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ma coisa leva à outra. 
O mercado brasi

leiro de automóveis 
contou, originalmen
te, com muitas des
vantagens, como o 

fato de ser "copiador", o que afastou 
as matrizes de Ford e Volkswagen 
daqui por um tempo, até os anos 
de inflação alta, passando por estra
das malcuidadas e pela rejeição de 
estrangeiros à ideia de vir para cá 
morar. Mas, com os anos, elas aca
baram revertendo em uma podero
sa vantagem competitiva mundial. 
As subsidiárias das montadoras 
estrangeiras criaram um cluster de 
excelência de fabricação de veículos 
no Brasil com know-how -leia-se 
"mão de obra".- local. Um verdadei
ro "Vale do Silício" do automóvel. 

E outra coisa leva a mais outra. 
Com tal evolução, veio à tona um 

novo modelo de subsidiária de multi
nacional -quinto estágio de desenvolvi
mento, segundo a escala proposta pelo 
pesquisador inglês Julian Birkinshaw-, 
que combina perfeitamente com a glo
balização, proposta por CR. Prahalad, 
de vários centros e nenhuma central, 
conforme seu artigo na HSM Manage
ment n° 72. Essa subsidiária de nível 5 
integra uma rede na qual cada unidade 
tem estratégia própria, inova em pro
dutos e presta serviços a suas redes. 

Quem chama a atenção para o Vale 
do Silício do automóvel no Brasil e para 
o conceito de subsidiária de nível 5 é o 
professor Marcos Amatucci, diretor de 
pesquisa e formação científica da Esco
la Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), nesta entrevista exclusiva a 

Adriana Salles Gomes, editora-execu-
ii \ a de HSM Management. Apaixonado 
por carros, ele é expert nesse business. 

Nossa indústria automobilística é com
petente e competitiva. Mas não é de 
controle nacional. Se vale a máxima 
"manda quem pode, obedece quem tem 
juízo", não adianta ter uma indústria 
competente que não é nossa. Adianta? 
Adianta, sim, e muito. Formamos ao 
longo do tempo o que Michael Porter 
chama de cluster: concentração geo-

que acontece na subsidiária. A au
tonomia da subsidiária, que foi con
quistada por iniciativa local nos casos 
brasileiros, é uma realidade. A Rom-
bi é exemplo disso. Esse modelo foi 
cancelado pela Volkswagen alemã há 
cerca de cinco anos, mas continua
mos vendendo 3 mil unidades dele 
por mês. A matriz nem interfere, por
que o executivo local é cobrado pelo 
desempenho financeiro; se for preci
so, ele vai tirar os sapatos e pular em 
cima da fogueira. 

"NA VISÃO TRADICIONAL, A MATRIZ 
DETERMINA 0 PAPEL DA SUBSIDIÁRIA. 
HOJE A MULTI É UMA REDE" 

gráfica de organizações de um setor 
que formam uma massa crítica de su
cesso e são fonte de vantagem compe
titiva. Como a indústria do cinema e 
a de tecnologia da informação na Cali
fórnia, Estados Unidos, e o setor de ar
tigos de couro da Itália, somos um Vale 
do Silício do automóvel. 

Isso faz com que as montadoras e os 
fornecedores de autopeças brasileiros 
sejam cotados para serviços em em
presas do mundo inteiro, porque são 
muito bons mesmo, realmente dignos 
da metáfora de Vale do Silício. Essa 
visão do controlador/matriz e do con
trolado/subsidiária vai ficando supera
da. Em empresas como a Renault, por 
exemplo, já se mudou o modo de cha
mar as unidades. Não dizem "matriz" e 
"subsidiária", mas "empresa francesa" 
e "empresa brasileira". 

0 conceito de subsidiária está ficando 
anacrônico? É isso? 

A ilusão de controle pela matriz caiu 
por terra faz tempo. A matriz mais 
rigorosa sabe, no máximo, 70% do 

Isso faz com que se al tere a visão t ra
dicional de multinacional... 

Sim, totalmente. Na visão tradicional, 
a matriz determina o papel da subsi
diária. Hoje a multinacional é uma 
rede na qual a subsidiária tem estra
tégia própria. O relacionamento entre 
matriz e subsidiária inclui, assim, ten
sões e iniciativas de parte a parte. 

O Fox, da Volkswagen, ilustra bem a 
mudança de paradigma. Ele surgiu da 
visão de um executivo daqui, que per
cebeu que o modelo Polo não venderia 
bem no Brasil. Sem pedir licença para 
ninguém, ele produziu um protótipo do 
carro e embarcou-o para a Alemanha. 
Resultado? Tornou-se o quinto carro da 
marca mais vendido no mundo. 

Vai bem além do pensar globalmente e 
agir localmente, certo? 

Sim, até porque o agir não é local; 
vários locais pensam e agem conjun
tamente. A múlti virou uma rede de 
unidades locais pelas quais circula 
o conhecimento. O aprendizado ob
tido aqui pode ser emprestado para 



outros lugares para que se façam ou
tros produtos. 

Entrevistamos o Vijay Govindarajan na 
HSM Management n° 80 e ele disse que 
a inovação agora deve acontecer tam
bém, talvez principalmente, na chama
da "peri fer ia" do planeta. É isso que 
ocorre na indústria automobilística? 

que também podem ser vistos como 
fase de uma evolução natural, são: 

• Subsidiária executora, com o co
nhecimento centrado na matriz. 
• Subsidiária que desenvolve conhe
cimento local, aplicado só no local. 
• Subsidiária cujo conhecimento lo
cal serve para outro local com o qual 

"0 QUE HA EO SURGIMENTO 
DE CENTROS DE EXCELÊNCIA 
PELAS NECESSIDADES" 

O que há é o surgimento de centros 
de excelência na periferia, o Brasil 
incluído, pelas circunstâncias e ne
cessidades. Por exemplo, a Fiat tem, 
em Betim, um laboratório para testar 
interferências eletromagnéticas, úni
co no mundo, e presta serviços à Fiat 
italiana. Esse laboratório surgiu após o 
modelo Tipo, italiano, entrar na Aveni
da Paulista e parar de funcionar, por
que as antenas começaram a causar 
interferência no sistema eletrônico do 
carro, o que não ocorria na Itália. Cria
mos excelência na área. 

Outro exemplo: quase todas as subsi
diárias de montadoras do Brasil são ex
celentes em suspensão -não têm como 
não ser, por conta da qualidade de nos
sas estradas; ainda hoje, apenas 9,5% 
das estradas são pavimentadas e os 
buracos das ruas das cidades são mui
tos. Também são centros de excelência 
de seus grupos em veículos pequenos 
para países emergentes. Ninguém os 
desenvolve tão bem, tão rápido, com 
tanta qualidade e otimização de custo. 

O conceito de centro de excelência 
surgiu em pesquisa realizada com 
empresas de serviços, como a IBM e a 
McRinsey, mas se aplica bem a empre
sas industriais. 

Jul ian Birkinshaw, da London Business 
School, fala dos estágios de desenvol
vimento das subsidiárias. Em que nível 
estão as automobilísticas do Brasi l? 

Em um acima. Birkinshaw descreve 
quatro estágios de desenvolvimento, 

há uma troca informal, como pelas 
visitas de executivos a outros países. 
• Subsidiária reconhecida pela ma
triz como relevante para toda a rede 
e, assim, formalizada como um cen
tro de excelência, ou um centro de 
consulta e solução de problemas. 

O que nós temos aqui é um quin
to modelo. Seria o de subsidiárias e 
matriz formando uma rede onde a 
comunicação e a troca é permanente. 
Cada centro de excelência ajuda os 
outros a inovar e resolver problemas. 

J im Collins fala do líder de nível 5; essa 
é a subsidiária de múlti de nível 5... 

Sim. Cheguei a ela, com a colabora
ção do professor Roberto Bernardes, 
da Faculdade de Engenharia Indus
trial de São Bernardo do Campo, 
em 2006. A configuração das mon
tadoras era outra; a GM brasileira 
respondia pelas picapes pequenas e 
médias no mundo inteiro, pelo teste 
de suspensão de modelos desenvol
vidos em outras unidades e por mo
delos fabricados e comercializados 
em um grande número de mercados 
emergentes. A VW brasileira focava 
o desenho internacional de carros 



pequenos, embora a influência dela 
fosse menor do que a da GM em 
abrangência geográfica. Pós-crise, 
muitas coisas mudaram, mas a ló
gica segue válida. 

Nosso Vale do Silício perdeu poder após 

a cr ise financeira internacional? 

Não. Nossa influência até aumentou 
em termos técnicos. A crise atingiu as 
exportações. Por exemplo, a GM Bra
sil era responsável pelos modelos da 
região "LAAM" (Latin America, Africa 
and Middle East); projetava ou adap
tava os modelos globais a serem fabri
cados e vendidos pela subsidiária da 
África do Sul, por exemplo. Agora cabe 
à GM Brasil só América Latina e um 
pouco de África. Mas as subsidiárias 
brasileiras mantêm a influência sobre 
as outras, e isso é o mais importante. 
Tanto GM como VW possuem cerca 
de 60 subsidiárias cada uma, mas só 
quatro ou cinco são as influentes -e o 
Brasil está nesse grupinho. 

0 conceito das subsidiárias como elos 
de uma rede, e com função de inovação, 
pode ser aplicado a qualquer unidade 
de qualquer mercado? 

Não. A função de inovar depende de 
existir uma área de engenharia capaci
tada nas subsidiárias, como é o caso, no 
Brasil, da GM, Volkswagen, Fiat, Ford 
e Renault. Falo de inovação no sentido 
pleno: fazer o design, ter a concepção 
mercadológica do produto e seu estudo 
de viabilidade. É preciso contar com a 
inteligência de marketing para se comu
nicar com mercados similares, como 
a Turquia, o Oriente Médio, a África 
do Sul, o México e outros, e identificar 
as necessidades que eles têm, além de 
conhecer seus parâmetros técnicos e le
gais de produção e comercialização. 

Então, um dos requisitos para poder 
inovar dessa maneira é o mercado ter 
escala para sustentar todas essas ativi
dades... Vijay Govindaran e Ram Charan 
[veja entrevista na página 102] insistem 

muito em que o mercado interno é uma 
grande vantagem competitiva... 

Exatamente, pois estamos falando de 
formar de 3 mil a 4 mil engenheiros e 
precisamos vender milhões de carros 
para fazer jus a isso. Em 2009, apesar 
de um recuo em relação a 2008, o Bra
sil produziu mais carros de passeio do 
que os Estados Unidos -pela primeira 
vez na história. Enquanto os EUA mon
taram 2,249 milhões de automóveis, o 
Brasil liberou 2,576 milhões, ficando 
em quinto lugar no ranking mundial. 
A importância das subsidiárias depen
de do mercado local. 

Esses engenheiros são bem formados 
pelas escolas brasileiras? 

As montadoras se queixam de que, ape
sar de existirem excelentes engenheiros 
de padrão mundial, eles são poucos. 
Sem falar que não são todos que querem 
trabalhar com automóveis; alguns pre
ferem a construção civil, os aviões etc. 
Aliás, como o setor é pouco resiliente 



"CADA VEZ MENOS 
GENTE QUER MUDAR DE 
PAÍS, O QUE FAVORECE A 
MÃO DE OBRA LOCAL" 

às flutuações de demanda, as dispensas 
em massa afugentam as pessoas. 

Mas vale notar que nossos engenhei
ros designers são muito bons. Temos 
tradição nessa área. O designer do Co-
persucar-Rtüpaldi, carro da Fórmula 1 
dos anos 1970, foi o paulista Ricardo Di-
vila. Ele também trabalhou para outras 
equipes. O designer-chefe da Renault, 
Vincent Pedretti, veio de Paris para São 
Paulo a fim de montar uma equipe de 
design com brasileiros. 

Em vez de trazer os conterrâneos... 

Isso, até porque expatriação é um 
transtorno para o expatriado e família, 
e isso vem sendo reconhecido. Cada 
vez menos gente quer mudar de país, o 
que favorece a mão de obra local. 

Temos bons engenheiros. E gestores? 

O Brasil está entre os melhores do 
mundo em gestão. Temos empresas 
que são escolas importantes, como o 
Banco Garantia, que formou toda a ge
ração da AB InBev. 

AB InBev foi a capa da nossa última 
edição, por sinal. A inovação automobi
lística é sempre sobre uma plataforma 
existente? Incremental? 

Sim, é a usada pela maior parte das 
montadoras como maneira de conse
guir escala e diversidade [veja quadro 
ao lado]. Foi desenvolvida pela GM na 
década de 1960 e somente duas empre
sas não a adotam: Toyota e Honda, que 
têm menos variedade. 

Como a escolha do arranjo técnico im

pada a lucratividade? 

A estratégia de lucratividade deve es
tar em sintonia com o mercado e os 
stakeholders. É um tripé. Depende 
da distribuição de renda do mercado 
onde a montadora vai amar; do acordo 
com stakeholders -principalmente os 
trabalhadores e seus sindicatos-; e do 
arranjo técnico adotado. 

Por exemplo, se a renda é muito mal 
distribuída no local, chefes e subordi
nados vão desejar possuir carros muito 
diferentes um do outro. Não será sufi

ciente o EcoSport para o chefe e o Fies-
ta para o subordinado, porque saberão 
que, por baixo, os dois são iguais. 

A catarinense TAC está produzindo o 

Stark, um jipe. Isso é fruto do cluster? 

Sim. A TAC criou um carro totalmente 
brasileiro. O Stark é muito interessan
te, embora ainda esteja caro. No Brasil, 
tem-se todo o necessário para fabricar 
um automóvel: compra-se o desenho 
da suspensão, compra-se a suspensão 
e tudo o mais e monta-se o carro. 

Mas não fazemos inovações de ruptura, 
não é? Como a do Nano, do Tata Group. 

O Nano não é mais do que uma mo
tocicleta coberta. Trata-se de uma so
lução genial para a índia, onde exis
tem famílias de sete pessoas rodando 
sobre motocicletas de 125 cilindradas. 
Mas não atende às exigências legais 
da maioria dos países, não é base de 
comparação. Não fazemos, isto sim, 
as grandes inovações tecnológicas, 
realizadas nos centros de pesquisa e 
desenvolvimento; nossa "praia" são as 
inovações de produto, executadas em 
centros de engenharia. 

Emergentes inovam em produtos... 

É sua melhor aposta. Desafios que exi
gem tecnologia nova, como a sustenta
bilidade, requerem o trabalho de cen
tros de pesquisa e desenvolvimento e 
não de centros de engenharia. Eles são 
poucos, localizados próximos a univer
sidades dos Estados Unidos, Europa e 
lapão. Outro exemplo são as inovações 
de carros que estacionam sozinhos. A 
Volkswagen alemã já usou parte dessa 
tecnologia para produzir um carro co
mercial com estacionamento assistido, 
por exemplo -na cãmera e no sensor 
que apita quando o carro chega perto do 
obstáculo na marcha a ré. Mas poderia 
não ter usado. Nessas pesquisas avan
çadas, de maior risco, não se sabe se o 
resultado será ou não utilizado, o que é 
algo de grande risco [veja entrevista com 
diretor dos HP Labs na página 56]. 

Mas a inovação de produto não é pou
ca coisa, de modo algum. Os centros 
de engenharia capazes de desenvolver 



produtos são muito poucos no mundo. 
A GM, que está em 60 países, tem qua
tro desses centros, por exemplo, e um 
deles é o do Brasil. 

A Renault está desenvolvendo seu 
centro aqui também, porque enten
deu que somos um cluster, que nossa 
importância no setor vai além do ta
manho do mercado, porque podemos 
servir outros mercados, uma vez que 
temos mão de obra qualificada, forne
cedores desenvolvidos etc. 

0 presidente mundial da Renault, Car
los Ghosn, será nosso entrevistado na 
próxima edição e já falarei disso com 
ele. Agora, a internet pode, em sua opi
nião, "roubar" esse diferencial do B r a 
s i l , à medida que democratiza as capa
cidades de engenharia? 
Não creio. A internet aproximou os 

mercados, pois facilita a obtenção 
de informações e as trocas. Por cau
sa dela, hoje é possível desenvolver 
uma peça em tempo real com o mun
do todo. Mas, ainda assim, a capaci
dade criativa que existe no Brasil se 
destaca da dos outros, pelo mercado 
interno inclusive. 

Outros setores de atividade brasileiros 
podem se beneficiar do avanço da in
dústria automobilística? 

Sim, com certeza. A indústria automo
bilística está à frente da maioria. Trata-
-se de uma indústria de grande impac
to social, assim como ambiental, que 
tem de estar na ponta da pesquisa de 
tecnologias mais sustentáveis e pode 
vir a ser imitada por outras empresas. 
Tem um produto complexo e exige es
quemas de rede para inovar, adaptar, 

ter escala. Outras indústrias não terão 
necessidades tão prementes, mas po
dem aplicar alguns desenvolvimentos. 

Aproveitando que citei Govindarajan 
há pouco, quero encerrar a entrevista 
com uma provocação. Esse indiano se 
tornou professor-residente da General 
Electric; foi uma maneira que a mega-
corporação encontrou para se apro
ximar da academia e potencializar a 
inovação. Você, como representante da 
academia e conhecedor das empresas, 
acredita que isso possa acontecer no 
Bras i l algum dia? 

Provavelmente não tão cedo, porque 
as empresas daqui ainda são muito 
fechadas à academia. Tenho bastan
te dificuldade em conseguir acesso 
às empresas para meus estudos, por 
exemplo, enquanto os professores 
norte-americanos não padecem do 
mesmo mal. Ao lermos seus livros, 
vemos 30 empresas citadas, no míni
mo, e não anonimamente. No Brasil, 
às vezes, temos de entrevistar ex-fun
cionários, porque os amais não são 
autorizados a falar. 

A distância entre academia e empresa é 
um dos nossos principais gargalos para 
a inovação, não é? 

Sim e não. Não temos de aproximar 
as duas em si, mas encontrar tradu
tores, que costumam ser os consul
tores. Muitas pessoas reclamam que 
a academia produz muita teoria não 
aplicável à empresa, mas isso é equi
valente a querer ir até a Vale para 
comprar um automóvel. A Vale pro
duz apenas o minério que vai para 
a aciaria e, de lá, percorre toda uma 
cadeia até que se obtenha o produto 
para o consumidor. 

A academia é a mineradora. Derrete
mos o metal e, se der tudo certo, produ
zimos o lingote que será transformado 
pelos consultores, programas de exe
cutivos e MBAs e chegará às empresas. 
No Brasil, a distância mais prejudicial 
talvez seja a existente entre consultores 
ou MBAs e a academia. • 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 14, n. 81, p. 32-40, jul./ ago. 2010.




