As exportações 

para os Estados Unidos iniciaram-se em 1996 e são significativas, a Sabó vem 

trabalhando na implantação de uma unidade produtiva no país. O mercado 

norte-americano oferece excelentes oportunidades, mas a concorrência é muito 

acirrada. Além disso, a Sabó possui maior proximidade, em termos técnicos, 

com as montadoras européias. Por esta razão a empresa primeiro se instalou 

na Europa e somente depois iniciou procurou entrar no mercado norte-

americano. 

Além da importância do mercado nos Estados Unidos, a empresa considera 

que em um período próximo é fundamental instalar um centro técnico-comercial 

no Japão. 

“As montadoras japonesas são tecnologicamente mais importantes 

que as americanas e estreitar as relações com estas empresas 

permitirá o ganho de mercado e tecnologia.” 

As principais motivações para a realização de IDE pela empresa podem ser 

resumidas em quatro pontos: participar do mercado, buscar tecnologia; 

acompanhar clientes e minimizar custos. Participar do mercado foi o elemento 

preponderante para a entrada na Argentina; a Sabó considerou fundamental 

produzir e comercializar seus produtos na Argentina na época do anúncio da 

onda de investimentos de montadoras em países do Mercosul (década de 90). 

A aquisição da empresa alemã Kaco, com plantas na Alemanha e Áustria, foi 

motivada pela busca de tecnologia e proximidade com clientes, especialmente 

VW, Mercedes-Benz e Audi. Estar próximo dos clientes e participar dos 

projetos de desenvolvimento de novos veículos é primordial para as empresas 

de autopeças. Por esta razão, nesta indústria, ter uma planta próxima à planta 

da montadora é importante, o chamado follow sourcing. Por fim, a implantação 

de nova unidade industrial na Hungria, além de aproveitar a proximidade com 

clientes, foi motivada pela possibilidade de obter custos de produção inferiores 

aos obtidos em suas outras plantas.  
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Fonte: Elaboração da autora. 

Figura 5.4 – Sabó no Mundo 

 

 

As operações da Sabó no exterior  

 

 

Sabó na Argentina 

 

 

A Sabó adquiriu a empresa Todaro, em 1992, com o intuito de acompanhar 

seus clientes – montadoras – nos projetos de regionalização para fabricação de 

produtos locais. A aquisição foi realizada com recursos próprios; são duas 

unidades que produzem mangueiras e retentores. 

Apesar das dificuldades impostas no período da paridade entre o peso e o 

dólar, foi possível manter as duas plantas em funcionamento, através de um 

programa de redução de custos fixos, conforme informou o responsável pelas 

Sabó Ltda..
3 unidades no Brasil - 6 unidades exterior
2007
Receita Líquida R$ 646 milhões
2.838 funcionários

Matriz

Argentina – 2 unidades
100% Sabó – aquisição
Mercado Local e Regional

Centros Técnicos – Comerciais
Austrália, Inglaterra e Itália
Eng. Local (+)

Hungria – 1 unidade
100% Sabó – greenfield
Mercado Local e Regional

Alemanha–Áustria  – 3 unidades
100% Sabó – aquisição
Mercado Local e Regional
Eng. Local (+)
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plantas da Argentina. A partir de 2002, em função da maxidesvalorização da 

moeda argentina, foi possível aumentar a produção, o número de funcionários 

e retomar projetos específicos para as montadoras localizadas na Argentina. A 

situação econômica permitiu dar fôlego à empresa. 

Mesmo com a retomada dos projetos com as montadoras, as unidades na 

Argentina não possuem condições de realizar desenvolvimento de produto. 

Estas unidades dependem da matriz para o desenvolvimento de produtos e de 

processos, bem como o desenvolvimento de sistemas de qualidade, 

estratégias e política comercial. 

A matriz faz o desenvolvimento e repassa para as unidades através de viagens 

periódicas de técnicos da Argentina ao Brasil, participação em vídeo 

conferências e troca de informações eletrônicas. A empresa utiliza o sistema 

SAP para auxiliar as áreas de produção e gestão. 

A prioridade das unidades argentinas é atender os clientes locais, tanto 

montadoras, quanto mercado de reposição. Mas também são fabricados 

produtos para outros mercados quando o custo de produção é competitivo. 

O desenvolvimento de produtos, conforme dito anteriormente, ocorre no Brasil, 

na Alemanha e nos países onde estão os centro técnicos-comerciais. Os 

profissionais encarregados do P&D são formados nestes países e os 

treinamentos para os funcionários das demais subsidiárias ocorrem no Brasil, 

Alemanha, Itália e Inglaterra, dependendo a conveniência e complexidade do 

conhecimento. 

As unidades da Argentina possuem autonomia para a gestão da operação, 

devendo respeitar as metas de resultados estabelecidas pela matriz. Assim, o 

desenvolvimento de produtos e processos, a escolha do sistema de 

informações, a escolha de equipamentos e a determinação da qualidade são 

decididas pela matriz. Cabe à subsidiária Argentina, além do planejamento da 

produção, manter as políticas e práticas estabelecidas pela matriz e escolher 

os fornecedores. 

A matriz mantém um rígido controle da atuação da subsidiária ao utilizar 

diversos mecanismos de controle, tais como: relatórios periódicos; visitas 

freqüentes de pessoal da matriz; controle de orçamento e despesas; aprovação 
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da matriz para novos gastos/investimentos; contatos freqüentes entre 

subsidiárias e gestores da matriz; procedimentos operacionais padrão; 

treinamento dado pela matriz aos gestores locais; controle do resultado; e 

transmissão da cultura da organização. 

 

 

Sabó na Alemanha e Áustria 

 

 

As unidades da Alemanha e Áustria são fruto da aquisição da empresa Kaco, 

análise dessas unidades é feita de forma conjunta por se configurarem como 

uma única subsidiária. 

Na Alemanha a empresa conta com seu segundo departamento de pesquisa e 

desenvolvimento, o primeiro fica no Brasil. Existe um intenso trabalho com as 

duas equipes de P&D, são elas as responsáveis pelo desenvolvimento de 

produtos e processos das demais unidades. 

As unidades da Alemanha e Áustria atuam praticamente de forma 

independente da matriz, têm a atribuição de introduzir novas tecnologias e se 

antecipar às demandas das montadoras. Na Alemanha é que ocorre o 

direcionamento tecnológico da empresa.  

A aquisição da Kaco é característica da dinâmica da indústria automobilística, 

em que os fornecedores seguem os investimentos das montadoras (follow 

sourcing). Para a Sabó, ao mesmo tempo em que era uma imposição, foi a 

oportunidade de torna-se uma parceira global das montadoras e de ampliar o 

número de clientes fora do Brasil. Desde sua aquisição, as unidades da 

Alemanha e Áustria mantêm a atribuição de serem a fonte de conhecimento e 

novos desenvolvimentos da empresa, junto com a matriz são definidos os 

novos produtos da Sabó. A equipe de P&D da subsidiária além de manter 

estreitas relações com a equipe brasileira, também tem a tarefa de treinar 

funcionários de outras subsidiárias e dos centros técnico-comerciais. 
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Nestas unidades também atuam brasileiros nas posições de chefia, mas existe 

autonomia para pesquisa e produção. Contudo, os mecanismos de controle 

cobrados pela matriz são idênticos àqueles utilizados nas demais unidades da 

Sabó. Assim com as demais subsidiárias, as unidades da Alemanha e Áustria 

também recebem as visitas de suas chefias da matriz.  

A produção das unidades da Alemanha e Áustria é destinada ao mercado 

europeu de reposição e de montadoras. A credibilidade da marca Kaco e a 

atuação da Sabó com montadoras no mercado brasileiro ampliaram as 

oportunidades de trabalhar em conjunto com montadoras nos países europeus. 

 

 

Sabó na Hungria 

 

 

A Hungria é a única experiência de greenfield da Sabó; tendo surgido com a 

possibilidade de seguir a montadora Audi. O governo da Hungria doou o 

terreno e o governo alemão financiou a construção da fábrica. Como 

importantes fatores adicionais na decisão de se instalar através de greenfield 

na Hungria foram o fato do país contar com mão-de-obra adequada e com 

custo inferior aos demais países do continente europeu. 

A subsidiária da Hungria atua da mesma forma que a da Argentina, com 

autonomia apenas para as decisões de produção. Todas as necessidades de 

novos desenvolvimentos de produto e processo são enviadas às unidades da 

Alemanha e à matriz e quando é possível fazer alguma adaptação de produto 

localmente os engenheiros que atuam na Hungria contam com o auxílio das 

equipes de P&D da corporação. 

A atribuição da subsidiária é atender ao mercado regional e também 

globalmente quando conta com custos competitivos. Podendo atuar como 

plataforma exportadora. 
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Os mecanismos de controle utilizados pela matriz são os mesmos exigidos das 

demais subsidiárias. Neste quesito a matriz não faz distinção entre suas 

unidades. 

Apesar de ser a única unidade no exterior que não foi fruto de aquisição, os 

entrevistados não revelaram que tiveram problemas maiores na Hungria. 

Podemos supor que as diferenças culturais não se apresentaram como 

grandes empecilhos por duas razões principais, a primeira é que a empresa 

estava instalando uma nova unidade e oferecendo novas oportunidades de 

emprego. A segunda é que a Sabó já tinha passado pela experiência de 

“...choque cultural na Alemanha e Áustria, o que trouxe know how aos 

administradores da nova subsidiária.” 

 

 

Os Centros Técnico-Comerciais 

 

 

A Sabó mantém centros técnico-comerciais na Austrália, Inglaterra e Itália; 

junto com as áreas de P&D do Brasil e Alemanha, estes centros são 

responsáveis por introduzir conhecimentos e tecnologia aos produtos e 

processos da empresa. 

Nos centros, a Sabó trabalha com as montadoras, na Austrália com a Opel, na 

Inglaterra com a Ford e na Itália com a Fiat. Os técnicos da Sabó atuam no 

sentido de atenderem as solicitações pós-venda das montadoras e de 

desenvolverem peças e componentes adequados aos produtos específicos 

destas montadoras. O trabalho nos centros permite à empresa ter acesso a 

informações que podem indicar a direção de novos projetos e, assim, a 

continuidade do trabalho com as montadoras, afinal, nesta indústria a 

proximidade com as montadoras é um dos fatores que permite fechar contratos 

de fornecimento, muitas vezes contrato de fornecimento global. 
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As subsidiárias da Sabó classificadas segundo o modelo teórico 

 

 

A subsidiária da Argentina produz para atender ao mercado nacional, a 

definição pelo investimento no país foi tomada pela necessidade de se localizar 

próxima as montadoras e também obter mercado na Argentina. Estas 

características classificariam a subsidiária como server e contributor.  

As unidades não possuem equipe de P&D, fazem algumas alterações de 

produtos, mas de fato possuem capacitações restritas para adaptações de 

produtos, que são realizadas, em sua maioria, na matriz. Neste caso, a 

subsidiária apresenta as características de subsidiárias offshore.  

As transações de conhecimento são baixa com empresas locais e alta com a 

matriz e as demais subsidiárias da Sabó. Características de unidades offshore 

e source.  Os gestores têm pouca autonomia, isto é, as decisões de produção 

são tomadas em conjunto com a matriz e aquelas de planejamento e controle 

ficam com a matriz. Segundo a literatura este quesito é classificado como 

subsidiária source. 

O mecanismo de gestão utilizado pela empresa é igual para todas as 

subsidiárias, que utilizada mecanismos de controle burocrático, cultura, de 

desempenho e pessoal. Neste caso, em nenhuma das classificações encontra-

se esta característica. 

As unidades da Áustria e Alemanha funcionam como uma única subsidiária, 

têm a atribuição de desenvolver novas tecnologias, produtos e processos para 

toda a empresa. A subsidiária, sem dúvida, possui os conhecimentos e 

capacitações necessários para adaptar e desenvolver produtos e processos. 

Características de subsidiárias outpost e lead. Por outro lado, as unidades 

produzem para os mercados local e regional, características de subsidiárias 

server e contributor. 

As unidades têm intensa relação e troca de informações com as demais 

subsidiárias, com a matriz e também com clientes e fornecedores. Quanto à 

autonomia dos gestores da subsidiária Alemanha – Áustria as decisões são 
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tomada em conjunto com a matriz, exceto as decisões de controle. A 

classificação para esses itens seria server e contributor. Os mecanismos de 

controle utilizados pela matriz são iguais para todas as subsidiárias, fora do 

modelo. 

A subsidiária da Hungria tem como atribuição produzir com baixos custos e 

estar próxima ao mercado, combinando características de offshore, source e 

server. A produção é destinada ao mercado nacional e regional, mas também 

para ser exportada para diversos clientes. Neste caso também combina as três 

classificações acima citadas. 

As decisões de produção são tomadas em conjunto com a matriz e as demais 

somente pela matriz, como a tipologia de subsidiária source. A unidade troca 

conhecimentos de forma intensa com a matriz e as subsidiárias da Sabó, mas 

com as empresas locais se restringe a coleta de informações que são 

repassadas à matriz e a unidade de P&D da subsidiária Alemanha – Áustria. 

Assim, o nível de transações de conhecimento é característico de subsidiárias 

offshore e source. 

Os mecanismos de gestão são idênticos aos das outras subsidiárias da Sabó, 

não são encontrados em nenhuma das tipologias da literatura. 

Na tabela 5.5 fazemos a classificação das subsidiárias, segundo o modelo. 
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Tipologia Atribuição da 
unidade 

Inserção 
no 

mercado 

Grau de 
autonomia dos 
gestores locais 

Nível de 
transações de 
conhecimento 

Nível de 
atividades 
técnicas 

Mecanismos 
de Gestão 

Sabó 
Argentina 

proximidade 
do mercado 
(server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(source) 
 

baixo com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(offshore e 
source) 

apenas o 
necessário 
para produzir o 
que é 
determinado 
pela matriz 
(offshore)  

burocrático, 
pessoal, 
desempenho e 
cultural 

Sabó 
Alemanha e 
Áustria 

uso de 
recursos 
tecnológicos 
locais 
responsável 
por adquirir e 
transferir 
conhecimentos 
para as 
demais 
unidades da 
empresa 
(outpost e 
lead) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção e 
planejamento 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(server e 
contributor) 

alto com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(server e 
contributor) 

capaz de 
desenvolver e 
adaptar 
produtos e 
processos 
(outopost e 
lead) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho e 
cultural 

Sabó 
Hungria 

acesso a baixo 
custo de 
produção 
(offshore) 
proximidade 
do mercado 
(source e 
server) 

mercado 
nacional e 
regional 
(server e 
contributor) 

decisões de 
produção 
tomadas em 
conjunto com a 
matriz 
(source) 

baixo com 
empresas locais 
e alto com a 
matriz e demais 
subsidiárias 
(offshore e 
source) 

apenas o 
necessário 
para produzir o 
que é 
determinado 
pela matriz 
(offshore) 

burocrático, 
pessoal, 
desempenho e 
cultural 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 5.5 – Classificação das Subsidiárias Sabó de acordo com a tipologia proposta 

 

O modo preponderante de entrada no exterior da Sabó é a aquisição, apenas 

na Hungria a empresa realizou greenfield. Como nas análises anteriores, 

dependendo do elemento analisado as subsidiárias foram classificadas em 

determinada categoria.  

A atribuição principal das subsidiárias é variada, mas para todas elas a 

proximidade com o mercado consumidor é importante, e o destino da produção 

é o mercado nacional e regional. 

Para os elementos grau de autonomia, nível de transações de conhecimento e 

de atividades técnicas, observamos que as três subsidiárias se dividem em 

dois grupos. Enquanto as subsidiárias da Argentina e Hungria são mais 

dependentes da matriz, a subsidiária Alemanha-Áustria é praticamente 

independente e fonte principal de conhecimentos, geradora de inovações. 
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Para os mecanismos de controle a matriz mantém os mesmos padrões para 

todas as subsidiárias, exigindo controles burocráticos, cultural, pessoal e 

desempenho, situação não prevista no modelo. 

Desta forma, para a Sabó também identificamos que o modelo é falho e 

negamos a hipótese de alinhamento. 

 

 

5.2 Análise Conjunta dos Casos 

 

 

As empresas estudadas operam em diferentes mercados, mas todas são 

empresas de destaque no âmbito nacional. A Oxiteno atua na área química, 

com penetração nos mercados brasileiro e latino-americano. A empresa tem 

plantas no México e Venezuela, ambas adquiridas de concorrentes. A empresa 

é fornecedora de matérias-primas e produtos para diversos setores produtivos. 

A Artecola, que também atua no setor químico produzindo adesivos, tem 

unidades no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Exceto a 

subsidiária do México e a unidade de calçados da Argentina, todas as demais 

unidades produtivas no exterior foram adquiridas de empresas líderes nos seus 

países, isto é, importantes empresas locais. Além disso, a subsidiária mexicana 

também é a única joint-venture fora do Brasil. Ambas as empresas, Oxiteno e 

Artecola, apesar de serem da indústria química, atuam em mercados diversos 

e não são concorrentes. 

Marcopolo e Sabó atuam na indústria automobilística, a primeira como 

fabricante de carrocerias de ônibus, veículos comerciais leves e peças e 

componente de produtos plásticos. A segunda produz peças isoladas e sistema 

de vedação para caminhões, ônibus, automóveis, motocicletas e máquinas 

agrícolas. 
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A grande maioria das subsidiárias atende os mercados nacional e regional, o 

que indica perfeita ligação com a atribuição de estar próxima ao mercado. A 

única unidade que é exportadora é a Oxiteno Venezuela, o que é explicado 

pela natureza do mercado onde a empresa atua, cuja obtenção de matéria-

prima ocorre apenas em determinados países e a partir de um sistema de 

cotas. Sem ter como mercado principal, mas ainda produzindo para 

exportação, encontramos a subsidiária Chile – Peru da Artecola. Neste caso, a 

subsidiária atua como produtora para outras unidades da empresa, além de 

atender seus próprios mercados. A Marcopolo também vislumbra esta situação, 

que por enquanto ocorre apenas com a matriz. Entre as análises da empresa, o 

custo de produção de cada subsidiária poderá viabilizar uma unidade como 

plataforma exportadora. 

Analisando o grau de autonomia dos gestores locais, encontramos uma maior 

distribuição entre as subsidiárias e as possibilidades de classificação do 

modelo, sendo que as unidades com maior autonomia são: Oxiteno, Artecola e 

Marcopolo, todas no México. A subsidiária México da Oxiteno foi a primeira 

investida da empresa no exterior e classificada pela matriz como “...uma fábrica 

praticamente independente da Oxiteno e com dificuldades de absorver a 

cultura da empresa”. A Artecola México é a única subsidiária da empresa que 

opera em regime de joint-venture, as decisões são divididas entre Artecola e 

sua parceira. Enquanto a explicação que encontramos para a maior autonomia 

da unidade da Marcopolo no México em relação as demais subsidiárias é o fato 

dessa unidade montar seus ônibus sempre em cima do chassi da Mercedes, 

enquanto as outras subsidiárias e mesmo a matriz montam o ônibus no chassi 

escolhido pelo cliente. A combinação da joint-venture com a Daimler-Chysler 

detentora do chassi dá à unidade condições de tomar um número maior de 

decisões sobre a produção e o planejamento da unidade. 

Em relação ao nível de transações de conhecimento encontramos variadas 

combinações. Por exemplo, na Sabó aquelas unidades com maior grau de 

conhecimento são aquelas que possuem maiores relações com agentes 

externos e internos à empresa. Para essa empresa, os centros técnicos-

comerciais também desempenham importante função de aquisição de 

conhecimento. 
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No caso da Artecola, a subsidiária México – joint-venture – tem uma relação 

menos próxima com a matriz do que as demais unidades da empresa. A maior 

parte das subsidiárias da Artecola utiliza o relacionamento com agentes 

externos para adquirirem conhecimento. No caso da Marcopolo encontramos 

um padrão entre as subsidiárias, contudo, o modelo adotado pela empresa não 

foi especificado em nosso modelo, e também na literatura. A Marcopolo tem na 

matriz a central de conhecimento e desenvolvimento, utiliza as relações com os 

parceiros locais para obter informações sobre as necessidades dos mercados, 

mas não tem uma política de troca de informações e conhecimentos entre as 

subsidiárias. A Oxiteno, por sua vez, utiliza os conhecimentos da matriz e dos 

agentes externos, ainda não sendo possível identificar como será a relação 

entre as subsidiárias. 

As atividades técnicas desenvolvidas pelas subsidiárias se concentram na 

capacidade de adaptar os produtos ao mercado aos quais as unidades 

atendem. Nas empresas analisadas, existe a concentração das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento nas matrizes, exceto no caso da Sabó, que tem as 

unidades da Alemanha e Áustria e os centros técnicos como fontes de 

conhecimento tão importantes quanto à matriz. 

No quesito mecanismo de gestão verificamos que em nenhuma das empresas 

analisadas encontramos as características esperadas. Conforme a literatura, 

temos três níveis de autonomia: nas subsidiárias com menor autonomia há 

ênfase nos controles burocráticos; naquelas com média autonomia, a ênfase 

reside nos controles burocráticos e culturais; e nas subsidiárias com maior 

autonomia a ênfase está em controles pessoal, de desempenho e cultural. 

Todavia, no estudo, encontramos combinações não esperadas dos quatro 

mecanismos identificados na literatura. Ainda que não seja possível medir a 

intensidade do uso de cada um dos mecanismos, nossa observação indica que 

as matrizes procuram manter controle de suas subsidiárias, mesmo quando 

essas têm por atribuição trazer conhecimentos e tecnologias para toda a 

empresa. 

Mais algumas observações sobre as unidades podem ser feitas; a subsidiária 

da Oxiteno no México atua como se fosse uma empresa independente. O elo 

mais forte entre as unidades produtivas do México e a matriz é a troca de 
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conhecimento e tecnologia, bem como o recebimento de treinamentos. No que 

diz respeito às operações corriqueiras das unidades, a subsidiária tem plena 

autonomia. Decisões de novos investimentos são tomadas na matriz. A matriz, 

apesar da dificuldade, tem feito movimentos para difundir a cultura da empresa 

nas unidades do México. Os mecanismos de controle utilizados pela matriz 

misturam elementos dos mecanismos burocráticos, de pessoal e de 

desempenho, não sendo possível a classificação conforme a proposição da 

literatura estudada. As características dessa subsidiária podem ser explicadas 

pelo fato da operação no México ter sido uma aquisição de empresas 

consolidadas, que não demandaram alterações significativas no modo de 

operação e relacionamento com clientes e fornecedores. 

Na Oxiteno Venezuela não obtivemos informações quanto à autonomia dos 

gestores locais, as formas de transação de conhecimento entre a subsidiária e 

a matriz e as capacitações da unidade para o desenvolvimento e a adaptação 

de produtos, bem como os mecanismos de gestão utilizados pela matriz para 

controlar a operação da subsidiária. Nas entrevistas foi marcante a percepção 

da matriz da necessidade de fazer a gestão desta subsidiária de forma 

diferente da utilizada no México, tornando a unidade da Venezuela uma planta 

integrada às operações no Brasil. 

Na Artecola a atribuição principal das subsidiárias é a proximidade com o 

mercado, mas no caso da subsidiária Colômbia o acesso a baixo custo de 

produção também é um fator relevante, ainda que não o mais importante. 

Outras subsidiárias têm como principal atribuição adaptar produtos ao mercado 

local, usar recursos tecnológicos locais e adquirir conhecimentos, como as 

subsidiárias Chile-Peru e Colômbia. 

Por outro lado, quando observamos os mercados onde as subsidiárias atuam, 

verificamos que todas elas atendem aos mercados nacionais e regionais. 

Portanto, não encontramos plataformas exportadoras, o que significa que os 

produtos são adaptados para cada mercado consumidor.  

Analisando a autonomia dos gestores locais, verificamos que aqui também 

existem diferenças; a unidade com mais autonomia é aquela que opera em 

regime de joint-venture, as demais possuem autonomia para a operação local. 

A interação com a matriz e subsidiárias é uma prática presente na empresa, a 
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unidade que possui menor grau de interação com suas parceiras é justamente 

aquela que possui maior autonomia e cuja propriedade dos ativos é 

compartilhada com outra empresa. 

No que diz respeito aos mecanismos de controle, nossa análise conclui que 

nenhuma das tipologias atende ao que foi encontrado no campo. A matriz 

cobra todos os itens apresentados na literatura e não faz distinção entre as 

subsidiárias, não estabelecendo uma relação entre autonomia e mecanismos 

de controle. 

Na Marcopolo verificamos diversas inconsistências com o modelo proposto. A 

primeira delas também diz respeito aos mecanismos de controle. Assim como 

na Artecola, a empresa não faz distinção entre as subsidiárias, executando os 

mesmos controles para todas as unidades. Analisando as transações de 

conhecimento entre as unidades, a matriz e os agentes externos à empresa, 

verificamos que a troca de conhecimento é alta com a matriz e varia com os 

agentes externos, mas praticamente não existe entre as subsidiárias, desta 

forma, temos que não há relações horizontais entre as subsidiárias. 

A Marcopolo pretendia fazer da matriz uma unidade exportadora, mantendo 

apenas montagem nas unidades do exterior; esta situação não se concretizou 

em função das exigências de aumento de conteúdo local nos países onde está 

instalada e, mais recentemente, por questões ligadas ao câmbio. Assim, 

observamos que a atribuição principal das subsidiárias divide-se entre acesso a 

baixo custo e proximidade do mercado. 

Destacamos também o fato da subsidiária da Argentina não executar nem 

mesmo a atividade de montagem. A unidade está fechada, o atendimento ao 

mercado ocorre através da importação de produtos brasileiros. Mas as 

atividades realizadas no passado garantiram uma posição no mercado, que 

não foi perdida com a falta de atividade da unidade. 

A Sabó é a empresa que apresentou mais fortemente a característica de 

buscar novos conhecimentos através das subsidiárias. A Artecola, com suas 

parcerias internacionais e a subsidiária México também tem esta característica. 

Na Sabó podemos enxergar dois tipos de subsidiárias, aquela que acompanha 

os clientes e deve atendê-los com baixo custo e aquela que acompanha 
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clientes, mas que junto com a produção local ganha conhecimento e cada vez 

mais aumenta sua importância na cadeia da qual participa. Sem dúvida na 

indústria automobilística preço e qualidade não são fatores ganhadores de 

pedido, são fatores qualificadores. As subsidiárias Argentina e Hungria 

fornecem para montadoras por atenderem esses requisitos e por estarem 

próximas fisicamente. Em contraposição, a subsidiária Alemanha-Áustria, além 

dos fatores qualificadores e da proximidade, participa dos desenvolvimentos de 

novos veículos com as montadoras.   

Mesmo com a diferença entre as subsidiárias, todas têm como foco o mercado 

local e regional. Mais uma vez, não foi possível encontrar classificação para o 

elemento mecanismo de gestão. As diferentes subsidiárias recebem o mesmo 

tratamento de controle da matriz, que cobra com a mesma intensidade as 

questões burocráticas, de desempenho, pessoal e cultural, não fazendo 

distinção entre as subsidiárias. 

Como podemos verificar, em nenhuma das subsidiárias analisadas 

encontramos uma classificação única, isto é, para cada item analisado as 

unidades apresentam características que as classificam em diferentes tipos de 

subsidiárias. 

 

 

5.3 Modelo Revisto 

 

 

A análise dos casos demonstrou a necessidade de modificar o modelo 

proposto; a definição da atribuição da subsidiária é feita simultaneamente com 

a determinação do grau de autonomia e a definição dos mecanismos de gestão 

e não de forma seqüencial. As decisões da matriz não são estáticas e não 

existe um modelo único para todas as subsidiárias de uma empresa.  

As decisões de controle estão nas mãos da matriz, não importando o tipo de 

subsidiária, mesmo para as mais autônomas. Assim como o mecanismo de 

gestão burocrático tende a ser uma forma de controle que tem maior relação 
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com a cultura da empresa do que com o tipo de subsidiária. Neste sentido, não 

há relação direta entre o grau de autonomia da subsidiária e os mecanismos de 

controle utilizados pela matriz. 

A pesquisa permitiu verificarmos que os elementos apontados na literatura – 

atribuição da unidade, inserção no mercado, grau de autonomia dos gestores 

locais, nível de transações de conhecimento, nível de atividades técnicas e 

mecanismos de gestão – na elaboração de tipologias de subsidiárias são 

fundamentais para a compreensão do funcionamento dessas unidades. A 

discussão destes elementos permite que tenhamos a compreensão das 

estratégias da matriz e da atuação das subsidiárias.  

Por outro lado, a análise a partir de uma tipologia que representasse o 

comportamento destas unidades, isto é, na análise das atribuições, da 

autonomia dos gestores locais, dos mercados foco de cada operação, etc., não 

indicou linearidade. As subsidiárias trabalham com formas diversas, não sendo 

possível encaixá-las em nenhuma das tipologias.  

Por esta razão, elaboramos uma nova figura para apresentar os elementos que 

compõem a gestão das subsidiárias, conforme segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Figura 5.5 – Modelo de gestão revisado 
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Tomamos como base que a matriz determina as estratégias de atuação das 

subsidiárias a partir da definição da sua atribuição, do grau de autonomia dos 

gestores locais e dos mecanismos de gestão utilizados por ela. Para 

estabelecer a atribuição principal da subsidiária, a matriz analisa as 

possibilidades de destino da produção, níveis de transações de conhecimento 

e níveis de atividades técnicas a serem desenvolvidas. 

Estas observações não podem ser feitas descoladas do ambiente, isto é, da 

observação da concorrência, das características da legislação local, da 

conjuntura econômica. Neste sentido, é necessário ir além da categorização 

das subsidiárias de acordo com a tipologia que parece ser mais adequada. 

Mais ainda, as estratégias de atuação das subsidiárias e da matriz não são 

estáticas, nem constantes. É possível fazer a análise em determinado 

momento, como uma fotografia; nessa análise podemos incluir observações 

sobre o passado para enriquecer o entendimento, mas esse cuidado não 

garante que a estratégia não será diferente no próximo momento. Para a 

tomada de decisão, a matriz precisa verificar suas estratégias gerais e analisar 

as especificidades de cada mercado, isto é, do mercado em que a subsidiária 

atuará, os possíveis parceiros e fornecedores no exterior. 

Para mercados similares, a matriz pode desenhar estratégias similares, como 

verificamos no caso das subsidiárias da Argentina e Hungria da Sabó, que 

possuem formas de atuação muito próximas. 

Outro ponto a ser destacado é que não importa a atribuição da subsidiária, nem 

a autonomia do seu gestor principal, a matriz não tem flexibilidade em seus 

controles, ou seja, no quesito “reportar à corporação”, todas as unidades são 

cobradas da mesma forma, os mecanismos de controle são os mesmos não 

importando a autonomia da subsidiária em relação à matriz. Isso fica 

totalmente fora da tipologia proposta. Para exemplificar, vamos rever o caso da 

Artecola. 

A subsidiária do México é a mais independente, apesar de não ser aquela com 

as melhores capacitações para desenvolver sozinha processos e produtos. Por 

outro lado, é a única unidade em regime de joint-venture. As subsidiárias 

Colômbia e Chile – Peru são as que detêm maiores capacidades para realizar 
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desenvolvimentos, o que nos faz pensar que essas competências foram 

adquiridas e mantidas com a aquisição das empresas. 

A subsidiária Argentina possui o menor grau de autonomia e nível de 

transações de conhecimento com agentes internos e externos. Essa subsidiária 

é composta por um greenfield e uma aquisição, mas lembremos que a compra 

foi realizada não por se tratar de um concorrente com capacitações, mas sim, 

por uma oportunidade de entrar em um novo mercado a um custo considerado 

baixo pela Artecola.  

Mesmo com todas estas diferenças, os mecanismos de controle cobrados pela 

matriz são iguais para as subsidiárias, demonstrando que não existe relação 

entre os demais itens do modelo de alinhamento e os mecanismos de controle. 

A matriz escolhe os mecanismos de controle que considera mais adequado 

para obter o resultado operacional e financeiro esperado, sem distinção entre 

as subsidiárias.  

Interessante também observar que os principais mercados das subsidiárias são 

o nacional e regional. Esse fato pode ser explicado pela necessidade de ter 

acesso à matéria-prima (como no caso da Oxiteno), dificuldade de transportar e 

os custos envolvidos (como nos casos das quatro empresas), necessidade de 

se localizar próximo do cliente (como no caso da Sabó), facilidade para atender 

as especificidades do mercado (como nos casos da Marcopolo e Artecola), 

entre outros.  

Observando o enquadramento das subsidiárias em cada um dos elementos 

analisados, verificamos que em nenhum dos casos podemos classificar a 

unidade em uma única categoria. O que nos faz pensar no foco dos estudos 

acerca do entendimento da atuação e da gestão de cada unidade e não na 

montagem de tipologias que expliquem ou mesmo descrevam estes 

comportamentos. 

Mais ainda, sabemos que as tipologias utilizadas neste estudo foram 

elaboradas a partir da observação de empresas em países desenvolvidos, e 

que, ao contrário, o processo de internacionalização de empresas brasileiras é 

recente, assim como em outros países considerados em desenvolvimento ou 

emergentes. 



6. CONCLUSÃO 

 

 

A internacionalização de empresas não é um fenômeno novo na economia 

mundial, mas, sem dúvida, é cada vez maior nos últimos anos o número de 

empresas estabelecendo algum tipo de relação com exterior. O fato das 

empresas instalarem unidades produtivas no exterior demonstra alto grau de 

comprometimento com estas operações, porque envolve, em geral, além de 

investimentos em recursos financeiros, a transferência de pessoal, a 

identificação de parceiros locais – sócios, fornecedores, clientes – o estudo da 

legislação do país, acordos de comércio, etc. 

Em nosso estudo, as diferentes empresas decidiram por formas distintas de 

entrada no mercado: aquisição, instalação de nova unidade (greenfield) e 

aliança estratégica (joint-venture), em alguns casos o modo de entrada não foi 

mantido. Por exemplo, a Marcopolo entrou no México via greenfield, mas 

depois de certo tempo estabeleceu sociedade com uma empresa fabricante de 

chassi. As estratégias são revistas. A Artecola optou, em alguns casos, por 

instalar primeiro um centro de distribuição para posteriormente fabricar fora do 

Brasil, enquanto a Marcopolo pretendia fazer do Brasil uma plataforma 

exportadora, mas em função das variações cambiais e por imposição dos 

governos locais, através das políticas de índices crescentes de nacionalização, 

tem aumentado suas atividades produtivas no exterior. As novas subsidiárias 

da Marcopolo (Índia e Rússia) estão entrando em funcionamento não mais com 

a lógica de montadoras, com o Brasil como plataforma exportadora, mas como 

unidades que desde o início estabelecem parcerias com empresas 

fornecedoras locais. 

A elaboração do modelo de análise das subsidiárias, a partir da literatura, foi 

fundamental para o entendimento dos fatores que devem ser analisados para a 

compreensão da atuação das subsidiárias e das formas de gestão da matriz. 

Ao longo da pesquisa identificamos inconsistências do modelo proposto; não 

existe uma seqüência a ser seguida, com a determinação da atribuição da 

subsidiária, o grau de autonomia dos gestores locais e, por último, a escolha 



 

 

144

 

dos mecanismos de gestão. Estes elementos são definidos de forma 

simultânea e modificados conforme a matriz considerar necessário. As 

subsidiárias podem apresentar mais de uma atribuição principal; a maioria das 

subsidiárias tem como atribuição estar próximo ao mercado, mas algumas 

foram instaladas com o intuito de produzir com baixo custo. A Marcopolo de 

Portugal, por exemplo, apresenta essas duas atribuições.  

Em resumo, a análise das subsidiárias e das escolhas de gestão das matrizes 

mostrou que não existe um modelo de gestão de subsidiárias de empresas 

brasileiras. Mostrou também que a tipologia proposta pelos autores estudados 

e mesmo a por nós proposta não foi ratificada na pesquisa de campo. Os casos 

não apresentaram o alinhamento esperado; para algumas subsidiárias não 

houve enquadramento para o nível de transações de conhecimento; e para a 

totalidade das subsidiárias analisadas não houve enquadramento dos 

mecanismos de gestão.  

Não temos dúvidas quanto a relevância dos elementos de análise, mas 

consideramos que a tentativa de encontrar um padrão de comportamento é 

menos importante do que o entendimento de cada unidade, da matriz e da 

relação entre ela e as subsidiárias.  

Apesar de a literatura ter sido elaborada em função de observações de 

empresas multinacionais de países desenvolvidos, consideramos que essa 

justificativa não explica os resultados encontrados terem sido diferentes dos 

esperados. Isto significa dizer que não acreditamos que seja possível elaborar 

uma tipologia adequada ao caso dos países desenvolvidos, ou emergentes, 

nem mesmo uma tipologia adequada às empresas brasileiras. 

Retomando as questões colocadas no início deste trabalho, responderemos 

cada uma delas. Na primeira questão, sobre como ocorre a gestão das 

subsidiárias, a resposta foi discutida ao longo do capítulo 5. 

Para a indagação sobre a existência de gestão coordenada das diferentes 

subsidiárias temos que: a matriz considera sua estratégia geral, corporativa, e 

analisa as subsidiárias e os mercados onde atuam. Neste sentido, a gestão das 

subsidiárias é feita de forma coordenada, atendendo aos objetivos da matriz, 

que poderá, inclusive, estabelecer estratégias similares entre as subsidiárias. 
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No que diz respeito às funções estratégicas executadas pelas subsidiárias das 

empresas brasileiras serem coerentes com os objetivos da matriz e, assim, em 

consonância com o grau de autonomia dos gestores locais e com os 

mecanismos de controle utilizados pela matriz, consideramos que as empresas 

estabelecem as funções estratégicas das subsidiárias e as modificam quando 

não alcançam o resultado esperado. Mas não há relação direta entre as 

funções estratégicas atenderem aos objetivos da matriz, o grau de autonomia 

dos gestores locais e os mecanismos de controle.  

Podemos afirmar que as funções estratégicas das subsidiárias estudadas estão 

de acordo com os objetivos da matriz das empresas, porque esses objetivos 

foram estabelecidos justamente pela empresa matriz, em todos os casos 

analisados. No que diz respeito ao grau de autonomia dos gestores locais e os 

mecanismos de gestão não há nos casos estudados uma relação lógica. Nosso 

modelo não refletiu a realidade, principalmente na análise dos mecanismos de 

controle, não sendo possível, a partir daí, fazer a relação entre esses e o grau 

de autonomia das subsidiárias. 

A gestão das subsidiárias é definida e realizada uma a uma. As empresas 

seguem alguns padrões, como a Marcopolo no que se refere às transações de 

conhecimento. Acreditamos que para cada subsidiária a matriz traça um plano, 

o que não varia é a forma de controle destas unidades. Este plano observa a 

conjuntura econômica do Brasil e do país hospedeiro e as projeções futuras 

feitas pela empresa. Assim, a gestão das diferentes subsidiárias é feita de 

forma coordenada, o que traz à empresa maior controle sobre todas as suas 

operações, mas não de forma única. 

Finalmente o questionamento sobre se a realidade brasileira corrobora a 

literatura existente. Os casos estudados mostram que as empresas levam em 

consideração para a tomada de decisão sobre operações no exterior os 

elementos indicados na literatura. Contudo, nas empresas estudadas não 

houve o alinhamento típico apresentado na literatura. No caso da Marcopolo 

russa, as decisões são tomadas em conjunto com a matriz e o sócio parceiro, e 

a unidade deve ser capaz de adaptar e desenvolver produtos e processos. 

Os fatores determinantes para a decisão de instalação de subsidiárias foram 

variados: estar próximo ao mercado e/ou da matéria-prima, acompanhar o 
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cliente, aproveitar a oportunidade e adquirir uma empresa e instalar uma 

unidade em sociedade com um parceiro que detém tecnologia. Essas 

motivações é que direcionam a forma de gestão, pelo menos no primeiro 

momento, das subsidiárias pela matriz.  

Desta forma, confirmamos que há um desalinhamento em relação ao modelo. 

No entanto, apesar desse desalinhamento, os empreendimentos são bem 

sucedidos porque não impedem que as subsidiárias cumpram as expectativas 

das matrizes. O fundamental é a estratégia da empresa como um todo, como 

no caso da Sabó, que precisa estar próxima dos clientes (montadoras) e seus 

centros de desenvolvimento. Além disso, as estratégias são alteradas, com a 

entrada de novos concorrentes, variação cambial e alteração da legislação, 

exemplos de situações que disparam a revisão de uma estratégia. Nesse caso, 

o principal para a compreensão do fenômeno não é a proposição de um 

modelo ou tipologia, mas sim a identificação e interpretação dos elementos que 

explicam o fenômeno. 

A análise dos elementos do modelo – atribuição da subsidiária, grau de 

autonomia dos gestores, nível de transações de conhecimento, nível de 

atividades técnicas e mecanismos de gestão – fundamental para a 

compreensão do fenômeno, mas não existe um alinhamento ótimo. Os 

elementos são importantes, mas dependentes da estratégia da empresa. O 

alinhamento é dependente da estratégia, que por sua vez é estabelecida em 

função da análise do ambiente econômico. Assim, não é possível estabelecer 

um modelo de gestão típico para as subsidiárias. 

Após estas considerações, é importante destacarmos as limitações do estudo; 

em primeiro lugar é um estudo de caso, não permitindo a generalização das 

conclusões. No início do trabalho havia a intenção de contar com um número 

maior de empresas participantes da pesquisa e realizar algumas entrevistas 

nas subsidiárias, por razões que independeram da autora, não foi possível 

atingir estas duas expectativas. 

A elaboração do estudo permitiu a identificação de questões que não puderam 

ser respondidas nesta etapa. Realizar essa pesquisa com um número maior de 

casos e, ao mesmo tempo, uma pesquisa quantitativa explorando aspectos 

mais gerais sobre o tema, enriqueceria em muito a compreensão das trajetórias 
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das empresas brasileiras no processo de internacionalização. Investigar com 

mais profundidade as trocas de conhecimento entre matriz e subsidiárias, entre 

as subsidiárias, e entre esses agentes e os agentes externos (parceiros, 

clientes e fornecedores) possibilitaria ampliar o entendimento de questões de 

P&D nas empresas nacionais. Por fim, também seria importante replicar o 

estudo apresentado, investigando empresas de países com características 

similares ao Brasil, como Rússia, China, Índia, e os países da América Latina. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS 

MATRIZES DAS EMPRESAS 
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Identificação 

Nome da Empresa: 
Nome do Respondente: 
Cargo do Respondente: 
E-mail/Telefone: 
Endereço da matriz: 
Subsidiárias 

Localização Nome de Contato Mail/Telefone 
1.   
2.    
3.   
4.   
5.   
... 

Roteiro de Entrevista - matriz 

1. Quais são as atribuições da matriz, por exemplo: acesso a baixo custo de produção, 
proximidade com mercado local é essencial, uso de conhecimentos e recursos tecnológicos 
locais é essencial?  

Como ocorreu o processo de internacionalização da empresa? (exportação, escritório no 

exterior, aquisição de planta, joint-venture, implantação de nova planta) 

2. Ocorreu algum acontecimento econômico relevante no Brasil e/ou no país receptor na época 

da decisão de investir no exterior? 

3. Quais foram os elementos motivadores da decisão de estabelecer uma planta no exterior? 

Quais foram os elementos mais importantes? (acesso facilitado a mercados, barreiras tarifárias, 

proximidade com fornecedores, acompanhar/proximidade com clientes, acesso a crédito, 

adaptação de produtos a demanda, minimização de custos, acesso a mão-de-obra 

(especializada, mais barata), acesso a recursos naturais, diversificar  mercados, manutenção 

de mercado, busca por maior rentabilidade, busca de tecnologia) 

4. O quanto às decisões da “Petrobras” interferem nas decisões da empresa sobre a atuação 

da empresa no exterior? 

5. Quais são os motivos que levaram a empresa a escolher os países XXX para investir? 

(benefícios do bloco econômico, incentivos fiscais, proximidade cultural, proximidade física) 

6. A empresa tem planos de abrir novas plantas no exterior e no Brasil? Onde? A empresa tem 

planos de fechar alguma planta, no Brasil ou no exterior? Quais? Quais são as plantas mais 

importantes para a empresa? Que elementos são levados em conta para responder esta 

questão? 

7. Como foram financiados os empreendimentos no exterior? 

8. O fato da empresa ser uma S.A. / Ltda. facilitou o processo de internacionalização e/ou a 

obtenção de recursos? Se a empresa fosse uma Ltda. / S.A. teria sido diferente?  
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9. Quais impactos são identificados em relação ao desempenho econômico-financeiro da 

empresa que podem ser atribuídos à internacionalização? 

10. Para a empresa qual é a importância das plantas no exterior? A internacionalização trouxe 

quais aspectos positivos e quais negativos?    

11. Quais os problemas que a empresa vê para o estabelecimento de atividades operacionais 

no exterior? 

12. Houve eventuais tentativas frustradas (o que ocorreu, por que ocorreu, como contornou, 

etc.) 

13. Em relação ao futuro: o que falta fazer? Por que ainda não fez? Quais os planos? 

14. Que importância tem o Estado (BNDES, MCT, etc) nas decisões de investir em novas 

plantas? 

15. As empresas concorrentes possuem plantas no exterior? Onde? 

16. Quais são as empresas concorrentes e quais são as empresas fornecedoras?  

17. Em relação às empresas concorrentes a sua empresa: remunera melhor/igual/pior a mão-

de-obra; investe mais/igual/menos em P&D; investe mais/igual/menos em treinamento? 

 

 

Especificamente em relação às subsidiárias 

Responda para cada subsidiária. 

1. Qual é a principal atribuição de cada subsidiária e por quê? Por exemplo: acesso a baixo 
custo de produção, proximidade com mercado local é essencial, uso de conhecimentos e 
recursos tecnológicos locais é essencial. Esta atribuição modificou-se da época da implantação 
para o momento atual? 

2. Como ocorre a troca de conhecimento entre as subsidiárias e a matriz? 

3. Como ocorre a troca de conhecimento entre as subsidiárias e os agentes externos à 
empresa? 

4. As subsidiárias produzem: 

- o que é determinado pela matriz? 

- produtos para os mercados globais? 

- produtos para mercados regionais e locais? 

- desenvolvem novos produtos? 

5. Onde localiza-se a atividade de engenharia na empresa? As subsidiárias usam engenharia 
local? Qual o papel da engenharia local? Qual é a nacionalidade dos engenheiros lotados nas 
subsidiárias? Onde é feita a formação destes profissionais? Eles são oriundos da matriz ou de 
outras unidades no Brasil? 

6. Qual é a autonomia do pessoal que atua nas subsidiárias? Em relação a gestão, os gestores 
das subsidiárias têm pouca autonomia, por exemplo? Estes gestores são originalmente 
funcionários da matriz ou de unidades brasileiras? Onde eles são “treinados”? 

7. Qual é a unidade, incluindo a matriz, que desempenha mais fortemente o papel de gerar 
competências para a competição com os concorrentes, brasileiros e os internacionais? 

8. Qual é a importância da subsidiária que adapta e desenvolve produtos e processos no 
desempenho da empresa como um todo? Este tipo de subsidiária existe na empresa ou o 
desenvolvimento de produtos e processos ocorre apenas na matriz? 
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9. Responda qual unidade é responsável pela tomada das seguintes decisões: 

Favor identificar as subsidiárias. 

 

Decisão Matriz Subsidiária 
1 

Subsidiária 
2 

Subsidiária 
3 

Subsidiária 
4 

Subsidiária 
5 

Planejamento da 
produção 

      

Padrão de qualidade       
Manutenção das 
políticas e práticas 

      

Fonte de matéria-prima 
(fornecedor) 

      

Fonte de equipamento       
Política de recursos 
humanos para gestão 

      

Política de recursos 
humanos para trabalho 

      

Escolha do sistema de 
informações gerencias 

      

Escolha do sistema de 
planejamento e controle 
da produção  

      

Desenvolvimento de 
novos processos 

      

Desenvolvimento de 
novos produtos 

      

 

Comentários:  

 

10. Responda quais são os mecanismos de controle utilizados em cada uma das subsidiárias, 
de acordo com as seguintes opções: Existem outros? 

Favor identificar as subsidiárias. 

Controles Subsidiária 
1 

Subsidiária 
2 

Subsidiária 
3 

Subsidiária 
4 

Subsidiária 
5 

Relatórios periódicos      
Visitas freqüentes de pessoal da 
matriz 

     

Controle de orçamento e 
despesas 

     

Aprovação da matriz para novos 
gastos/investimentos 

     

Contatos freqüentes entre 
subsidiárias e gestores da matriz 

     

Procedimentos operacionais 
padrão 

     

Pouca delegação de autoridade 
aos gestores locais 

     

Gestores expatriados com 
autoridade 
 

     

Treinamento dado pela matriz 
aos gestores locais 

     

Número de gestores expatriados      
Controle do resultado      
Cultura da organização      
Mecanismos informais de 
resolução de conflito 

     

 

Comentários: 
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PARA SUBSIDIÁRIAS 
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Identificação 

Nome da Empresa:   
Nome do Respondente: 
Cargo do Respondente: 
E-mail/Telefone: 
Endereço da matriz:  
Subsidiárias 

Localização Nome de Contato Mail/Telefone 
1.    
2.    
3.   
... 

Especificamente em relação às subsidiárias 

Responda para a subsidiária. 

1. Qual é a principal atribuição de cada subsidiária e por quê? Por exemplo: acesso a baixo 
custo de produção, proximidade com mercado local é essencial, uso de conhecimentos e 
recursos tecnológicos locais é essencial. Esta atribuição modificou-se da época da implantação 
para o momento atual? 

 

2. Como ocorre a troca de conhecimento entre as subsidiárias e a matriz? 

 

3. Como ocorre a troca de conhecimento entre as subsidiárias e os agentes externos à 
empresa?  

 

4. As subsidiárias produzem: 

- o que é determinado pela matriz?  

- produtos para os mercados globais?  

- produtos para mercados regionais e locais?  

- desenvolvem novos produtos?  

 

5. Onde localiza-se a atividade de engenharia na empresa? As subsidiárias usam engenharia 
local? Qual o papel da engenharia local? Qual é a nacionalidade dos engenheiros lotados nas 
subsidiárias? Onde é feita a formação destes profissionais? Eles são oriundos da matriz ou de 
outras unidades no Brasil?  

 

6. Qual é a autonomia do pessoal que atua nas subsidiárias? Em relação à gestão, os gestores 
das subsidiárias têm pouca autonomia, por exemplo? Estes gestores são originalmente 
funcionários da matriz ou de unidades brasileiras? Onde eles são “treinados”? 

 

7. Qual é a unidade, incluindo a matriz, que desempenha mais fortemente o papel de gerar 
competências para a competição com os concorrentes, brasileiros e os internacionais? 
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8. Responda qual unidade é responsável pela tomada das seguintes decisões: 

Decisão Matriz 
Brasil 

Subsidiária 
1 

Subsidiária 
2 

Subsidiária 
3  

Planejamento da produção     
Padrão de qualidade     
Manutenção das políticas e práticas     
Fonte de matéria-prima (fornecedor)     
Fonte de equipamento     
Política de recursos humanos para 
gestão 

    

Política de recursos humanos para 
trabalho 

    

Escolha do sistema de informações 
gerencias 

    

Escolha do sistema de 
planejamento e controle da 
produção  

    

Desenvolvimento de novos 
processos 

    

Desenvolvimento de novos produtos     
Favor identificar as subsidiárias. Por exemplo, subsidiária 1 Argentina, subsidiária 2 Alemanha, 
etc. 

 

Comentários:  

 

 

9. Responda quais são os mecanismos de controle utilizados em cada uma das subsidiárias, 
de acordo com as seguintes opções: Existem outros? 

Controles Subsidiária  
1 

Subsidiária 
2 

Subsidiária 
3 

Relatórios periódicos    
Visitas freqüentes de pessoal da matriz    
Controle de orçamento e despesas    
Aprovação da matriz para novos 
gastos/investimentos 

   

Contatos freqüentes entre subsidiárias e gestores da 
matriz 

   

Procedimentos operacionais padrão    
Pouca delegação de autoridade aos gestores locais    
Gestores expatriados com autoridade    
Treinamento dado pela matriz aos gestores locais    
Número de gestores expatriados    
Controle do resultado    
Cultura da organização    
Mecanismos informais de resolução de conflito    
Favor identificar as subsidiárias. 

 

Comentários:  

 

 

10. Qual é a importância da subsidiária que adapta e desenvolve produtos e processos no 
desempenho da empresa como um todo? Este tipo de subsidiária existe na empresa ou o 
desenvolvimento de produtos e processos ocorre apenas na matriz? 
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ANEXO 3 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A ESCOLHA DAS 
EMPRESAS DA PESQUISA 
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A escolha do universo de pesquisa foi feita em duas etapas; primeiro foi realizado um 

levantamento das empresas de capital majoritariamente nacional, com a sede e o centro de 

decisões localizados no Brasil e com mais de uma unidade produtiva no exterior (critério 1). A 

segunda etapa consistiu em identificar as empresas líderes em seus segmentos de atuação, 

integrantes de indústrias com percentual da receita total da PIA-Empresa 2003 superior a 5% 

(critério 2). 

Foram utilizados os dados da Pesquisa Industrial Anual - Empresa (PIA-Empresa), cujo objetivo 

é identificar as características estruturais básicas da atividade industrial no Brasil e suas 

transformações no tempo, através de levantamentos anuais, tomando-se como base uma 

amostra de empresas industriais (IBGE, 2006). Foi realizado o levantamento da participação de 

cada uma das atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)32 na 

receita total da PIA-Empresa para o ano de 2003, último ano com dados disponíveis à época. 

A tabela 1 apresenta as divisões da CNAE das seções Indústrias Extrativas e de 

Transformação, que tiveram o percentual da receita total da PIA-Empresa 2003 superior a 5%, 

as demais divisões foram agrupadas em Outros. 

 

Classificação de Atividades 
(CNAE) 

Receita Total 
(R$ mil) 

Percentual 

15 Fabricação de produtos 
alimentícios e bebidas 

207.097.151 19,01

24 Fabricação de produtos 
químicos 

148.195.513 13,60

23 Fabricação de coque, 
refino de petróleo, elaboração 
de combustíveis nucleares e 
produção de álcool 

102.372.532 9,40

34 Fabricação e montagem 
de veículos automotores, 
reboques e carrocerias 

102.338.001 9,39

27 Metalurgia básica 78.971.466 7,25
29 Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

57.625.503 5,29

Outros 393.012.926 36,07
Total 1.089.613.092 100
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de IBGE, 2006 

Tabela 1 - Participação na Receita Total da PIA-Empresa 2003 por Classificação de Atividades 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Para a realização da PIA o IBGE leva em consideração as empresas cuja atividade principal 
encontra-se contemplada como Indústrias Extrativas e de Transformação da CNAE. 
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As empresas escolhidas, que atenderam aos critérios 1 e 2 simultaneamente foram as 

seguintes: 

 

Classificação de Atividades (CNAE) Empresas 
15 Fabricação de produtos alimentícios e 
bebidas 

Duas Rodas 

24 Fabricação de produtos químicos Artecola 
Oxiteno 

34 Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias 

Marcopolo 
Sabó 

27 Metalurgia básica Gerdau 
29 Fabricação de máquinas e equipamentos Weg 

Tabela 2 – Empresas Selecionadas 

 

Destas sete empresas, quatro aceitaram fazer parte da pesquisa. Não foi pré-selecionada a 

fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de 

álcool uma vez que a empresa que representaria esta classificação seria a Petrobras, que 

possui características que reduziriam as possibilidades de comparação com as demais 

empresas. 

 


