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RESUMO 

  

O objetivo deste trabalho é verificar quais fatores influenciam a formação de Centros de 

Excelência na indústria automobilística brasileira. Especificamente, verificou-se a influência 

da Inovação, da Rede de Negócios, da Rede Técnica, do Contexto de Negócios bem como da 

Aquisição de Tecnologia.  A metodologia proposta teve como base o método de pesquisa 

quantitativo, do tipo Survey, com aplicação junto aos fornecedores da indústria 

automobilística. Utilizou-se a técnica estatística de Regressão Linear Múltipla para a análise 

de dados, tendo os Centros de Excelência (COEs) como variável dependente. Com 91 

questionários respondidos, o estudo conclui que as atividades ligadas à Inovação, à Aquisição 

de Tecnologia e à Rede de Negócios contribuem para a formação de COEs, rejeitando-se as 

hipóteses ligadas à Rede Técnica e ao Contexto de Negócios em que as subsidiárias estão 

inseridas. 

 

  

Palavras-chave: Centros de Excelência, Rede de Negócios, Rede Técnica, Aquisição de 

Tecnologia e Inovação. Subsidiárias Estrangeiras. Indústria Automobilística.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

ABSTRACT 

 

The objective of this project is to verify which factors influence the formation of Centers of 

Excellence (COEs) in the Brazilian automotive industry. Specifically, the influence of the 

Innovation, the Business Network, the Technical Network, the Business Context as well as 

the Acquisition of Technology were analyzed. The proposed methodology was based on a 

quantitative research, through the application of a Survey along with the suppliers of the 

automotive industry. The statistical technique of Multiple Linear Regression model was used 

for data analysis by having the COEs as the dependent variable. Based on 91 questionnaires 

answered, the results conclude that the activities related to innovation, as well as the 

Acquisition of Technology and the Business Context contribute to the formation of COEs, 

rejecting the hypothesis related to the Technical Network and the Business Context in which 

the companies are inserted in. 

 

 

 

Keywords:   Centers of Excellence, Business Network, Technical Network, Acquisition of 

Technology and Innovation. Foreign subsidiaries. Automotive sector.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização, internacionalização das operações produtivas e 

competitividade internacional têm contribuído para novos desafios na gestão da cadeia de 

fornecimento da indústria automobilística brasileira. Como parte deste processo, houve um 

aumento do número de subsidiárias, tanto de montadoras quanto de fornecedores no país. Este 

fato também se relaciona com as estratégias organizacionais destas empresas, as quais têm 

desenvolvido e acumulado competências1, permitindo sua maior inserção em toda a cadeia 

global de suprimentos (RACHID et al, 2006 ; QUINTÃO, 2008; PENG, 2008).  

Os anos 90 marcaram uma nova fase de investimentos ocorridos no setor 

automotivo, justamente com a modernização de plantas existentes e a instalação de novas 

unidades fabris. Além da internacionalização, esta dinâmica se caracterizou por um maior nível 

de integração e novas formas de relação entre as montadoras e os fornecedores de autopeças 

(RACHID, 1994 ; CASTELLS, 1999; RACHID et al, 2006 ; QUINTÃO, 2008).  

A competitividade e as incertezas de cunho econômico e tecnológico também 

favoreceram um novo alinhamento dos objetivos e arranjos organizacionais entre montadoras e 

fornecedores. Como consequência, pode-se dizer que os fornecedores de primeiro nível (first 

tiers2) passaram a desempenhar novos papéis na cadeia de suprimentos desta indústria  

(HUMPHREY; LECLER; SALERNO, 2000 ; COSTA, 2003; GRAZIADIO, 2004; RACHID et 

al, 2006; NETO; PÍRES, 2007; QUINTÃO, 2008). 

Outro aspecto de relevância acerca da interação entre fornecedores e montadoras 

refere-se ao fato de parte dos fornecedores se instalarem no terreno das montadoras, 

incentivando atividades comuns de desenvolvimento de projetos, P&D e produção.  Este 

trabalho em rede possibilita identificar e alavancar competências dentro das subsidiárias e/ou 

empresas parceiras (RACHID et al, 2006 ; FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002 ; 

HAKANSSON, FORD, 2002). Dentro de uma network integrada, a capacidade de gerenciar 

recursos é observada como uma fonte de vantagem competitiva para as EMNs (GHOSHAL; 

NOHRIA, 1989 ;  NOHRIA; GHOSHAL, 1997; BARTLETT; GHOSHAL; BEAMISH, 2008).  

 

Para Quintão (2008), até o final dos anos 90, no caso da indústria automobilística, 

defendia-se a ideia de que as EMNs dependiam totalmente da matriz para o desenvolvimento de 

                                                           
1 Conjunto de capacidades reconhecidas pela corporação como importante fonte de criação de valor, visto que 

podem ser aproveitadas e transferidas para outras parte da corporação (BARTLETT;GHOSHAL, 1989) 
2First tiers: fornecem diretamente para as montadoras (RACHID et al, 2006; NETO; PÍRES, 2007). 
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competências e inovações tecnológicas, acumulando pouca capacidade própria. No entanto, a 

autora sustenta que há evidências de que não se pode generalizar as limitações das subsidiárias 

de montadoras com respeito ao desenvolvimento destas competências, lançando luz acerca da 

importância da integração com os fornecedores.  

Verifica-se então que as EMNs têm evoluído em suas estratégias competitivas neste 

setor, implementando redes globais de produção. Tais fatores incentivam um movimento de 

busca das matrizes por ganhos de escala e eficiência produtiva oriundas da adoção de 

estratégias de integração com os fornecedores. Assim, as EMNs passaram a implementar 

mudanças na forma de organização das atividades de P&D e desenvolvimento tecnológico 

através da descentralização por meio de redes integradas (MAIA; CERRA; FILHO, 2005; 

RACHID et al, 2006 ; QUINTÃO, 2008).  

É neste contexto em que se situa este trabalho, abrindo um espaço para a pesquisa e 

trazendo à tona a importância da parceria entre montadoras e fornecedores da indústria 

automobilística, principalmente no que diz respeito à formação de centros de excelência, 

responsáveis pelo processo de geração de valor e os quais podem estar dispersos na rede das 

EMNs (FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002). 

Os COEs emergem como funções organizacionais realizadas por subsidiárias 

estrangeiras que incorporam um conjunto de competências reconhecidas na criação de valor, 

tais como atividades de P&D, Produção, Marketing, entre outras (FROST; BIRKINSHAW; 

ENSIGN, 2002). Exercendo o mandato gerencial destas atividades, essas competências podem 

ser disseminadas para outras subsidiárias e/ou parceiros das subsidiárias, incluindo os 

fornecedores (OLIVEIRA, Jr. et. al., 2009a; FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002).  

A partir deste desenvolvimento, toda esta rede tem contribuído para a disseminação 

destas competências, requerendo uma melhor adequação face às exigências do mercado local, 

autonomia das próprias subsidiárias e estruturas internas (BARTLETT; GHOSHAL, 1989; 

BIRKINSHAW; MORRINSON, 1995; JARILLO; MARTINEZ, 1991; BIRKINSHAW; 

HOOD, 1998).  

Frost, Birkinshaw e Ensign (2002) definem os COEs da seguinte forma:  
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As empresas que são players globais se beneficiam principalmente de sua 

capacidade de gerir o seu conhecimento - assimilando novos conhecimentos de 

todo o mundo, construindo novos conhecimentos através da interação entre os 

profissionais e disseminando o conhecimento por meio da empresa e/ou de 

seus parceiros. Os Centros de Excelência representam a melhor prática de 

gestão do conhecimento. Formalmente com a responsabilidade de alavancar e / 

ou tornar o conhecimento disponível em toda a rede integrada da empresa, os 

COEs fornecem um ponto focal para a disseminação do conhecimento e das 

competências das empresas multinacionais. São unidades organizacionais que 

incorporam um conjunto de capacidades que tenham sido explicitamente 

reconhecidas pela empresa como uma importante fonte de criação de valor, 

com a intenção de que esses recursos sejam alavancados e/ou disseminados 

para outras partes da empresa (FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002. 

Traduzido pelo autor). 

 

Ressalta-se que esta é a definição de Centros de Excelência adotada neste estudo, a 

qual encontra eco em Quintão (2008), assim como em Amatucci e Bernardes (2009). 

 

Bartlett, Ghosal e Beamish (2008) também resgataram a visão de que as EMNs 

podem conseguir tanto a diferenciação quanto a integração a partir do desenvolvimento de 

competências em rede (CASTELLS, 1999). Em linha com esta visão, a coordenação e o 

gerenciamento da rede da multinacional é conseguida através de processos, métodos, técnicas 

de produção e características variadas, dependendo das condições em que se encontram as 

empresas e o seu mercado de atuação (BARTLETT; GHOSHAL; BEAMISH, 2008).   

Portanto, nesta área de estudo, o conceito de redes (CASTELLS, 1999) tem papel 

fundamental nas relações mais próximas no caso dos fornecedores e das montadoras do setor 

automotivo, favorecendo a difusão e a transferência de conhecimento.  

O trabalho em redes desdobra-se em parceiros internos e externos, resultante da 

relação com subsidiárias irmãs e a própria matriz e/ou da relação com os fornecedores já citados 

anteriormente (LAZZARINI, 2008). Para este estudo, considerou-se tanto a importância da rede 

de negócios para as estratégias das subsidiárias e sua respectiva importância no contexto 

competitivo (BORINI et al., 2009, CONSONI ; QUADROS, 2009, BOHE, 2007; AMATUCCI; 

BERNARDES, 2009),  quanto da rede técnica (ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002; 

LAKSHMAN; PARENTE, 2008), conceitos que serão aprofundados no referencial teórico. 

Neste projeto de pesquisa, outro aspecto de relevância diz respeito à aquisição de 

tecnologia e outros conhecimentos relacionados. As decisões estratégicas referentes à 

tecnologia devem focar nas capacidades que lhes permitam ter distintas vantagens competitivas 

(KOTABE et al., 2007), seja por meio do desenvolvimento e/ou da aquisição destas 

capacidades.  
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Por conseguinte, a habilidade das empresas em transferir tecnologia entre a sua 

equipe de desenvolvimento e os fornecedores contribui para melhorar a capacidade de inovação 

(KOTABE et al., 2007). 

Com referência à inovação, argumenta-se que alguns dos efeitos importantes 

oriundos do processo de globalização e da acirrada concorrência exigem que as EMNs se 

deparem com a necessidade baseada no uso de inovações também a partir de sua rede 

(BARTLETT; GHOSHAL; BEAMISH, 2008).  

O conceito de inovação pode ser explorado pelas EMNs tanto com base na pesquisa 

e recursos internos, quanto pela exploração de idéias e recursos externos à corporação, 

ressaltando que o fator chave é a conexão entre a empresa e os fornecedores, bem como a 

maneira de integrá-los. Outro argumento é de que as empresas podem inovar de formas 

distintas, seja por meio do desenvolvimento de produtos e serviços, processos, ou a forma de 

gestão (KOTABE; MURRAY, 1990; CHESBROUGH, 2003).  

A inovação engloba, portanto, a exploração e a aquisição do know-how via fontes 

internas e externas, decorrentes das parcerias por meio das relações globais com as subsidiárias 

irmãs e/ou a matriz, assim como com os fornecedores (QUEIROZ, 2001; SCHMID; 

SCHURING, 2003; CHESBROUGH, 2003; SANTOS; DOZ, WILLIAMSON, 2004). 

Amatucci e Bernardes (2009) também explicam que a competitividade tem forçado as 

montadoras de automóveis a ampliar o foco em inovações, particularmente em relação à 

segurança, à qualidade, ao estilo e à confiabilidade. 

Conclui-se assim, que a formação de competências voltadas para a inovação, 

transferência de tecnologia e desenvolvimento de produtos que permitam vantagens 

competitivas resultam não só do relacionamento entre as subsidiárias e a matriz, mas também 

da relação entre as montadoras e os fornecedores no caso da indústria automobilística  

(RACHID et al, 2006; LAZZARINI, 2008 ; LAKSHMAN; PARENTE, 2008).   

Um dos fatores indutores dessas competências, de acordo com Porter (1990), o 

contexto de negócios é definido principalmente com base na demanda do mercado interno e 

aspectos intrínsecos à competitividade. Há outros fatores que foram levados em consideração, 

tais como a relevância de barreiras tarifárias, políticas tributárias e a infra-estrutura rodoviária 

(AMATUCCI; BERNARDES, 2009). O contexto de negócios e o ambiente competitivo em 

âmbito internacional são tratados por alguns autores, os quais dão mais ênfase aos países 

desenvolvidos (RUGMAN; D'CRUZ, 1993; MOON et al., 1998). 
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Porter (1990) também afirma que o contexto de negócios de algumas nações seria 

propício para o desenvolvimento de certas indústrias. Em seu modelo do diamante competitivo, 

o autor identificou quatro atributos que teriam relação intrínseca entre si e que estariam 

presentes no contexto de negócios dos países: estratégia, estrutura e rivalidade, condições dos 

fatores, bem como condições da demanda e indústrias relacionadas. Também há a importância 

do governo a medida que as políticas governamentiais influenciam positivamente as quatro 

determinantes mencionadas.    

Na indústria automobilística brasileira, Amatucci e Bernardes (2009) explicam a 

influência da política tributária brasileira com respeito ao comportamento dos consumidores de 

automóveis, interferência nos preços e o reflexo que ocorre no desenvolvimento de novos 

modelos. Em seus estudos, enfatizam o “efeito colateral da política tributária” no caso da GM, 

justamente para a escolha da subsidiária brasileira como responsável para sediar projetos de 

âmbito global para picapes. Este fator, em conjunto com as condições das estradas no país, 

contribui  para o desenvolvimento de competências na subsidiária brasileira (AMATUCCI; 

BERNARDES, 2009).  

Atualmente, a participação dos tributos sobre automóveis no preço ao consumidor 

no Brasil está bem acima da média americana, europeia e asiática, como veremos à frente 

(ANFAVEA, 2012).  

Mariotto (2003) também estudou a importância da política de proteção 

governamental, referindo-se, sobretudo, à alta alíquota de importação por parte do governo 

brasileiro como barreiras tarifárias, sugerindo que a política governamental teve papel 

importante no desenvolvimento da rede de fornecedores e respectivas competências.  

Amatucci e Bernardes (2009) ainda sugerem que as condições da infra-estrutura das 

estradas brasileiras impactam na capacitação da engenharia local, credenciando as subsidiárias 

das montadoras brasileiras para o desenvolvimento de produtos em função das exigências 

técnicas que daí derivam. 

Portanto, a partir dos principais aspectos acima tratados, este estudo testará as 

hipóteses de que a formação dos COEs é influenciada pela inovação, pela rede de negócios, 

pela rede técnica, pelo contexto de negócios e pela aquisição de tecnologia. Tais aspectos serão 

discutidos na revisão da literatura. 
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a) Hipótese 1   (H1): a inovação influencia a formação de COEs. 

b) Hipótese 2   (H2): a rede de negócios influencia a formação de COEs. 

c) Hipótese 3   (H3): a rede técnica influencia a formação de COEs. 

d) Hipótese 4   (H4): o contexto de negócios influencia a formação de COEs. 

e) Hipótese 5   (H5): a aquisição de tecnologia influencia a formação de COEs. 

 

A metodologia proposta teve como base o método de pesquisa quantitativo, do tipo 

Survey, com aplicação junto aos fornecedores da indústria automobilística brasileira.  

 

Utilizou-se a técnica estatística de Regressão Linear Múltipla para a análise de 

dados, tendo os Centros de Excelência (COEs) como variável dependente (FAVERO et al, 

2009). 

O próximo tópico refere-se ao objetivo do estudo, aos objetivos específicos, bem 

como ao problema de pesquisa e à justificativa que norteia a pesquisa. 
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1.1 OBJETIVO DO ESTUDO  

 

Em consonância com os aspectos expostos no tópico 1, o objetivo deste projeto é 

verificar quais fatores influenciam a formação de Centros de Excelência na indústria 

automobilística brasileira. O objetivo geral será dividido em objetivos específicos no tópico 1.2. 

  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A partir do objetivo geral do estudo, propõem-se os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Verificar se há influência da inovação para a formação de COEs na indústria 

automobilística brasileira; 

b) Verificar se há influência da rede de negócios para a formação de COEs na indústria 

automobilística brasileira; 

c) Verificar se há influência da rede de técnica para a formação de COEs na indústria 

automobilística brasileira; 

d) Verificar se há influência do contexto de negócios para a formação de COEs na indústria 

automobilística brasileira; 

e) Verificar se há influência da aquisição de tecnologia para a formação de COEs na indústria 

automobilística brasileira. 

 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Conforme Malhotra (2006), a definição do problema de pesquisa é a etapa mais 

relevante para o desenvolvimento do trabalho.  Apesar da importância do tema e a proliferação 

dos estudos a respeito de COEs (FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002; BORINI, 2008), 

verifica-se que o estudo acerca da formação de COEs na indústria automobilística 

(AMATUCCI; BERNARDES, 2009) a partir da parceria entre montadoras e os seus 

fornecedores ainda pode ser aprofundado.  

Neste caso, a pesquisa visa responder a seguinte questão problema: A inovação, a 

rede de negócios, a rede técnica, o contexto de negócios e a aquisição de tecnologia influenciam 

a formação de COEs na indústria automobilística brasileira ? 
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1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Esta dissertação propõe-se a contribuir para o campo de pesquisa em Administração 

de Empresas, sobretudo voltada para a linha de estratégias internacionais e especificamente, 

para os fatores que contribuem para a formação de COEs na indústria automobilística brasileira.  

A concentração desta pesquisa no setor automotivo se deveu também em função de sua 

importância no cenário industrial e produtivo, o qual representa 18,2% de participação no PIB 

industrial brasileiro, além de se destacar pela liderança em  inovação tecnológica (ANFAVEA, 

2012). 

Além disso, todo o processo de globalização, da internacionalização das operações 

produtivas e da competitividade internacional, vêm contribuindo para novos desafios referentes 

à gestão da cadeia de fornecimento deste setor, cujo consumo cresceu mais de 145% na última 

década, colocando o Brasil entre os cinco principais mercados mundiais (ANFAVEA, 2012). 

Impulsionado por todos estes fatores e por suas próprias estratégias, as montadoras e os 

fornecedores do setor vêm acumulando competências organizacionais que os capacitam para 

uma maior inserção na cadeia produtiva global (RACHID et al, 2006; QUINTÃO, 2008; 

PENG, 2008). 

Tais aspectos trouxeram para as subsidiárias de EMNs mudanças siginificativas em 

seu papel por meio de maior inserção nas estratégias globais da matriz. Essas transformações 

contribuem para a passagem de um modelo de empresa multidoméstica (PORTER, 1989) para 

um modelo de empresa transnacional (BARTLETT, 1986), favorecendo a atuação em redes 

integradas. A perspectiva de atuação em rede se adequa à necessidade de transferência de 

conhecimento entre subsidiárias3 e parceiros (CASTELLS, 1999). 

Para Bartlett e Ghoshal (1986, 1989), cada subsidiária desempenhava um papel 

específico dentro das EMNs, de acordo com o desenvolvimento de suas respectivas 

competências. Todavia, além da compreensão da matriz e das subsidiárias como um todo, 

verifica-se a importância da análise das divisões da empresa, visto que muitos dos papéis 

atribuídos às subsidiárias podem estar localizados em algumas divisões das unidades. Quintão 

(2008) argumenta que com base nos estudos dos principais autores desta temática (FROST; 

BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002), o entendimento do papel das subsidiárias deveria focar nas 

                                                           
3 Conforme Birkinshaw e Hood (1998) apud Quintão (2008), a subsidiária pode ser entendida como uma unidade 

que tem suas decisões direcionadas pela matriz, por suas próprias escolhas, ou mesmo pela influência do ambiente 

local em que operam. Desta forma, a subsidiária passa a fazer parte das estratégias de busca por competências 

especificias, a exemplo da tecnologia. 
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competências entre estas diferentes divisões. Além disso, a autora sustenta que os elementos 

que contribuem para esta questão são a atribuição de mandatos, assim como a transformação de 

algumas subsidiárias em centros de excelência.  

Na indústria automobilística, esta dinâmica tem se caracterizado por um maior nível 

de terceirização e integração, e principalmente por novas formas de relação com os 

fornecedores de autopeças, conduzindo assim, a um maior grau de parceria dentro do setor entre 

as subsidiárias de montadoras e os fornecedores (RACHID, 1994 ; MAIA; CERRA; FILHO, 

2005 ; RACHID et al, 2006 ; QUINTÃO, 2008). 

Também como razão para o estudo em questão destaca-se o fato de que a literatura 

a respeito das subsidiárias de empresas multinacionais cresceu consideravelmente 

(PATERSON; BROCK, 2002). A temática era orientada por meio de uma visão mais centrada a 

respeito da estratégia e estrutura da matriz e respectivas subsidiárias (STOPFORD; WELLS, 

1972). Ao longo do tempo, evoluiu para uma perspectiva mais complexa da arquitetura 

organizacional com atribuição de diferentes estratégias organizacionais para as subsidiárias 

estrangeiras (BARTLETT; GHOSHAL, 1986; GHOSHAL; NOHRIA, 1989).  

Nesta linha, na década de 1990, os estudos a respeito das estratégias das 

subsidiárias passaram por uma mudança, visto que a decisão centralizada da matriz em atribuir 

papéis estratégicos às filiais foi colocada à prova (BIRKINSHAW; MORRISON, 1995; 

BORINI, 2008). Surgia então, a concepção da descentralização das decisões estratégicas 

corporativas em função da existência de decisões influenciadas pela própria importância das 

subsidiárias e dos mercados locais de atuação (BIRKINSHAW; HOOD, 1998). O papel das 

subsidiárias passa a ter outra perspectiva, mais voltada para os pilares estratégicos assumidos, 

além dos fatores do ambiente competitivo e as decisões da matriz em relação às suas filiais 

(BIRKINSHAW; HOOD, 1998; BIRKINSHAW, 2001; FROST, et al., 2002).  

Dentro desta análise, muitos estudos têm como objetivo entender quais fatores da 

subsidiária, da matriz e do ambiente influenciam as estratégias das filiais. No Brasil, os estudos 

que focam no papel das subsidiárias estrangeiras no país (OLIVEIRA JR., et al., 2009a) servem 

como fonte de discussões a respeito das estratégias das filiais. Os artigos mostram a 

importância do contexto competitivo e das redes de negócios  (BOEHE, 2007; BORINI, et al., 

2009), bem como a relevância dos mecanismos internos de controle e coordenação da matriz, 

conforme também ocorre na indústria automobilística (BORINI, et al., 2007; BOEHE, 2007; 

CONSONI; QUADROS, 2009 ; AMATUCCI; BERNARDES, 2009).  
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Ademais, estes estudos analisam as capacidades desenvolvidas pelas estratégias das 

empresas com o objetivo de ganhar maior relevância na corporação multinacional (BOEHE 

2007;  AMATUCCI; BERNARDES, 2007; OLIVEIRA JR et al., 2009b; BORINI et al., 2009). 

A partir daí, prevalecem variáveis estudadas acerca da autonomia, capacidade de inovação e 

transferência de conhecimento, integração, orientação empreendedora, competição interna e a 

influência das instituições e fatores do ambiente externo. Foi em decorrência destes vários 

estudos, associados ao entendimento das estratégias das subsidiárias, que emergiu o conceito de 

centros de excelência (ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2000; FROST; BIRKINSHAW; 

ENSIGN, 2002).   

Portanto, entende-se que uma subsidiária possa ter diferentes papéis estratégicos 

conforme suas funções organizacionais. Numa mesma filial, a função de P&D ou centro de 

inovação, por exemplo, pode assumir um papel de centro de excelência, exercendo uma diretriz 

mundial quanto à criação e transferência de conhecimento. Desta forma, a partir do conceito de 

COEs verifica-se a questão das capacidades organizacionais das empresas, tanto em relação à 

inovação, quanto com respeito à possibilidade de transferência dessas capacidades para outras 

filiais (RUGMAN; VERBEKE, 2001).   

 Destaca-se igualmente a presença de subsidiárias inovadoras  em âmbito regional e 

global, as quais exercem o papel de COEs. Tais empresas exercem a capacidade de 

desenvolvimento de produtos para o âmbito mundial. Confirma-se a presença de centros de 

desenvolvimento de produtos na indústria automobilística. Contudo, os artigos não se 

restringem à área de P&D. Verifica-se que os centros de P&D não dependem de um 

desenvolvimento anterior das atividades de manufatura. Constata-se que as subsidiárias 

estrangeiras no Brasil estão investindo simultaneamente em P&D e produção. Isso pode ser 

entendido como uma representação da evolução da perspectiva dos COEs (AMATUCCI; 

BERNARDES, 2009).  

Amatucci e Bernardes (2009) também discutem o fato de que uma vez caracterizada 

a inovação nas subsidiárias, elas tendem a ganhar mandatos globais e ou regionais. Desta 

forma, a especialização pode ocorrer por linha de produtos, na área de engenharia, ou acarretar 

na formação de COEs. Os resultados desta análise derivam dos casos da General Motors e da 

Volkswagen do Brasil. Os autores constataram que em ambos os casos houve o estabelecimento 

de COEs. Outra importante contribuição deste estudo refere-se à “integração das atividades 

internacionais das montadoras”. Além das competências destas subsidiárias e dos seus 
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respectivos mandatos globais, destaca-se a inserção das montadoras na cadeia global de 

produção. 

No caso da indústria automobilística, ressalta-se que há casos em que a inovação é 

impulsionada pelos próprios fornecedores do setor, havendo posterior adoção das inovações por 

parte das montadoras. Em pesquisa realizada predominantemente com empresas pertencentes ao 

Tier 1, os autores investigaram várias inovações (melhoria de produto, componentes, sistemas, 

material, design, etc..), além de analisar  as principais barreiras e os facilitadores para os 

processos inovativos. Constatou-se a relevância das leis federais e das regulações 

governamentais, as quais interferem diretamente em processos ligados à inovação 

(RUBENSTEIN ; ETTLIE, 1979). Em mercados emergentes, investimentos em inovação 

também tornaram-se estratégicos não somente para as subsidiárias de montadoras do setor 

automotivo, como também para os fornecedores de 1º nível (tier 1) (MAIA; CERRA; FILHO, 

2005). Neste estudo, de acordo com os resultados da Survey, há predominância dos 

fornecedores de 1º nível, conforme veremos no capítulo 4. 

Em linhas gerais, os investimentos e a transferência de inovação ocorrem não 

somente entre países desenvolvidos, mas  também a partir de países em desenvolvimento para 

os países desenvolvidos, assim como das subsidiárias de EMNs para a matriz (COSTA, 

BORINI, AMATUCCI, 2012). Resgata-se assim, a importância da formação dos COEs no 

desenvolvimento de empresas multinacionais, as quais vêm adquirindo competências e 

transferindo  conhecimentos dentro das corporações (HOLM; PEDERSEN, 2000). 

 

Neste escopo, a dissertação está estrutrurada inicialmente a partir do conceito e 

importância de Centros de Excelência.   

Posteriormente,  aprofunda a discussão acerca da relevância da inovação, sobretudo 

como peça fundamental para a competitividade, tanto para a manutenção da participação de 

mercado, quanto para a redução dos custos de produção e serviços prestados.  

Em seguida, o trabalho revisa a importância da parceria com os fornecedores da 

indústria automobilística a partir da inserção na Rede de Negócios e na Rede Técnica.  

Em continuidade, orienta-se a respeito do contexto de negócios, partindo, por fim, 

para o entendimento condizente à aquisição externa de tecnologia.   

Observa-se que cada tópico está construído em conjunto com a literatura e as 

hipóteses a serem testadas.  
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Finalmente, é apresentada a metodologia que sustentará esta pesquisa e os 

resultados que derivam dos 91 questionários respondidos entre o mês de outubro de 2011 e o 

mês de junho de 2012.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A primeira seção apresenta o conceito e o referencial teórico a respeito de Centros 

de Excelência.  

Depois disto, revisa-se a importância da literatura a respeito da inovação. A seção 

seguinte refere-se à revisão da literatura  a respeito da rede de negócios e da rede técnica.  

A parte seguinte propõe-se a discorrer acerca da literatura no que tange ao contexto 

de negócios. Por fim, verifica-se a literatura referente à aquisição externa de tecnologia.    
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2.1    CENTROS DE EXCELÊNCIA 

 

O conceito de Centros de Excelência pode ser identificado a partir dos estudos a 

respeito da evolução das subsidiárias, assim como do controle e coordenação da matriz em 

relação às subsidiárias (BARTLETT; GHOSHAL, 1986; JARILLO; MARTINEZ, 1991; 

FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002). Essa abordagem também foi adotada por Holm e 

Pedersen (2000), que observaram os centros de excelência como uma forma de alto valor 

agregado da subsidiária e que tem um papel estratégico na corporação.  

Os centros de excelência são responsáveis por determinadas linhas de produto, áreas 

de pesquisa e desenvolvimento ou áreas específicas de negócio dentro da empresa, 

transcendendo o mercado local (FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002). Esta visão está 

atrelada ao conceito de mandatos de produtos, frequentemente associada para descrever 

subsidiárias que tinham a responsabilidade para a fabricação de um determinado produto ou 

linha de produtos para os mercados regionais ou globais (RUGMAN; VERBEKE, 2001;  

BEAMAN, 2004). 

Outra vertente dos centros de excelência também pode ser observada a partir das 

empresas que criam centros de excelência em torno de especializações funcionais particulares 

dentro das subsidiárias (FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002). Nesta análise cabe a 

abordagem de Mariotto (2007), segundo a qual, fundamentalmente, as habilidades e 

competências da EMN moderna não necessariamente estariam localizadas na matriz, podendo, 

portanto, ser desenvolvidas nas operações internacionais da empresa. Por essa via, o conceito de 

centros de excelência e, sobretudo, de subsidiárias está atrelado ao fato de se tornarem parceiras 

estratégicas (BARTLETT; GHOSHAL; BEAMISH, 2008), cujas competências e cujos 

conhecimentos eram relevantes para que houvesse uma vantagem competitiva global.   

Borini (2008) analisa que, de acordo com o conceito estratégico de corporação 

multinacional com uma estrutura de rede diferenciada de subsidiárias, as competências de uma 

empresa multinacional podem ser desenvolvidas tanto na matriz quanto nas subsidiárias. Na 

visão de Bartlett e Ghoshal (1986), empresas consideradas bem-sucedidas adotaram uma 

estrutura organizacional que pode ser definida como uma rede integrada de operações 

especializadas e interdependentes, favorecendo à adaptação local, além de ser estímulo à 

inovação. Eles sugerem justamente que a inovação envolve não só a matriz, mas também as 

subsidiárias, diferenciando os papéis e responsabilidades (MARIOTTO, 2007).  
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Ainda para Borini (2008), a competitividade das multinacionais depende do 

desenvolvimento de competências organizacionais que possam ser criadas e transferidas ao 

redor do mundo (BARTLETT; GHOSHAL, 1986; 1989). Quanto a esse aspecto, quando se 

observa que produtos ou serviços precisam de adaptações locais, há um desenvolvimento de 

conhecimento local que deve ser endereçado em função da realidade local, parte do qual pode 

ser útil internacionalmente. Tal conhecimento pode ser transferido para outras parceiras da rede 

integrada ou subsidiárias, ou mesmo para a matriz (BIRKINSHAW; MORRISON, 1995).  

Amatucci e Bernardes (2007, 2009) salientam essas mesmas características para 

algumas subsidiárias da indústria automobilística do mercado brasileiro. Ressalta-se, portanto, 

que a EMN precisa desenvolver uma configuração diferenciada de ativos e competências. 

Decidem-se, primeiramente, quais os recursos-chave e quais aptidões podem ser mais bem 

centralizadas no país hospedeiro da operação, não somente para que se busquem economias de 

escala, mas também para que se protejam certas competências de maneira a prover a supervisão 

necessária condizente ao gerenciamento (BARTLETT; GHOSHAL; BEAMISH, 2008). 

Algumas subsidiárias podem atuar de forma mais integrada com a matriz e outras subsidiárias 

de maneira mais autônoma (BORINI, 2008). 

Portanto, o papel das subsidiárias é diferenciado em função dos recursos, das 

capacidades, bem como em face da importância estratégica que ocupam em relação à matriz 

(BARTLETT; GHOSHAL, 1986, 1989; BARTLETT; GHOSHAL; BEAMISH, 2008). Borini  

(2008) relata que, como consequência disso, podem-se encontrar subsidiárias com diferentes 

papéis estratégicos, destacando-se:  

 

a) aquelas integradas à matriz e que reaplicam as competências desenvolvidas  

pela própria matriz (FLEURY; FLEURY, 2003; ROTH; MORRINSON,1992; 

BIRKINSHAW; MORRINSON,1995; BIRKINSHAW; HOOD, 1998);  

b) subsidiárias autônomas, orientadas para o mercado local e criadoras de 

competências para o local de atuação (FLEURY; FLEURY, 2003; BARTLETT; 

GHOSHAL, 1986; 1989);  

c) subsidiárias integradas, capazes de reinventar as próprias competências a partir 

das competências da matriz (FLEURY; FLEURY, 2003; ROTH; MORRISON, 

1992; BIRKINSHAW; MORRISON, 1995; BIRKINSHAW; HOOD, 1998); e  

d)  subsidiárias que criam competências próprias e de escala também global 

(BIRKINSHAW; HOOD, 1998). 
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Desde os anos 1980, e com desenvolvimento subsequente nos anos 1990 e 2000, há 

uma evolução dos estudos referentes às subsidiárias, o seu grau de evolução e sofisticação da 

função que desempenham no país hospedeiro, a sua contribuição para a EMN, além de suas 

responsabilidades locais. Nesse ambiente, os centros de excelência também são vistos como 

disseminadores das melhores práticas e dos pontos de referência para o desenvolvimento do 

conhecimento e a difusão de serviços em multinacionais (BARTLETT; GHOSHAL, 1986; 

BIRKINSHAW; MORRISON, 1995; BIRKINSHAW, 2001).  

A proliferação de montadoras do setor automobilístico no Brasil relacionada com as 

suas diferentes estratégias vêm favorecendo o desenvolvimento de uma base de fornecedores, 

os quais, por sua vez, têm também acumulado competências, capacitando-os para uma maior 

inserção na cadeia produtiva (RACHID et al, 2006), o que abre espaço para o aprofundamento 

do referencial teórico em questão, já que os COEs podem estar dispersos na network das EMNs. 

A literatura também identifica os fornecedores como parte importante para a formação de COEs 

(FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002).  

Todo o processo de globalização, atrelado à internacionalização das operações 

produtivas, da competitividade internacional (PENG, 2008) e à abertura do mercado brasileiro 

nos anos 90 têm contribuído para novos desafios às empresas na gestão de sua cadeia de 

fornecimento da indústria automobilística no Brasil (MERCADANTE, ARAMITA; DE 

ARAÚJO, 2006 ; QUINTÃO, 2008). Tais aspectos têm trazido para as subsidiárias de EMNs 

mudanças siginificativas em seu papel, sobretudo por meio de maior inserção nas estratégias 

globais da matriz. Essas mudanças contribuem para a passagem de um modelo de empresa 

multidoméstica (PORTER, 1989) para um modelo de empresa transnacional (BARTLETT; 

GHOSHAL, 1986), favorecendo a atuação em rede (CASTELLS, 1999).  

A perspectiva de atuação em rede se adequa à necessidade de transferência de 

conhecimento a partir da parceria entre subsisdiárias de montadoras do setor automobilístico 

brasileiro e os seus fornecedores.    

Portanto, o construto aqui utilizado para caracterizar os Centros de Excelência 

deriva dos estudos de Frost, Birkinshaw e Ensign (2002). 

As variáveis que compõem o contructo são: q.7.1) A sua subsidiária é importante 

para as subsidiárias de outros países ou para a matriz da sua corporação em relação ao 

desenvolvimento de PRODUTOS; q.7.2) A sua subsidiária é importante para subsidiárias de 

outros países ou para a matriz da sua corporação em relação ao desenvolvimento de 

PROCESSOS; q.7.3) A sua subsidiária é importante para subsidiárias de outros países ou para a 
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matriz da sua corporação em relação ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE PRODUÇÃO; 

q.7.4) Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PRODUTOS para matriz e /ou outras 

subsidiárias ; q.7.5) Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PROCESSOS para matriz e /ou 

outras subsidiárias ; q.7.6) Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu TÉCNICAS DE 

PRODUÇÃO para matriz e /ou outras subsidiárias. 

 

O próximo tópico refere-se à revisão da literatura condizente à Inovação. 
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2.2   INOVAÇÃO 

 

Conforme a OCDE (1997), a inovação nas empresas refere-se à mudanças 

planejadas nas suas atividades com o intuito de melhorar seu desempenho, sendo definida 

como:  

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 

método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 

de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 

externas (OCDE, 1997). 

 

Desta maneira, “as empresas podem investir em atividades de criação para 

desenvolver inovações internamente – sozinhas ou em parceria com outras empresas – ou 

podem adotar inovações desenvolvidas por outras empresas ou instituições como parte de um 

processo de difusão (OCDE, 1997)”.  

A avaliação das interações foi ampliada em decorrência da importância dos fluxos 

de conhecimento entre as empresas visando o desenvolvimento de competências e a difusão de 

inovações. Tal fato ajuda a entender o papel das estruturas organizacionais e das práticas que 

promovem o uso do conhecimento e da interação entre as empresas (OCDE, 1997). 

A literatura a respeito da inovação no âmbito organizacional ressalta o papel da 

inovação não apenas como um fator de apoio para as inovações de produtos e processos, mas 

também a respeito do impacto que podem causar sobre o desempenho das empresas e a 

competitividade dentro do ambiente em que operam. Inovações organizacionais podem também 

melhorar a qualidade e a eficiência do trabalho, acentuar a troca de informações e refinar a 

capacidade empresarial de aprender, utilizar conhecimentos e transferir tecnologias (OCDE, 

1997).  

Ressalta-se que a capacidade de inovação das empresas pode ser observada como as 

condições para se gerar mudanças tecnológicas, consistindo em conhecimentos, trocas de 

experiências e arranjos organizacionais ligados à modificação tecnológica (QUINTÃO, 2008).   

Assim, a inovação pode ser explorada pelas EMNs tanto com base na pesquisa e 

recursos internos próprios, quanto pela exploração de idéias e recursos externos à corporação. A 

partir daí, sugere-se a aplicação desses conceitos e o desdobramento dos recursos dentro do 

próprio modelo de negócios implementado pela empresa, mas que também pode se estender por 

meio de sua rede de colaboradores. Argumenta-se que o fator chave é a conexão entre sistemas 

internos e fornecedores, assim como a forma de integrá-los (CHESBROUGH, 2003).  
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Tal pressuposto também é defendido por vários autores, os quais sustentam que as 

ideias emergem em decorrência de problemas e oportunidades mercadológicos. Reconhece-se a 

inovação como forma de integração entre a empresa e seus fornecedores, sublinhando a sua 

relevância a partir do know-how desenvolvido pela tecnologia de produtos e processos 

integrados. Os mesmos autores argumentam que as empresas podem inovar de formas distintas, 

seja pela inovação de serviços, processos, ou através de sua estratégias ou modelo de gestão  

(KOTABE; MURRAY, 1990; BIRKINSHAW ; HOOD ; JONSSON, 1998 ; FROST et al., 

2002).    

As parcerias estratégicas e relações inter-organizacionais assumem, portanto, um 

papel fundamental na inovação das EMNs (CHESBROUGH, 2003; SANTOS; DOZ, 

WILLIAMSON, 2004; BOEHE, 2007). A inovação em subsidiárias de empresas multinacionais 

pode, como consequência, ser alimentada com base na articulação junto aos clientes locais, 

fornecedores, centros de tecnologia, universidades ou institutos de pesquisa, bem como por 

meio das relações globais com as subsidiárias irmãs ou a matriz (SCHIMID; SCHURING, 

2003).  

Bartlett e Ghosal (1989) colocaram mais ênfase no possível relacionamento entre a 

capacidade de resposta local das empresas e a integração global, assim como na network interna 

e externa (GHOSHAL ; BARTLETT, 1990). De forma similar, outros autores reforçaram a tese 

de que a network deve levar em consideração as empresas parceiras das multinacionais, 

sobretudo a partir de unidades interdependentes acopladas ao fluxo de trabalho,  a exemplo de 

fornecedores, podendo servir para a pesquisa e a inovação (ASTLEY; ZAJAC, 1990).  

No caso da indústria automobilística, Amatucci e Bernardes (2009) também 

explicam que a competitividade tem forçado as montadoras de automóveis a ampliar o foco nas 

inovações, particularmente em relação à segurança, à qualidade, ao estilo e à confiabilidade.  

Além dos aspectos acima mencionados, a presente dissertação também considera a 

inovação como fator preponderante para a manutenção da participação de mercado das 

multinacionais, principalmente quando ela pode ser acessada ou beneficiada em outras partes 

do grupo ao qual a EMN pertence. A preponderância desses atributos para outras partes da 

empresa precisa ser percebida e os mecanismos de transferência intra-grupo devem ser gerados 

e apoiados, de forma a assegurar a sua partilha eficaz sempre quando apropriado 

(PAPANASTASSIOU; PEARCE, 2009).  
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Sawhney e Prandelli (2000) abordam a perspectiva de inovação a partir da parceria 

com a rede de negócios, principalmente provenientes de seus recursos e competências, 

pressuposto também analisado por Nambisan e Mohanbir (2011).  

    No caso da indústria automobilística, as últimas três décadas têm sido marcadas por 

mudanças relacionadas a métodos de organização,  gestão da produção, deslocamento do foco 

competitivo para o desenvolvimento de produtos e P&D, aspectos que contribuíram para a 

evolução da inovação tecnológica no setor.  Além disso, uma das características marcantes 

neste setor é o processo de integração organizacional e do sistema produtivo conduzidos pelas 

montadoras, impulsionadados pelas suas próprias estratégias das EMNs e intensificados pela 

internacionalização nos anos 90. Tais aspectos podem interferir em questões associadas à 

inovação. Neste estudo refere-se também à realização de inovações que reduzem custos de 

produção ou de serviços, podendo vir de dentro ou de fora da indústria (PORTER, 2004).  

No que diz respeito às filiais brasileiras das montadoras internacionais, este 

processo de intensificação da integração tem sido caracterizado pela modernização  e 

desenvolvimento da linha de produtos (CARVALHO, RACHID; MARTINS; 2001; 

CARVALHO, 2005, 2008). Tais fatos corroboram com um papel crítico de acesso das 

montadoras às diferentes fontes de tecnologias e de informações, especialmente em relação aos 

fornecedores (CARVALHO, 2005, 2008).        

Em resumo, alguns dos efeitos importantes oriundos do processo de globalização e 

da acirrada concorrência exigem que as EMNs, a exemplo do que ocorre na indústria 

automobilística, se adaptem às exigências dos mercados locais, melhorando a qualidade dos 

bens e serviços por meio da inovação. Assim,  buscam competências provenientes de várias 

partes da EMN e de sua network (BARTLETT; GHOSHAL; BEAMISH, 2008).  

Em suma, a partir do referencial teórico acima descrito, a primeira hipótese a ser 

testada é:  

H1:  a inovação influencia a formação de COEs na indústria automobilística 

brasileira. 

 

O construto a respeito da Inovação   (BIRKINSHAW ; HOOD ; JONSSON, 1998; 

FROST et al., 2002, PORTER, 2004; PAPANASTASSIOU; PEARCE, 2009) leva em 

consideração  as seguintes variáveis: q. 11.1) Realizamos várias inovações que  melhoraram a 

qualidade dos bens ou serviços; q.11.2) Realizamos várias inovações que  ampliaram a gama de 

bens ou serviços ofertados; q.11.3) Realizamos várias inovações que  ajudaram a manter a 
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participação da empresa no mercado; q. 11.4) Realizamos várias inovações que  ampliaram a 

participação da empresa no mercado; q.11.5) Realizamos várias inovações que  permitiram 

abrir novos mercados; q.11.6) Realizamos várias inovações que  aumentaram a capacidade de 

produção ou de prestação de serviços; q.11.7) Realizamos várias inovações que  aumentaram a 

flexibilidade da produção ou da prestação de serviços; q.11.8) Realizamos várias inovações que  

reduziram os custos de produção ou dos serviços prestados; q.11.9) Realizamos várias 

inovações que  reduziram os custos do trabalho; q.11.10) Realizamos várias inovações que  

reduziram o consumo de matérias-primas. 

 

O próximo tópico refere-se à revisão da literatura a respeito da Rede de Negócios. 
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2.3    REDE DE NEGÓCIOS   

 

Os estudos a respeito de rede de negócios (LAZZARINI, 2008; LAKSHMAN; 

PARENTE, 2008 ; ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002) para as estratégias das 

subsidiárias têm sido amplamente debatidos, sobretudo por possibilitar a transferência de 

conhecimento e a disseminação de competências para toda a EMN (ANDERSSON; 

FORSGREN; HOLM, 2002; COSTA; BORINI, 2011).   

Na indústria automobilística, a globalização do setor tem possibilitado ampla 

difusão destas práticas por meio das redes interorganizacionais, reflexo do relacionamento das 

subsidiárias com seus parceiros de negócios, incluindo a própria matriz, outras subsidiárias da 

mesma organização e os próprios fornecedores do setor, incluindo a importância da busca por 

inovação (POWELL; SMITH-DOER, 1994; POWELL; KOPUT ; SMITH-DOER 1996; 

BOHE, 2007; QUINTÃO, 2008; CONSONI; QUADROS, 2009; AMATUCCI; BERNARDES, 

2009).   

Distintas abordagens têm sido tratadas, desde as questões associadas aos 

mecanismos de controle e coordenação da matriz, até as capacidades desenvolvidas pelas 

estratégias das próprias subsidiárias no sentido de ganhar importância dentro da EMN. 

Estudam-se também os vínculos estabelecidos com outras empresas parceiras, pela visão da 

governança ou das relações entre distintos atores econômicos que as constituem (POWELL; 

SMITH-DOER; 1996 ; HAKANSSON; FORD, 2002; NETO; TRUZZI, 2009).  

A tipologia referente à rede de negócios é, portanto, expressa por um conjunto de 

organizações interconectadas, tendo um papel fundamental no diz respeito à competitividade e 

cooperação nos negócios, por meio de vínculos estabelecidos com fornecedores, clientes ou 

instituições reguladoras (HAKANSSON; FORD, 2002; LAZZARINI, 2008; LAKSHMAN; 

PARENTE, 2008 ; NETO; TRUZZI, 2009).  

Portanto, o construto referente à Rede de Negócios (LAKSHMAN; PARENTE, 

2008 ; ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002) é formado pelas seguintes variáveis: q.9.1) 

A maioria das áreas funcionais da sua subsidiária está em contato direto com os seus parceiros; 

q.9.2) O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária é caracterizado por uma relação de 

longa duração; q.9.3) O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária tem causado forte 

adaptação na condução dos negócios de sua subsidiária.  

Com base na literatura e nos conceitos expostos, a seguinte hipótese será testada: 

H2: a rede de negócios influencia a formação de COEs na indústria automobilística brasileira. 
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O próximo tópico revisa a literatura referente à Rede Técnica. 

 

2.4    REDE TÉCNICA 

 

O conceito de redes se expande também para a relevância da rede técnica no setor 

automobilístico (CASTELLS, 1999; ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002; 

LAKSHMAN; PARENTE, 2008).  

A análise da rede técnica, a partir de seus vínculos produtivos e tecnológicos passa 

a ser de fundamental importância. Além das incertezas tecnológicas e econômicas, há estudos 

sobre  as mudanças estratégicas das montadoras e maior relevância dos fornecedores diretos das 

montadoras, os quais assumem papel de destaque na rede de fornecedores da indústria 

automobilística (QUINTÃO, 2008).   

As relações mais próximas com os fornecedores de 1º nível favorecem a difusão e a 

transferência de conhecimento. O pressuposto permite que se estabeleçam canais pelos quais 

podem proliferar, transferir produtos e serviços, recursos, informações, inovação e tecnologia. É 

nesta linha que o presente estudo segue sua análise, a partir da importância da rede de negócios 

e da rede técnica, permitindo o desenvolvimento de produtos, processos e técnicas de produção 

que contribuem para a formação de COEs (QUINTÃO, 2008).     

Particularmente em relação à indústria automobilística, Lakshman e Parente (2008) 

defendem o pressuposto com respeito à relação entre montadoras e fornecedores com resultados 

que geram vantagens competitivas na gestão da cadeia de suprimentos.  O acesso das 

subsidiárias aos recursos da rede pode favorecer a transferência de capacidades para outras 

unidades das EMNs, fomentando a formação de competências (ANDERSSON; FORSGREN; 

HOLM, 2002).  

A competitividade das EMNs depende do desenvolvimento de competências 

organizacionais,  que possam ser criadas e transferidas ao redor do mundo (BARTLETT; 

GHOSHAL, 1992; NOHRIA;GHOSHAL, 1997; BORINI, 2008). De tal forma, a rede técnica 

caracateriza-se pelo enraizamento técnico entre os parceiros, o qual consiste na 

interdependência relacionada a processos produtivos e desenvolvimento de produtos 

(ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002). 

Com base em Lakshman  e Parente (2008), o construto é formado pelas seguintes 

variáveis:  q.9.4) O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua 

subsidiária referente ao DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS; q.9.5) O relacionamento 
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com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiária em relação ao 

desenvolvimento de PROCESSOS; q.9.6) O relacionamento com os parceiros tem causado 

forte adaptação da sua subsidiária referente ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE 

PRODUÇÃO. 

 

Com base na literatura e nos conceitos expostos, a seguinte hipótese será testada:  

H3: a rede técnica influencia a formação de COEs na indústria automobilística brasileira. 

 

O próximo tópico trata do Contexto de Negócios em que as empresas estão 

inseridas. 
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2.5 CONTEXTO DE NEGÓCIOS   

 

Para o estudo em questão, o contexto de negócios é definido a partir dos pilares que 

têm como base a demanda do mercado interno e a competitividade  (PORTER, 1990; 

BIRKINSHAW; HOOD; JONSSON, 1998), assim como a relevância das barreiras tarifárias e 

políticas tributárias, além da infra-estrutura rodoviária (AMATUCCI ; BERNARDES, 2009).  

O contexto de negócios em âmbito internacional é comumente tratado por alguns 

autores que dão mais ênfase ao ambiente competitivo nos países desenvolvidos. (RUGMAN; 

D'CRUZ, 1993; MOON et al., 1998). No que diz respeito ao contexto nacional, segundo Porter 

(1990), o ambiente de negócios de algumas nações seria propício para o desenvolvimento de 

certas indústrias. O autor, em seu modelo do diamante competitivo, identificou quatro atributos 

que teriam relação intrínseca entre si e que estariam presentes no contexto de negócios dos 

países: estratégia, estrutura e rivalidade, condições dos fatores, bem como condições da 

demanda e indústrias relacionadas.  

Tais aspectos contribuiriam para explicar as razões pelas quais certos setores da 

economia poderiam apresentar melhores condições de competitividade. Tal vantagem 

competitiva levaria à prosperidade em diversas áreas de atuação, tais como desenvolvimento 

econômico, comércio internacional, inovação em tecnologia, além de outros campos de atuação.  

Ademais, a teoria do diamante de Porter agrupa as vantagens competitivas em várias categorias 

como recursos físicos, recursos ligados ao conhecimento, recursos humanos e infra-estrutura 

(PORTER, 1990). 

Conforme argumentam vários estudos a respeito do diamante de Porter, a primeira 

determinante seria “ a posição do país nos fatores de produção, como trabalho especializado ou 

infra-estrutura” . A segunda seria a condição de demanda, isto é, “a natureza da demanda 

interna para os produtos ou serviços da indústria”. “A presença ou ausência de indústrias 

correlatas e indústrias fornecedoras que sejam internacionalmente competitivas” seria a terceira 

determinante. A última determinante seria dada pela “estratégia e estrutura das empresas, além 

da natureza da rivalidade interna” (PORTER, 1989). Porter (1989) argumenta que a presença de 

indústrias correlatas contribui para que existam  novas indústrias competitivas no país, visto que 

oferece oportunidades de informação e intercâmbio técnico.  
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Talvez o benefício mais importante dos fornecedores internos esteja no 

processo de inovação e aperfeiçoamento. A vantagem competitiva surge 

de estreitas relações de trabalho entre fornecedores de classe mundial e a 

indústria. Os fornecedores ajudam as empresas a ver novos métodos e 

oportunidades de aplicar tecnologia nova. As empresas têm acesso fácil 

à informação, às novas idéias e conhecimentos e às inovações do 

fornecedor. Têm a oportunidade de influenciar os esforços técnicos dos 

fornecedores, bem como servir como local de testes para o trabalho de 

desenvolvimento. O intercâmbio de pesquisa e desenvolvimento e a 

solução conjunta dos problemas levam a resultados mais eficientes. 

(PORTER, 19894). 

 

 

Não menos relevante é a necessidade de políticas tarifárias que fomentem a 

competitividade e não prejudiquem os consumidores. Dessa maneira, a política antitruste tem 

por objetivo que o mercado seja regulado livremente, resultando em maior rivalidade doméstica 

e competitividade internacional (PORTER, 1989).  Neste cenário,  o papel do governo  é 

determinante a medida que influencia positivamente as quatro determinantes mencionadas.  

Conforme Porter (1989), “através de políticas regulatórias, fiscais e leis antitruste, o governo é 

capaz de afetar a estrutura da estratégia das empresas, além da rivalidade interna.”  

 

Na indústria automobilística brasileira, tratando-se de barreiras tarifárias, ressalta-se 

que até os anos 1990, em decorrência de uma forte proteção, o setor era quase que 

exclusivamente direcionado ao mercado local. Latini (2007) explica que quando houve estímulo 

à competitividade, a Medida Provisória 158 eliminou as barreiras não tarifárias, enquanto a MP 

161 teve o intuito de suspender ou eliminar a maior parte dos incentivos fiscais e subsídios. O 

autor (LATINI, 2007) ainda salienta que a linha mestra do governo brasileiro era a orientação 

para um novo modelo de livre mercado, expondo, portanto, a indústria automobilística 

brasileira à competitividade internacional. Tal movimentação alinha-se ao período que se 

consolida com o modelo neoliberal de economia de mercado (MERCADANTE; ARAMITA; 

DE ARAÚJO, 2006), culminado com o processo de abertura a partir do MERCOSUL (1991). 

Para Consoni e Quadros (2009), as montadoras brasileiras não estavam preparadas 

para enfrentar a concorrência de veículos importados quando houve a abertura do mercado nos 

anos 90. A súbita explosão das importações de veículos intensificou a competitividade 

doméstica, havendo a necessidade de atualização de produtos, incremento na produtividade e 

padrões de qualidade. Ademais, as montadoras contavam com equipes locais de engenharia 

para adaptar os produtos desenvolvidos internacionalmente para as condições específicas 

nacionais.  

                                                           
4 Referência também observada em Coutinho at al, 2005. 
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Outro aspecto relacionava-se às condições não favoráveis das estradas brasileiras 

(exigia suspensões mais robustas), as diferenças climáticas (sugerindo mudanças em materiais), 

o álcool combustível, a menor renda (demanda por componentes mais acessíveis) e gosto dos 

consumidores, fomentando o desenvolvimento de competências nas empresas subsidiárias 

(CONSONI; QUADROS, 2009). Neste âmbito, dois elementos influenciaram mudanças 

significativas voltadas ao setor automobilístico: a liberalização do comércio e as políticas 

governamentais ao setor. Enfatiza-se, conforme Consoni e Quadros (2009), que os recursos 

tecnológicos de subsidiárias de montadoras no mercado nacional surgiram como resultado de 

um longo processo de desenvolvimento das operações locais, particularmente em decorrência 

da busca de soluções técnicas para atender a demanda no Brasil.     

Amatucci e Bernardes (2009) destacam a influência da política tributária brasileira 

com respeito ao comportamento dos consumidores de automóveis, assim como a interferência 

nos preços e o reflexo que ocorre no desenvolvimento de novos modelos. Particularmente, 

exemplificam  a partir do “efeito colateral da política tributária” no caso da GM. Tal aspecto, 

concomitantemente  às condições das estradas brasileiras contribui para que a subsidiária 

brasileira desenvolva competências e a capacite para sediar projetos em âmbito global 

(AMATUCCI; BERNARDES, 2009). 

Amatucci (2009) ainda salienta a importância da redução gradativa de alíquotas do 

Imposto de Importação, especificamente de 85% para 35% em um período de menos de quatro 

anos, ou do próprio Imposto sobre Produtos Industrializados, referindo-se ao governo Collor de 

Mello. Na gestão seguinte, segundo o autor (AMATUCCI, 2009), Itamar Franco manifestou 

interesse em oferecer incentivos fiscais à produção de carros populares, e a indústria respondeu 

com a oferta de modelos com motores de um litro, sugerindo que as políticas tributárias 

influenciam nas condições de adaptação e formação de competências, já que “a alteração geral 

da política tributária do período provocou uma mudança no mix de oferta de produtos das 

montadoras, e levou a um grande aperfeiçoamento dos motores pequenos” . Como 

consequência, tal fato colaborou para o aperfeiçoamento da tecnologia do motor bi-combustível  

(MARIOTTO, 2003; AMATUCCI; BERNARDES, 2009).  

  

 
As condições sócio-econômicas e o cenário operacional brasileiro 

levaram a indústria automotiva desde tenra idade à adaptação dos 

projetos internacionais para produção local, e a respectiva criação e 

manutenção de equipes de engenharia para efetuar tais adaptações. O 

setor então acumula experiência e desenvolve competências para o 

desenvolvimento do produto (AMATUCCI, 2009). 
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Mariotto (2003) também estudou a importância da política de proteção 

governamental, referindo-se, sobretudo à alta alíquota de importação por parte do governo 

brasileiro como barreiras tarifárias, evidenciando que a política governamental teve papel 

importante no desenvolvimento da rede de fornecedores da indústria brasileira e 

desenvolvimento de competências nas subsidiárias. 

Atualmente, a participação dos tributos sobre automóveis no preço ao consumidor 

no Brasil gira em torno de 30,4%, acima da média de países como Estados Unidos (5,7%), 

Japão (9,1%), Espanha (15,3%), França (16,4%) e Itália (17,3%) (ANFAVEA, 2012), 

sugerindo aprofundamento contínuo da questão para a competitividade brasileira no setor. 

O construto referente ao Contexto de Negócios ( PORTER, 1990; BIRKINSHAW; 

HOOD; JONSSON, 1998 ; AMATUCCI; BERNARDES, 2009) é formado por variáveis que 

abrangem  a competitividade, incluindo variáveis   relacionadas à habilidade de um país para 

criar e manter um ambiente propício à criação de valor por suas empresas, conforme segue: 

q.12.1)  A qualidade da MÃO DE OBRA brasileira influencia a formação de competências na 

sua subsidiária; q.12.2) A INDÚSTRIA  DE SUPORTE brasileira influencia a formação de 

competências na sua subsidiária; q.12.3) A COMPETIÇÃO DO MERCADO NACIONAL 

influencia a formação de competências na sua subsidiária;  q.12.4) As BARREIRAS 

TARIFÁRIAS brasileiras influenciam a formação de competências na sua subsidiária; q.12.5) 

As POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS brasileiras influenciam a formação de competências na sua 

subsidiária; q.12.6) A INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA brasileira influencia a formação 

de competências na sua subsidiária; q.12.7) A DEMANDA DO MERCADO INTERNO 

brasileira influencia a formação de competências na sua subsidiária; q.12.8) As fontes de 

financiamento disponíveis claramente influenciam a formação de competências na sua 

subsidiária. 

Com base nos conceitos expostos, a seguinte hipótese foi levantada:  

H4: o contexto de negócios influencia a formação de COEs na indústria 

automobilística brasileira. 

 

O tópico 2.6 refere-se à revisão teórica a respeito da aquisição externa de tecnologia. 
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2.6 AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

De acordo com estudo da Unctad (2005), a aquisição de tecnologia exige esforços 

para absorver e adaptar novos conhecimentos, os quais só podem ser transferidos de forma 

eficaz se o destinatário for capaz de desenvolver condições para aprender e incorporar tais 

conhecimentos. Isto não envolve apenas a própria empresa, mas também a interação com outras 

empresas e instituições.  O estudo ainda revela que a aplicação eficaz dos recursos tecnológicos 

em todo o mundo e os seus respectivos avanços podem levar uma empresa a um maior 

envolvimento em atividades globais de inovação, gerando maior competitividade para o 

ambiente das EMNs como um todo.  

Outro aspecto do estudo é de que as atividades de inovação estão atreladas à 

tecnologia. Para a Unctad (2005) a inovação tecnológica significa a introdução de novos 

produtos, processos ou serviços no mercado. A natureza da inovação varia muito entre as 

atividades de acordo com sua complexidade tecnológica, a criação de uma nova tecnologia e o 

uso de tecnologias existentes por parte de terceiros. O estudo também enfatiza a importância da 

internacionalização e da aquisição externa de inovação referente à P&D, sobretudo no caso de 

países em desenvolvimento como o Brasil.   

A tecnologia abrange todas as formas de ativos físicos de uma corporação, a 

aprendizagem humana e as capacidades, que levam à produção eficiente de bens e serviços 

ligados à inovação (TEECE, 1992).  

A decisão acerca da aquisição de tecnologia é definida como uma escolha que as 

empresas enfrentam entre o desenvolvimento interno de tecnologia e a dependência tecnológica 

externa. Estudos similares revelam que quando as empresas tomam decisões referentes à 

tecnologia, elas devem focar sua atenção nas capacidades que lhes permitam ter distintas 

vantagens competitivas, seja através do desenvolvimento e/ou da aquisição destas 

competências. Consequentemente, a habilidade da firma de transferir tecnologia entre a sua 

equipe de desenvolvimento e os fornecedores deveria melhorar a capacidade de inovação 

(KOTABE et al., 2007).  

Referente à indústria automoblística, Kotabe et al. (2007) citam o caso da GM como 

um passo ambicioso, encorajando fornecedores a estabelecerem a produção próxima à linha de 

montagem, notadamente por meio da concepção da planta e do carro com seus fornecedores 

(KOTABE et al, 2007).   
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O papel das externalidades tecnológicas como fator competitivo na era da 

globalização permite que as empresas inovem com base na interação com os parceiros da rede 

(VALE, 2004). A aquisição de competências tecnológicas tem sido teórica e empiricamente 

verificada sob a ótica da competitividade para as EMNs (PEARCE, 1994; ASAKAWA, 2001). 

As decisões a respeito da aquisição de tecnologia têm tradicionalmente dirigido a escolha das 

EMNs, seja para o uso interno relacionado à tecnologia ou a partir dos recursos com base em 

fontes externas (MURRAY et al., 1995).  

Alguns autores argumentam que em função da competitividade e consequentes 

impactos no ambiente tecnológico competitivo global, as competências ligadas à P&D têm 

passado por um processo de internacionalização, havendo novas perspectivas para o 

gerenciamento internacional de tecnologia (CHATTERJI, 1996; PENG; WANG, 2000).  

Além destes aspectos, parte das investigações relacionadas ao tema tem ocorrido no 

escopo do relacionamento entre a matriz, as subsidiárias e as empresas-irmãs. A dependência de 

tecnologia externa, como uma fonte de vantagem competitiva foi mencionada por Porter 

(1989), expandiu-se em negócios internacionais e nos estudos referentes às subsidiárias 

(KOTABE; MURRAY, 1990).    

Com respeito à indústria automobilística, cabe ressaltar os vínculos que as 

montadoras de subsidiárias estabelecem com os seus fornecedores e a respectiva contribuição 

para a aquisição de tecnlogia e o desenvolvimento dos COEs. Neste sentido, Quintão (2008) 

explica a importância da construção de capacidades tecnológicas das empresas a partir de vários 

autores (LALL, 1992; BELL; PAVIT, 1993; FIGUEIREDO, 2003, COSTA, 2003, CONSONI, 

2004), enfatizando os processos de organização, acúmulo de competências e absorção de 

conhecimentos tecnológicos. A autora ainda resgata os conceitos referentes aos mecanismos de  

conhecimentos e as exigências específicas voltadas para a transferência de conhecimentos. 

Entre eles, destaca os seguintes mecanismos: a) “aprender fazendo (learning by doing) ; b) 

“aprender usando (learning by using) ; c) “aprender interagindo (learnng by interacting), de 

Lundvall (1992)”, entre outros.  

Essa argumentação também encontra eco em Fleury (1985), que afirma que 

“empresas do setor metal-mecânico, produtoras de bens de capital e empresas de autopeças” 

tem diferentes padrões de acúmulo de competências tecnológicas. Como resultado, estas 

empresas tinham que passar por distintos estágios, sendo que no primeiro deles, as empresas 

iniciavam suas atividades por meio de produtos licenciados, interpretavam os seus princípios e 

depois tinham que aplicá-los às respectivas especifica ções de produtos e processos (“learning 
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by doing”). No segundo, identificou-se o “learning by adapting”, devido à necessidade de 

tropicalização com recursos próprios e produção local de componentes e materiais. No terceiro 

estágio, as empresas estudadas tiveram que desenvolver competências em engenharia de 

processos e desenvolviam projetos localmente para produtos voltados ao mercado local.  

Resgata-se aqui a importância referente ao desenvolvimento dos COEs como parte 

das divisões das EMNs, as quais formam, desenvolvem e transferem competências para outras 

unidades corporativas, ou seja, como sinônimos dos papéis das competências das empresas 

(BIRKINSHAW, 2001; PARTERSON; BROCK, 2002; FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 

2002). O acesso ao conhecimento e à tecnologia pode depender em grande medida das 

conexões intra-firmas e outras organizações (OCDE, 2007). 

O construto referente à Aquisição de Tecnologia encontra referência em vários 

autores (PORTER, 1989;  KOTABE ; MURRAY, 1990; PEARCE, 1994; CHATTERJI, 1996; 

PENG ; WANG, 2000 ; ASAKAWA, 2001) e é formado pelas seguintes variáveis: q.15.1) A 

aquisição externa de inovação em P&D tem tido papel importante nos últimos 3 anos; q.15.2) A 

aquisição de outros conhecimentos externos nos últimos 3 anos influenciou fortemente as 

atividades inovativas da empresa; q.15.3) A aquisição de softwares realizada nos últimos 3 anos 

influenciou fortemente as atividades inovativas da empresa; q.15.4) A aquisição de máquinas e 

equipamentos realizada nos últimos 3 anos influenciou fortemente as atividades inovativas da 

empresa. 

 

A seguinte hipótese será testada com base nos conceitos expostos neste capítulo:   

H5: a aquisição de tecnologia influencia a formação de COEs na indústria automobilística 

brasileira. 

 

O próximo capítulo refere-se à Metodologia utilizada neste trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo aborda a metodologia adotada neste trabalho. Neste caso, a 

metodologia proposta para investigar as questões deste projeto teve como base uma pesquisa 

quantitativa do tipo Survey (COLLIS; HUSSEY, 2005; CRESWELL, 2007; FREITAS et al., 

2000), cujo foco foram as empresas fornecedoras da indústria automobilística que atuam no 

Brasil. Neste estudo, a pesquisa foi aplicada entre os meses de outubro de 2011 e junho de 

2012.  

Conforme HAIR Jr. et al. (2005), define-se “Survey é um procedimento para coleta 

de dados primários a    partir de indivíduos”.  

Para a aplicação da Survey, HAIR Jr. et al. (2005) explicam a relevância da 

aplicação de um questionário bem estruturado, incluindo “uma série de atividades inter-

relacionadas”. Destacam-se o próprio desenvolvimento do questionário, a validação do 

instrumento de coleta através de teste, bem como a “determinação do método pelo qual o 

questionário será administrado”. Tais aspectos serão tratados ao longo deste capítulo. 

 

Um questionário é um conjunto predeterminado de perguntas 

criadas para coletar dados dos respondentes. É um instrumento 

cientificamente desenvolvido para medir características 

importantes de indivíduos, empresas, eventos e outros 

fenômenos. (HAIR Jr. et al., 2005). 

 

Ressalta-se que o questionário foi previamente estruturado pela equipe do PMGI, 

tendo-se como base as perguntas fechadas que derivaram da literatura explicada no referencial 

teórico.  

Desta forma, as perguntas utilizadas especificamente para este trabalho estão 

disponíveis no APÊNDICE A (perguntas 7.1 a 7.6 referentes ao COE, 9.1 a 9.3 referentes à 

Rede de Negócios, 9.4 a 9.6 referentes à Rede de Técnica, 11.1 a 11.10 referentes à Inovação, 

12.1 a 12.7 referentes ao Contexto de Negócios; e 15.1 a 15.4, referentes à Aquisição externa de 

tecnologia) deste trabalho.  

Esta foi a delimitação utilizada para a estrutura deste trabalho devido ao referencial 

teórico estudado e consequente proposição do modelo para análise.  

Tais perguntas serviram como instrumento de orientação e coleta para as entrevistas 

realizadas pela empresa de pesquisa de mercado Insearch, a qual foi contratada para a aplicação 

da Survey.   
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Conforme HAIR Jr. et al. (2005), “as surveys de questionário geralmente são 

criadas para obter grandes quantidades de dados, normalmente em forma de números.”   

Neste trabalho,  um questionário previamente estruturado (HAIR Jr. et al, 2005) foi 

aplicado a presidentes, vice-presidentes, diretores e/ou gerentes de empresas fornecedoras do 

setor automotivo, com foco específico nas áreas de P&D, engenharia, operações e comercial.  

As empresas foram selecionadas com base em um mailing fornecido pela empresa 

Automotive Business, revista especializada na indústria automobilística, e complementado com 

uma lista do Sindipeças. A partir desta base e dos questionários estruturados, a empresa 

Insearch aplicou a pesquisa por meio de contato telefônico, fazendo controle semanal mediante 

ligações contínuas aos entrevistados.  

Ressalta-se que o questionário foi disponibilizado pela internet e o link foi enviado 

por email sempre que o endereço eletrônico estivesse disponível. Em outros casos, o contato 

telefônico precedeu o envio de email e, subsequentemente, foi efetuado contato telefônico tanto 

para follow up quanto para assistência no preenchimento do instrumento. 

O roteiro e a estrutura completa das entrevistas foram organizados em torno dos 

principais tópicos da pesquisa, conforme segue abaixo. Eles estão disponíveis no APÊNDICE B 

deste trabalho:  

 

a) Na parte 1 constam as informações gerais do questionário (empresa, nome do 

respondente, cargo, país de origem, ano de abertura e número aproximado de funcionários). 

Ressalta-se aqui o caráter de confidencialidade de forma que as informações coletadas fossem 

tratadas em conjunto, ou seja, o nome da empresa e as respostas concedidas sem serem 

publicados separadamente.  

Além disso, consta o faturamento das empresas, bem como a posição na cadeia de 

gestão (tiers 1, 2 ou 3). O tier 1 é caracterizado pelas empresas que fornecem direto às 

montadoras (sistemistas), enquanto o tier 2 é composto pelas empresas que fornecem aos 

sistemistas (uma empresa entre a empresa pesquisada e a montadora). Por fim, o tier 3 é 

caracterizado por duas empresas entre a empresa pesquisada e a montadora.   

b) A parte 2 do questionário (perguntas 6.1 a 6.8) é composta por perguntas 

associadas às informações sobre acesso a fontes de financiamento. As respostas não foram 

analisadas neste trabalho, mas fazem parte do conjunto de perguntas do questionário aplicado 

(APÊNDICE B). 
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c) Na parte 3 constam as informações sobre as atividades das empresas e as 

parcerias realizadas. Foram utilizadas neste trabalho as questões 7.1 a 7.6 , 9.1 a 9.6, assim 

como 11.1 a 11.10.  Não foram utilizadas para este trabalho as questões 8.1 a 8.3, 9.7 a 9.9, nem 

as perguntas 10.1 a 10.7.  

d) A parte 4 refere-se às informações sobre a relação das empresas pesquisadas com 

o ambiente externo. Neste caso foram utilizadas as perguntas 12.1 a 12.7, assim como as 

perguntas 15.1 a 15.4. Em contrapartida, não foram utilizadas para este trabalho nem as 

questões 13.1 a 13.4 ou 14.1 a 14.9. 

e) Na parte 5 do questionário incluem-se as perguntas associadas à responsabilidade 

social empresarial (questões 16, 17, 18 e 19), as quais não fazem parte da delimitação deste 

estudo em questão. 

  

3.1 Método Hipotético-dedutivo 

 

          Neste estudo, a metodologia proposta para a investigação foi quantitativa, do tipo 

Survey (ALRECK; SETTLE, 1995), a qual prioriza as etapas descritas como demanda por 

informações, desenho e aplicação da pesquisa, coleta e processamento dos dados, e por fim, 

geração do relatório para posterior análise. 

 

3.2 Universo de pesquisa 

 

        Malhotra (2006) define o universo de pesquisa como o agregado ou a soma de todos 

os elementos que compartilham algum conjunto similar de características. No caso deste estudo, 

o universo de pesquisa limitou-se ao contexto das empresas fornecedoras da indústria 

automobilística, totalizando 318 empresas. 

A origem da base de dados utilizada foi composta a partir  da mala direta fornecida 

pela Revista Automotive Business bem como documento complementar por parte do 

Sindipeças. A partir daí,  a equipe do Programa de Mestrado em Gestão Internacional (PMGI) 

da ESPM estruturou a base de dados, fornecendo-a à empresa Insearch.  
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3.3 Cálculo amostral   

 

Conforme Alreck e Settle (1995), os critérios para a seleção da amostra levam em 

consideração que a população seja capaz de responder o questionário. Ademais, a amostra 

selecionada deve ser representativa da população e possuir as mesmas características básicas da 

população (FÁVERO et al, 2009). No caso deste estudo, trata-se de empresas fornecedoras do 

setor automobilístico. 

Conforme Martins (2005), considerando-se uma população finita (universo de 318 

empresas), o tamanho da amostra (n) aleatória simples pode ser calculado da seguinte maneira:    

 

qpZgNe

Nqpg




22

2

)1(

.Z
 = n   . Com respeito às variáveis, tem-se:  

 

 zg= abcissa da distribuição normal padrão, fixado um nível de confiança g. No caso, z
2 =1,96 , 

considerando-se 95% de intervalo de confiança) ;  

p=estimativa da proporção p; 

q=1-p, sendo comum que se utilize o valor de 0,25 para qp ; 

N=tamanho da população, sendo 318 no caso deste estudo; 

e=erro amostral ;  

Sendo assim, tem-se:  

44,304

31825,0)96,1)(96,1(
 = 91

2




e
       

44,304

40,305
 = 91

2
e

    

 e = 10% (erro amostral) 

 

Com base no universo de 318 empresas, obteve-se uma amostra composta por 91 questionários 

respondidos e válidos para a análise em questão (28,6% do total) (INSEARCH, 2012). O erro 

amostral indica a “máxima diferença permitida entre a média da população e a média amostral” 

(FÁVERO et al, 2009).    

Segundo HAIR Jr. et al.(2005), sempre que as fórmulas estatísticas são utilizadas 

para determinar o tamanho da amostra, recomenda-se que três decisões sejam tomadas: (a) 

“grau de segurança (com frequência, 95%)” ; (b) “o nível de precisão especificado (quantidade 

de erro aceitável)” e (c) variabilidade (homogeneidade da população)” :   
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O grau de segurança (nível de segurança) tradicionalmente é 

baseado no julgamento da administração ou do pesquisador. 

Historicamente, um nível de segurança de 95% (<0,05 de chance 

de o parâmetro da população estimada estar incorreto). (HAIR 

Jr. et al., 2005). 

  

Os três parâmetros sugeridos por Hair Jr. et al (2005) foram considerados no 

presente trabalho, considerando-se 95% de intervalo de confiança, com erro amostral de 10% e 

privilegiando-se tanto a homogeneidade das empresas pesquisadas (fornecedores da indústria 

automobilística) bem como os respondentes (presidentes, vice-presidentes, diretores e/ou 

gerentes de empresas das áreas de P&D, engenharia, operações e comercial) da pesquisa em 

cada uma das empresas. 

 Para a análise dos dados utilizou-se a técnica estatística de Regressão Linear 

Múltipla (FÁVERO et al, 2009), conforme será tratado posteriormente. 

  

3.4 Coleta de dados, controle e confiabilidade do questionário 

 

Observa-se que “a captação de informações consiste em uma das etapas de maior 

importância no processo de avaliação. Esta etapa deve ser realizada através do emprego de um 

instrumento de medição eficaz e preciso, pois caso contrário, as informações obtidas podem não 

ser representativas da percepção dos avaliadores” (FREITAS, RODRIGUES, 2005).  

Para tanto, utilizou-se um questionário como instrumento de coleta de dados para 

este estudo (CRESWELL, 2007). Para a aplicação do questionário, a empresa Insearch seguiu 

prévio agendamento com as empresas selecionadas. Aplicou-se um questionário com até 10 

minutos de duração, o qual fora previamente testado, conforme será mencionado no tópico 3.6. 

No que diz respeito ao desenvolvimento e à aplicação do questionário, Hayes 

(1995) explica a importância da validade e confiabilidade como características relevantes:   

 
“a validade refere-se ao grau com que a escala utilizada no 

questionário (e conseqüentemente este próprio)  realmente mede o 

objeto para o qual ela foi criada para medir, e a confiabilidade é 

definida como o grau com que as medições estão isentas de erros 

aleatórios” (HAYES, 1995). 

 

 Como respaldo para a confiabilidade de consistência interna dos questionários, bem 

como confiabilidade entre avaliadores, utiliza-se a análise do coeficiente α de Cronbach 

(FREITAS, RODRIGUES, 2005). Os parâmetros utilizados são os seguintes: 
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Tabela 1: Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach 

 

 
Fonte: Freitas, Rodrigues, 2005. 

 

Segundo Freitas e Rodrigues (2005), apesar de não haver um consenso entre 

pesquisadores a respeito da interpretação do α de Cronbach, em geral, a literatura considera  

como “satisfatório um instrumento de pesquisa que obtenha α ≥ 0,70”. 

No caso do estudo em questão, os valores obtidos do coeficiente α de Cronbach 

para os construtos foram de 0,60 para a Rede de Negócios, 0,85 para a Rede Técnica, 0,90 

para a Inovação e 0,82 para a Aquisição de Tecnologia, o que confirma a confiabilidade do 

questionário, conforme os parâmetros da Tabela 1. 

Além da confiabilidade do questionário, para adminstração e controle, registra-se 

que para a abordagem dos entrevistados, a Insearch fez uma média de 25 ligações para cada 

contato. Não houve um número acentuado de recusas para  responder a pesquisa, mas em 

função das atividades e responsabilidades dos entrevistados, nem sempre estes profissionais 

estavam disponíveis para respondê-la.   

As questões contidas no questionário foram do tipo fechadas (NEWMAN, 2006). O 

questionário com as perguntas que foram utilizadas para a formação dos construtos utilizados 

está disponível no Apêndice A deste trabalho. 

  

3.5 Escala de Likert 

 

  Conforme Newman (2006), todas as variáveis estão medidas considerando-se a 

escala de Likert, compreendendo cinco pontos. Em um extremo, tem-se o valor “1”, o qual 

indica “discordo totalmente” e no outro, representado pelo valor “5”, que indica “concordo 

totalmente”, em conformidade com as questões aplicadas.   

O questionário aplicado neste trabalho foi composto por perguntas fechadas, 

indicando o grau de concordância ou discordância a respeito das perguntas e fundamentos 

aplicados. Conforme Alexandre et al. (2003), tem-se:  

 

 

Confiabilidades Muito baixa Baixa Moderada Alta Muito alta

Valor de α α ≤ 0,30 0,30 < α ≤ 0,60 0,60 < α ≤ 0,75 0,75 < α ≤ 0,90 α > 0,90
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(1) Discordo totalmente; 

(2) Discordo parcialmente; 

(3) Indeciso; 

(4) Concordo parcialmente;      

(5) Concordo totalmente. 

 

Ressalta-se que as questões contidas no questionário foram do tipo fechadas 

(NEWMAN, 2006).   As  respostas do questionário refletiram as percepções dos entrevistados, 

seguindo a escala de Likert. 

 

3.6 Pré-teste  

 

Previamente à sua aplicação, o questionário foi validado por profissionais experts 

da área de administração, engenharia, operações e comercial. Houve também a tradução de 

questões similares a outros estudos previamente aplicados no idioma inglês. Neste caso, 

aplicou-se a tradução reversa, do inglês para o português.  

Um pré-teste foi feito para validação das questões e mensuração do tempo 

necessário para as respostas. O pré-teste indicou que não houve problemas no entendimento das 

perguntas. Houve duração média de 10 a 15 minutos para a aplicação do pré-teste, realizado 

previamente ao início da pesquisa, durante um mês, em setembro de 2011. 

 

3.7 Construtos  

 

A partir da literatura definem-se os construtos, os quais se referem a conceitos 

difíceis de serem observados. Em função da impossibilidade de uma medida direta, o construto 

é representado por uma ou mais variáveis ou indicadores que irão se constituir em variáveis 

observáveis (HAIR Jr. et al., 2009).   

Com base no referencial teórico deste estudo e em função das variáveis estudadas, 

os seguintes construtos foram desenvolvidos: COEs, Inovação, Rede de Negócios, Rede 

Técnica, Contexto de Negócios e Aquisição de Tecnologia. Os construtos foram explicados no 

referencial teórico do capítulo 2 deste trabalho. 
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3.8 Regressão Linear  

 

Hair Jr. et al. (2005) explicam que a análise de regressão talvez seja “a técnica de 

análise de dados mais amplamente aplicada para mensurar relações lineares entre duas ou mais 

variáveis”.  Fávero et al. (2009) reforçam o fato de que a regressão linear  tem por objetivo 

“estudar a relação entre  duas ou mais variáveis explicativas”. Tais variáveis se apresentam na 

forma linear, e uma variável dependente métrica.  

Tal relacionamento é representado por um modelo matemático, ou seja, por uma 

equacão que associa a variável dependente com as variáveis independentes. Desta forma, um 

modelo geral de regressão linear pode ser escrito da seguinte maneira  (FÁVERO et al.,2009):  

 

                   Y =  +  1.x1  +  2.x2 + ..... + n..xn + u 

 

Portanto, tem-se (HAIR Jr. et al, 2005; FÁVERO et al., 2009) :  

 

a) Y : fenômeno em estudo, variável dependente métrica ou prevista. Neste 

estudo, a variável dependente se refere aos COEs ;  

b)  : representa o intercepto, ou seja, o ponto onde a linha atravessa o eixo Y 

quando X = 0 ;  

c) Xk:  variáveis explicativas, usadas para prever Y ;  

d) u : termo do erro, o que significa a diferença entre o valor real de Y e o valor 

previsto de Y por meio do modelo de cada observação. O termo u também é 

conhecido como resíduo, representando possíveis variáveis X que por ventura 

não tenham sido inseridas no modelo, e que seriam potenciais candidatas para 

explicar a variável Y ;  

 

Distinguindo-se entre regressão simples e regressão múltipla, nota-se que “enquanto 

a regressão simples refere-se à existência de apenas uma  variável explicativa X, a regressão 

múltipla permite a inclusão de diversas variáveis para a explicação de determinado fenômeno”, 

(FÁVERO et al., 2009). Este estudo utiliza a regressão linear múltipla, visto que se busca 

verificar o impacto da inovação, da rede de negócios, da rede técnica, do contexto de negócios e 

da aquisição de tecnologia (variáveis independentes), com respeito à variável COE 

(dependente).                                           
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3.8.1 Regressão Linear Múltipla   

 

De acordo com Fávero et al. (2009), a técnica de regressão linear múltipla 

pressupõe que exista uma relação linear entre uma variável Y (variável dependente) e k 

variáveis independentes, xj ( j 1,..., k ).  

Nota-se que as variáveis independentes também são chamadas “variáveis 

explicativas ou regressores”, visto que são utilizadas para explicar a variação de Y. Muitas 

vezes são igualmente chamadas variáveis de predição, em função de sua utilização para se 

predizer Y. 

As condições referentes à regressão linear múltipla são as seguintes (FÁVERO et 

al.,2009):  

a) “as variáveis independentes j x são não-aleatórias (fixas)”;  

b) “para cada conjunto de valores de j x, há uma subpopulação de valores de Y, 

sendo que estas subpopulações têm distribuição normal (para efeitos da construção dos 

intervalos de confiança e da realização dos testes de hipóteses)”;  

c) “as variâncias das subpopulações de Y são iguais”;  

d) “os valores de Y são estatisticamente independentes. Ou seja, quando se extrai a 

amostra, assume-se que os valores de Y obtidos para um determinado conjunto de valores de j x 

são independentes dos valores de Y obtidos para outro qualquer conjunto de valores de j x” . 

 

Desta forma, tem-se a seguinte equação referente à regressão múltipla: 

Yc = a + b1.x1 + 2.x2 + ... + bkxk, em que: 

 

a = intercepto do eixo y; 

bi = coeficiente angular da i-ésima variável; 

k = número de variáveis independentes.  

   

Sendo assim,  é interpretado geometricamente como o coeficiente angular do 

plano, na medida em que nos deslocamos na direção do eixo dos X’s, mantendo Z constante:  

é, assim, o efeito marginal da variável X sobre Y.  

Observa-se que o  é o coeficiente do plano na medida em que nos movemos na 

direção do eixo dos Z’s, mantendo X constante:  é, assim, o efeito marginal da variável Z sobre 
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Y. Enquanto uma regressão simples de duas variáveis resulta na equação de uma reta, um 

problema de três variáveis implica num plano, e um problema de k variáveis implica em um 

hiperplano. Também na regressão múltipla, as estimativas dos mínimos quadrados são obtidas 

pela escolha dos estimadores que minimizam a soma dos quadrados dos desvios entre os 

valores observados Yi e os valores ajustados Yc   (FÁVERO et al., 2009).  

 

 3.8.2 Poder explicativo do modelo e importância das variáveis 

 

Fávero et al. (2009) explicam que deve-se considerar alguns conceitos para se medir 

o poder explicativo do modelo, ou seja, “o quanto as variáveis X explicam a variância da reta 

de regressão de Y”. 

Os autores sugerem que “a soma total dos quadrados (STQ) mostra a variação de Y 

em torno da própria média”, a partir de (FÁVERO et al., 2009) :  

 

                               SQTotal  =   SQR + SQU 

 

Portanto, uma análise dos resíduos contribui para “determinar se as suposições que 

foram feitas pelo modelo de regressão são adequadas”, oferencendo informações sobre os erros, 

Determina-se, assim, se 95% dos resíduos estão “entre -2 e +2 para estarem normalmente 

distribuídos” (HAIR Jr. et al, 2005). 

  

3.8.3 A importância do R2 para o modelo de regressão 

                

                 Considera-se o R
2
 como  “a proporção da variação amostral da variável dependente 

explicada pelas variáveis explicativas”, sendo utilizado como uma medida de grau de ajuste. 

Portanto, a capacidade explicativa do modelo é analisada por este coeficiente de ajuste ou de 

explicação, o R
2
 (FÁVERO et al., 2009). Segundo Stock e Watson (2004), define-se o R

2
 como 

“a fração da variância da amostra iY
 
explicada pelo regressores”.  

Desta forma, os autores explicam que o R
2  

mede a redução da variabilidade total de 

Y associada com o uso do conjunto de variáveis X1,...,Xp-1. Assim, o R
2  

pode variar entre 0 e 1 

(0 a 100%), mas dificilmente o coeficiente será igual a 1, “onde todos os pontos cairão em cima 

de uma reta” (FÁVERO et al., 2009):  
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10 2  R  

Assim, este coeficiente de ajuste indica “o quanto o compartamento das variáveis X 

explicam a variação de Y”. Quando existe o objetivo de comparar o R
2  

entre um mesmo 

modelo ou dois modelos com tamanhos de amostra que diferem, deve-se utilizar o R
2 

ajustado.   

Os coeficientes R
2  

e R
2 

ajustado não dizem se ( FÁVERO et al., 2009):  

a) “uma variável incluída é estatisticamente  significante”; 

b) “os regressores são a causa verdadeira dos movimentos na variável            

dependente”; 

c) “ há um viéis de omissão de variáveis”; 

d) “houve uma escolha apopriada do conjunto de regressores”. 

Fávero et al. (2009)  destacam que  “alguns pesquisadores destacam o quão bons 

são os seus modelos ao obterem altos percentuais para o R
2. 

No entanto, essa medida somente 

captura a relação entre as variáveis utilizadas no modelo”.Wooldridge (2003), por sua vez,  

destaca que  “é importante não dar importância demais ao R
2 

na avaliação de modelos 

econométricos”.   

Fávero et al. (2009) enfatizam que:  

Caso consigamos uma variável que explique 30% do retorno das ações, em um 

primeiro momento pode parecer uma capacidade explicativa pequena. Porém, 

se uma única variável conseguir capturar toda essa relação em uma situação de 

existência de inúmeros outros fatores, o modelo poderá ser satisfatório 

(FÁVERO et al., 2009). 

 

Os resultados dos coeficientes R
2  

e R
2 

ajustado constam no tópico 5 deste trabalho.  

 

3.8.4 A significância do modelo e as variáveis explicativas  

 

Para análise e validação do modelo de regressão e das variáveis explicativas, Fávero 

et al. (2009) explicam a relevância do teste F e da estatística t. 

 Para os autores, “o teste F avalia a significância conjunta das variáveis 

explicativas”, mas não define “qual ou quais variáveis explicativas consideradas são 

estatisticamente significantes ou não para influenciar o comportamento da variável Y”. Sendo 
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assim, deve-se avaliar  “se cada um dos parâmetros do modelo de regressão é estatisticamente 

significante para que sua relação com a variável seja diferente de zero” (FÁVERO et al., 2009). 

Paralelamente, a estatística t será relevante para “fornecer a significância estatística 

de cada parâmetro a ser considerado no modelo de regressão. Desta forma, a estatística t deverá 

ser analisada para cada parâmetro no modelo de regressão. Enquanto a estatística t permite 

selecionar as variáveis independentes (explicativas) que são significativas para o modelo, o 

teste F permite concluir que algumas variáveis explicativas são realmente importantes 

(FÁVERO et al., 2009).   

No caso do teste F, rejeita-se a hipótese nula, se o valor-p < a , caso contrário, 

aceita-se a hipótese.  Para o modelo ser estatisticamente significativo, deve haver probabilidade 

<  0,05  (HAIR Jr. et al, 2005). 

Segundo  Anderson et al. (2007), caso o teste F exiba significância, sugere-se que o 

teste t seja usado para determinar se “cada uma das variáveis independentes individuais é 

significativa”. No caso do teste t, deve haver probabilidade <  0,05.   

                

3.8.5 Pressupostos do modelo de Regressão 

 

Alguns pressupostos devem ser levados em consideração sobre a utilização da 

técnica (FÁVERO et al., 2009), conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1: Pressupostos do modelo de Regressão 

 Pressupostos Violações 

1 Variável dependente : é uma função linear de 

um conjunto de variáveis e do erro. 

Regressores inadequados e não linearidade. 

2 O valor esperado do termo de erro é zero. Estimadores viesados. 

3 O erro tem distribuição normal e não apresenta 

autocorrelação ou correlação com qualquer 

variável X. 

Autocorrelação dos resíduos (VIF) 

4 As observações das variáveis explicativas 

podem ser consideradas fixas em amostras 

repetidas. 

Erros de levantamento ou medida das variáveis. 

5 Não existe relação linear exata entre as variáveis 

explicativas e existem mais observações do que 

variáveis explicativas. 

Multicolinearidade 

Fonte: Adaptado de Kennedy (2003) apud Fávero et al. (2009) 
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3.8.6 Multicolinearidade 

 

 Devido ao fato de muitas das variáveis explicativas poderem ter comportamentos 

semelhantes ou mesmo pelo fato de apresentarem uma correlação elevada, seja em decorrência 

da seleção de uma amostra coletada por conveniência ou do número insuficiente de 

observações, a existência da multicolinearidade precisa ser verificada  (FÁVERO et al., 2009). 

Para a análise, ressalta-se a contribuição de alguns autores a respeito da 

multicolinearidade (Quadro 2):  

 

Quadro 2: Multicolinearidade 

Vasconcellos e Alves (2000) “... na análise dos coeficientes de correlação simples 

entre cada par de variáveis, no entanto, a facilidade 

deste método é contrabalanceada por sua 

inadequação no caso da existência de uma iner-

relação entre mais de duas variáveis...” 

Kennedy (2003) e Wooldridge (2003) “...destacam a importância  de os dados serem 

exógenos e com o maior número possível de 

observações.” 

 Kennedy (2003) “...problemas de multicolinearidade não dependem, 

de fato, de relação teórica ou linear entre as variáveis 

explicativas, mas sim da relação linear dos dados que 

estão sendo utilizados...” 

Gujarati (2006) “...a alta correlação entre as variáveis explicativas 

não gera necessariamente estimadores ruins ou fracos 

; a presença da multicolinearidade não significa que 

o modelo possua problemas, porém a existência da 

multicolinearidade gera um aumento no termo do 

erro.” 

Fonte: autor, a partir de de Fávero et al. (2009) 

 

Uma das formas mais comumente utilizadas para avaliar o modelo de regressão 

linear é por meio das estatísticas VIF (Variance Inflation Factor), cuja definições e expressões 

são (FÁVERO et al., 2009):  
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a) VIF: “medida que quanto a variância de cada coeficiente de regressão estimado 

aumenta devido à multicolinearidade”. 

VIF = 1/ Tolerance 

 

b) Tolerância: “indica a proporção da variação de uma variável explicativa que 

independe das outras variáveis explicativas”. 

Tolerance = 1- Rk
2
 ,

 
sendo Rk

2 
o coeficiente de ajuste de regressão da variável 

explicativa k com as demais variáveis. 

 

Na prática, Kennedy (2003) e Gujarati (2006) explicam que valores de VIF acima 

de 5 podem conduzir a problemas de multicolinearidade.   

Os resultados serão analisados no capítulo 5 deste trabalho. 

 

 3.8.7  STATA E SPSS  

 

Neste trabalho,  todos os parâmetros para a análise fatorial e regressão linear 

múltipla foram realizados a partir dos resultados obtidos pelo software Stata. Utilizou-se o 

SPSS para o cálculo do coeficiente alfa de Cronbach (Tabela 1). 

 

3.9 Protocolo de pesquisa 

 

Com referência à sequência dos procedimentos utilizados, priorizou-se a estatística 

descritiva da Amostra na seção 4.1.  

Em segundo plano, foi feita a análise fatorial, a qual está descrita na seção 4.2.  

Em terceiro lugar, a análise concentrou-se na regressão linear múltipla, cujos  

resultados estão no capítulo 5 deste trabalho. Com respeito à esta análise, ressalta-se que, em 1º 

lugar, não houve evidências de boas correlações entre os construtos Inovação, Rede de 

Negócios, Rede Técnica, Contexto de Negócios e Aquisição de Tecnologia com relação à 

variável dependente e construto COE.  

Na sequência, os resultados indicaram um R² =0,20, ou seja, menor que o R-

Quadrado recomendados pela literatura. Fávero et al (2009), recomendam que o coeficiente (R²) 

apresente um resultado aceitável para o modelo que seja maior que 0.3. Todavia, apesar do 

resultado do modelo indicar um R-Quadrado fraco, o modelo seguiu as análises recomendadas 
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pela literatura, evidenciado a significância do modelo e sugerindo a INOVAÇÃO como 

hipótese confirmada (H1), além da Aquisição de Tecnologia (H5) e da Rede Negócios (H2) em 

função do resultado do  P>|t|.  

A respeito da Rede de Negócios, nota-se, no entanto, que o fator foi formado apenas 

pela questão P9_1, já que as demais P9_2 e P9_3 indicaram baixa influência. Cumpre 

mencionar que a respeito da variável P9_3, os respondentes intepretaram-na como Rede 

Técnica e não como Rede de Negócios, conforme identificado pela análise de fatores (Tabela 

11 do tópico 4.2). Outra questão relevante está associada às variáveis P12_1, P12_2 e P12_3, 

que não apresentaram grande influência no mesmo Fator que as variáveis P12_4 a P12_7.   

Deste resultado citado acima derivou um novo questionamento para buscar outras 

evidências que pudessem contribuir para esta análise e não apenas limitá-la em função do R². 

Neste caso, buscou-se analisar a regressão com variáveis não agrupadas por fatores, conforme 

consta no item 6.1, bem como no Apêndice D do trabalho.  

Por esta nova análise, o R² do modelo de regressão múltipla linear foi  superior a 

0.30 (R² = 0,38), suportado pelos parâmetros recomendados na literatura (FÁVERO et al, 

2009). Os resultados sugerem que as atividades ligadas à Inovação, neste caso com base na 

variável P11_8 (“Realizamos várias inovações que  reduziram os custos de produção ou dos 

serviços prestados, com P>|t| = 0.002), indicam haver contribuição para a formação dos COEs. 

A análise também sugere que a variável P15_2, “A aquisição de outros conhecimentos externos 

nos últimos 3 anos influenciou fortemente as atividades inovativas da empresa”, com P>|t| = 

0.003 (Aquisição de Tecnologia) também possa contribuir para a formação dos COEs.  

Esta mesma análise permite inferir que  “o relacionamento com os parceiros tem 

causado forte adaptação da sua subsidiária referente ao DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS”, tendo P>|t| = 0.003, também contribua para a formação dos COEs, a partir da 

inserção na Rede Técnica (P9_4) .  

Por fim, a variável P12_7, “A DEMANDA DO MERCADO INTERNO brasileira 

influencia a formação de competências na sua subsidiária”, com P>|t| = 0.01, contribuiria 

também para a formação dos COEs (Contexto de Negócios). Todavia, a limitação destas 

últimas análises refere-se ao fato que os resultados não derivam dos construtos e sim de 

variáveis, aumentando a chance de incorrer em Common Method Variance (CMV) ou Common 

Method Bias,  conforme Meade et al. (2007), razão pela qual tais resultados foram mantidos no 

Apêndice D do trabalho. 
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Todos os resultados gerados para a interpretação da regressão múltipla linear 

tiveram como base o software Stata. Com base em Fávero et al. (2009), para que se possa 

elaborar uma análise de regressão, deve-se utilizar o comando regress ou reg, seguido da 

variável dependente e das variáveis explicativas, conforme este exemplo : regress COE  

Inovacao Rede Tecnica Contexto Neg Aquisicao Externa Rede Negocios.  

O output gerado pelo Stata permite já identificar as principais informações para a 

análise, as quais constam no capítulo 5 deste trabalho. Além disso, Fávero et al. (2009) também 

recomendam a análise estatística VIF (Variance Inflation Factor) para avaliação do modelo. No 

software deve-se digitar estat VIF (FÁVERO et al., 2009), de forma que os resultados 

permitam análises sobre multicolinearidade. Em ambos os modelos analisados, os resultados do 

VIF confirmaram não haver multicolinearidade, conforme consta no capítulo 5. Cabe 

complementar a utilização da técnica Stepwise no Stata, utilizada para selecionar ou excluir 

variáveis  do modelo (FÁVERO et al., 2009). 

A respeito do questionário, cumpre mencionar que a Insearch é uma empresa 

especializada em Pesquisa de Mercado, atuando no Brasil e no exterior, com clientes nacionais 

e multinacionais. Em conjunto com o questionário aplicado, de forma a aumentar a taxa de 

retorno da pesquisa (HAIR Jr. et al, 2005),  bem como para propiciar um maior respaldo 

acadêmico, uma carta de apresentação foi escrita e endereçada às empresas participantes da 

pesquisa. A carta completa consta no APÊNDICE C deste trabalho e está intitulada como  

“EXTRAPOLANDO OS LIMITES DE CENTROS DE EXCELÊNCIA EM SUBSIDIÁRIAS 

ESTRANGEIRAS DE EMPRESAS MULTINACIONAIS”. 

Ainda a respeito do questionário, durante todo o período de entrevistas, houve um 

cuidado da Insearch em seguir as diretrizes do questionário (APÊNDICE A), indicando que 

houvesse um primeiro filtro para garantir que todas as empresas respondentes fossem 

multinacionais, fato que se confirmou com as 91 respostas obtidas.  

Outra questão de atenção referente ao questionário é que houve inúmeras 

ocorrências relatadas pela Insearch que reportavam a confirmação de entrevistas e posterior 

cancelamento devido à indisponibilidade dos respondentes ou pelo fato de o respondente ter 

mudado de empresa. Nestes casos, para garantir a qualidade, a Insearch retornava as ligações 

nos casos de indisponibilidade dos respondentes até que a entrevista se realizasse, ou, buscava 

outras empresas que tivessem o mesmo perfil e seguissem as características propostas no 

projeto.  

 



47 

 

    

4 DESCRIÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo trata da análise descritiva da amostra (tópico 4.1), seguida pela análise 

fatorial (tópico 4.2). Em seguida, ressaltam-se as hipóteses a serem testadas, assim como a 

composição dos construtos, terminando com a proposição do modelo (4.3). 

 

4.1 Análise Descritiva da Amostra 

 

Segundo Anderson et al. (2007), a análise descritiva tem por objetivo apresentar um 

resumo dos dados, podendo ser numéricos, gráficos, em forma de tabela ou texto. 

Nesta seção, tendo-se como parâmetro os 91 questionários respondidos e validados, 

a análise descritiva da amostra permite considerações a respeito dos cargos que ocupam os 

entrevistados,  a procedência das empresas, o ano de abertura no Brasil, o tamanho das 

empresas em termos de funcionários e faturamento, assim como os tiers.  

 Com respeito aos entrevistados (Tabela 2), conclui-se que 9% ocupam cargos de 

Superintendência, Gerência Geral e/ou Diretoria. Particularmente, além de suas funções de 

liderança corporativa, os respondentes trabalham nas áreas de Engenharia, Vendas e ou 

Operações. Houve predominância das respostas por parte de Gerentes (63%), seguidos de 

Coordenadores e ou Supervisores (28%), os quais trabalham nas áreas de Engenharia, 

Produção, Processos, Operações, Qualidade, Vendas, Comercial e Administração. 

 

Tabela 2: Cargos que ocupam os entrevistados  - % 

 
Fonte: autor, com base nos resultados da pesquisa 

 

Os resultados também permitiram identificar as seguintes características:  

 

a) 100% das empresas entrevistadas são multinacionais, conforme diretriz do 

questionário original (APÊNDICE A) ;   

Cargos que ocupam os entrevistados % de Respostas

Superintendentes, Gerentes Gerais e Diretores 9%

Gerentes 63%

Coordenadores e ou Supervisores 28%

Total 100%
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b) Conforme o gráfico 1, em sua totalidade, as EMNs são empresas provenientes da 

Europa (60%), América do Norte (25%), Ásia (9%) e 6% são EMNs de origem 

brasileira ; 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Procedência das empresas pesquisadas - % 
Fonte: autoria própria, com base nas respostas da pesquisa. 

 

c) 58% das empresas entrevistadas iniciaram suas atividades no Brasil a partir da 

década de 1990, período que apresenta maior abertura econômica impulsionada 

também pelo advento do MERCOSUL (MERCADANTE, JUNIOR, DE 

ARAÚJO, 2006). Ainda que de forma parcial, o período também foi marcado 

pela entrada dos automóveis estrangeiros (AMATUCCI, 2009) ;  

 

d) Com relação aos tiers, 52% das empresas entrevistadas declararam ser do tier 1, 

enquanto 20% disseram ser do tier 2 e 8%, do tier 3 ; 16% disseram que atuam 

nos tiers 1 e 2, enquanto 4% declararam fazer parte dos tiers 1, 2 e 3; 
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Tabela 3: Tiers - Entrevistas realizadas com os fornecedores - % 

 

Fonte: autor, com base nos resultados da pesquisa 

 

e) Com relação ao tamanho, constata-se predominância das empresas com até 500 

funcionários (59%), conforme gráfico 2; 

 

 

Gráfico 2: % Relativo ao número de Funcionários das Empresas.  

Fonte: autoria própria, com base nas respostas da pesquisa. 

 

 

f) Com respeito ao faturamento, 29% das empresas declararam movimentar mais de 

R$ 100 milhões, enquanto 45% delas tem faturamento inferior a R$ 100 milhões, enquanto 26% 

delas não declararam o faturamento ou não responderam a pergunta a respeito deste quesito. 

 

O tópico 4.2 refere-se à análise fatorial. 
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4.2  Análise Fatorial   

 

 De acordo com Hair et al. (2009), realiza-se a análise fatorial como primeira 

técnica multivariada, já que ela pode desempenhar um papel único na aplicação de outras 

técnicas multivariadas. Assim, a análise fatorial (AF) fornece as ferramentas para analisar a 

estrutura de correlações em um grande número de variáveis, tais como escores de testes ou 

respostas a questionários, como fora utilizado neste trabalho. Desta forma, a AF define um 

conjunto de variáveis que são inter-relacionadas, conhecidos como fatores (FÁVERO et al., 

2009). 

Com base nesta premissa, Fávero et al. (2009) explicam que o principal objetivo da 

análise fatorial consiste em condensar e/ou reduzir a informação contida em diversas variáveis 

originais em um conjunto resumido de fatores, com perda mínima de informações. Ou seja, 

deve-se buscar e definir os construtos fundamentais como inerentes às variáveis originais. Os 

fatores, representam, portanto, “ as dimensões latentes (construtos) que resumem ou explicam o 

conjunto original de variáveis observadas”.  

Assim, tanto Hair et al. (2009), como Fávero et al. (2009) argumentam que há dois 

tipos de análise fatorial:  

 

a) a confirmatória, quando o pesquisador apresenta algum conhecimento prévio 

sobre o comportamento e relacionamento das variáveis;  

b) a exploratória, quando há pouco ou nenhum conhecimento anterior acerca da 

estrutura dos fatores pelo pesquisador.  

 

Para este trabalho, aplica-se a análise fatorial confirmatória, visto que já existe 

prévio conhecimento a respeito dos construtos a serem analisados (FÁVERO et al., 2009; 

HAIR et al., 2009).  
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4.2.1 Etapas da Análise Fatorial 

 

Como 1º passo, construiu-se a análise fatorial das variáveis dependentes P7_1 P7_2 

P7_3 P7_4 P7_5 P7_6 (COEs) de forma a simplicar ou “reduzir um grande número de variáveis 

por meio da determinação dos fatores mais importantes” (FAVERO et al. 2009), conforme a 

Tabela 4). 

 

Tabela 4: Análise dos fatores (Não Rotacionada) – Variáveis dependentes (COE) 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata com 91 observações 

 

Desta forma, conforme FAVERO et al. 2009, “os autovalores ou eigenvalues são 

ordenados por dimensão”. Com base na Tabela 4, constata-se que dois fatores (Fatores 1 e 2) 

representam 100% da variância das variáveis originais. Ou seja, o fator 1 tem autovalor 

(eigenvalue) acima de 1 e o fator 2 , próximo de 1. Assim, “os eigenvalues mostram a variância 

explicada por cada fator, ou seja, quanto cada fator consegue explicar da variância total” 

(FAVERO et al. 2009).  É importante citar que a variância acumulada para os dois primeiros 

fatores é superior à variância original, pois os fatores 4, 5 e 6 (conforme Tabela 4) influenciam 

negativamente, sendo que, no total, chega-se a 100%. 

Hair Jr et al. (2005) explicam que “a solução sem rotação produz fatores 

independentes (não relacionados)”. Por tal razão, recomendam “a rotação dos fatores para se 

obter outra visão de sua estrutura”, conforme segue na Tabela 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATOR Eigenvalue Diferença Proporção Variância Acumulada

Fator 1 2.78144 1.94510 0.78900 0.78900

Fator 2 0.83634 0.50190 0.23720 1.02630

Fator 3 0.33444 0.40850 0.09490 1.12110

Fator 4 -0.07406 0.05132 -0.02100 1.10010

Fator 5 -0.12538 0.10217 -0.03560 1.06450

Fator 6 -0.22755  .      -0.06450 1.00000
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Tabela 5: Análise dos fatores (Varimax Ortogonal-Kaiser off) – Variáveis dependentes (COE) 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata com 91 observações 

 

Com base na Tabela 5, confirma-se que os 02 fatores explicam mais de 100% da variância 

acumulada. 

 

Tabela 6:  Cargas Fatoriais Rotacionadas e Variância única (COEs) 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata 

 

Pela Tabela 6 , identificam-se 02 grupos de fatores.  O Fator 1 que inclui as 

variáveis P7_4, P 7_5 e P 7_6  e o Fator 2, o qual inclui as variáveis P 7_1, P 7_2 e P 7_3.   

Interpretando o significado de cada um dos fatores encontrados, verifica-se que o Fator 1 

agrupa as variáveis que representam o “desenvolvimento e a transferência de produtos, 

processos e técnicas de produção da subsisiária para a matriz e /ou outras subsidiárias”, o qual 

foi denominado de COE Transferência. Da mesma forma, associamos o Fator 2 com as 

respectivas variáveis que representam a “importância da subsidiária para subsidiárias de outros 

países ou para a matriz com respeito ao desenvolvimento de produtos, processos e técnicas de 

produção”, o qual foi denominado de COE Importância. 

Por meio do critério do valor dos autovalores para a escolha dos fatores, o qual 

aceita aqueles maiores que 1 (FAVERO et al. 2009), pode-se também inferir que apenas um 

fator, que inicialmente identificou-se como o conceito de “Centro de Excelência”, está 

associado às seis (06) variáveis. Desta maneira, realizou-se a análise fatorial para identificar a 

importância de cada uma das variáveis neste fator, conforme resultados da Tabela 7. 

 

 

 

 

 

FATOR Variância Diferença Proporção Variância Acumulada

Fator 1 2.0777 0.5377 0.5894 0.5894

Fator 2 1.5401   .     0.4369 1.0263

Variáveis Fator 1 Fator 2 Uniqueness

 P7_1 0.1457 0.6472 0.5599

 P7_2 0.2264 0.7525 0.3825

 P7_3 0.3012 0.6524 0.4836

 P7_4 0.6975 0.2387 0.4565

 P7_5 0.8711 0.1329 0.2236

 P7_6 0.8181 0.2337 0.2761
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Tabela 7:  Cargas Fatoriais Não Rotacionadas e Variância única (COEs) 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata com 91 observações 

 

Tabela 8:  Cargas Fatoriais Rotacionadas e Variância única (COEs) 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata 

 

Desta fora, criou-se a variável COE Total que está relacionada com o conceito de Centro de 

Excelência como um todo, contendo todas as variáveis dependentes, com seus respectivos 

pesos. 

Como passo seguinte, realizou-se a análise de fatores referente às variáveis 

independentes, conforme a tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATOR Eigenvalue Diferença Proporção Variância Acumulada

Fator 1 2.7814 1.9451 0.7890 0.7890

Fator 2 0.8363 0.5019 0.2372 1.0263

Fator 3 0.3344 0.4085 0.0949 1.1211

Fator 4 -0.0741 0.0513 -0.0210 1.1001

Fator 5 -0.1254 0.1022 -0.0356 1.0645

Fator 6 -0.2276  .      -0.0645 1.0000

Variáveis Fator 1 Uniqueness

 P7_1 0.5057 0.7442

 P7_2 0.6335 0.5987

 P7_3 0.6330 0.5993

 P7_4 0.7008 0.5089

 P7_5 0.7758 0.3981

 P7_6 0.7941 0.3694
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Tabela 9:   Cargas Fatoriais Não Rotacionadas e Variáveis independentes 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata com 91 observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATOR Eigenvalue Diferença Proporção Variância Acumulada

Fator 1 7.0492 4.2831 0.3906 0.3906

Fator 2 2.7660 0.5301 0.1533 0.5439

Fator 3 2.2360 0.3125 0.1239 0.6678

Fator 4 1.9235 0.7190 0.1066 0.7743

Fator 5 1.2044 0.3487 0.0667 0.8411

Fator 6 0.8557 0.1462 0.0474 0.8885

Fator 7 0.7095 0.0617 0.0393 0.9278

Fator 8 0.6479 0.1434 0.0359 0.9637

Fator 9 0.5045 0.1023 0.0280 0.9916

Fator 10 0.4022 0.0670 0.0223 1.0139

Fator 11 0.3352 0.0836 0.0186 1.0325

Fator 12 0.2516 0.0845 0.0139 1.0464

Fator 13 0.1670 0.0586 0.0093 1.0557

Fator 14 0.1084 0.0216 0.0060 1.0617

Fator 15 0.0868 0.0329 0.0048 1.0665

Fator 16 0.0539 0.0534 0.0030 1.0695

Fator 17 0.0005 0.0270 0.0000 1.0695

Fator 18 -0.0264 0.0324 -0.0015 1.0681

Fator 19 -0.0589 0.0252 -0.0033 1.0648

Fator 20 -0.0841 0.0021 -0.0047 1.0601

Fator 21 -0.0841 0.0156 -0.0048 1.0554

Fator 22 -0.1018 0.0299 -0.0056 1.0497

Fator 23 -0.1317 0.0204 -0.0073 1.0424

Fator 24 -0.1521 0.0239 -0.0084 1.0340

Fator 25 -0.1760 0.0409 -0.0098 1.0242

Fator 26 -0.2169 0.0039 -0.0120 1.0122

Fator 27 -0.2207    . -0.0122 1.0000
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Tabela 10:   Rotação 5 fatores (Varimax Ortogonal – Kaiser off) 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata com 91 observações 

 

A partir da análise dos autovalores e da variância acumulada (Tabela 10), constata-

se que cinco (5) fatores são significativos para o agrupamento das variáveis. Considerando-se 

apenas estes 5 fatores, chega-se ao resultado que explica 84% da variância acumulada. 

 

Tabela 11:   Cargas Fatoriais rotacionadas (matriz padrão) e variância única – Variáveis independentes 

 
Fonte: autor, com base nos resultados do Stata 

 

 

Os resultados da tabela 11 confirmam os construtos para a análise de regressão que 

será analisada no capítulo 5. No entanto, nota-se que a variável P9_1, que em conjunto com as 

variáveis P9_2 e P9_3 constituiria o construto Rede de Negócios, fica isolada das demais (P9_2 

e P9_3) . Enfatiza-se também que a respeito da variável P9_3, os respondentes intepretaram-na 

como parte da Rede Técnica e não como parte da Rede de Negócios.   

FATOR Eigenvalue Diferença Proporção Variância Acumulada

Fator 1 5.3562 2.3270 0.2968 0.2968

Fator 2 3.0293 0.0894 0.1679 0.4646

Fator 3 2.9399 0.3445 0.1629 0.6275

Fator 4 2.5953 1.3369 0.1438 0.7713

Fator 5 1.2584     .  0.0697 0.8411

Variáveis INOVAÇÃO R. TÉCNICA CONT. DE NEGÓCIOS AQ. DE TECNOLOGIA R. DE NEGÓCIOS Uniqueness

 P9_1 0.1121 0.1440 0.1146 0.0337 0.6632 0.5126

 P9_2 0.2792 0.1064 -0.0532 0.1699 0.3502 0.7564

 P9_3 -0.0455 0.5289 0.0853 -0.0540 0.2833 0.6278

 P9_4 0.1331 0.7424 0.0101 0.1464 -0.0908 0.4014

 P9_5 0.0751 0.8200 0.1586 0.0997 -0.0346 0.2857

 P9_6 0.1282 0.8505 0.0176 -0.0596 0.1911 0.2198

P11_1 0.6842 -0.0035 0.2289 0.1156 -0.2102 0.4219

P11_2 0.7160 0.1459 -0.0438 0.0853 0.1436 0.4363

P11_3 0.7685 0.1885 0.1490 0.0987 -0.2371 0.2856

P11_4 0.7853 0.1580 -0.0067 0.1275 -0.1514 0.3191

P11_5 0.5755 0.1269 0.1152 -0.0406 0.0196 0.6374

P11_6 0.6620 0.0874 0.2614 0.2178 0.1039 0.4276

P11_7 0.6448 0.0035 0.1720 0.1776 0.2474 0.4619

P11_8 0.7890 -0.0224 0.0230 -0.0424 0.2716 0.3008

P11_9 0.7208 0.0700 0.0512 -0.0597 0.3917 0.3159

P11_10 0.6089 0.2118 0.0227 -0.0207 -0.1632 0.5569

P12_1 0.2314 0.4533 0.2083 -0.0141 -0.1894 0.6616

P12_2 0.2602 0.4877 0.3831 0.1493 -0.1202 0.5109

P12_3 0.3913 0.2849 0.3272 0.3643 0.1133 0.5131

P12_4 0.1045 0.0023 0.8995 0.0079 0.0797 0.1736

P12_5 0.0541 0.0821 0.8759 0.0516 -0.0309 0.2195

P12_6 0.0990 0.1552 0.6669 0.1864 0.0539 0.4838

P12_7 0.1093 0.2249 0.5798 0.1176 -0.0576 0.5842

P15_1 0.0682 0.0700 -0.0560 0.6746 0.0756 0.5266

P15_2 0.1246 0.0305 0.1661 0.7331 -0.0403 0.4168

P15_3 0.0426 0.0519 0.0343 0.7906 0.0809 0.3627

P15_4 0.0770 0.0209 0.1157 0.7552 -0.0947 0.4010
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Outra questão relevante está associada às variáveis P12_1, P12_2 e P12_3,  que em 

conjunto com as variáveis P12_4 a P12_7 deveriam constituir o construto Contexto de 

Negócios, apresentam carga baixa no fator correspondente a este construto. 

 

4.3  Hipóteses, construtos e o modelo proposto 

 

Tendo-se como base os referenciais teóricos discutidos no capítulo 2 deste trabalho,  

as seguintes hipóteses foram desenvolvidas e serão testadas, conforme segue:  

 

a) Hipótese 1   (H1): a inovação influencia a formação de COEs. 

b) Hipótese 2   (H2): a rede de negócios influencia a formação de COEs. 

c) Hipótese 3   (H3): a rede técnica influencia a formação de COEs. 

d) Hipótese 4   (H4): o contexto de negócios influencia a formação de COEs. 

e) Hipótese 5   (H5): a aquisição de tecnologia influencia a formação de COEs. 

 

Os construtos referentes às variáveis independentes estão organizados da seguinte 

forma, conforme a sequência das hipóteses acima citadas: 

 

O construto a respeito da Inovação (BIRKINSHAW ; HOOD ; JONSSON, 1998; 

FROST et al., 2002, PORTER, 2004; PAPANASTASSIOU; PEARCE, 2009) é formado pelas 

seguintes variáveis: q. 11.1) Realizamos várias inovações que  melhoraram a qualidade dos 

bens ou serviços; q.11.2) Realizamos várias inovações que  ampliaram a gama de bens ou 

serviços ofertados; q.11.3) Realizamos várias inovações que  ajudaram a manter a participação 

da empresa no mercado; q. 11.4) Realizamos várias inovações que  ampliaram a participação da 

empresa no mercado; q.11.5) Realizamos várias inovações que  permitiram abrir novos 

mercados; q.11.6) Realizamos várias inovações que  aumentaram a capacidade de produção ou 

de prestação de serviços; q.11.7) Realizamos várias inovações que  aumentaram a flexibilidade 

da produção ou da prestação de serviços; q.11.8) Realizamos várias inovações que  reduziram 

os custos de produção ou dos serviços prestados; q.11.9) Realizamos várias inovações que  

reduziram os custos do trabalho; q.11.10) Realizamos várias inovações que  reduziram o 

consumo de matérias-primas. 

O construto referente à Rede de Negócios (LAKSHMAN; PARENTE, 2008 ; 

LAZZARINI, 2008; ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002) é formado pelas seguintes 
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variáveis: q.9.1) A maioria das áreas funcionais da sua subsidiária está em contato direto com 

os seus parceiros; q.9.2) O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária é caracterizado 

por uma relação de longa duração; q.9.3) O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária 

tem causado forte adaptação na condução dos negócios de sua subsidiária;  

O construto referente à Rede Técnica (CASTELLS, 1999 ; ANDERSSON, 

FORSGREN, HOLM, 2002; LAKSHMAN; PARENTE, 2008) é formado pelas seguintes 

variáveis:  q.9.4) O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua 

subsidiária referente ao DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS; q.9.5) O relacionamento 

com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiária em relação ao 

desenvolvimento de PROCESSOS; q.9.6) O relacionamento com os parceiros tem causado 

forte adaptação da sua subsidiária referente ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE 

PRODUÇÃO;   

O construto referente ao Contexto de Negócios (PORTER, 1990; BIRKINSHAW; 

HOOD; JONSSON, 1998 ; AMATUCCI; BERNARDES, 2009) é formado por variáveis que 

abrangem  a competitividade, incluindo variáveis  relacionadas à habilidade de um país para 

criar e manter um ambiente propício à criação de valor por suas empresas, conforme segue: 

q.12.1)  A qualidade da MÃO DE OBRA brasileira influencia a formação de competências na 

sua subsidiária; q.12.2) A INDÚSTRIA  DE SUPORTE brasileira influencia a formação de 

competências na sua subsidiária; q.12.3) A COMPETIÇÃO DO MERCADO NACIONAL 

influencia a formação de competências na sua subsidiária;  q.12.4) As BARREIRAS 

TARIFÁRIAS brasileiras influenciam a formação de competências na sua subsidiária; q.12.5) 

As POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS brasileiras influenciam a formação de competências na sua 

subsidiária; q.12.6) A INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA brasileira influencia a formação 

de competências na sua subsidiária; q.12.7) A DEMANDA DO MERCADO INTERNO 

brasileira influencia a formação de competências na sua subsidiária; q.12.8) As fontes de 

financiamento disponíveis claramente influenciam a formação de competências na sua 

subsidiária.  

O construto referente à Aquisição de Tecnologia (PORTER, 1989;  KOTABE ; 

MURRAY, 1990; PEARCE, 1994; CHATTERJI, 1996; PENG ; WANG, 2000 ; ASAKAWA, 

2001) é formado pelas seguintes variáveis: q.15.1) A aquisição externa de inovação em P&D 

tem tido papel importante nos últimos 3 anos; q.15.2) A aquisição de outros conhecimentos 

externos nos últimos 3 anos influenciou fortemente as atividades inovativas da empresa; q.15.3) 

A aquisição de softwares realizada nos últimos 3 anos influenciou fortemente as atividades 
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inovativas da empresa; q.15.4) A aquisição de máquinas e equipamentos realizada nos últimos 

3 anos influenciou fortemente as atividades inovativas da empresa.  

Por fim, o construto referente à variável dependente Centros de Excelência                 

(FROST; BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002) é formado pelas seguintes variáveis: q.7.1) A sua 

subsidiária é importante para subsidiárias de outros países ou para a matriz da sua corporação 

em relação ao desenvolvimento de PRODUTOS; q.7.2) A sua subsidiária é importante para 

subsidiárias de outros países ou para a matriz da sua corporação em relação ao desenvolvimento 

de PROCESSOS; q.7.3) A sua subsidiária é importante para subsidiárias de outros países ou 

para a matriz da sua corporação em relação ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE 

PRODUÇÃO; q.7.4) Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PRODUTOS para matriz e /ou 

outras subsidiárias ; q.7.5) Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PROCESSOS para matriz 

e /ou outras subsidiárias ; q.7.6) Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu TÉCNICAS DE 

PRODUÇÃO para matriz e /ou outras subsidiárias. 

 

Com base na literatura e nas hipóteses deste trabalho - Inovação (H1), Redes de 

Negócios (H2), Rede Técnica (H3), Contexto de Negócios (H4), Aquisição de Tecnologia (H5) 

-, segue a proposição do modelo (figura 1), tendo o construto Centros de Excelência como 

variável dependente. 
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Figura 1: Proposição do Modelo 

Fonte: o autor, com base no referencial teórico 

 

 O modelo tem por objetivo verificar quais fatores influenciam a formação de 

Centros de Excelência. 

O capítulo seguinte trata dos resultados da regressão linear múltipla. 
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5 RESULTADOS   

  

Em primeiro lugar, constata-se que com base nos resultados da Tabela 12, o modelo 

é altamente significativo com probabilidade máxima de 0,0015 de não ser válido (HAIR Jr et 

al., 2005). 

Tabela 12: Resultados do Modelo 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados 

 

 

Tabela 13: Resultados do Modelo – R², R² ajustado e F 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados 

 

 

Tendo-se como parâmetro o teste F, o qual  “é utilizado para comparar a variância 

explicada pela regressão para a variância não-explicada (residual)” , o resultado confirma que a 

relação é estatisticamente significativa, já que F> p- valor (HAIR Jr et al., 2005).  

No entanto, a partir dos critérios sugeridos por Fávero et al. (2009), o coeficiente R² 

(0,20) não apresentou um resultado favorável para o modelo, ou seja, ele ficou abaixo de 0,30,  

o que significa que apenas 20% da variável dependente (COEs) pode ser explicada a partir dos 

construtos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum of Squares df Mean of Squares

Model 15.9910477 5 3.19820954

Residual 63.1946924 85 0.743466969

Total 79.1857401 90 0.879841557

Number of obs. 91

F (5, 85) = 4.3

Prob > F  = 0.0015

R-squared =    0.2019

Adj R-squared = 0.155

Root MSE = 0.86225



61 

 

    

Tabela 14: Resultados do Modelo ( Construtos) e Medidas Confirmatórias 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados 

 

De forma a interpretar  as estatísticas consideradas significantes, observa-se o p-

valor a partir da Tabela 13. Sendo assim, destacam-se os construtos com um nível de 

significância abaixo de 0.05 (95%), referentes ao P>|t|. Assim, apesar do R²=0,20 (Tabela 12), o 

modelo segue as análises recomendadas pela literatura, evidenciado a significância do modelo e 

confirmando as hipóteses H1 (Inovação), H2 (Rede de Negócios) e H5 (Aquisição de 

Tecnologia). As hipóteses confirmadas a partir dos resultados de  P>|t| tem respectivamente  

P>|t| = 0.041 (H1), P>|t| = 0.038 (H2) e P>|t| = 0.027 (H5) . Ou seja, todos os resultados de H1, 

H2 e H5 confirmam que a < 0,05  (HAIR Jr. et al, 2005). Os resultados são suportados pelo fato 

de que os COEs são comumente vistos por vários estudiosos do tema como uma importante 

manisfestação de competências empresariais orientadas para atividades ligadas à inovação 

(FROST, BIRKINSHAW, ENSIGN, 2002). 

Em contrapartida, rejeitam-se as hipóteses H3 e H4. No caso das hipóteses 

rejeitadas, para o H3, o P>|t|= 0.063, enquanto no caso de H4, o P>|t|= 0.071, e não confirmam 

que a < 0,05 (HAIR Jr. et al, 2005). 

Ainda como medidas de análise do modelo (Tabelas 12 e 13), verifica-se também 

que SQ Total (Sum of Squares)  = SQR (Model) + SQU (Residual). Portanto, tem-se 

79.1857401 = 15.9910477   +  63.1946924  (residual). Considera-se, assim, que com 95% de 

intervalo de confiança entre -2 e +2 os erros estão normalmente distribuídos, conforme 

parâmetros recomendados pela literatura (HAIR Jr. et al, 2005). 

Considerando-se  os resultados da Tabela 14 ainda como medida confirmatória, 

observa-se que o VIF está abaixo de 5 para todas as variáveis, eliminando-se a possibilidade de 

haver problemas de multicolinearidade, conforme sugerido pelos principais autores e explicado 

no tópico 3.9.6 deste trabalho (VASCONCELLOS; ALVES, 2000; KENNEDY, 2003 ; 

WOOLDRIDGE, 2003; GUJARATI, 2006). 

 

 

CONSTRUTOS / HIPÓTESES  Coef. Std. Error t P>|t| [95% Conf. Interval] Resultado

INOVAÇÃO /  (H1) 0.1940919 0.0934139 2.08 0.041  .00836    .3798238 Suportada

REDE DE NEGÓCIOS / (H2) 0.2170188 0.103084 2.11 0.038  .0120602    .4219775 Suportada

REDE TÉCNICA / (H3) 0.1798065 0.0954589 1.88 0.063  -.0099915    .3696045 Rejeitada

CONTEXTO DE NEGÓCIOS / (H4) 0.1727733 0.0945216 1.83 0.071  -.0151609    .3607076 Rejeitada

AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA / (H5) 0.2197227 0.0975473 2.25 0.027  .0257725    .4136728 Suportada

_cons 3.04E-09 0.0903879 0.00 1.000  -.1797153    .1797153



62 

 

    

Tabela 15: VIF (Modelo proposto) 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados 

 

Tendo-se os pressupostos do modelo, os resultados comprovam não haver violações 

com base nas propostas de Kennedy (2003): 

 

Quadro 3: Resultados do modelo de Regressão 

 Pressupostos Resultados a respeito das Violações propostas 

por Kennedy (2003) 

1 Variável dependente : é uma função linear de 

um conjunto de variáveis e do erro. 

O COE é função linear de um conjunto de fatores, 

tais como Inovação, Rede Técnica, Rede de 

Negócios, Aquisição de Tecnologia e Contexto de 

Negócios.   

2 O valor esperado do termo de erro é zero. Os estimadores não são viesados. 

3 O erro tem distribuição normal e não 

apresenta autocorrelação ou correlação com 

qualquer variável X. 

A análise residual e os parâmetros analisados 

indicam haver distribuição normal.  

4 As observações das variáveis explicativas 

podem ser consideradas fixas em amostras 

repetidas. 

Constata-se que não houve erros de levantamento 

ou medida das variáveis. 

5 Não existe relação linear exata entre as 

variáveis explicativas e existem mais 

observações do que variáveis explicativas. 

Confirma-se a partir dos resultados do VIF que não 

constata-se multicolinearidade. 

Quadro 3: Resultados do modelo de Regressão 

Fonte: o autor, a partir de Kennedy (2003) apud Fávero et al. (2009) 

 

A partir da discussão dos resultados, segue o modelo confirmatório com base nas 

hipóteses suportadas (Figura 2). 

Construtos VIF 1/VIF  

Inovação 1.00 0.999060

Aquisição de Tecnologia 1.00 0.999226

Rede Técnica 1.00 0.999454

Contexto de Negócios 1.00 0.999481

Rede de Negócios 1.00 0.999523

Mean VIF 1.00
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Figura 2: Modelo Confirmatório 

Fonte: o autor, com base nos resultados da Regressão 

 

 O próximo tópico refere-se às conclusões do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS
DE 

EXCELÊNCIA

REDE DE 
NEGÓCIOS

INOVAÇÃO

H1

AQUISIÇÃO DE
TECNOLOGIA

H5 

q 11.1    q11.2   q11.3   q11.4    q 11.5 q 11.6    q11.7    q11.8    q11.9

q.15.1 q.15.2 q.15.3 q.15.4

q 9.1      q9.2       q9.3       
q 7.1       q7.2      q7.3     q7.4       q 7.5       q 7.6  

H2 
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6. CONCLUSÃO   

 

O estudo conclui que as atividades ligadas à Inovação, à Aquisição de Tecnologia e 

à Rede de Negócios contribuem para a formação de COEs.  

Em contrapartida, o estudo rejeita as hipóteses associadas à Rede Técnica e ao 

Contexto de Negócios como fatores relevantes para a formação dos COEs.    

Uma das questões centrais deste estudo reforça a importância e debate acerca das 

EMNs em identificar, desenvolver e impulsionar as competências dispersas dentro de sua 

network. Neste sentido, o estudo procurou fornecer evidências que contribuíssem para a 

formação de COEs, partido dos pressupostos sugeridos pelos principais autores (FROST, 

BIRKINSHAW, ENSIGN, 2002) e aplicando-os ao setor automobilístico, o qual representa 

18,2% de participação no PIB industrial brasileiro e é um dos mercados de destaque em âmbito 

internacional (ANFAVEA, 2012).  

Particularmente, o estudo procurou explorar o conceito de COEs (FROST, 

BIRKINSHAW, ENSIGN, 2002) no setor automobilístico, encontrando eco em Amatucci e 

Bernardes (2009) assim como em Quintão (2008). Especificamente, a aplicação da pesquisa 

junto a 91 MNEs fornecedoras da indústria automobilística no Brasil permite concluir que há 

predominância de EMNs provenientes da Europa (60%), América do Norte (25%), Ásia (9%), 

e, em menor escala (6%), de EMNs de origem brasileira.   

O estudo reforça também o fato de que as montadoras e os fornecedores do setor 

vêm acumulando competências organizacionais que os capacitam para uma maior inserção na 

cadeia produtiva global e trabalho em rede, pressuposto estudado por vários autores (RACHID 

et al, 2006; QUINTÃO, 2008; PENG, 2008 ; BORINI et al., 2009).  

Como foi visto, na indústria automobilística, esta dinâmica entre montadoras e 

fornecedores vem se caracterizando por um maior nível de tercerirização e integração, e 

principalmente por novas formas de relação com os fornecedores do setor, conduzindo assim, a 

um maior grau de parceria  (RACHID, 1994 ; MAIA; CERRA; FILHO, 2005 ; RACHID et al, 

2006 ; QUINTÃO, 2008).  

Outra questão fundamental do estudo refere-se aos pilares dos COEs, 

proporcionando evidências a respeito das atividades ligadas à inovação e inerentes à aquisição 

de tecnologia para a P&D. Cabe aqui menção às estratégias atuais do governo em reforçar 

alguns dos requisitos elegíveis como investimento em P&D e Inovação, investimento em 
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engenharia e capacitação de fornecedores como pilares para colocar o país na rota da evolução 

tecnológica. Tal busca por atualização tecnológica e inovações remete à discussão acerca das 

decisões governamentais estipuladas em decretos publicados recentemente pelo governo 

brasileiro (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2012).  

Ademais, ressalta-se que a capacidade de inovação das empresas pode ser 

observada como parte das condições para se gerar mudanças tecnológicas, consistindo em 

conhecimentos, trocas de experiências e arranjos organizacionais ligados à modificação 

tecnológica na indústria automobilística (QUINTÃO, 2008).   

De maneira geral, vários autores contribuem para o pressuposto mencionado acima 

(PORTER, 2004; BIRKINSHAW; HOOD, JOHNSSON, 1998, CHESBROUGH, 2003; 

BORINI et al., 2009; PAPANASTASSIOU; PEARCE, 2009). 

O estudo também trouxe evidências de que a Rede de Negócios contribui para a 

formação de COEs. Conforme observado, cabe reflexão ao fato de que a maioria das áreas 

funcionais das subsidiárias está em contato direto com os parceiros, ou que o relacionamento 

com os parceiros tem causado adaptação na condução dos negócios das subsidiárias, reforçando 

o conceito do trabalho em rede. Portanto, a formação de COEs não ocorre isoladamente, mas 

sim, por meio de um esforço contínuo entre montadoras e fornecedores. Costa e Borini (2011) 

também encontraram evidências positivas a respeito da Rede de Negócios ao identificar a 

inserção estratégica das subsidiárias, favorecendo a competitividade, além de estimular o 

desenvolvimento tecnológico e o conhecimento que daí derivam. 

Ainda atralelado ao parágrafo anterior, apesar do resultado deste estudo ter rejeitado 

a hipótese da contribuição da Rede Técnica em seu modelo proposto, cabe mencionar que a 

interpretação dos respondentes à variável P9_3 aproxima a questão da Rede Técnica.   

Por fim, rejeitou-se a hipótese referente ao contexto de negócios em que as 

subsidiárias estão inseridas, conclusão também discutida por Costa (2011), principalmente no 

diz que respeito ao ambiente nacional. 
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6.1 Limitações do estudo e sugestões para novas pesquisas 

 

Conforme mencionado no Protocolo de Pesquisa (3.10), apesar do R
2
 = 0,20

 
, o 

modelo seguiu as análises sugeridas pela literatura, evidenciado a significância do modelo e 

confirmando as hipóteses já mencionadas anteriormente.  

Um novo questionamento que derivou do modelo original trouxe novas evidências a 

respeito de variáveis que podem contribuir para análise a respeito da formação de COEs, apesar 

de a limitação referente aos resultados não derivarem dos construtos e sim de variáveis, 

podendo incorrer  em Common Method Variance (CMV) ou Common Method Bias (MEADE et 

al., 2007),  conforme citado anteriormente (APÊNDICE D). 

As limitações deste estudo também se referem a respeito das variáveis escolhidas 

para o modelo. Os construtos analisados são formados por variáveis oriundas das próprias 

experiências e percepções das EMNs com base em estudos anteriores. Neste caso, sugere-se 

que outras variáveis sejam analisadas, bem como outros construtos. Nesta linha, a limitação 

também se refere ao fato de que possam ser explorados dados secundários de fornecedores e 

outras empresas do setor. Também sugere-se que se conduzam entrevistas exploratórias com 

profissionais especializados do setor para aprofundar as questões relativas às hipóteses testadas 

neste estudo. 

Outra sugestão para desdobramento pode estar associada à aplicação do conceito de 

COEs em indústias de outros setores no Brasil, ou buscar outras evidências a partir do 

questionário completo utilizado neste estudo (APÊNDICE B), testando outras alternativas.  

Particular atenção poderia ser dada ao desdobramente referente à variável P12_7, “a 

DEMANDA DO MERCADO INTERNO brasileira influencia a formação de competências na 

sua subsidiária”, visto que há contínuas discussões a respeito do Brasil ser o 3º maior mercado 

consumidor do mundo de automóveis (ANFAVEA, 2012), colocando maior pressão nas 

montadoras e fornecedores para atender a demanda do mercado interno. 
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6.2 Contribuições para a teoria e implicações para a prática 

 

Conforme discutido, apesar do resultado do R-Quadrado = 0,20, o modelo seguiu as 

análises sugeridas pela literatura, evidenciado a significância do modelo e confirmando as 

hipóteses já discutidas. 

 Outro ponto de destaque refere-se à variável 9_1 (A maioria das áreas funcionais 

da sua subsidiária está em contato direto com os seus parceiros), associada à Rede de Negócios. 

Como implicação prática, tal variável sugere que exista uma maior autonomia dos executivos 

das EMNs pesquisadas no sentido de fomentar o desenvolvimento de COEs, mas com a 

dependência das parcerias pela busca de inovação e aquisição de tecnologia. Resgata-se aqui a 

abordagem de Quintão (2008), enfatizando a importância do acúmulo de competências e a 

absorção de conhecimentos tecnológicos como aspectos relevantes para o setor. De maneira 

geral, tal fato corrobora com o fato de a aquisição de competências tecnológicas ter sido teórica 

e empiricamente verificada pelo ângulo da competitividade para as EMNs (PEARCE, 1994; 

ASAKAWA, 2001).  

O estudo procurou contribuir para a literatura no sentido de testar não só um 

conceito disseminado (COEs), mas principalmente realizar a pesquisa junto aos fornecedores da 

indústria automobilística no Brasil.  Cabe, assim, enfatizar os vínculos que as montadoras 

estabelecem com os seus fornecedores (alvo deste estudo) e a respectiva contribuição para a 

aquisição de tecnlogia e consequente desenvolvimento de COEs. Além disso, as decisões 

oriundas da aquisição de tecnologia têm tradicionalmente dirigido a escolha das EMNs, seja 

para o uso interno relacionado à tecnologia ou a partir dos recursos com base em fontes 

externas (MURRAY et al., 1995), papel assumido também pelos próprios fornecedores da 

indústria automobilística.  A dependência de tecnologia externa, como uma fonte de vantagem 

competitiva foi mencionada por Porter (1989) e expandiu-se em negócios internacionais e nos 

estudos referentes às subsidiárias (KOTABE; MURRAY, 1990).   

 Por fim, esta dissertação propôs-se a contribuir para o campo de pesquisa em 

Administração de Empresas, sobretudo voltada para a linha de estratégias internacionais, 

particularmente no setor automotivo.   
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APÊNDICE A 

 

As questões abaixo (7, 9, 11, 12 e 15) são referentes aos construtos que foram utlizados neste 

trabalho. 

 
Questões referentes ao construto Centros de Excelência: 

 

7. As questões abaixo são referentes a relação de sua subsidiária com a matriz e outras 

subsidiárias:   
                                                                                                                                                       Discordo                    Concordo 

                                                                                                                                                       Totalmente               Totalmente 

             

7.1 A sua subsidiária é importante para subsidiárias de outros países ou para a matriz 

da sua corporação em relação ao desenvolvimento de PRODUTOS 
1 2 3 4 5 

7.2 A sua subsidiária é importante para subsidiárias de outros países ou para a matriz 

da sua corporação em relação ao desenvolvimento de PROCESSOS 
1 2 3 4 5 

7.3 A sua subsidiária é importante para subsidiárias de outros países ou para a matriz 

da sua corporação em relação ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE PRODUÇÃO 
1 2 3 4 5 

7.4 Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PRODUTOS para matriz e /ou outras 

subsidiárias 
1 2 3 4 5 

7.5 Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PROCESSOS para matriz e /ou outras 

subsidiárias 
1 2 3 4 5 

7.6 Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu TÉCNICAS DE PRODUÇÃO para 

matriz e /ou outras subsidiárias 
1 2 3 4 5 

 

Questões referentes aos construtos Redes de Negócios e Rede Técnica: 

 

9. As questões abaixo são referentes ao relacionamento com parceiros (clientes 

e fornecedores). As questões 9.1, 9.2 e 9.3 referem-se à Rede de Negócios. As questões 9.4, 

9.5 e 9.6 referem-se à Rede Técnica. 

                                                                                                                                                                                       

Discordo                  Concordo 

                                                                                                                                             Totalmente            Totalmente              

 

9.1 A maioria das áreas funcionais da sua subsidiária está em contato direto com os 

seus parceiros 
1 2 3 4 5 

9.2 O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária é caracterizado por uma 

relação de longa duração 
1 2 3 4 5 

9.3 O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária tem causado forte adaptação 

na condução dos negócios de sua subsidiária 
1 2 3 4 5 

9.4 O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiária 

referente ao DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
1 2 3 4 5 

9.5 O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiária 

em relação ao desenvolvimento de PROCESSOS 
1 2 3 4 5 

9.6 O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiária 

referente ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE PRODUÇÃO 
1 2 3 4 5 
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Questões referentes ao construto Inovação: 

 

11. As questões a seguir referem-se aos impactos das inovações de produto 

(bens ou serviços), mercado e processos, implementadas por sua subsidiária nos últimos 3 

anos.    

 
                                                                                                                                                       Discordo                   Concordo 

                                                                                                                                                       Totalmente               Totalmente 

11.1 Realizamos várias inovações que  melhoraram a qualidade dos bens ou serviços 1 2 3 4 5 

11.2 Realizamos várias inovações que  ampliaram a gama de bens ou serviços ofertados 1 2 3 4 5 

11.3 Realizamos várias inovações que  ajudaram a manter a participação da empresa 

no mercado 
1 2 3 4 5 

11.4 Realizamos várias inovações que  ampliaram a participação da empresa no 

mercado 
1 2 3 4 5 

11.5 Realizamos várias inovações que  permitiram abrir novos mercados 1 2 3 4 5 

11.6 Realizamos várias inovações que  aumentaram a capacidade de produção ou de 

prestação de serviços 
1 2 3 4 5 

11.7 Realizamos várias inovações que  aumentaram a flexibilidade da produção ou da 

prestação de serviços 
1 2 3 4 5 

11.8 Realizamos várias inovações que  reduziram os custos de produção ou dos serviços 

prestados 
1 2 3 4 5 

11.9 Realizamos várias inovações que  reduziram os custos do trabalho 1 2 3 4 5 

11.10 Realizamos várias inovações que  reduziram o consumo de matérias-primas 1 2 3 4 5 

 

 

Questões referentes ao construto condições do Contexto de Negócios: 

 

12. Avalie as condições do contexto de negócios em que sua subsidiária esta inserida: 
                                                                                                                                                       

   Discordo                  Concordo 

                                                                                                                                                   Totalmente            Totalmente              

12.1 A qualidade da MÃO DE OBRA brasileira influencia a formação de competências 

na sua subsidiária 
1 2 3 4 5 

12.2 A INDÚSTRIA  DE SUPORTE brasileira influencia a formação de competências na 

sua subsidiária 
1 2 3 4 5 

12.3 A COMPETIÇÃO DO MERCADO NACIONAL influencia a formação de 

competências na sua subsidiária 
1 2 3 4 5 

12.4 As BARREIRAS TARIFÁRIAS brasileiras influenciam a formação de 

competências na sua subsidiária 
1 2 3 4 5 

12.5 As POLITICAS TRIBUTURIAS brasileiras influenciam a formação de 

competências na sua subsidiária 
1 2 3 4 5 

12.6 A INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA brasileira influencia a formação de 

competências na sua subsidiária 
1 2 3 4 5 

12.7 A DEMANDA DO MERCADO INTERNO brasileira influencia a formação de 

competências na sua subsidiária 
1 2 3 4 5 
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Questões referentes ao construto Aquisição externa por meio de fornecedores de 

tecnologia. 

 

 

15. As afirmações abaixo referem-se à aquisição externa, ou seja, por meio de 

fornecedores de tecnologia para o desenvolvimento e implementação de produtos (bens ou 

serviços) e processos.   

                                                                                                                                                                       

                     Discordo                  Concordo 

                                                                                                                                                   Totalmente            Totalmente              

15.1 A aquisição externa de inovação em P&D tem tido papel importante nos últimos 3 

anos 
1 2 3 4 5 

15.2 A aquisição de outros conhecimentos externos nos últimos 3 anos influenciou 

fortemente as atividades inovativas da empresa   
1 2 3 4 5 

15.3 A aquisição de softwares realizada nos últimos 3 anos influenciou 

fortemente as atividades inovativas da empresa  
1 2 3 4 5 

15.4 A aquisição de máquinas e equipamentos realizada nos últimos 3 anos influenciou 

fortemente as atividades inovativas da empresa  
1 2 3 4 5 
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APÊNDICE B 

 

As questões abaixo referem-se ao questionário completo utilizado nesta pesquisa. 

 

 

 

Filtro: Sua empresa é uma multinacional?

1 Sim

2 Não

Parte 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

Empresa:

Nome do respondente:

Cargo do respondente:

País de origem da Empresa:

Ano de Abertura da Empresa no Brasil:

Número aproximado de funcionários da subsidiária:

5.1 Faturamento aproximado no último ano:

R$ Real

US$ Dolar

998 Não sabe/ Não responde

999 Recusa

5.2 POSIÇÃO NA CADEIA: TIER

1 Tier1. Fornece direto à montadora (sistemista); 

2 Tier2. Fornece ao sistemista (uma empresa entre sua empresa e a montadora); 

3 Tier3. Duas empresas entre sua empresa e a montadora.

Presado respondente, agradecemos sua participação na nossa pesquisa. Lembramos que todas as 

informações serão tratadas em conjunto, ou seja, o nome da empresa e as respostas concedidas 

nunca serão publicadas separadamente. 
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Parte 2 – INFORMAÇÕES SOBRE ACESSO A FONTES DE FINANCIAMENTO DE CURTO E LONGO PRAZO

6.1 No CURTO PRAZO somos fortemente financiados pelos nossos fornecedores.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

6.2 No CURTO PRAZO somos fortemente financiados por bancos comerciais a taxas de juros de mercado.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

6.3 No CURTO PRAZO somos fortemente financiados por bancos governamentais com taxas de juros abaixo do mercado.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

6.4 No CURTO PRAZO somos fortemente financiados pela matriz ou por outra coligada da nossa empresa.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

6.5 No LONGO PRAZO somos fortemente financiados pelos nossos fornecedores.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

6.6 No LONGO PRAZO somos fortemente financiados por bancos comerciais a taxas de juros de mercado.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

6.7 No LONGO PRAZO somos fortemente financiados por bancos governamentais com taxas de juros abaixo do mercado.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

6.8 No LONGO PRAZO somos fortemente financiados pela matriz ou por outra coligada da nossa empresa.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

Fontes de financiamento de Curto Prazo e de Longo Prazo?6.
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7. As  questões  abaixo são referentes  a  relação de sua subs idiária  com a  matriz e outras  subs idiárias :

7.1 A sua subsidiaria é importante para subsidiarias de outros países ou para a matriz da sua corporação em relação ao desenvolvimento de PRODUTOS

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

7.2 A sua subsidiaria é importante para subsidiarias de outros países ou para a matriz da sua corporação em relação ao desenvolvimento de PROCESSOS

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

7.3 A sua subsidiaria é importante para subsidiarias de outros países ou para a matriz da sua corporação em relação ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE PRODUÇÃO

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

7.4 Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PRODUTOS para matriz e /ou outras subsidiárias

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

7.5 Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu PROCESSOS para matriz e /ou outras subsidiárias

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

7.6 Sua subsidiária já desenvolveu e transferiu TÉCNICAS DE PRODUÇÃO para matriz e /ou outras subsidiárias

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

8. As questões abaixo são referentes às capacidades organizacionais de sua subsidiária
8.1 Em relação aos concorrentes nacionais e mundiais a sua subsidiaria se destaca fortemente em relação ao desenvolvimento de PRODUTOS

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

8.2 Em relação aos concorrentes nacionais e mundiais a sua subsidiaria se destaca fortemente em relação ao desenvolvimento de PROCESSOS

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

8.3 Em relação aos concorrentes nacionais e mundiais a sua subsidiaria se destaca fortemente em relação ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE PRODUÇÃO

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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9. As questões abaixo são referentes ao relacionamento com parceiros (clientes e fornecedores):
9.1 A maioria das áreas funcionais da sua subsidiária está em contato direto com os seus parceiros

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.2 O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária é caracterizado por uma relação de longa duração

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.3 O relacionamento com os parceiros da sua subsidiária tem causado forte adaptação na condução dos negócios de sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.4 O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiaria referente ao DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.5 O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiaria em relação ao desenvolvimento de PROCESSOS

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.6 O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua subsidiaria referente ao desenvolvimento de TÉCNICAS DE PRODUÇÃO

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.7 Os parceiros da sua subsidiaria desenvolvem PRODUTOS que são transferidos para a matriz e/ou outras subsidiárias da sua corporação.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.8 Os parceiros da sua subsidiaria desenvolvem PROCESSOS que são transferidos para a matriz e/ou outras subsidiárias da sua corporação

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

9.9 Os parceiros da sua subsidiaria desenvolvem TÉCNICAS DE PRODUÇÃO que são transferidos para a matriz e/ou outras subsidiárias da sua corporação.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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10. Quando a matriz procura transferir práticas gerenciais para a sua subsidiária, ela usa quais mecanismos:
10.1 Treinamentos de funcionários brasileiros na matriz

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

10.2 Treinamentos na própria subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

10.3 Expatriação de funcionários da matriz para a filial

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

10.4 Expatriação de funcionários brasileiros para a matriz

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

10.5 A adoção de tecnologia de ambiente virtual de desenvolvimento de produtos e processos

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

10.6 Ferramentas padronizadas de comunicação técnica on-line para permitir colaboração internacional em tempo real

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

10.7 Utilização de softwares de simulação de desempenho de produtos virtualmente desenvolvidos

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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11. As questões a seguir referem-se aos impactos das inovações de produto (bens ou serviços), mercado e processos,

 implementadas por sua subsidiária nos últimos 3 anos.
11.1 Realizamos várias inovações que  melhoraram a qualidade dos bens ou serviços

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.2 Realizamos várias inovações que  ampliaram a gama de bens ou serviços ofertados

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.3 Realizamos várias inovações que  ajudaram a manter a participação da empresa no mercado

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.4 Realizamos várias inovações que  ampliaram a participação da empresa no mercado

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.5 Realizamos várias inovações que  permitiram abrir novos mercados

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.6 Realizamos várias inovações que  aumentaram a capacidade de produção ou de prestação de serviços

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.7 Realizamos várias inovações que  aumentaram a flexibilidade da produção ou da prestação de serviços

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.8 Realizamos várias inovações que  reduziram os custos de produção ou dos serviços prestados

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.9 Realizamos várias inovações que  reduziram os custos do trabalho

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

11.10 Realizamos várias inovações que  reduziram o consumo de matérias-primas

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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Parte 4 – INFORMAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO DE SUA SUBSIDIÁRIA COM O AMBIENTE EXTERNO

12. Avalie as condições do contexto de negócios em que sua subsidiária esta inserida:
12.1 A qualidade da MÃO DE OBRA brasileira influencia a formação de competências na sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

12.2 A INDÚSTRIA  DE SUPORTE brasileira influencia a formação de competências na sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

12.3 A COMPETIÇÃO DO MERCADO NACIONAL influencia a formação de competências na sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

12.4 As BARREIRAS TARIFÁRIAS brasileiras influenciam a formação de competências na sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

12.5 As POLITICAS TRIBUTURIAS brasileiras influenciam a formação de competências na sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

12.6 A INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA brasileira influencia a formação de competências na sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

12.7 A DEMANDA DO MERCADO INTERNO brasileira influencia a formação de competências na sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

13. As questões a seguir são referentes à capacidade de resposta de sua empresa em relação ao ambiente externo local (brasileiro) :
13.1 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes estratégias de desenvolvimento de produtos e processos 

de acordo com as necessidades dos clientes

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

13.2 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes estratégias de desenvolvimento de produtos e processos 

de acordo com as políticas governamentais

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

13.3 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes estratégias de desenvolvimento de produtos e processos de

 acordo com a atuação da concorrência

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

13.4 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes estratégias de desenvolvimento de produtos e processos de acordo 

com as mudanças do mercado

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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14. Assinale o grau de influencia das instituições abaixo relacionadas no desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:
14.1 As instituições governamentais locais exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.2 Os clientes corporativos no país exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.3 As entidades de classe (sindicatos) exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.4 Os fornecedores instalados no país exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.5 As universidades ou institutos de pesquisa locais exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.6 As unidades de P&D de outras empresas locais exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.7 As empresas de engenharia locais exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária:

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.8 Os centros de capacitação profissional e assistência técnica exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

14.9 As das instituições de testes, ensaios e certificações exercem forte influencia no  desenvolvimento de produtos e processos da sua subsidiária

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

15. As afirmações abaixo referem-se a aquisição externa, ou seja, por meio de fornecedores de tecnologia para o desenvolvimento 

e implementação de produtos (bens ou serviços) e processos.
15.1 A aquisição externa de inovação em P&D tem tido papel importante nos últimos 3 anos

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

15.2 A aquisição de outros conhecimentos externos nos últimos 3 anos influenciou fortemente as atividades inovativas da empresa 

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

15.3 A aquisição de softwares realizada nos últimos 3 anosinfluenciou fortemente as atividades inovativas da empresa

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

15.4 A aquisição de máquinas e equipamentos realizada nos últimos 3 anos influenciou fortemente as atividades inovativas da empresa

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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Parte 5- Responsabilidade Social Empresarial DA SUBSIDIÁRIA 

16. As questões a seguir são relacionadas ao alinhamento estratégico entre matriz e subsidiaria:
16.1 Na subsidiária, todas as metas de responsabilidade social e ambiental estão ligadas as metas da corporação (matriz).

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

16.2 Os diretores da matriz consideram as questões sócio-ambientais como alta prioridade.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

16.3 A matriz possui uma clara missão estratégica que é comunicada e entendida por todos os colaboradores da subsidiária.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

16.4 Questões sócio-ambientais, políticas e procedimentos são incluídos no treinamento formal (internacional) dos empregados da organização.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

17. As questões a seguir são relacionadas ao engajamento com stakeholders:
17.1 A empresa sempre  busca soluções em parceria com seus stakeholders locais. 

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

17.2 Os principais stakeholders locais participam do planejamento de Responsabilidade Social Empresarial.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

17.3 A subsidiária conhece os objetivos de seus stakeholders locais

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

18. As questões a seguir são relacionadas à transferência reversa de conhecimento de responsabilidade social empresarial:
18.1 Sua subsidiária se diferencia das demais subsidiarias da corporação em razão de atividades relacionadas a responsabilidade social 

e/ou ambiental?

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

18.2 Sua subsidiária possui um papel de  liderança em projetos mundiais da corporação em virtude de alguma atividade relacionada 

à responsabilidade social e ou ambiental?

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

18.3 Sua subsidiaria desenvolve projetos relacionados à responsabilidade social e /ou ambiental, que são transferidos frequentemente para 

outras subsidiarias da corporação?

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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19 e seguintes. As questões a seguir são relacionadas às praticas de RSE:
19.19 Sua subsidiária  possui uma política formal de relacionamento com a comunidade, mantém comitês permanentes ou grupos de trabalho com 

a participação de lideranças locais para analisar e monitorar seus impactos.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.20 Sua subsidiária contribui com melhorias na infra-estrutura ou ambiente local que possam ser usufruídos pela comunidade 

(habitações, escolas, hospital, estrada etc.)

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.21 Sua subsidiária possui programas para empregar o maior número de moradores do local em que esta inserida, dando-lhes formação com 

o objetivo de aumentar os níveis de qualificação local. 

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.22 A política ambiental da subsidiaria é formal e de conhecimento de todos os empregados

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.23 Sua subsidiária dispõe de processos para mapeamento e análise sistêmica para melhoria da qualidade ambiental

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.24 Sua subsidiária estipula claramente metas para utilização e controle de recursos (energia renovável, água, resíduos, reciclagem,

 e preservação da biodiversidade)

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.25 A subsidiaria investe em P&D visando produtos mais sustentáveis

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.26 Os valores, princípios éticos da subsidiária e o desenvolvimento sustentável, são considerados dimensões importantes na concepção ou 

reformulação dos processos de produção e venda de seus produtos e/ou prestação de serviços

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.27 A subsidiaria investe em programas especiais com foco em saúde e segurança do consumidor/cliente

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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19.28 A subsidiaria possui estrutura que contempla um conselho administrativo ou consultivo e uma auditoria externa independente

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.29 A subsidiaria expõe publicamente os compromissos éticos

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.30 A subsidiaria possui uma política de valorização da diversidade e não discriminação que derivam em processos formais para processos 

de seleção, treinamento, denuncia e promoção

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.31 A subsidiaria possui um canal de comunicação consolidado com os sindicatos, mantendo-os informados e fornecendo-lhes dados financeiros 

e relativos a objetivos que afetam os empregados para subsidiar a discussão

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.32 A subsidiaria possui programas de benefícios satisfatórios para todos os empregados

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.33 Ao desenvolver ou aperfeiçoar modelos de negócios a empresa leva em conta, desde a concepção, os princípios de sustentabilidade 

ambiental e social e as oportunidades a ela relacionadas.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.34 A subsidiária possui um programa para gerenciamento de riscos e crises financeiras

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.35 A subsidiária elabora um plano de negócios detalhado para cada novo produto ou negócio

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.36 A subsidiária possui canal aberto com consumidores

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.37 A subsidiária participa (com papel de liderança) freqüentemente de reuniões com o governo para discutir as praticas de RSE.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.38 A subsidiária possui um canal aberto com a mídia, compartilhando informações sobre o desenvolvimento de praticas de RSE 

e seus impactos.

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente

19.39 Os valores e códigos de conduta da empresa contemplam a RSE?

5 Concordo Totalmente

4 Concorda em parte

3 Nem discorda nem concorda

2 Discorda em parte

1 Discordo Totalmente
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APÊNDICE C 

 

Carta de apresentação enviada às empresas para participação do questionário: 

 

 “Este questionário faz parte do projeto “EXTRAPOLANDO OS LIMITES DE 

CENTROS DE EXCELÊNCIA EM SUBSIDIÁRIAS ESTRANGEIRAS DE EMPRESAS 

MULTINACIONAIS”, o qual está em desenvolvimento pela Equipe de Estratégia em Gestão 

Internacional do Programa de Mestrado da ESPM – PMGI. 

 O objetivo deste projeto de pesquisa consiste principalmente no 

desenvolvimento de Centros de Excelência. As questões foram preparadas para avaliar os 

principais aspectos relacionados ao processo de gestão destas multinacionais. A experiência que 

sua empresa já acumulou pode trazer importantes contribuições para um melhor entendimento 

desta questão. 

 Todas as empresas multinacionais do setor automobilístico estão sendo 

convidadas para contribuir para este estudo. As empresas participantes serão automaticamente 

incluídas na lista daqueles que receberão os resultados consolidados da pesquisa e convidadas a 

participar do workshop de divulgação e discussão dos resultados. Sabemos quão precioso é o 

seu tempo e antecipadamente agradecemos a sua contribuição. Todos os dados serão tratados de 

maneira estritamente confidencial. Para tanto, os resultados da pesquisa serão apresentados 

somente de forma agregada, ou seja, nenhuma empresa será identificada nos resultados da 

pesquisa”.  

 

Coordenador da pesquisa: 

 

       Prof. Dr. Marcos Amatucci 

       PMGI/ESPM-SP 

                                             Tel: 5085-6674 

   Email:marcosamatucci@espm.br  
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APÊNDICE D 

 

Conforme discutido no Protocolo de Pesquisa (3.10),  o resultado apresentado no 

trabalho gerou um novo questionamento para buscar outras evidências que pudessem contribuir 

para esta análise e não apenas limitá-la em função do R². Assim, buscou-se analisar a regressão 

com variáveis não agrupadas por fatores, conforme segue. Neste caso, todos os resultados que 

seguem foram denominados de Modelo 2. 

 Primeiramente, com base nos resultados da Tabela 1, o Modelo 2 é significativo 

com probabilidade de 0,0000 de não ser válido  (HAIR Jr et al., 2005). 

 

Tabela 1: Resultados – Modelo 2 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados 

 

Ademais, o teste F do Modelo 2 confirma que a relação é estatisicamente 

significativa. Neste caso, a partir dos critérios sugeridos por Fávero et al. (2009), o coeficiente 

(R²) apresentou um resultado aceitável de 0,38, ou seja, > que 0.3 (HAIR Jr et al., 2005).   

Analisando-se o SQTotal  = SQR + SQU, constata-se que  1405.14286  = 

544.961564  + 860.181293 (residual). Considera-se, assim, que com 95% de intervalo de 

confiança entre -2 e +2, os erros estão normalmente distribuídos, conforme os resultados das 

Tabela 15. (HAIR Jr. et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Sum of Squares d Mean of Squares Number of. Obs.= 91

Modelo 544.961564 9 60.5512849 F(  9,    81) = 5.7

Residual 860.181293 81 10.6195221 Prob > F      = 0.0000

Total 1405.14286 90 15.6126984 R-squared     = 0.3878

Adj R-squared = 0.3198

Root MSE      = 3.2588
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  Tabela 2: Resultados do Modelo 2 - Variáveis 

 
  Fonte: o autor, com base nos resultados 

 

 

De forma a interpretar  as estatísticas consideradas significantes, observa-se o p-

valor a partir da Tabela 2. Sendo assim, destacam-se as variáveis com um nível de significância 

abaixo de 0.05 (95%), referentes ao P>|t|.   

Para  Anderson et al. (2007), caso o teste F exiba significância, sugere-se que o teste 

t seja usado para determinar se “cada uma das variáveis independentes individuais é 

significativa”. Neste caso, constata-se que as variáveis significativas são as seguintes:  

 

P9_4: O relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação da sua 

subsidiária referente ao DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, tendo P>|t| = 0.003 ;  

P11_8: Realizamos várias inovações que  reduziram os custos de produção ou dos 

serviços prestados, com P>|t| = 0.002 ;  

P12_7: A DEMANDA DO MERCADO INTERNO brasileira influencia a formação 

de competências na sua subsidiária, tendo P>|t| = 0.01 ;  

P15_2: A aquisição de outros conhecimentos externos nos últimos 3 anos 

influenciou fortemente as atividades inovativas da empresa, com P>|t| = 0.003. 

 

Além do teste t, segundo Anderson et al. (2007), deve-se analisar os coeficientes da 

regressão aplicados a cada variável. Neste caso, as variáveis independentes com coeficientes 

maiores, sugerem maior contribuição para a formação de COEs. Por esta análise, considerando-

se o peso dos coeficientes destas variáveis acima citadas, constata-se que as variáveis que estão 

associadas às atividades ligadas à inovação e à aquisição de tecnologia têm maior relevância. 

Destacam-se as variáveis P11_8 e P15_2 por tais características. 

Relação com os Construtos Variáveis Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf . Interval]

Rede de Negócios P9_1 0.6125              0.39275  1.56000     0.12300  (0.16892)   1.39398     

Rede Técnica P9_4 1.0111              0.33056  3.06000     0.00300  0.35333    1.66877     

Inovação P11_1 0.6252              0.40040  1.56000     0.12200  (0.17148)   1.42186     

Inovação P11_4 (1.0945)             0.46032  (2.38000)    0.02000  (2.01037)   (0.17858)   

Inovação P11_8 1.2509              0.39882  3.14000     0.00200  0.45736    2.04441     

Contexto Negócios P12_1 (0.6453)             0.37396  (1.73000)    0.08800  (1.38936)   0.09877     

Contexto Negócios P12_7 0.9787              0.36862  2.65000     0.01000  0.24521    1.71211     

Aquisição de Tecnologia P15_2 1.0535              0.34850  3.02000     0.00300  0.36008    1.74690     

Aquisição de Tecnologia P15_4 (0.5713)             0.35375  (1.61000)    0.11000  (1.27515)   0.13255     

_cons (3.5559)             2.63423  (1.35000)    0.18100  (8.79716)   1.68542     
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Em seguida, destaca-se a variável P9_4 (relacionada com a Rede Técnica), 

condizente com o fato de que “o relacionamento com os parceiros tem causado forte adaptação 

da subsidiária com respeito ao desenvolvimento de produtos”, pressuposto também com 

respaldo nos estudos referentes a COEs (FROST, BIRKINSHAW, ENSIGN, 2002).  Ainda 

com respeito a esta variável, o resultado corrobora com os resultados apurados em outro estudo, 

que utilizou a técnica de equação estrutural para avaliar a importância e a inserção na rede 

técnica (COSTA, BORINI, AMATUCCI, 2012). Segundo estes autores, esta constatação a 

respeito “do intercâmbio de expertises e conhecimento” “encontra respaldo no estudo 

desenvolvido por Asmussen, Pedersen e Dhanaraj (2009). Este estudo mostrou que um forte 

ambiente técnico propicia o desenvolvimento de fortes competências, o que reforça a 

importância da inserção das subsidiárias em redes técnicas” (COSTA, BORINI, AMATUCCI, 

2012). Tal constatação reforça mais uma vez o próprio conceito de COEs, caracterizado entre 

vários aspectos por fortes competências dispersas entre as empresas e a rede em que estão 

inseridas (FROST, BIRKINSHAW, ENSIGN, 2002). 

A variável P15_2, associada à tecnologia, mostrou que a aquisição de outros 

conhecimentos externos nos últimos 3 anos influenciou fortemente as atividades inovativas da 

empresa. Tal resultado reforça a relevância ligada à inovação. A aquisição de competências 

tecnológicas tem sido teórica e empiricamente verificada sob a ótica da competitividade para as 

EMNs (PEARCE, 1994; ASAKAWA, 2001). Como fora discutido no referencial teórico, as 

decisões a respeito da aquisição de tecnologia têm tradicionalmente dirigido a escolha das 

multinacionais, seja para o uso interno relacionado à tecnologia ou a partir dos recursos com 

base em fontes externas (MURRAY et al., 1995).  

Alguns autores argumentam que em função da competitividade e consequentes 

impactos no ambiente tecnológico competitivo global, as competências ligadas à P&D têm 

passado por um processo de internacionalização, havendo novas perspectivas para o 

gerenciamento internacional de tecnologia (CHATTERJI, 1996; PENG; WANG, 2000).   

Por fim, a variável P12_7, ligada ao Contexto de Negócios, sugere a contribuição 

para a formação de COEs particularmente com respeito à DEMANDA DO MERCADO 

INTERNO, pressuposto principalmente suportado por Porter (1990).   

Em contrapartida, com base nos resultados do Modelo 2 aplicado, constata-se que 

houve uma variável, que apesar do P>|t| aceitável, apresentou coeficiente negativo, conforme 

segue: 
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Na P_11.4), “realizamos várias inovações que  ampliaram a participação da 

empresa no mercado”, apesar de um P>|t| de 0.02, que poderia ser aceito de acordo com o teste 

t, a variável apresenta um coeficiente negativo de -1.094474, sugerindo que tenha menos 

importância para a formação de COEs. 

Considerando-se  os resultados da Tabela 3, o VIF está abaixo de 5 para todas as 

variáveis (VASCONCELLOS; ALVES, 2000; KENNEDY, 2003 ; WOOLDRIDGE, 2003; 

GUJARATI, 2006). 

 

Tabela 3: VIF (Modelo 2) 

 
  Fonte: o autor, com base nos resultados 

 

 Apesar de tais evidências encontradas no Modelo 2, a limitação destas últimas 

análises refere-se ao fato de que os resultados não derivam dos construtos e sim de variáveis, 

remetendo à possibilidade de incorrer em Common Method Variance (CMV) ou Common 

Method Bias,  conforme Meade et al. (2007).   

 

Com base nesta discussão, o Modelo 2 sugere que (Figura 3). 

Variável VIF 1/VIF  

P11_4 1.74 0.576129

P11_1 1.70 0.587847

P11_8 1.51 0.661119

P12_1 1.46 0.683908

P15_4 1.46 0.685709

P15_2 1.4 0.713089

P9_4 1.24 0.804856

P12_7 1.21 0.825032

P9_1 1.05 0.954138

Mean VIF 1.42
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Figura 1: Resultado das variáveis do Modelo 2 

Fonte: o autor, com base nos resultados do Modelo 2 

 

CENTROS DE 
EXCELÊNCIA

INOVAÇÃO

H1

CONTEXTO DE
NEGÓCIOS

AQUISIÇÃO DE
TECNOLOGIA

H3 

H4 

H5 

Q. 11.8
Q.15.2

Q 12.7     

Q 9.4                

REDE
TÉCNICA

Q 7.1      7.2       7.3       7.4      7.5         7.6 


