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RESUMO 

A História do automóvel no Brasil teve início por volta de 1890, quando o primeiro 

veículo importado da Europa, desembarca em solo nacional. A partir de então, o 

automóvel que desde do início tem uma relação de amor e ódio com a população, 

vai ganhando espaço e a indústria automobilística crescendo em importância para o 

desenvolvimento industrial desse país. Desde os anos de 1950, quando o governo 

inicia o processo de desenvolvimento de uma indústria automobilística 

genuinamente brasileira, diversos ajustes tiveram de ser feitos para que isso pudesse 

acontecer. Em paralelo ao desenvolvimento da indústria automobilística, 

desenvolvia-se a indústria de autopeças. No início, todas as peças eram importas da 

Europa e dos EUA, até o momento em que uma indústria nacional de autopeças se 

desenvolve. A indústria nacional de autopeças é formada por fornecedores de 

autopeças originais e independentes. Os primeiros abastecem as montadoras de 

automóveis, e os últimos o mercado de reposição. A investigação se inicia na 

história da indústria automobilística, se desenvolve pelas características do mercado 

de reposição e o relacionamento dos fornecedores com as montadoras encerra-se 

com um estudo de caso múltiplo, com 4 fabricantes de autopeças originais e 

independentes. O método de pesquisa utilizado no presente estudo é o estudo de 

caso múltiplo e exploratório. A principal contribuição do estudo foi acrescentar o 

fornecedor de autopeças independente, nas estruturas de cadeia de suprimento da 

indústria automobilística apresentados por Bedê (1996) e Scavarda e Hamacher 

(2011). 

Palavras-chave: Indústria automobilística. Autopeças. Mercado de reposição. 

Vazio-Institucional. 
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ABSTRACT 

The history of the automobile in Brazil began around 1890, when the first vehicle 

imported from Europe, landed on home soil. From then on, the car that from the 

beginning has a relationship of love and hate with the population, is gaining space 

and the auto industry growing in importance for the industrial development of this 

country. Since the 1950s, when the government begins the process of developing a 

genuinely Brazilian automobile industry, several adjustments had to be made for this 

to happen. In parallel to the development of the automotive industry, developed to 

the auto parts industry. In the beginning, all the pieces were imported from Europe 

and the US, to the time when a national auto parts industry develops. The national 

automotive industry consists of original and independent auto parts suppliers. The 

first supply the car manufacturers and the last the aftermarket. The investigation 

begins in automotive History it is developed by aftermarket features and the 

relationship of suppliers to automakers ends with a multiple case study, that 

investigates 4 original and independent parts manufacturers. The research method 

used in this study is the study of multiple case study. The main contribution of the 

study was to add the independent auto parts supplier in the supply chain structures 

of the automotive industry presented by Bede (1996) and Scavarda and Hamacher 

(2011). 

Keywords: Automobile industry. Auto parts. Aftermarket. Institutional Voids. 
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1.0 Introdução  

Mercado de reposição se refere a atividades associadas com os produtos (peças de 

reposição) e com serviços (serviços mecânicos) após a venda desse produto. Fazem 

parte do mercado de reposição da indústria automobilística os fornecedores de peças 

originais, original equipment manufacturer (OEM), que são fornecedores autorizados 

pelas montadoras à fornecer peças para o mercado de reposição e os fabricantes 

independentes, independente equipment manufacturer (IEM), que também fornecem 

peças para o mercado de reposição, entretanto não são autorizados pelas montadoras a 

fazer (SUBRAMONIAM; HUISINGH; CHINNAM, 2009). 

O mercado de peças de reposição é um dos mais atrativos, o segmento movimenta mais 

de U$ 400 bilhões por ano nos EUA. Esse mercado inclui desde a troca de toners e 

cartuchos de impressoras até peças de reposição para motores de navios de cruzeiro. A 

venda desses itens compõe uma parte importante da lucratividade de empresas 

produtoras de bens duráveis. De fato, a maior parte das empresas que estão na lista 

fortune 100 são dependentes do no mercado de reposição para até 40% de seus lucros 

(GALLAGHER; MITCHKE; ROGERS, 2005). 

Entretanto, essa atratividade do mercado de reposição atrai competidores de todos os 

lugares, que oferecem produtos similares a um custo mais atrativo para o consumidor 

final. Estes, são chamados fornecedores de peças de reposição independentes (IEM), 

muitos deles originários de países emergentes, principalmente da Ásia. O maior desafio 

para os OEM é oferecer o produto original a um preço competitivo no mercado de 

reposição (GALLAGHER; MITCHKE; ROGERS, 2005). 

Geralmente empresas OEM não percebem que eles possuem um grande diferencial, e 

podem utilizar isso para competir com IEM de baixo custo. OEM possuem um melhor 

relacionamento com sua rede de clientes, em sistema de distribuição mais eficiente, 

melhores recursos de engenharia, suporte técnico mais avançado e um controle de 

qualidade superior. Por outro lado, o IEM lança mão de seus conhecimentos de 

mercado, geralmente são empresas locais, com décadas de experiência e conhecimento 

do consumidor.  

Existe também a relação de preço, geralmente o produto do OEM é 

inquestionavelmente de qualidade superior em relação ao do IEM, entretanto, o 
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consumidor pode estar em busca de preço, e não tão preocupado com qualidade. O 

OEM assume um alto custo de investimento ao lançar um novo produto, enquanto que o 

IEM apenas observa, ele é oportunista, investe naquele produto que o mercado já 

aceitou, ele sabe que não vai ter risco. O estudo de caso apresenta evidencias de que 

concorrer somente por preço no mercado de reposição, pode não ser a melhor estratégia 

para o OEM. 

A literatura sobre a indústria automobilística é vasta, entretanto, pouco ou quase nada se 

falou a respeito do mercado de reposição e em especial a respeito dos fornecedores de 

autopeças independentes, aqueles que não fazem parte da cadeia de suprimento da 

indústria automobilística, mas que compõem uma parte importante da indústria 

automobilística brasileira. 

1.1 Problema de pesquisa 

A indústria de autopeças no Brasil passou por muitas mudanças durante a década de 

1990, decorrentes de novos padrões de concorrência estabelecidos pela indústria 

mundial (COSTA; QUEIROZ, 2000). A indústria brasileira de autopeças é composta 

por um grande número de fabricantes sendo eles pequenas e médias empresas. O setor 

de autopeças no Brasil esta dividido em quatro segmentos distintos: O primeiro é 

formado pelas montadoras com subsidiárias no Brasil; o segundo por revendedores de 

peças de reposição originais, ou com marca registrada; o terceiro o de fornecedores 

independentes, que fornecem produtos sem marca registrada; e o quarto e último o de 

importadores (FERREIRA; MARTINS; MOREIRA, 2012). 

As mudanças na indústria automobilísticas estão relacionadas principalmente com seu 

modelo de produção e consequente relação com os fornecedores. Essas mudanças 

incluem uma redução do número de fornecedores, participação dos fornecedores no 

desenvolvimento de produtos, contratos de fornecimento com prazos mais longos, os 

fornecedores passam a ser organizados em uma pirâmide hierárquica. A literatura 

aponta para uma insatisfação do ponto de vista do fornecedor em relação ao comprador. 

Devido ao modelo de produção enxuto incorporado pela indústria e em particular pela 

indústria automobilística, os fornecedores vendem seus produtos a valores quase 

impraticáveis, a custa de garantir a rentabilidade dos compradores (ARKADER, 1999). 

Além de impor baixos preços de compra peças e componentes automobilísticos sobre os 

fornecedores, os compradores também controlam o mercado de reposição através de 
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suas redes de concessionárias (MAXTON; WORMALD, 2004). Tais pressões exercidas 

pelas empresas montadoras de veículos sobre seus fornecedores e uma aparente relação 

injusta de controle do mercado de reposição, pode fomentar o crescimento da 

informalidade no setor de autopeças. Fornecedores insatisfeitos com as espremidas 

margens de lucro, não vêm alternativa senão fornecer para o mercado informal, sem 

marca registrada. E aqueles fabricantes que não fazem parte da cadeia, preferem se 

manter fora, e se manter no mercado informal ou independente.  

O que acontece depois que o carro é vendido para o consumidor final? Isso é chamado 

de downstream ou em tradução direta, rio abaixo. Mesmo que os consumidores pensem 

que a aquisição do veículo será o seu maior custo, isso não verdade. Segundo afirmam 

Maxton e Warmald (2004, p. 164) o setor de downstream é responsável pelo maior 

custo em se adquirir um veículo automotivo e é também considerado a parte mais 

lucrativa da indústria. Estamos falando do mercado de peças de reposição, não levando 

em consideração o mercado de combustíveis.  

O mercado de peças de reposição é considerado a cereja do bolo de qualquer indústria, 

entretanto ele vem sendo negligenciado e mal documentado. (MAXTOM; WARMALD, 

2004, p. 174). Segundo os autores mais de 75% de toda a produção de peças de 

reposição é feita por produtores independentes IEM, e apenas 20 a 25% por OEM.  

Essa afirmação propõe uma questão de pesquisa, como os produtores de peças originais 

concorrem com os produtores de peças independentes no competitivo mercado de peças 

de reposição da indústria automobilística? 

1.2 Objetivo principal 

O estudo caso de pretende investigar com relação ao fabricante de autopeças 

independente (IEM), ou seja, aquele que não participa da cadeia de fornecimento da 

indústria automobilística, se seu objetivo de negócio contempla um dia fazer parte dessa 

cadeia. Se sim, como pretendem alcançar tal objetivo. 

1.3 Objetivos secundários 

a) Investigar se os fabricantes independentes objetivam entrar na cadeia de 

fornecimento; Investigar se os fabricantes independentes não objetivam entrar na 

cadeia; Investigar se parte dos fabricantes independentes objetivam participar da cadeia. 
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b) As montadoras pressionam os preços dos OEMs para baixo. Por que então os OEMs 

se submetem a tais pressões. Se estar presente dentro e fora da cadeia é a posição ideal, 

quais são as barreiras para o fornecedor estar presente nas duas? 

c) Investigar se existe interferência institucional como padrões de qualidade Inmetro, e 

se essas interferências podem ser barreiras para que os independentes entrem na cadeia 

de suprimento? 

1.4 Pressupostos 

Tabela 1: Pressupostos  

 Pressupostos 

1 O baixo preço das peças e componentes automobilísticos oferecidos pela 

indústria de autopeças de reposição independente, favorece seu fortalecimento 

em comparação com a indústria original. 

2 A indústria de autopeças original não é capaz de atender a demanda de peças e 

componentes de reposição. 

2a. A fiscalização insuficiente por parte do Estado fortalece a indústria de autopeças 

independente. 

3 A indústria independente foi menos atingida pela desnacionalização da indústria 

de autopeças causada pela abertura de mercado de 1990.  

3a. Devido a isso, estar presente na indústria de autopeças independente, pode ser 

um mecanismo de defesa para o fornecedor de peças originais (sistemista). 

Fonte: Elaborado pelo autor  

1.5 Justificativa 

O estudo esta lastreado por uma justificativa econômica, nesse capítulo são 

apresentados dados que demonstram a importância da indústria de autopeças, e 

especificamente do fornecimento de peças de reposição. O advento da globalização 

proporcionou aos produtores de manufaturados em todo mundo maior facilidade a 

outros mercados devido ao fenômeno de democratização da informação ao mesmo 

tempo que, os participantes do jogo internacional de negócios encontraram formas de 

centralizar sua produção e alcançar escala de produção que os alavancasse ao nível dos 

competidores globais (GRAMS et al., 2013). Tal fenômeno, segundo os autores, afetou 

a estrutura de algumas indústrias, inclusive a indústria automobilística.  No Brasil não 

foi diferente, com uma indústria automobilística avançada e uma cadeia de fornecedores 
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bem estruturada, o país se tornou destino obrigatório para grandes competidores, líderes 

em seus segmentos se sentiram atraídos em montar uma subsidiária na maior economia 

da América Latina (GRAMS et al., 2013). Um grande número de montadoras como; 

Renault, PSA-Peugeot/Citroen, Honda, Kia, Audi, Landhover, atraídas não só pela boa 

estrutura de fornecedores e oferta de mão de obra qualificada, mas também pelo 

tamanho do mercado atual e potencial de crescimento no médio prazo, realizaram 

investimentos direto estrangeiro (IDE) no país (GRAMS et al., 2013).  

Conforme pode ser notado no relatório da indústria, Tabela 2, o setor automobilístico 

representa uma parcela significativa do PIB de toda a indústria brasileira, desde o ano 

de 2009, o setor representa mais de 18% de tudo o que é gerado em toda a indústria no 

Brasil (ANFAVEA, 2013). 

Tabela 2: Faturamento e participação no produto interno bruto indústria 2002/2012 

 Faturamento Líquido Milhões de US$ Participação % no PIB Industrial 

Ano Autoveículos Máquinas Agrícolas Total   

2002 43.402 5.931 49.332 12,90% 

2003 42.039 6.396 48.435 12,50% 

2004 52.009 9.006 61.015 14,60% 

2005 56.113 6.443 62.576 14,60% 

2006 60.110 6.091 66.200 15,10% 

2007 71.715 8.066 79.782 17,30% 

2008 76.245 9.205 85.451 17,80% 

2009 77.269 7.314 84.633 18,70% 

2010 86.066 9.719 95.785 19,20% 

2011 84.980 10.749 95.730 18,90% 

2012 83.676 10.301 93.977 18,70% 

Fonte: ANFAVEA – Anuário da Indústria Automobilística Brasileira (2013) 

A partir de 1990, quando o então presidente Fernando Collor de Melo colocou em vigor 

políticas de abertura de Mercado no Brasil, a indústria de automóvel escalou alguns 

degraus importantes em sua ascensão no competitivo mercado internacional (GRAMS 

et al., 2013). Segundo argumenta Salerno et al., (2002), o processo de se tornar 

competitivo no ambiente internacional é intenso e rigoroso e praticamente impossível 

para países com economia fechada e em desenvolvimento, o Brasil se beneficiou das 

políticas de abertura de Mercado, não fosse isso, dificilmente a indústria automobilística 

brasileira teria conseguido alcançar o status de competidor global. Com o fortalecimento 

da indústria automobilística nacional, se fortalecem também as cadeias de fornecimento. 
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Tabela 3 Faturamento e investimento da indústria de autopeças 2002/2012 

Faturamento  Investimento 

Ano Total Distribuição percentual por destino  Total Participação 

em % sobre 

o 

faturamento 
Indústria 

Automobilística 

Mercado de 

Reposição 

Exportaçõe

s 

Outros 

Fabricantes 
 

2002 11.309 54,9 15,5 23,1 6,5  260 2,3 

2003 13.330 55,6 14,3 23,5 6,6  532 4 

2004 18.548 58,5 13,4 20,9 7,2  843 4,5 

2005 25.263 61,7 12,3 18,7 7,3  1.413 5,6 

2006 28.548 61,5 12 19 7,5  1.300 4,6 

2007 35.064 65,8 13,6 13,1 7,5  1.385 3,9 

2008 40.992 66,3 13,2 12 8,5  2.104 5,1 

2009 37.895 68,8 14,3 9,3 7,6  631 1,7 

2010 49.767 70,5 14,6 7,5 7,3  2.156 4,3 

2011 54.512 70,8 14,7 8,4 6,1  2.418 4,4 

2012 41.818 69,3 14,7 8,6 7,4  1.891 4,5 

Fonte: ANFAVEA – Anuário da Indústria Automobilística Brasileira (2013). 

Conforme pode ser observado na Tabela 3, de 2002 até 20012, o desempenho das 

exportações de autopeças brasileiras, apresenta uma diminuição considerável, o volume 

de exportações que no ano de 2002 representava mais de 20% da participação no total 

de vendas do setor, decresce para pouco mais de 8,5% em 2012. No entanto, pode-se 

observar um aumento no decorrer dos anos, com exceção do ano de 2009, no volume de 

investimento na indústria automobilística e em particular no setor de autopeças. 

Tabela 4 Desempenho do setor de autopeças 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Faturamento   

Valor em moeda corrente (R$ Milhões) 33.176 40.938 54.254 61.464 62.121 68.283 75.171 75.668 86.387 91.264 81.715 

Valor em dólares (US$ Milhões) 11.309 13.330 18.548 25.263 28.548 35.064 40.992 37.895 49.767 54.512 41.818 

Fonte: SINDIPEÇAS – Desempenho do setor de autopeças (2013) 

O setor de autopeças é fundamental para o bom desempenho de toda a indústria 

automobilística de um país, ele é da maior importância para a produção automotiva da 

indústria (SINDIPEÇAS, 2013). A Tabela 4 apresenta o faturamento do setor de 

autopeças a partir dos anos de 2002, é possível notar um considerável crescimento no 

volume total de vendas até o ano de 2011, com uma queda em 2012. 
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Tabela 5 Distribuição percentual por destino da produção brasileira de autopeças 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Distribuição percentual por destino 

Montadoras 54,9 55,6 58,5 61,7 61,5 65,8 66,3 68,8 70,5 70,8 69,3 

Reposição/Aftermarket 15,5 14,3 13,4 12,3 12 13,6 13,2 14,3 14,6 14,7 14,7 

Exportações 23,1 23,5 20,9 18,7 19 13,1 12 9,3 7,5 8,4 8,6 

Intrassetorial 6,5 6,6 7,2 7,3 7,5 7,5 8,5 7,6 7,3 6,1 7,4 

Fonte: SINDIPEÇAS – Desempenho do setor de autopeças (2013) 

Do total da produção de autopeças da indústria brasileira, em 2012, 8,6% é o percentual 

da produção destinado ao mercado externo, esse número era mais significativo até o ano 

de 2004, onde mais de 20% do total da produção de autopeças era destinado a 

exportações. O mercado internacional é uma parte muito importante para o setor de 

autopeças brasileiro, conforme pode ser observado na Tabela 5. Dessa forma, seria 

interessante saber qual o destino das exportações brasileiras de autopeças. 

1.6 Estrutura da dissertação 

Para melhor execução do problema de pesquisa, o presente estudo foi dividido em 6 

capítulos. No primeiro capítulo, foi evidenciada a justificativa de se pesquisar o 

mercado de peças de reposição de autopeças, visando a explicar como estão os estudos 

acadêmicos e práticos com relação a essas temáticas. Juntamente foi apresentado e 

justificado o problema de pesquisa.  

No segundo capitulo foi feito uma revisão de artigos, livros e outras publicações, sobre 

a história da indústria automobilística e o setor de autopeças no Brasil, desde os 

primeiros automóveis a serem importados, a implantação do sistema de importação e 

produção CKD e, a transição para o SKD. Posteriormente, capítulo irá abordar os anos 

90 e seus efeitos sobre a indústria automobilística e de autopeças, por fim, ira abordar a 

entrada do Brasil para o competitivo mercado global. 

O terceiro capitulo irá abordar a complexidade da cadeia de suprimentos da indústria 

automobilística. O capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre a indústria 

brasileira de autopeças, suas características e o mercado de reposição. Nesse capítulo é 

introduzido o conceito de autopeças independente, faz a diferenciação de independente 

para pirata. O capítulo faz uma revisão da literatura sobre o tema vazios institucionais e 

mercados emergentes. Ele trata de questões como falta de informação e transparência, 

como empresas e consumidores atuam em um mercado que por um lado o vendedor tem 

dificuldades de expor a qualidade do seu produto, por outro o consumidor não consegue 
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saber se o produto realmente é de qualidade ou não. Nesse mercado, geralmente, 

produtos de menor qualidade são vendidos a preços de produtos originais e produtos 

originais são forçados a ser vendidos por preços ainda maiores para que possam se 

diferenciar da concorrência desleal.  

O quarto capítulo apresenta detalhadamente os procedimentos metodológicos, nesse 

capítulo é apresentado o desenho da pesquisa, incluindo detalhes importantes sobre o 

delineamento inicial da mesma, sobre a construção dos instrumentos de coleta de dados, 

descrevendo a seleção do público-alvo e a escolha dos métodos de análise.  

Após a construção do capítulo de métodos, foi construído o quinto capítulo, no qual foi 

descrita a análise dos dados qualitativos coletados na pesquisa de campo. Este capítulo 

apresenta a fase exploratória da pesquisa: os 4 casos; a fase descritiva; a análise de 

conteúdo dos 4 casos pesquisados e análise comparativa dos casos.  

E por último o sexto capítulo, com as considerações finais dos achados da pesquisa. 

Nessa última seção, além das recomendações de trabalhos futuros, são elencadas as 

principais limitações e contribuições do estudo. 
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2.0 Indústria Automobilística no Brasil 

2.1 Período até os anos 50 

No início do século XX no Brasil, se uma pessoa quisesse adquirir um automóvel isso 

só seria possível por meio da importação, essa era uma atividade geralmente comandada 

por agentes importadores, que no início, ainda não eram distribuidores, pessoas de 

elevado status social, que emprestavam sua imagem para o ainda incipiente mercado 

que estava surgindo no país. Essas pessoas recebiam pedidos de novos produtos, 

organizavam a entrega da documentação necessária para a importação e entregavam o 

automóvel quando fosse possível (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). O primeiro 

automóvel a rodar em solo brasileiro foi um Peugeot importado por Alberto Santos 

Dumont no ano de 1891(METAL LEVE, 2000). 

No final da década de 1910 os primeiros fabricantes de veículos automotores iniciaram 

suas operações em território brasileiro. As primeiras montadoras a se instalarem no 

Brasil foram Ford Motors no ano de 1919, seguida da General Motors em 1925 e a 

International Harvester em 1926 (ANFAVEA, 2013; AMATUCCI et al., 2009). Nesse 

período a indústria nacional era altamente dependente de peças e componentes 

importados, a substituição por fornecedores nacionais aconteceu de forma lenta e 

gradativa (AMATUCCI et al., 2009). 

Nesse período, não existia no país uma cadeia de fornecimento da indústria 

automobilística, o único elo da cadeia presente no Brasil era o cliente final, todos os 

outros, estavam na Europa ou Estados Unidos da América (EUA). No período de 1920 e 

1930, o país já se mostrava como um atraente mercado potencial para os produtores de 

automóveis (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). No entanto, a limitação tecnológica 

da indústria nacional impedia as montadoras de produzirem seus automóveis com total 

autonomia, algumas delas decidiram instalar no país um sistema produtivo chamado de 

completely knocked down  (CKD), que significa completamente desmontado. Nesse 

sistema, o automóvel era importado completamente desmontado, e ao chegar ao país era 

montado em uma linha de montagem. As empresas que adotaram o sistema de produção 

CKD se tornaram verdadeiras montadoras, já que nada era fabricado no país, a parte do 

processo de produção executada por elas, era apenas a montagem do veículo 

(AMATUCCI et al, 2009; SCAVARDA; HAMACHER, 2001; SHAPIRO, 1991, 1997). 

Segundo a FENABRAVE (1998), a implantação do sistema CKD no país acarretou nas 

seguintes consequências:  
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a) Maior oferta de veículos leves e caminhões leves; 

b) Implantação das bases para produção nacional de veículos leves, caminhões, 

furgões e ônibus; 

c) Desenvolvimento das condições necessárias na década de 30, para o futuro 

desenvolvimento da indústria nacional de autopeças; 

d) Desenvolvimento e qualificação da mão de obra, criando condições para que 

agentes pudessem prestar serviços de qualidade e assistência técnica; 

e) Montadoras receberam estímulo para a criação de suas redes de distribuição 

próprias. 

Segundo Scavarda e Hamacher (20012), com a abertura das concessionárias pelas 

montadoras, foi criado um novo sistema de relacionamento entre fabricantes e 

distribuidores. As concessionárias receberam das montadoras o direito de comercializar 

seus produtos e de operar oficinas de assistência técnica. Nesse momento o país recebeu 

diversas empresas de suprimento da indústria automobilística o que favoreceu a entrada 

de várias montadoras de veículos e a abertura de mais concessionárias para distribuição 

dos automóveis.  

O surgimento de duas empresas nos anos 40, a Companhia Nacional Siderúrgica (CSN) 

e a Fábrica Nacional de Motores (FNM), pode ser considerado um marco fundamental 

para o desenvolvimento da indústria automobilística no final da década de 50 

(SCAVARDA; HAMACHER, 2001). O país passa a ter capacidade de produção de 

motores, incialmente para caminhões e algumas peças já poderiam ser fabricadas pelas 

novas empresas.  

Não só o sistema CKD era altamente atrativo para as montadoras multinacionais, mas 

também não existia nesse período no Brasil uma cadeia de suprimentos capaz de 

abastecer a nova indústria automobilística que estava por emergir. Nessa época as 

empresas que operavam no sistema CKD importavam o kit para montagem do veículo 

de suas empresas matrizes, até que surgissem condições para o fornecimento local de 

peças e componentes (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). Mesmo com essa alta 

dependência de fornecedores estrangeiros, o aumento do número de veículos em 

circulação no país causou uma aceleração no desenvolvimento do setor de peças de 

reposição (METAL LEVE, 2000). 
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A entrada das multinacionais e sua total dependência por peças e componentes 

importados, adicionado ao potencial mercado em expansão alavancou o surgimento dos 

primeiros fabricantes de autopeças nacionais (ADDIS, 1997). Na sua maioria eram 

marceneiros e mecânicos, pessoas criativas no entanto pouco habilidosos com veículos 

importados. Foram eles que iniciaram a fabricação artesanal de peças e componentes a 

principio apenas para atender o mercado de reposição (METAL LEVE, 2000; 

SENHORAS; DIAS, 2007).  

O setor de fabricação de autopeças no Brasil tem origem na virada do século XX 

(METAL LEVE, 2000). Essas novas empresas fornecedoras de autopeças atendiam o 

mercado com produtos de baixa complexidade como velas de motor, bateria de chumbo 

ácido, amortecedores que nada mais eram do que adaptações feitas em molas de carroça 

(METAL LEVE, 2000; SCAVARDA; HAMACHER, 2001), sendo que as peças e 

componentes mais complexas eram todos importados pelos fabricantes de seus países de 

origem (SAVOY, 2014). Conseguir peças de reposição para os veículos importados 

nessa época tratava-se de uma missão quase impossível (METAL LEVE, 2000). 

O mercado automobilístico brasileiro sofreu gravemente com os efeitos da quebra da 

bolsa de Nova Iorque e com a crise do café brasileira (ANFAVEA, 2013). Com a crise 

financeira mundial instalada, o número de veículos no Brasil despencou, se em 1929 

mais de 50 mil veículos foram importados, em 1930 esse número cai para pouco mais 

de 2000 unidades. Se por um lado a crise reduz a quantidade de veículos importados, 

por outro ela contribui para que ocorra o aumento do tempo de vida útil do veículo, o 

que resulta no aumento na mesma proporção da dificuldade para se encontrar peças de 

reposição, nesse período muitos mecânicos e artesãos, forjarias e estamparias entram 

para o ramo de autopeças e se desdobram para manter veículos leves e pesados rodando 

(METAL LEVE, 2000).  

Somente após o final da segunda guerra mundial a indústria da os primeiros sinais de 

recuperação (SHAPIRO, 1991, 1997). Segundo dados do site Indústria Automobilística 

(2014), a quantidade total de veículos registrados no Brasil em 1920 era de 5.596 

unidades, em 1939, 19 anos depois, esse número apresentou um aumento inexpressivo 

atingindo 45.657 unidades registradas no país (INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA, 

2014). Nesse período a indústria de autopeças começa a dar os primeiros passos para 
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atender a demanda por peças de reposição da pequena frota de veículos do país 

(METAL LEVE, 2000).  

Após o término da segunda guerra mundial, o país que já era dependente de produtos 

importados, principalmente para indústria automobilística viu essa necessidade se 

intensificar nesse período (SAVOY, 2014). Peças e componentes automotivos passam a 

ser os produtos com maior volume de importação no Brasil no triênio de 1946 a 1949.  

Segundo afirma Shapiro (1991, 1997), por volta de 1947 o Brasil tinha suas reservas em 

outras moedas europeias não em dólar, no entanto, todas as transações da indústria 

automobilística eram feitas em dólar, o que acarretava uma intensa pressão cambial. No 

início da década de 1950 a importação de veículos automotores, atinge a marca de 

100.000 unidades, representando mais de 15% de todo o volume de importações 

brasileiras, segundo dados da ANFAVEA (2006). 

2.1.1 Período compreendido entre os anos de 1950 e 1960, nacionalização da 

produção. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, os países europeus, que tiveram suas fabricas 

ocupadas por equipes do exército para produção de armamento, se por um lado eles 

tinham urgência de recuperar o tempo perdido com a paralisação da produção, por 

outro, países como o Brasil, viam seus custos com importação atingindo valores muito 

elevados, especialmente em se tratando da indústria automobilística. Como as 

importações de matéria prima já haviam sido parcialmente substituídas pela produção 

nacional como o aço, por exemplo, agora seria o momento ideal para substituir a 

importação de bens duráveis como o automóvel, por produtos de fabricação nacional 

(SCAVARADA; HAMACHER, 2001). 

Os fabricantes de veículos estavam em uma situação delicada no pós-guerra, existia 

nesse período uma demanda reprimida por produtos industrializados, inicialmente tudo 

o que se produzia era rapidamente absorvido pelo mercado nos países industrializados. 

Entretanto, logo as empresas atenderam toda a demanda e a competição por novos 

clientes se intensificou. Nesse mesmo período, o governo brasileiro toma medidas para 

nacionalização da produção de automóveis. Portanto, a necessidade de expansão 

internacional das empesas de países desenvolvidos adicionada às novas medidas de 

nacionalização da produção de automóveis no Brasil, foi um fator preponderante para o 

sucesso do desenvolvimento dessa indústria no país (SAVOY, 2014). Decorrente disso 
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multinacionais como Volkswagen, Willys-Overland e Mercedes Benz fundaram 

subsidiárias no Brasil (SHAPIRO, 1991, 1997).  

Em 1952 o governo aprova o Plano Nacional de Estímulo à Produção de Autopeças, 

nesse período o setor de autopeças passa a receber incentivos para o crescimento e 

desenvolvimento da indústria. Os incentivos eram destinados para pesquisa de novas 

fontes de matéria prima e desenvolvimento de tecnologia. Logo o setor responde aos 

incentivos do governo, e em 1953 o setor de autopeças mostra para o país sua vitalidade 

na primeira mostra da indústria nacional de autopeças, mais de 140 expositores das 360 

indústrias instaladas no Brasil, apresentaram seus produtos e tecnologias (METAL 

LEVE, 2000). 

Nesse momento, com uma cadeia de fornecimento em formação seria possível planejar 

a redução de custo da produção industrial nacional e principalmente da indústria 

automobilística, inicia-se um processo de substituição da importação por produtos de 

fabricação nacional. O sistema de importação anterior, o CKD foi substituído pelo semi 

knocked down (SKD). Com esse novo sistema de importação e produção, foram 

incorporados à produção de automóveis mais componentes de autopeças nacionais, 

como suporte para molas, cubos de rodas, tambores de freio, retentores, bateria, pneus, 

correias, são alguns exemplos. 

Esse processo de substituição das peças e componentes importados por outros 

produzidos no Brasil teve início no governo de Getúlio Vargas, mas se intensificou 

apenas durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek. As medidas 

institucionais tomadas por ambos os presidentes, tinham o objetivo de garantir que as 

montadoras de veículos automotores utilizassem de 90% a 95% de peças e componentes 

locais (SHAPIRO, 1991, 1997; ADDIS, 1997). 

A nacionalização da produção contemplava o desenvolvimento da indústria, entretanto, 

substituir a importação pela produção local esbarrava em um problema, a pequena 

demanda nacional. A produção, que na época estava em torno das 20.000 unidades por 

ano, era insuficiente para que fabricantes locais atingissem escala o que preocupava as 

montadoras. Entretanto, a proibição da importação de peças e componentes que tinha 

um similar de fabricação nacional, atraiu fabricantes internacionais, como eles não 

podiam mais exportar sua produção para o país, tinham que instalar uma subsidiária 

local. Grandes montadoras como Volkswagen, Willys-Overland e Mercedes Benz 
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instalaram subsidiárias no país inicialmente sem a pretensão de alcançar grandes escalas 

de produção. 

Diversas medidas foram tomadas por Getúlio durante a década de 1950, para garantir 

que a produção de veículos fosse nacionalizada, medidas que restringiam as subsidiárias 

de grandes multinacionais já estabelecidas no Brasil a continuarem importando 

componentes para a montagem de seus veículos. Em 1952, o Banco do Brasil emitiu um 

aviso restringindo para pouco mais de 100 o número de grupos e componentes que 

podiam ser importados. Mas em 1953 o governo tomou uma medida ainda mais drástica 

proibindo a importação de veículos montados, e em 1954 essa restrição de importação 

se estende para os kits CKD, somente poderiam ser importados kits que contivessem 

peças e componentes produzidos no Brasil (SHAPIRO, 1991, 1997; ADDIS, 1997). 

Segundo afirma Addis (1997), o plano de nacionalização da produção de veículos, que 

visava substituir a importação por uma produção nacional tornou possível o objetivo 

dos fabricantes de autopeças, de crescer e fortalecer esse setor da indústria na década de 

1950, que até então era tão frágil e incipiente.  

Dentre os fatores que levaram o governo brasileiro a tomar a decisão de forçar as 

empresas a fabricar os automóveis no Brasil, se destacam a elevada demanda por 

automóveis no Brasil decorrente das melhorias que foram feitas na malha rodoviária e 

as precárias condições dos modais de transporte ferroviários e aquaviários, os altos 

custos para se importar esse tipo de produto, escassez de dólar no mercado e o déficit na 

balança comercial (SHAPIRO, 1991, 1997; ADDIS, 1997; SANTOS; BURITY, 2002).  

Durante o processo de substituição as fabricantes de autopeças brasileiras já articulavam 

um modelo horizontalizado para atender a demanda das montadoras, em oposição a um 

modelo verticalizado, que na época era o mais tradicional e comum entre as montadoras 

e seus fornecedores. O modelo de fornecimento sugerido pelas empresas brasileiras não 

só era favorável para o fortalecimento e posterior crescimento das empresas, mas 

também favorecia o fluxo de transferência de conhecimento e tecnologia entre as 

empresas (ADDIS, 1997). 

Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek cria o Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística (GEIA), com a intensão de motivar a fabricação de veículos brasileiros 

em oposição à simples montagem. Entre as das décadas de 1950 e 1960 representantes 

da Mercedes e da Volkswagen fizeram muitas visitas ao Brasil com a missão de montar 
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suas plantas para inicio da produção de automóveis brasileiros. Tal missão envolvia 

encontrar um local adequado para as futuras instalações das subsidiárias, o recrutamento 

da mão de obra e a formação da cadeia de fornecedores e de distribuidores. Nesse 

período, muitos donos de oficinas mecânicas mais bem equipadas, com pelo menos um 

torno, eram abordados pelos representantes das multinacionais. Esses representantes, em 

busca de possíveis fornecedores, perguntavam aos mecânicos e marceneiros se havia o 

interesse em serem capacitados para produzir peças e componentes para a Mercedes, 

sendo que muitos deles nem sabiam quem era a Mercedes (ANFAVEA, 2006; 

SANTOS; BURITY, 1997). 

No mesmo ano o presidente lança o plano de metas, que tinha como principal objetivo o 

desenvolvimento da infraestrutura, enfocava também o desenvolvimento de uma 

indústria nacional de diversos setores da economia, incluindo a indústria automobilística 

que o governo considerava como uma indústria estratégica para o país (SHAPPIRO, 

1991, 1997; ADDIS, 1997; SANTOS; BURITY, 1997; BARROS; PEDRO, 2012). 

Essas medidas de substituição da importação pela produção local que o governo 

brasileiro iniciou na década de 50 foram essenciais para que grandes players da 

indústria global fossem motivados a se instalar no país e dar início a uma indústria 

automobilística genuinamente brasileira. Mesmo com as medidas do governo para 

substituir produtos, peças e componentes importados por nacionais, no início a 

indústria, ainda incipiente e altamente dependente de importação, sentia a necessidade 

de se desenvolver uma indústria de autopeças nacional, que nesse período praticamente 

não existia (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). 

O plano de metas deixava claro a importância do desenvolvimento de uma indústria 

automobilística no país, o governo federal por meio do BNDES estava disposto a 

financiar projetos de implantação de novas fabricas, no entanto o governo acreditava 

que esse investimento deveria ser dividido entre os fabricantes e o governo. A primeira 

montadora a estabelecer uma planta de fabricação no Brasil foi a Volkswagen com a 

linha de produção da Kombi. Essa ação do governo foi de suma importância visto que 

com a entrada de uma multinacional outras seguiriam os mesmos passos (SANTOS; 

BURITY, 1997). 

As exigências de nacionalização da produção industrial impostas pelo governo não 

cessaram, isso fez com que se desenvolvesse uma ampla e evolutiva rede de 
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fornecimento de peças e componentes automobilísticos fabricados no Brasil. Esse 

processo de substituição das peças e componentes importados, por produtos similares 

produzidos no Brasil teve início no governo de Getúlio Vargas, mas se intensificou 

apenas durante o mandato do presidente Kubitschek. As medidas institucionais tomadas 

por ambos os presidentes, tinham o objetivo de garantir que as montadoras de 

automóveis utilizassem de 90% a 95% de peças e componentes locais (SALERNO et 

al., 1998; SANTOS; BURITY, 1997; SHAPIRO, 1991, 1997; ADDIS, 1997). 

As elevadas taxas de nacionalização não agradavam as montadoras que já estavam 

presentes no país, segundo afirma Shapiro (1991, 1997), as subsidiárias das empresas 

internacionais, não tinham intensão de fabricar veículos em território nacional. Devido à 

incerteza do governo local, o pequeno tamanho do mercado nacional e a elevada 

lucratividade que os sistemas de produção CKD e SKD ofereciam, essas empresas 

preferiam se estabelecer como montadoras em oposição a se tornarem fabricantes de 

automóveis (SHAPIRO, 1991, 1997; AMATUCCI et al., 2009).  

Como resultado do plano de metas e substituição da importação de veículos por uma 

produção local muitos fabricantes de países desenvolvidos instalaram subsidiárias no 

Brasil, o que gerou um efeito positivo no setor de autopeças. Os fabricantes de peças e 

componentes brasileiros começaram a fornecer para uma grande variedade de empresas, 

com produtos em menor quantidade e maior diferenciação. Dessa forma, as empresas de 

autopeças se equiparam com máquinas de fabricação multiuso, ou seja, podiam fabricar 

com mais flexibilidade e atender a diferentes exigências de diferentes clientes. Tal 

flexibilidade foi vital para as empresas de autopeças que não só absorveram tecnologia e 

conhecimento de diferentes empresas, mas também se protegeram de futuras retrações 

do mercado (ADDIS, 1997). 

Quando se estabeleceu a produção de automóveis e autopeças nacional, associada à 

produção local de uma diversidade de insumos básicos, todos os componentes da cadeia 

de fornecimento da indústria automobilística passaram a ser de produção nacional. 

Em 1960, o governo inicia o plano de nacionalização rápida para peças, caminhões 

deveriam atingir 90% de nacionalização e jipes 95%. O governo brasileiro passa a 

entender a indústria como sendo prioritária para o desenvolvimento do país e também 

que ela deveria ter parte de capital estrangeiro (SANTOS; BURITY, 2002).  
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No período que vai de 1960 a 1967, o país passa por uma grande recessão e uma 

consequente retração da demanda por automóveis. Somente a partir de 1967 o setor 

começa a se recuperar, nesse período entram na indústria brasileira as empresas norte 

americanas Ford e General Motors, como fabricantes de carros de passeio. O setor de 

autopeças passou por alguns ajustes com o fechamento de muitas plantas e a entrada de 

fornecedores internacionais (SANTOS; BURITY, 2002).  

Esse período de recessão pelo qual passava o país, forçou o setor automobilístico a se 

reestruturar. A década de 1960 foi conturbada para indústria automobilística, o setor 

passou por um momento bastante delicado e que desencadeou um processo de fusões e 

aquisições, muitas empresas de capital inteiramente nacional foram compradas por 

multinacionais. Essa reestruturação pela qual passou a indústria automobilística 

contribuiu para a desestabilização ainda maior da relação entre fornecedores de 

autopeças e montadoras de veículos. Com as fusões e aquisições, muitos fabricantes de 

autopeças perderam seus clientes para outros fornecedores (ADDIS, 1997).   

2.1.2 Período de 1970 a 1980, entrada no cenário internacional. 

A indústria automobilística brasileira, até a década de 70, atendia apenas a indústria 

local. O governo então, passou a se preocupar em inserir a indústria no cenário 

internacional, nesse período foi criado o plano de Benefícios Fiscais e Programas  

Especiais de Exportação (BEFIX). Esse plano foi uma alavanca para a indústria 

automobilística nacional, não só para a exportação de veículos inteiros, mas também 

para a exportação de peças e componentes da indústria de autopeças, o Brasil passa 

então a fazer parte da cadeia global de fornecimento de automóveis e autopeças 

(SCAVARDA; HAMACHER, 2001). Segundo relatório publicado pela ANFAVEA 

(1999), a produção de veículos que em 1969 era de 25 unidades por ano, da um salto 

para 73.101 em 1975.  

No período que inicia em 1967 e se estende até 1974, o país passa pelo período 

conhecido como milagre econômico, o setor automobilístico apresenta crescimento 

médio de 20% ao ano. O crescimento é aquecido por medidas do governo como 

aumento da disponibilidade de crédito para o consumidor, crescimento da produção de 

carros de passeio, a frota do país multiplica-se por 8 em um intervalo de 17 anos (1956 

a 1973), é um aumento significativo se comparado com a frota de caminhões, no mesmo 
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período, apresentou um aumento de 2,4 vezes. As taxas médias de crescimento das duas 

frotas foram de 13% e 5%, respectivamente (SANTOS; BURITY, 2002).  

Até o final dos anos 70, a produção de automóveis no Brasil, cresceu todos os anos 

como pode ser visto da Figura 1, chegando a atingir a expressiva marca de 1 milhão de 

unidades produzidas no ano de 1980. 

Figura 1: Produção de Automóveis no Brasil 1957 – 1999 

Fonte: ANFAVEA (1999) 

No final da década de 70, a produção da indústria automobilística estava em torno de 1 

milhão de unidades por ano, número semelhante ao que seria alcançado em 1990, esse 

crescimento da indústria aqueceu também o crescimento da indústria de autopeças.  

Os anos 80 no Brasil foram marcados por uma estagnação da economia, impactando em 

toda a indústria, não deixando a indústria automobilística de fora que sofreu um recuo 

na produção e no investimento. Nesse período a produção de automóveis ficou em torno 

das 900.000 mil unidades. Não só as subsidiárias que estavam no Brasil sofreram com a 

crise, mas também suas matrizes tiveram que lutar contra a forte e emergente indústria 

automobilística japonesa que invadia a Europa e os EUA. Para sobreviver às ameaças 

desse novo concorrente as empresas tiveram que reduzir o investimento em países como 

o Brasil e desviar os esforços para a Europa e os EUA (SCAVARDA, HAMACHER, 

2001). 

Por outro lado, a década de 80 foi favorável ao desenvolvimento da independência das 

subsidiárias brasileiras, que se viram mais à vontade para desenvolver estratégias 

localizadas e especificas para o mercado brasileiro, utilizando a habilidade local, 

desenvolvendo muitos projetos nacionais (SCAVARDA, HAMACHER, 2001). 
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2.1.3 Abertura de mercado – 1990 

A década de 90 provocou profunda reflexão nos paradigmas sobre o desenvolvimento 

dos sistemas produtivos. A lógica de produção industrial, comercialização e 

relacionamento entre empresas e pessoas foi revista, acarretando mudanças substanciais 

na cadeia de suprimentos das indústrias. Novos desafios, oportunidades e ameaças 

foram apresentados como consequência da globalização da cadeia, criando uma nova 

visão nas empresas que deixaram de operar de modo multi-doméstico para atuar de 

forma integrada em todo o globo (HAMACHER; SCAVARDA, 2001). 

A década de 1990 foi marcante para indústria automobilística do país, o presidente 

eleito Fernando Collor de Melo decide abrir o mercado para importação e investir no 

desenvolvimento da indústria nacional (CECCHINI et al., 2006). Muitas empresas, 

antes acostumadas a operar no sistema multi-doméstico passam a operar de forma 

integrada com uma rede de fornecimento global (SCAVARDA; HAMACHER, 2001).  

Esse período foi marcado por diversas ações do governo para motivar a retomada de 

crescimento da indústria, com políticas governamentais específicas como concessão de 

incentivos fiscais para novos investimentos foram oferecidos por municípios e estados, 

diminuição da carga tributária para automóveis produzidos no Brasil com potência 

máxima de motor de 1.000 cc. Essas medidas formaram um lastro político e econômico 

para que os fornecedores da indústria automobilística pudessem se fortalecer, além 

disso, elas também foram essenciais para contribuir com o aumento da demanda por 

automóveis de produção nacional e para uma modernização da indústria local 

(SCAVARDA; HAMACHEL, 2001). 

Nessa época o governo constatou que se houvesse aumento da qualidade do produto, os 

fabricantes nacionais poderiam exportar parte de sua produção. Entre os anos de 1980 e 

1990, o foco do governo era estimular a produção de veículos de transporte coletivo.  

Após um período de retração nas vendas durante a década de 80, devido à crise do 

petróleo, a indústria automobilística passou por um processo de integração ao mercado 

global no início dos anos 90, sendo submetida a grandes exigências com relação ao 

aumento da qualidade e redução do custo de produção, de forma a se adequar ao modelo 

de produção enxuta (SANTOS; BURITY, 2002). 



32 
 

A abertura de mercado proposta pelo Presidente Collor, marca o fim do período de 

substituição das importações que foi dominante da indústria durante a década de 50, em 

que o governo exercia um alto grau de protecionismo da indústria nacional. Com as 

políticas de abertura de mercado, a cadeia da indústria automobilística atinge um 

segundo nível da globalização, a globalização do comércio. Com isso a indústria 

brasileira, antes isolada do resto do mundo, passa a integrar a cadeia global de 

fornecimento, ganhando capacidade de produção e inovação devido à integração com 

parceiros internacionais da mesma cadeia. A indústria automobilística brasileira passa 

então a figurar na cadeia global de produção (SCAVARDA; HAMACHEL, 2001).  

Outra medida para estimular a abertura do mercado para entrada de produtos importados 

por parte do governo brasileiro foi a redução da tarifa de importação e dos índices de 

nacionalização, que caíram de 85% para 60% (SANTOS; BURITY, 2002). 

Em 1991, o governo brasileiro lança o plano de recuperação da Indústria, que estava 

estagnada, com baixa produtividade, baixa automação, tecnologicamente defasada e 

pouco ou quase nada competitiva no ambiente internacional (SANTOS; BURITY, 

2002). 

O governo brasileiro nos anos de 1992 e 1993 reduz a carga tributária sob os veículos, 

reduz a margem de lucro das montadoras, reduz o preço dos automóveis, aplica medidas 

de manutenção do emprego, amplia a oferta de crédito para compra de ônibus e 

caminhões e implementa o financiamento para automóveis leve, essas medidas tinham o 

objetivo de aquecer o mercado. Portanto, se por um lado a indústria nacional se sentia 

ameaçada com os produtos importados, por outro existia o governo que diminuía o 

protecionismo por um lado, e por outro implementava ações para aumento do consumo 

(SANTOS; BURITY, 2002). 

Nesse período é lançado o Acordo Automotivo, que previa a produção anual de 2 

milhões de automóveis. Havia também uma preocupação com a melhora da qualidade e 

redução do custo por parte dos fornecedores, como uma medida de adequação aos 

padrões internacionais. As montadoras também tinham seus programas de apoio aos 

fornecedores com o objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade. As autopeças 

mais dinâmicas, em especial as exportadoras, se preocupavam em adotar procedimentos 

mais modernos, sobretudo nos processos de produção enxuta (SANTOS; BURITY, 

2002). 
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Todas essas medidas do governo e da indústria resultaram na retomada do crescimento 

da indústria automobilística em 1993. No período de 1992 e 1993 o setor de autopeças 

também respondeu positivamente aos incentivos do governo e da indústria após ter 

passado por um longo período de retração (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). 

De 1994 a 1996 a produção quase atingiu o limite de capacidade, 1,8 milhão de 

automóveis produzidos por ano, eliminaram-se gargalos e capacidade ociosa e 

aumentou o intercâmbio com o país vizinho, a Argentina. Esse aquecimento da 

produção imprimiu a necessidade da abertura de novas fábricas para manter o 

crescimento. Foram retomados investimentos na indústria que não só atendia o 

crescente mercado local, mas também aumentou seu volume de exportações 

(SCAVARDA; HAMACHER, 2001). 

O estado de São Paulo recebeu grandes incentivos do governo para expandir sua 

indústria de autopeças, novas empresas se instalaram no estado. A transferência de 

atividades, a oferta de mão obra mais especializada e a presença de grandes empresas 

internacionais, foi essencial para atração de novos entrantes, não só montadoras, mas 

também grandes fornecedores de peças e componentes internacionais, a se instalaram no 

interior do estado e na região do ABC (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). 

Em Minas Gerais, a FIAT atraia fornecedores locais que estavam instalados em outras 

regiões do país e também fabricantes internacionais para se instalar na região. A década 

de 90 foi um período marcante para a indústria de autopeças que passou por diversas 

reestruturações. As mudanças nesse período favoreceram as grandes empresas do grupo 

de elite da indústria, os sistemistas, que são aqueles que têm relação direta com as 

montadoras. Alguns são empresas com uma História recente no país, e os menores 

fabricantes locais tenderam a fechar ou ser incorporado pelos maiores (SCAVARDA; 

HAMACHER, 2001). 

Por volta de 1995 o governo cria o Regime Automotivo, que tem como missão proteger 

e fortalecer a indústria automobilística brasileira, transformando-a em um polo de 

exportação regional (SANTOS; BURITY, 1997; SALERNO et al., 1998; CECCHINI et 

al., 2006). É nesse período que grandes multinacionais são atraídas para o Brasil, não só 

pelos incentivos do governo, mas também pelo potencial de crescimento de mercado 

que o país apresentava (PASCOAL, 2007; AMATUCCI et al., 2009). É também na 

década de 1990 que o governo reduz o índice de nacionalização dos veículos, que 
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diminuíram de 85% para 60% da composição do veículo (SANTOS; BURITY, 1997; 

AMATUCCI et al., 2009). 

A indústria brasileira passa então a receber mais investimentos provindos não apenas 

das empresas que já participavam da indústria local, mas também novos entrantes foram 

atraídos a instalar subsidiárias no país. As montadoras de veículos e os fabricantes de 

autopeças foram os principais destinos dos investimentos na indústria, que tiveram sua 

capacidade produtiva aumentada e renovada. De 1995 até meados dos anos 2000, foram 

investidos na indústria do país mais de U$ 10 bilhões por parte das fabricantes de 

autopeças e de U$ 15 bilhões por parte das montadoras de automóveis. No caso das 

montadoras, as que já estavam instaladas no Brasil como a Agrale, FIAT, Ford, GM, 

Mercedes, Scania, Toyota Volkswagen e Volvo responderam pela maior parte do 

investimento recebido pela indústria, sendo que o total superou os U$ 11 bilhões. Novos 

entrantes foram mais comedidos em seus investimentos, recebendo destaque a Renault 

seguida pela PSA (Peugeot/Citroen). Nesse período, as empresas que já tinham presença 

e subsidiárias no Brasil, decidiram diversificar, e entrar para o concorrido mercado de 

automóveis leves de passeio (SCAVARDA; HAMACHER, 2001). 

O setor de autopeças enfrenta uma queda significativa no número de empresas 

instaladas no país. Em um momento inicial, pequenas e médias empresas foram 

simplesmente eliminadas, resultado das medidas governamentais do plano Collor que 

descapitalizou muitas empresas e gerou recessão no setor. Tais medidas promoveram a 

maior concentração do setor, somente empresas de grande porte e capital conseguiram 

sobreviver, se por um lado o setor ficou mais concentrado, por outro resultou em maior 

desnacionalização (METAL LEVE, 2000). O setor de autopeças sofre com a abertura de 

mercado, se por um lado as montadoras estavam motivadas a adquirir peças e 

componentes dos seus fornecedores internacionais e os motivavam para que 

estabelecessem subsidiárias de suas empresas no Brasil, por outro as empresas de 

capital nacional não tinham capacidade tecnológica, produtiva e de custo para competir 

com os gigantes multinacionais. Por consequência, muitas empresas nacionais foram 

compradas por empresas multinacionais e aquelas que conseguiram permanecer ativas, 

atuavam principalmente no mercado de reposição (SAVOY, 2014; PASCOAL, 2007; 

SALERNO et al., 1998). 
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Se por um lado as empresas de capital nacional estavam padecendo com a abertura do 

mercado, por outro o setor de autopeças que estava estagnado a mais de dez anos 

começa a se recuperar por volta de 1993, com o aquecimento da indústria 

automobilística e aumento da produção e comercialização de veículos (SANTOS; 

BURITY, 1997). A Tabela 6 compara os dados do faturamento de algumas empresas do 

setor de autopeças entre os anos de 1994 e 1997. É possível notar que a maioria das 

empresas com exceção da Delphi e Allied Signal, apresentam crescimento no período, 

sendo que três delas tiveram seus faturamentos aumentados em dois dígitos próximo 

dos 20% e outras três com crescimento no faturamento acima dos 100% (SANTOS; 

PINHÃO, 2000). 

Tabela 6: Faturamento de fornecedores de autopeças – 1994 e 1997 (Em US$ Milhões). 

Empresa 1994 1997 Variação 1997/94 (%) 

Delphi 27.000 26.316 -2,5 

Goodyear Tyre 9.271 11.269 21,6 

TRW 5.679 7.069 24,5 

Lear 3.147 7.343 133,3 

Dana 5.298 6.327 19,4 

ITT Automotive 4.784 5.170 8,1 

Johnson Controls 2.874 8.022 179,6 

Allied Signal 4.922 3.802 -22,8 

Magna 2.590 5.379 107,7 

Fonte: (SANTOS; PINHÃO, 2000). 

2.1.4 A indústria automobilística nos anos 2000 

O final dos anos 90 é marcado por uma grande retração comercial decorrente de crises 

internacionais, elevação da taxa de juros e inflação no Brasil. Nesse período, os 

principais investimentos do setor foram direcionados à modernização das fábricas e ao 

lançamento de novos modelos, com o objetivo de reduzir a capacidade ociosa, que 

estava em taxas elevadas (GOLDSTEIN; CASOTTI, 2008). 

O ano de 2000 foi difícil para a indústria superar os efeitos da crise, o conceito de carro 

popular foi essencial para mitigar esses efeitos. Em 2003, a indústria retoma o 

crescimento das vendas para o mercado local (BARROS; PEDRO, 2012). Também foi 

notado um aumento do volume de exportações que alavancaram a retomada do 

crescimento da indústria (GOLDSTEIN; CASOTTI, 2008). O crescimento se deu 

devido à estabilização da economia e a redução das taxas de juros. As exportações 
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também apresentaram um crescimento de aproximadamente 48%, reflexo da 

desvalorização da moeda em relação ao dólar americano (BARROS; PEDRO, 2012). 

No período de 2004 a 2007, as vendas de automóveis registraram crescimento de 15% 

ao ano, o que evidencia um período de boom de crescimento do setor. O Brasil se 

consolida como um dos principais mercados do mundo da indústria automobilística, 

tanto pela demanda como pela oferta. O crescimento do mercado interno foi o principal 

responsável pelo crescimento da indústria, o que fez com que o país fosse comparado à 

China, Rússia e Índia (BARROS; PEDRO, 2012).  

Em 2008 a Crise Financeira Global, “Global Financial Crises” (GFC), impactou a 

economia de todos os países do mundo no último trimestre desse ano. A indústria 

automobilística não ficou isenta desse impacto, os resultados foram sentidos na retração 

das vendas de carros, que recuou mais de 23% em relação ao terceiro trimestre. 

Entretanto, a resposta do governo brasileiro foi rápida, ações como a redução da carga 

tributária e aumento da oferta de crédito para os bancos das montadoras, não levaram 

muito tempo para repercutir positivamente na retomada das vendas bem como nos 

níveis de produção (BARROS; PEDRO, 2012). 

No ano de 2009, a indústria retoma os níveis de vendas e produção, entretanto o 

segmento de autopeças não tem a mesma reação do que as montadoras. Os 

investimentos no setor recuam em 70% em relação ao ano anterior, de U$2,1 bilhões cai 

para U$ 631 milhões. Embora o segmento tenha ampliado os investimentos absolutos, 

ainda assim, não foi capaz de acompanhar os investimentos das montadoras. No período 

de 2002 a 2011, foram investidos U$33, 7 bilhões na indústria automobilística, dos 

quais U$ 20,7 bilhões pelo segmento de automóveis e U$13 bilhões pelo segmento de 

autopeças (BARROS; PEDRO, 2012). 

No tocante ao ambiente externo, o período de 2004 a 2011 é marcado pelo crescimento 

da importação de automóveis. A venda de carros importados cresceu 1.290% no 

período. Em 2004 foram importados mais de 61 mil unidades e em 2011 esse número 

cresceu para mais de 850 mil unidades (BARROS; PEDRO, 2012).   

Nos anos de 2010 e 2011 a economia global estava desestabilizada por conta da crise na 

Europa. A economia brasileira que havia crescido 7,5% em 2010 cresceu apenas 2,5% 

em 2011. O bom momento da economia em 2010 favoreceu a indústria automobilística, 
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o número de automóveis licenciados nesse ano, superou os 3,5 milhões de unidades 

(BARROS; PEDRO, 2012).  
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3.0 Cadeias de suprimento. 

A cadeia de suprimentos é uma rede que engloba todas as empresas que participam das 

etapas de formação e comercialização de determinado produto ou serviço, que será 

entregue a um cliente final. Essas empresas podem ser de diversos tipos desempenhando 

diferentes responsabilidades na cadeia, desde a extração de um minério ou a manufatura 

de um componente, até a prestação de serviço logístico ou de vendas. Dependendo do 

seu produto, a companhia pode participar de diferentes cadeias. De acordo com Slack 

(1993), a cadeia de suprimentos pode ser classificada em três níveis, rede total, rede 

imediata e rede interna, conforme apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7: Redes de Suprimento Interna, Imediata e Total. 

Rede interna: composta pelos fluxos de informações e de materiais entre 

departamentos, células ou setores de operação internos à própria 

empresa; 

Rede imediata: formada pelos fornecedores e clientes imediatos de uma empresa; 

Rede total: composta por todas as redes imediatas que compõem determinado 

setor industrial ou de serviços. 

Fonte: Slack (1993).  

3.1 A indústria brasileira de autopeças 

No início a indústria brasileira de autopeças foi desenvolvida pelo improviso e pela 

criatividade de empreendedores. A dificuldade que as montadoras tinham para importar 

peças e componentes durante a segunda guerra foi um estímulo para que pequenas 

empresas iniciassem a produção de alguns componentes do automóvel, como molas, 

baterias, pistões e anéis (ANFAVEA, 2006).  

A indústria nacional que era altamente dependente de peças e componentes importados 

passou a exercer pressão para que se desenvolvesse uma indústria nacional de 

autopeças.  O setor de autopeças apresentou um crescimento de 10% a 15% nas décadas 

de 50, 60 e 70. A década de 80 foi considerada uma década perdida, a indústria sofreu 

uma desaceleração do crescimento decorrente não só da retração da demanda por 

automóveis, mas também da diminuição dos investimentos das multinacionais que tinha 

subsidiárias instaladas no país (ANFAVEA, 2006).  

A abertura de mercado da década de 90 foi um divisor de águas para indústria brasileira, 

principalmente para a automobilística. O mercado local não estava preparado para o 
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grande volume de produtos importados, que estavam invadindo o mercado brasileiro. 

Nesse período a indústria automobilística, especificamente a de autopeças passou por 

um processo de desnacionalização. Fabricantes tradicionais de autopeças brasileiros 

foram incorporados por gigantes globais, como é o caso da Male Metal Leve e da Cofap 

(ANFAVEA, 2006). 

Anos 2000 foram marcados pela franca expansão da indústria de autopeças. Nesse 

período a desnacionalização se acentua, mais de 78% do investimento era de controle de 

multinacionais, sendo que pouco mais de 21% era de controle nacional. Entretanto, o 

número de empresas nacionais superava o número de empresas multinacionais, de 480 

empresas associadas ao Sindipeças, 350 eram empresas locais, são elas que garantem o 

fornecimento para os sistemistas (ANFAVEA, 2006). 

3.1.1 A cadeia de suprimento da indústria automobilística 

Para obtermos uma melhor compreensão de como está configurada a cadeia de 

suprimentos da indústria automobilística, utilizamos a Figura 2 para sintetizar a cadeia e 

sua organização.  

A cadeia de fornecimento de uma indústria é composta por todos os atores que 

participam em cada uma das etapas, desde a fabricação de um produto até sua 

comercialização (SCAVARDA; HAMACHER, 2001), como pode ser visto de forma 

detalhada na Figura 2. A indústria automobilística brasileira conta com uma cadeia de 

fornecimento estruturada. Em média mais de 80% do total de peças e componentes 

necessários para a fabricação de um veículo podem ser supridos pela indústria local 

(CASOTTI; GOLDENSTEIN, 2008). 

Para facilitar a análise da evolução da cadeia de suprimentos da indústria 

automobilística no Brasil, o fluxograma da Figura 2 é representado de forma 

simplificada na Figura 3. Cada membro da cadeia é simbolizado por um bloco no 

fluxograma, a cadeia de suprimentos já está tão evoluída no Brasil que todos os 

membros da cadeia podem ser encontrados no país. A configuração da Figura 3, com 

todos os membros apresentados com fundo branco, é adotada nos casos em que todas as 

etapas de fabricação e comercialização de veículos forem realizadas em território 

nacional. Apena o quadro com fundo cinza, havia sido negligenciado pela literatura e 

foi incluído pelo autor desse estudo, tanto na Figura 2, como na Figura 3. 
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Indústria de insumos básicos  

 Metais ferrosos (bobinas, chapas, perfis, tubos, arames de aço) 

 Metais não ferrosos (cobre, alumínio, zinco, estanho, chumbo) 

 Não metálicos (cortiça, madeira, borracha, papelão, polímetros, 
amianto) 

 Outros (vidros, eletroeletrônicos, tintas e resinas, produtos 

Indústria de autopeças 

 Motores e complementos 

 Peças para câmbio 

 Peças para suspensão 

 Peças para sistema elétrico 

 Peças para carroceria 

 Peças de acabamento e 
acessórios 

Indústria montadora de veículos 

 Motores e complementos 

 Peças para câmbio 

 Peças para suspensão 

 Peças para sistema elétrico 

 Peças para carroceria 

 Peças de acabamento e 
acessórios 

Revendedores e distribuidores autorizados de veículos 
 

Cliente Final 

Distribuidor de 
autopeças 
Independente 

          Fluxo de materiais 
          Fluxo de demanda 
          Fluxo de Informação 
 Fonte: Adaptado de Bedê (1996) 

Figura 2: A estrutura da cadeia de suprimentos da indústria automobilística como os principais 

produtos e componentes de cada membro. 
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A cadeia de fornecimento da indústria automobilística é divida em níveis que são 

chamados de tiers. Os tiers são organizados em níveis 1, 2, 3, 4. Os fornecedores com 

maior sofisticação e capacidade tecnológica são classificados como tier 1, que por sua 

vez são fornecedores de sistemas para a montagem do veículo. Esses fornecedores 

participam do desenvolvimento dos veículos e das peças e componentes, geralmente 

essas empresas se instalam próximas de seus clientes ou até mesmo em condomínios 

empresariais. Em seguida estão as empresas de nível 2 que são fornecedores de peças 

separadas, não montadas em sistemas, com menos capacidade tecnológica. E por fim as 

empresas de níveis 3 e 4 que fornecem peças e componentes para as empresas de níveis 

1 e 2 (CASOTTI; GOLDENSTEIN, 2008). 

3.1.2 Características do setor de autopeças 

A indústria de autopeças opera em um ambiente hostil, as empresas que estão 

envolvidas são acometidas por uma grande diversidade de preções das mais distintas 

naturezas. O grande desafio para os players dessa indústria está em exercer controle sob 

os custos para manter-se rentável, visto que se trata de um mercado de alta 

complexidade e dinamismo (FROMM et al., 2011). 

Nos anos de 1970 o setor de autopeças estava organizado da seguinte forma, em torno 

de 10% dos fabricantes de autopeças que eram filiados ao Sindipeças, eram 

responsáveis por algo em torno de 75% de todo o faturamento do setor. Apenas seis 

entre as vinte maiores empresas do setor eram de controle brasileiro, sendo que o 

restante eram todas multinacionais. Empresas que eram totalmente nacionais passaram a 

receber capital estrangeiro. Nesse mesmo período, constatou-se que o setor de autopeças 

brasileiro apresentava potencial real para exportações, desde que elevasse a qualidade e 

complexidade de seus produtos. Com apoio do BNDES empresas brasileiras de 

autopeças conseguiram entrar no concorrido mercado internacional, aumentaram a 

Fornecedor 

de insumos 

básicos 
Fornecedor 

de autopeças 

Indústria 

montadora 

de veículos 

Indústria 

montadora 

de veículos 
Cliente 

final 

Distribuidor de autopeças 

Independente 

Fonte: Adaptado de Scavarda e Hamacher (2001). 

Figura 3: Fluxograma da cadeia de suprimentos. 
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qualidade de seus produtos e produtividade de suas plantas. Entre as empresas 

brasileiras que se destacaram no setor de autopeças, estavam a Cofap, Máquinas Varga, 

Tupy, Braseixos, Brasinca, Arteb, Ferropeças Vilares, DHB e a Nakata (SANTOS; 

BURITY, 1997). 

O setor de autopeças no Brasil passou por diversas reestruturações durante a década de 

1990 e início dos anos 2000.  As montadoras que tinham um novo modelo de produção 

mais enxuto, reduzindo custos que muitas vezes eram repassados para os fornecedores, 

aumentavam o nível de exigência e envolvimento dos fornecedores em todo o processo 

de produção. Para alcançar os novos padrões de produção da indústria automobilística o 

setor de autopeças no Brasil recebeu fortalecimento de empresas multinacionais e a 

instalação de subsidiárias no país foi intensa nesse período (SANTOS; PINHÃO, 2000). 

3.1.3 Mercados de reposição 

O mercado de peças de reposição é um dos mais atrativos, ele movimenta em torno de 

U$400 bilhões por ano. Esse mercado inclui desde troca de toners e cartuchos de tinta 

de impressoras até substituição de peças e componentes de motores de navios de 

cruzeiro. Empresas que produzem bens duráveis vêm nesse mercado uma parte 

importante da composição de seus lucros. De fato, a maior parte das empresas que 

compõem a lista da “Fortune 100”, depende do mercado de reposição para até 40% do 

seu lucro (GALLAGHER; MITCHKE; ROGERS, 2005).  

Entretanto, as elevadas possibilidades de lucro desse mercado atraem competidores que 

oferecem produtos similares, por um custo mais atrativo para o consumidor final. Os 

chamados fornecedores independentes de peças de reposição, independente equipment 

manufacturer (IEM), muitos deles de países asiáticos, especialmente da China. 

Tornando a atuação no mercado de peças de reposição um desafio para os fornecedores 

de peças de reposição originais, original equipment manufacturer (OEM). O problema 

para o OEM é competir no mercado que é orientado pelo preço (GALLAGHER; 

MITCHKE; ROGERS, 2005). 

O cliente final passa a ter mais opções de preço, qualidade e suporte técnico, é ele que 

julga o que é melhor em relação ao custo versus o benefício. O que antes era garantia de 

sucesso e elevados níveis de retorno para o OEM, está sendo minado pela concorrência. 

O OEM geralmente comercializa o produto com desconto, como é o caso da impressora 

a jato de tinta, e depois recuperam o investimento inicial com a venda de peças de 
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reposição, nesse caso os cartuchos de tinta (GALLAGHER; MITCHKE; ROGERS, 

2005).  

O OEM não percebe que preço pode não ser a melhor forma de concorrer no mercado 

de reposição. Levando em consideração que o OEM tem um custo inicial de 

desenvolvimento de produto e o IEM não tem, por isso ele consegue vender o produto a 

um preço muito mais baixo que o OEM, concorrer pelo preço seria uma formula do 

fracasso. O OEM tem recursos que o IEM não tem, como melhor relacionamento com a 

rede de clientes, melhor sistema de transporte e distribuição, qualidade superior, suporte 

técnico especializado. Além disso, o OEM pode dividir seus produtos em três grupos; os 

que não tem concorrência, o que tem um pouco e os que tem muita. Para cada um deles, 

ele pode desenvolver uma estratégia de precificação mais adequada, diminuindo dessa 

forma a vantagem competitiva do IEM (GALLAGHER; MITCHKE; ROGERS, 2005). 

3.1.3.1 Características do mercado de peças de reposição de automóveis 

O mercado de peças de reposição da indústria automobilística é dotado de uma 

diversidade semântica dos termos e expressões linguísticos. O maior desafio nesse 

mercado é convencionar algumas palavras e expressões que com frequência são 

utilizadas pelos diferentes agentes desse mercado (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 

2009).  

O mercado de reposição se refere a atividades associadas com produtos (e.g. peças de 

reposição) e com serviços (e.g. manutenção de veículos) após a venda do produto. 

Fazem parte do mercado de reposição de peças e componentes de automóveis os 

fornecedores de peças originais, original equipment manufacturer (OEM), e os 

fornecedores independentes, independente equipment manufacturer (IEM) 

(SUBRAMONIAM; HUISINGH; CHINNAM, 2009). 

A começar pela definição de apenas um mercado agregado de autopeças constitui um 

equívoco e afeta diretamente os resultados da avaliação concorrencial. Não existe um 

mercado único de peças de reposição, existem diversos mercados distintos, para cada 

tipo de peça e para cada tipo de automóvel. As montadoras querem controlar toda a 

cadeia, inclusive o mercado de reposição, que aparentemente é mais lucrativo do que a 

venda do veículo propriamente dita (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2009).  
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O auto nível de controle imposto pelas montadoras com relação a oferta de peças de 

reposição, exerce um impacto social negativo. É provável que essas restrições impostas 

pela montadora, possam resultar no aumento de preço dos produtos ofertados; redução 

da disponibilidade desses produtos em mercados específicos (especialmente em regiões 

mais distantes dos grandes centros consumidores); e efeito negativo no mercado de 

oficinas, na medida em que o funcionamento delas é dependente do fornecimento de 

peças de reposição produzidas por fornecedores independentes (OLIVEIRA; PRADO; 

SCAZUFCA, 2009).  

As peças independentes que estão sendo examinadas nesse projeto, atendem às normas 

técnicas vigentes. A tentativa de diminuir a concorrência, exercer pressão nos preços 

fazendo com que eles fiquem ainda mais alto, e consequentemente dando mais força 

para o fortalecimento de empresas fornecedoras independentes de autopeças, e ao 

surgimento de novas empresas. Além dos efeitos negativos, o alto nível de controle por 

parte das montadoras, força o preço das peças para cima e a resposta social para isso 

acaba sendo aumento da criminalidade, furtos para abastecer o mercado ilegal de peças 

de reposição (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2009).  

Fabricantes independentes de peças de reposição atendem ao mercado secundário de 

autopeças, geralmente atuam de forma independente das montadoras. Para o 

desenvolvimento de produtos geralmente fazem uso da engenharia reversa, das quais 

tiram os molde o que os possibilita produzir em escala industrial. Devido às 

características de demanda, os fabricantes independentes geralmente concentram sua 

produção em peças de maior giro, ou seja, aquelas que são substituídas com maior 

frequência, seja pelo desgaste de uso ou decorrente de colisão (OLIVEIRA; PRADO; 

SCAZUFCA, 2009). 

As empresas fabricantes de autopeças podem ser classificadas como na Tabela 8. 

Tabela 8: Classificação dos fabricantes 

a) Cativas, que são fabricadas pelas próprias montadoras, ou com 

exclusividade por terceiros. 

b) Certificadas, fabricadas para a montadora, com o selo de qualidade, mas 

sem exclusividade de fornecimento. 

c) Homologadas, que são idênticas às peças fornecidas para as montadoras, 
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mas são comercializadas pelo fabricante da autopeça. 

d) Piratas, que apresentam características semelhantes às homologadas, mas 

não possuem as especificações técnicas exigidas pelas montadoras e, são 

portanto, mais baratas e de qualidade inferior. 

Fonte: Oliveira, Prado, Scazufca (2009). 

As peças cativas são destinadas apenas às montadoras, não suprem o mercado de 

reposição. As certificadas são comercializadas pelas redes concessionárias de cada 

marca, enquanto as homologadas são comercializadas pelos fabricantes de autopeças 

junto a revendas independentes de autopeças. 

Entretanto, não há diferenças entre peças cativas, certificadas e homologadas com 

relação à qualidade, já que todas elas apresentam conformidade com os padrões das 

montadoras. Já as montadoras, para aumentar sua lucratividade e conquistar uma fatia 

do concorrido mercado de reposição, podem direcionar parte das peças cativas para 

serem comercializadas nas redes de concessionárias (OLIVEIRA; PRADO; 

SCAZUFCA, 2009).  

As chamadas peças piratas são geralmente fabricadas por pequenas empresas e são 

destinadas para a reposição de peças de automóveis mais antigos, que a indústria formal 

não é mais capaz de atender, nesse caso, o mercado de peças de reposição para modelos 

de automóveis mais atuais, sofre pouco ou quase nenhum impacto da atuação dos 

piratas. 

Como foi possível observar na Tabela 8, os três primeiros grupos de peças (cativas, 

certificadas e homologadas), de certa forma sofrem algum tipo de controle por parte das 

montadoras. Se por um lado o controle da montadora pode ser injusto para o fabricante 

de autopeças, por outro, se o produtor é totalmente independente ele automaticamente 

recebe o título de pirata, de qualidade inferior. Ser classificado como pirata não é bom 

para o fabricante independente, não só o título sugere que ele não atende aos padrões de 

qualidade da montadora, mas também que é um produto de origem ilícita, ilegal. 

Mesmo que a empresa seja uma geradora de empregos, que pague todos os seus 

impostos, que seja uma geradora de desenvolvimento econômico e social em sua região 

(OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2009).  

Muitas empresas classificadas como piratas, estão na indústria a muito tempo, 

produzem peças de reposição antes mesmo da entrada das montadoras e de seus 
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fornecedores de peças originais. Além disso, somente o fato de não ser um fabricante 

autorizado pela montadora, não é um indicador de que é um produtor de peças de baixa 

qualidade, muitos são certificados pela ISO no que diz respeito ao seu processo de 

produção e qualidade de seus produtos (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2001).  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 15296, de 30.12.2005 

apresenta alguns termos convencionados do vocabulário relativo a peças de veículos 

automotores, como pode ser observado na Tabela 9. 

Tabela 9: Vocabulário relativo às peças de automóveis 

Nome Definição 

Peça de produção 

original 

Peça que integra um produto original (veículo automotor) em sua linha de 

montagem. 

Peça de reposição 

original  

Destina a substituir peça de produção original para defeitos de 

manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo 

mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas 

especificações técnicas das peças que substitui. 

Peça de reposição 

ou peça pós-venda 

É destinada a substituir a peça de produção original ou peça de reposição 

original, caracterizada pela sua adequação ou intercambialidade, podendo 

ou não apresentar as mesmas especificações técnicas, características de 

qualidade (por exemplo, material, resistência, tratamento de 

beneficiamento, desempenho e durabilidade) da peça de produção 

original. 

Peça 

remanufaturada 

Peça ou componente de produção original usado, caracterizado por ter 

sido submetido a processo industrial pelo próprio fabricante original 

deste ou em estabelecimento autorizado deste, para o restabelecimento 

das funções e requisitos técnicos originais. 

Peça 

recondicionada 

Peça ou componente de produção original usado, peça ou componente de 

reposição usado, ou ainda, peça ou componente de reposição usado, 

caracterizado por ter sido submetido a processo técnico e/ou industrial 

para o restabelecimento das funções e requisitos técnicos originais 

Peça recuperada Peça ou componente de produção original usado, peça ou componente de 

reposição original usado, ou ainda, peça ou componente de reposição 

usado, caracterizado por ter sido submetido a processo artesanal para o 

restabelecimento de funcionalidades. 
Fonte: Oliveira, Prado, Scazufca (2009).  

Portanto é possível notar que existe um mercado de autopeças de reposição formal e ao 

mesmo tempo não original, genuíno ou legitimo, como mostra a Tabela 10. Trata-se de 

uma peça de reposição do produto original, podendo ela ter ou não as mesmas 

características técnicas com relação aos padrões de qualidade e segurança estabelecidos 

pela montadora, mas que por outro lado, podem substituir perfeitamente as peças 

originais. O fabricante que trabalha nesse mercado, não deve ser confundido com um 

falsificador, já que em nenhum momento ele induz o consumidor ao erro. O que este 

fabricante oferece para o consumidor é a opção de poder comprar um produto de menor 
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custo, com uma redução de qualidade, ou não (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 

2009).  

Tabela 10: Segmentos de mercado da indústria de autopeças  

Mercado Players 

Mercado de fabricantes 

de veículos 

Concorrem as montadoras de veículos instaladas no país; 

Mercado varejista de 

veículos novos 

Concorrem as concessionárias de uma mesma marca, as concessionárias de 

marcas diferentes, as empresas  importadoras de automóveis para revenda e 

as revendedoras multimarcas de automóveis novos e usados; 

Mercado atacadista de 

autopeças reposição 

Atuam empresas fabricantes de autopeças e, eventualmente, montadoras; 

Mercado varejista de 

autopeças de reposição 

Os agentes são as concessionárias e as lojas independentes de autopeças. 

Fonte: Oliveira, Prado, Scazufca, 2009  

 

Tabela 11: Fabricantes de autopeças por segmento 

Fabricação de autopeças novas Principais agentes 

 Peças de produção original Montadoras + Fabricantes terceirizados 

Peças de reposição originais Montadoras + Fabricantes terceirizados / 

autorizados 

Peças de reposição Fabricantes independentes 

Fonte: Oliveira, Prado, Scazufca, 2009 

A Tabela 11 esclarece os diferentes papeis que podem ser exercidos por uma empresa 

de autopeças. Eventualmente um mesmo fabricante, pode atuar como fornecedor de 

peças de produção original e de peças de reposição simultaneamente.  

Além dos segmentos de fabricação de autopeças, é necessário entender como funciona o 

mercado de distribuição de peças de reposição. Os fabricantes de peças originais são 

fornecedores das montadoras, mas não exclusivamente, alguns deles também fornecem 

para distribuidores atacadistas e à rede de concessionárias, sendo que essas últimas são 

abastecidas pelas montadoras. O mesmo acontece com os fabricantes de peças de 

reposição, a maior parte dos distribuidores atacadistas no Brasil é independente, já as 

concessionárias são autorizadas pelas montadoras a comprar parte do seu suprimento de 

peças de reposição de distribuidores independentes, conforme definido com sua 
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respectiva montadora. Os fabricantes de peças de reposição, geralmente, não têm livre 

acesso às concessionárias, que são clientes cativos das montadoras (OLIVEIRA; 

PRADO; SCAZUFCA, 2009).  

A Tabela 12 resume a posição dos distribuidores atacadistas, das concessionárias, das 

lojas de autopeças e oficinas independentes, nos respectivos segmentos de autopeças.  

Tabela 12: Distribuidores de autopeças por segmento 

Distribuição de autopeças novas Atacado Varejo 

 

 

 

Peças de reposição 

originais 

Montadoras + Distribuidores 

autorizados / concessionárias 

+ Distribuidores 

Independentes 

Concessionárias + Lojas de 

autopeças + Oficinas 

Peças de reposição 

(fabricação independente) 

Distribuidores independentes Concessionárias + Lojas de 

autopeças + Oficinas 

Fonte: Oliveira, Prado, Scazufca (2009).  

A Tabela 13, apresenta um comparativo entre os fabricantes de autopeças autorizados e 

os independentes. Não obstante são firmas de diferentes portes, os dois tipos de 

fabricantes estão instalados no Brasil à décadas. 

Tabela 13: Fabricantes de autopeças autorizados e independentes 

Tipo de forma Autorizada Independente 

Número de 

firmas 

Predominantemente 

multinacional 

Predominantemente nacional 

Número de 

firmas 

600 1500 

Empregados por 

firma 

De 250 a 3000 De 10 a 300 

Empregados total 235 mil 50 mil 

Itens produzidos Acima de 2000 itens Até 2000 itens 

Idade Há firmas com mais de 60 anos Há firmas estabelecidas no 

mercado nacional há mais de 40 

anos 

Capilaridade da 

distribuição 

Média. Foco está nos grandes 

centros. O custo do produto 

elevado, torna os pequenos 

Alta. Alcança os pequenos e 

mais isolados municípios com 

menor poder aquisitivo.  

S
eg

m
en

to
s 



49 
 

municípios de menor poder 

aquisitivo pouco atrativo. 

Fonte: Oliveira, Prado, Scazufca (2009).  

No mercado, o consumidor que precisa comprar uma peça de reposição, ele tem 

diversas opções entre originais e independentes, alguns produtos independentes estão 

com suas logomarcas registradas no produto (não apenas na embalagem), com o 

objetivo de manter uma relação clara e transparente com o consumidor, que sabe 

exatamente qual o tipo de produto está comprando (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 

2009).  

3.1.4 Os diversos mercados de autopeças de reposição 

O mercado de reposição é formado por produtos secundários, são peças e componentes 

que irão substituir seus similares originais. O mercado de veículos novos é movido pela 

diferenciação as montadoras investem para diminuir a variável preço no momento de 

decisão de compra por parte do consumidor, é possível estabelecer preços mais altos por 

produtos diferenciados do que seria caso se o mercado fosse de produtos mais 

homogêneos (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2009).  

A diferenciação dos produtos primários exerce efeitos relevantes em relação aos 

produtos secundários. O mercado primário é mais competitivo que o mercado 

secundário. As montadoras oferecem diversos modelos de automóveis, o consumidor 

por sua vez, pode escolher entre diversas marcas e modelos, essa relação de variedade 

não se reproduz no mercado de reposição, o consumidor geralmente tem algumas 

marcas diferentes, entretanto ele deve ter duas opções, original ou independente 

(OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2009).  

Produtos secundários são específicos para um determinado modelo de automóvel, 

devido ao alto nível de diferenciação praticado pelas montadoras, a maioria das peças de 

um modelo ou marca, não são compatíveis com outro. Se uma peça pode ser utilizada 

em mais de um modelo, ou até mesmo marca então o mercado relevante é mais amplo. 

No mercado de reposição, os mercados relevantes para cada fabricante são definidos por 

tipo de veículo e peça (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2009).   

Quando a montadora lança um novo modelo de automóvel, os únicos fornecedores de 

peças de reposição são os fabricantes de peças de reposição originais. Os fabricantes 

independentes não podem correr o risco de desenvolver um molde para uma nova peça, 
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sem antes ter certeza que aquele modelo terá aceitação do consumidor. O fabricante de 

autopeças independente utiliza o método de engenharia reversa para desenvolver novos 

moldes para novas peças, em média o tempo gasto para o desenvolvimento de um 

molde, está em torno de 12 a 18 meses (OLIVEIRA; PRADO; SCAZUFCA, 2009). 

3.1.5 Relacionamento com a montadora 

O relacionamento entre montadoras e fornecedores passou por uma reestruturação que 

envolve não somente troca de informação e tecnologia, mas também um modelo de 

fornecimento diferenciado para um cliente que persegue um estilo de produção mais 

enxuto em oposição à produção em massa (KISSLER, 1998; ARKADER, 1999). 

Segundo Lamming (1993), o fornecimento enxuto depende de uma relação de parceria 

entre fornecedor e cliente, onde o foco está em contratos de compra e venda de longo 

prazo, maior interação e troca de informação entre fornecedor e cliente e a participação 

do fornecedor no desenvolvimento de produtos. 

Mesmo havendo grande interesse da academia no que tange o relacionamento entre 

fornecedor e cliente na indústria automobilística, a maior parte dos trabalhos é escrito a 

partir do ponto de vista do cliente, ou seja, da montadora, pouco ou quase nada se falou 

a respeito do ponto de vista do fornecedor (ARKADER, 1999). 

A literatura que estuda o relacionamento entre fornecedores e montadoras na indústria 

automobilística com relação aos padrões mais atuais de relacionamento, não está de 

acordo com o ponto de vista das montadoras, no geral a opinião dos fornecedores é 

negativa, nesses estudos eles se mostram não satisfeitos com as exigências das 

montadoras e acreditam que só as montadoras ganham na relação (WOMACK; JONES; 

ROSS, 1991; HELPER, 1991, 1994; LAMMING, 1993; TURNBULL et al., 1993; 

PURDY; ASTAD; SAFAYENI, 1994).  

Uma revisão minuciosa da literatura foi realizada por Arkader (1997) em seu estudo da 

relação entre montadora e fornecedor de peças e componentes, segundo afirma o 

próprio autor o estudo apresenta poucas evidências do ponto de vista do fornecedor a 

respeito do relacionamento com o cliente, e tais evidências são ainda menores quando 

relacionadas com países emergentes, mesmo sendo poucas o estudo traz algumas 

evidencias que o fornecedor de autopeças não está satisfeito com a relação que tem com 

as montadoras.    
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A Tabela 14 apresenta a trajetória da indústria de autopeças nos anos 90, esse período 

foi marcado por uma emergência de novas relações entre montadoras de veículos e a 

indústria de autopeças. É nesse período que as montadoras passam a adotar a estratégia 

de atrair seus fornecedores para mais próximo de suas plantas de montagem. Não só a 

distância iria melhorar a produtividade e rapidez na entrega de peças e componentes, 

mas também seria possível aumentar as parcerias no desenvolvimento de novos 

produtos (SALERNO et al., 1998).   

Tabela 14: Trajetória da Indústria nos anos 90 

1990 -1991 1992-1993 1994 1993-1996 1996-1997 

Abertura da 

economia 

 

Quebra do 

protecionismo 

tradicional 

 

Retração da 

produção e das 

vendas 

Câmara 

Setorial 

 

Tentativas 

tripartites de 

elaboração de 

política 

industrial 

 

Novo estilo 

de ação 

sindical 

 

Diminuição 

das greves 

gerais no 

setor 

Estabilização 

monetária 

 

Mercosul 

 

Regime 

automotivo 

 

Intensificação 

da 

modernização 

 

Diminuição da 

incerteza 

 

Ampliação de 

mercados 

Recordes de 

produção e vendas 

 

Novos 

investimentos 

 

Novas fábricas 

 

Novas marcas 

 

Crise e 

concentração em 

autopeças 

 

Internacionalização 

de 

produção/insumos/ 

produtos 

Guerra fiscal 

 

Volta do estado 

como sócio da 

produção 

 

Renúncia fiscal 

 

Crise das 

bolsas: abalo 

dos programas 

de 

investimento, 

particularmente 

coreanos 

Fonte: Salerno et al., (1998). 

 3.2 O ambiente institucional e os mercados emergentes 

A literatura acadêmica alerta para a importância da existência de instituições para o bom 

funcionamento da economia e quais a consequências de sua ausência (NORTH, 1990; 

2006; WILLIAMSON, 1981). Segundo North (1990), instituições compõem as regras 

do jogo e exercem influencias econômicas porque têm impacto nos custos de transção e 

de produção. A estrutura lega e administrativa de um país, em indivíduos interagem 

com o objetivo comum de geração de riqueza, são determinados pelo ambiente 

institucional (SHWAB; SALA i MARTIN, 2011). O Fórum Econômico Mundial 

considera que as instituições formam os pilares de competição de um país. Isso porque, 

as tomadas de decisão de investimento, organização dos fatores de produção e nos 

custos incorridos ao se desenvolver estratégias são influenciadas pela qualidade das 
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instituições presentes no país (SHWAB; SALA i MARTIN, 2011). O ambiente 

institucional não se refere apenas aos aspectos legais, mas também aos aspectos 

relacionados com o ambiente burocrático, corrupção, transparência, normas e 

regulamentos, independência do sistema jurídico, proteção de direitos autorais e 

propriedade intelectual (LENNAN et al., 2014). A qualidade do ambiente institucional 

de um país, afeta sua competitividade, visto que este pode oferecer um ambiente onde 

os negócios podem ser praticados de forma justa e segura, com informações claras e as 

disputas podem ser resolvidas rapidamente (MIA et al., 2009). 

O ambiente institucional é analisado por Scott (2008), pelo ponto de vista de três 

pilares: regulatório, normativo e cultural-cognitivo. As instituições se relacionam de 

forma intima com os aspectos regulatórios, como os sistemas de regras e seus 

mecanismos de fiscalização. Segundo Scott (2008), o sistema regulatório é aquele que 

estabelece regras, inspeciona a conformidade, e caso seja necessário, cria sanções para o 

seu descumprimento. Um sistema regulatório, segundo afirma Scott (2008), geralmente 

assume caráter coercitivo. Entretanto, as regras, leis e sanções, são amparadas por 

outros aspectos informais de conformidade, de forma que possam ser legitimados. Estes 

aspectos informais de conformidade, estão ligados a fatores do pilar normativo 

(LENNAN et al., 2014). Segundo Lennan (2014), o pilar normativo é composto por 

normas e valores que orientam como as coisas devem ser feitas, quais os meios 

legítimos para se chegar a um determinado fim. Uma característica relevante a respeito 

das normas para o objetivo desse estudo é que elas representam  expectativas das partes 

envolvidas no meio social, econômico, e elas podem emergir formal ou informalmente 

(SCOTT, 2008). Essas normas que estão presentes na sociedade e possuem caráter 

voluntário e não mandatório (BRUNSSON; JACOBSON, 2000). Os autores discutem 

como os padrões e padronizações podem influenciar as regulações. Segundo Lennan 

(2014), o principal motivo deste fenômeno está no fato de que padrões são 

fundamentais na coordenação de atividades em escala global e, consequentemente, 

podem afetar a vantagem competitiva da empresa no mercado interno e externo. O 

ambiente institucional nesse estudo se concentrará nos fatores relacionados aos pilares 

regulatório, normativo e cultural-cognitivo. Segundo Peng et al. (2008), mesmo sendo 

fundamentais para a competitividade de um país, instituições eficientes que tendem 

regular as práticas de negócios em países desenvolvidos, são fracas ou não existem em 

mercados emergentes. Mercados emergentes são países como Brasil, China, Índia, 
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México e Turquia, que, em oposição aos países desenvolvidos, apresentam uma 

característica de um crescimento econômico, industrialização e modernização rápida. 

Segundo os autores, a população desses países é geralmente formada por jovens, e uma 

classe média emergente (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESEMBERG, 2010, p. 188). 

Muitas definições de emergentes entretanto, reduzem a importância desses mercados 

como se eles ainda não tivessem emergido. Para se entender os mercados emergentes, 

segundo afirmam Khanna e Palepu (2011, p. 4), deve-se levar e consideração em que 

aspectos eles ainda não emergiram. A Tabela 9, apresenta os critérios mais utilizados 

para definir os mercado emergentes. 

Tabela 15: Critérios mais utilizados para definir os mercados emergentes 

Critérios mais utilizados para definir os mercados emergentes 

Categoria Critérios 

Pobreza País de renda baixa ou média 

Baixo padrão de vida na média da população 

Não industrializado 

 

Mercados de capitais Baixa capitalização de mercado em relação ao PIB 

Baixo volume de negócios do mercado de ações e poucas 

ações listadas 

Baixas classificações no quesito “risco soberano” 

Potencial de crescimento Liberalização econômica 

Abertura para investimento estrangeiro 

Crescimento econômico recente 
Fonte: Khanna, Palepu (2011). 

Nesse contexto, empresas que atuam em mercados emergentes devem adaptar suas 

estratégias e assumir uma variedade de funções e responsabilidades com o objetivo de 

exercer seus negócios e preencher os vazios institucionais (KHANNA; PALEPU, 

2011). 

Mercados emergentes não são uniformes, pelo contrário, são muito diferentes uns dos 

outros, o que se sabe é que em maior ou menor grau todos carecem, de alguma forma, 

de instituições necessárias para que possam desenvolver operações básicas de seus 

negócios (LENNAN et al., 2014). As falhas de mercado causadas pela falta ou ausência 

de instituições, têm origem em três fontes básicas: problemas de informação adequada 

para compradores e investidores, sistemas judiciais ineficientes incapazes de assegurar 

contratos de forma previsível e, os desvios nas regulações, que são voltadas para 

alcance de objetivos políticos (LENNAN et al., 2014). Os vazios institucionais formam 
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as principais diferenças entre se trabalhar em um país desenvolvido e um país 

emergente (KHANNA; PALEPU, 2011), que influenciam a tomada de decisão e a 

formulação de estratégias de empresas que atuam nesses países (PENG et al., 2008). 

A falta ou inexistência de simetria de informações exercem consequências nos 

mercados de produtos, objeto do presente estudo. Compradores e vendedores enfrentam 

o desafio de acessar a informação em países emergentes, essas informações são 

necessárias para que, do lado dos vendedores esses possam mostrar a qualidade de seus 

produtos, e pelo lado dos compradores eles possam avaliar a qualidade do produto ou 

serviço que irão comprar (KHANNA; PALEPU, 2011). Em mercados emergentes, pr 

não terem fácil acesso à informação, compradores tendem a pagar mais por produtos de 

qualidade não compatível com o preço (KHANNA; PALEPU, 2011). Esse senário tende 

a favorecer oportunistas, que tiram vantagem da falta de informação e vendem produtos 

de baixa qualidade por um preço mais alto, alegando que seus produtos são de boa 

qualidade. Esse vazio institucional causa um efeito em cascata, os vendedores de 

produtos de qualidade, são forçados a elevar o preço de seus produtos, e os compradores 

acabam sendo prejudicados. O cliente, que não sabe o que esta comprando, corre o risco 

de não ter garantia, caso o produto adquirido seja um de baixa qualidade (KAHANNA; 

PALEPU, 2011). 

O presente estudo aborda principalmente os aspectos relacionados com à infraestrutura 

soft descritos acima. Especificamente, analisamos como a falta de informação e 

ausência de fiscalização, podem afetar a estratégia das empresas de autopeças originais 

e independentes. É importante ressaltar essas características, já que, com a adoção de 

normas e regulamentos são necessárias mudanças  em métodos e processos de produção 

para que as empresas de mercados emergentes cumpram com um numero crescente de 

normas e regulamentos técnicos relacionados ao conteúdo dos produtos (LENNAN et 

al., 2014). 

O capítulo referencial teórico tem como objetivo investigar publicações acadêmicas, 

livros e dados de mercado com relação às características da indústria de autopeças e em 

especial como funciona sua cadeia de fornecimento. Ele tem início com uma explicação 

geral a respeito de cadeias de fornecimento, então ele move em direção à cadeia de 

fornecimento da indústria automobilística. Com base na revisão da literatura, foi 

possível contribuir com o modelo de estrutura de cadeia de suprimentos, proposto por 
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Bedê (1996), em que o distribuidor de peças e componentes automobilístico 

independente era negligenciado. No modelo do autor, o cliente final não poderia 

comprar peças e componentes diretamente do fornecedor independente. O mesmo 

acontecia no fluxograma da cadeia de suprimentos apresentado por Scavarda e 

Hamacher (2001), onde o distribuidor de autopeças independente estava sendo 

negligenciado pelos autores.  

Mesmo com comprovada importância, o setor de autopeças, especificamente o setor de 

peças de reposição foi pouco estudo e suas características quase não foram registradas. 

Poucos autores falam do setor de peças de reposição. No Brasil existe apenas uma 

publicação de Oliveira, Prado e Sazufca (2009), que estudam a competição na indústria 

de autopeças e os efeitos negativos que a patente exerce sobre o mercado. Essa 

publicação foi essencial para que se pudesse entender as características do mercado de 

peças de reposição de automóveis. Além disso, a revisão da literatura desse estudo, 

contribui para que se possa ter um entendimento a respeito dos diversos mercados de 

autopeças, pensar em apenas um mercado de peças de reposição é um engano. 

Por fim, o capítulo faz uma revisão da literatura sobre vazios institucionais e sua relação 

com a cadeia de suprimento da indústria. A principal publicação utilizada para escrever 

esse capítulo foi o livro de Kahanna e Palepu (2011), que aborda as regras do jogo em 

países emergentes. Empresas multinacionais de países emergentes, devem entender 

como funcionam os ambientes institucionais nesse países, e então, escolher se irão 

impor suas regras ou se adaptar às regras do país hospedeiro.  
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4.0 Abordagem metodológica 

Nesse capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos que foram utilizados 

na pesquisa. Inicialmente  é apresentado o tipo de pesquisa e, em seguida o desenho da 

pesquisa, a fase preparatória e os procedimentos utilizados para coleta e análise de 

dados. 

4.1 Tipo de pesquisa 

O método utilizado para a pesquisa é o estudo de caso múltiplo, que irá investigar um 

determinado assunto contemporâneo. O estudo de caso é antecedido por uma pesquisa 

histórica do fenômeno que esta sendo estudado (SAVOY, 2014). Segundo afirma Yin 

(2010) o rigor com que se realiza a pesquisa do estudo de caso, é extremamente 

elevado. O método estudo de caso foi selecionado, porque permite que o autor  O 

trabalho deve partir de uma meticulosa exploração literária com relação ao problema 

que será pesquisado. O método estudo de caso, pode se ramificar em três outros 

métodos, que é o exploratório, o descritivo e o explanatório (YIN, 2010). Para esse 

projeto em particular, utilizamos o método estudo de caso exploratório. Não obstante a 

literatura sobre fornecedores da indústria automobilística ser abundante, pouco ou quase 

nada se fala sobre o mercado de reposição independente especificamente.  

O objetivo do projeto é investigar com relação ao fabricante de autopeças independente 

(IEM), ou seja, aquele que não participa da cadeia de fornecimento da indústria 

automobilística, se seu objetivo de negócio contempla um dia fazer parte dessa cadeia. 

Se sim, como pretendem alcançar tal objetivo. Tal objetivo conduz o pesquisador a 

alguns problemas de pesquisa. No estudo de caso, o processo de desenvolvimento de 

uma pergunta de pesquisa, é o mesmo que o de desenvolvimento de uma hipótese em 

uma pesquisa quantitativa (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). Yin (2010) afirma 

que a definição das questões que serão pesquisadas, é possivelmente a peça com maior 

importância dentro de todo o processo de pesquisa. Para tanto, o autor pretende 

responder a alguns problemas que foram levantados, são eles. Como está organizado o 

mercado de peças de reposição no Brasil? O mercado é pulverizado, ou é centralizado 

em grandes global players? Quem são os principais players desse mercado? 

O trabalho esta dividido em três estágios. O primeiro está orientado para a fase de 

caráter exploratório, onde é feito uma revisão da bibliografia disponível, que tem início 

em Janeiro de 2014.  O segundo estágio pretende-se realizar uma análise de dados 
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secundários, sobre a história da indústria automobilística, em particular da indústria de 

peças de reposição no Brasil. O terceiro estágio tem foco nas entrevistas que serão 

aplicadas à concessionárias de veículos, donos de autopeças e montadoras. Será 

aplicado um questionário com perguntas abertas, direcionado para o objeto de estudo 

desse projeto. As entrevistas após realizadas, são analisadas e separadas conforme 

revisão bibliográfica. 

4.2 Desenho da pesquisa 

 A pesquisa esta dividida em três fases: a primeira é a preparatória; em seguinte é a fase 

investigativa; e a terceira a fase de análise dos dados, conforme pode ser observado com 

mais riqueza de detalhes da Tabela 10. Apesar de as fases estarem organizadas de 

maneira linear, algumas das etapas foram desenvolvidas antecipadamente, como é o 

caso da pesquisa histórica sobre a indústria automobilística e o setor de autopeças que 

foi desenvolvido em paralelo com a revisão da literatura. Tal antecipação possibilita ao 

autor um melhor entendimento da indústria automobilística e do setor de autopeças, 

bem como a organização do setor de autopeças e o papel dos fabricantes de autopeças 

independentes na cadeia de fornecimento da indústria.  

4.3 Fase preparatória 

A fase de preparação, como pode ser visto na Tabela 16, tem início a partir da seleção 

do tema e a revisão da literatura. A revisão da literatura se concentrou não somente em 

livros, mas também na leitura e fichamento de artigos publicados no Brasil e no 

exterior. Após o problema de pesquisa e os objetivos primários e secundários, o método 

estudo de casos múltiplos foi selecionado. 

Tabela 16 - Fases do procedimento metodológico 

Fase preparatória Escolha do tema a ser pesquisado e início da revisão da 

literatura 

Definição do problema, e início da pesquisa para definição dos 

objetivos primários e secundários; 

Revisão da literatura mais aprofundada; 

Definição do método de pesquisa; 

Seleção das unidades de análise (empresas) para o estudo de 

caso, bem como dos entrevistados; 
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Elaboração do roteiro de entrevista semi-estruturado em 

profundidade; 

Validação do roteiro de entrevista semi-estruturado em 

profundidade; 

Fase Investigativa Coleta de dados secundários a respeito da indústria 

automobilística e o setor de autopeças no Brasil; 

Coleta de dados sobre as empresas estudadas; 

Coleta de dados primários sobre as empresas estudadas; 

Transcrição das entrevistas; 

Fase Analítica Análise histórica da indústria automobilística no Brasil; 

Análise de conteúdo do material do estudo de casos múltiplos; 

Conclusões. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O roteiro de entrevistas foi preparado em paralelo ao processo de decisão das empresas 

que irão compor objeto de estudo. Optou-se neste momento pelo desenvolvimento de 

um roteiro de entrevista semiestruturado (apêndice A).  

As empresas foram selecionadas, conforme pode ser visto na Tabela 17, por conta de 

seu potencial em contribuir para o estudo do seu papel na distribuição de peças de 

reposição e elo da cadeia de fornecimento da indústria automobilística. 

Tabela 17: Lógica de seleção da amostra  

1 empresa de autopeças do mercado de 

reposição e independente; 

1 empresa de autopeças sistemista que não 

faz reposição;  

1 empresa de autopeças que é sistemista e 

mercado de reposição;  

1 empresa de atue em mais de 1 mercado 

incluindo autopeças 

Fonte: Elaborado pelo autor  

A amostra é composta por quatro empresas do setor de autopeças, sendo que essas 

empresas estão divididas da seguinte forma; duas são fornecedoras da indústria 

automobilística, chamadas de fornecedores de peças originais (OEM), não trabalham em 

outros setores da indústria, sua atividade é exclusivamente automobilística e original; 

duas não fornecem para indústria automobilística, são chamadas de fornecedores 

independentes (IEM), no entanto sua atividade é exclusivamente automobilística; duas 
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atuam tanto como fornecedores originais (OEM), tanto quanto independentes (IEM), e 

também são fornecedores de outras indústrias além da de autopeças; por fim, mas não 

menos importante, duas que não são fornecedoras originais e independentes e também 

não atuam em mais de um setor da indústria, são apenas de autopeças. 

4.4 Protocolo do estudo de caso 

O instrumento de pesquisa preliminar, formado basicamente pelo protocolo de estudo 

de caso (Apêndice A) e pelo roteiro de entrevista semiestruturado, foi lastreado pela 

literatura da indústria automobilística, da indústria de autopeças e de vazios 

institucionais. Esse roteiro inicial continha, no total, 40 questões, após um teste inicial 

aplicado randomicamente, o roteiro foi ajustado. Uma das principais alterações ocorreu 

com relação às questões demográficas, o que tornaria a entrevista muito longa e 

cansativa, as questões foram elaboradas para que desse ao entrevistado a opção de 

liberdade de resposta.  

O roteiro foi então submetido ao primeiro entrevistado, a entrevista ficou muito longa, 

mais de 90 minutos, o roteiro foi reformulado, para aumentar a clareza de algumas 

questões e ir direto ao ponto de interesse. A última versão (Apêndice B) ficou apenas 

com as questões-chave e com os tópicos a serem abordados durante a pesquisa.  

4.5 Estudo de múltiplos casos em profundidade 

No estudo de caso o pesquisador aborda em profundidade um programa, um fato, uma 

atividade, um processo ou uma ou mais pessoas. Partindo de questões amplas que vão 

se revelando durante o processo investigativo, é possível entretanto, conduzir o estudo 

de caso de formas diferentes (GODOY, 1995). É possível encontrar em apenas um 

estudo de caso, mais do que apenas um caso único. Quando isso ocorre, o estudo precisa 

utilizar um projeto de casos múltiplos (YIN, 2010). Um elemento pode ser melhor 

entendido se analisado dentro do contexto que ele ocorre, sendo analisado por atores 

que fazem parte do mesmo contexto, considerando todos os pontos de vista nele 

relevantes (GODOY, 1995). 

Quando o estudo envolve dois ou mais sujeitos, então pode-se considera estudo de casos 

múltiplos (GODOY, 1995). Nesse contexto, é possível encontrar pesquisadores que o 

único objetivo seja descrever os sujeitos e estabelecer comparações entre eles (GODOY, 
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1995). Segundo Yin (2010), a lógica subjacente ao uso de estudos de casos múltiplos é 

igual ao caso único. Cada caso deve ser cuidadosamente selecionado para que: (a) 

identificar resultados semelhantes (uma replicação literal); ou (b) produção de 

resultados contrastantes apenas por razões previsíveis (uma replicação teórica). 

No total foram contatadas 4 organizações para a realização dos casos, como pode ser 

observado na Tabela 18. Todas as organizações são fabricantes de peças e componentes 

automobilísticos, que tinham como intuito iniciar o contato com a empresa. Os contatos 

iniciais foram feitos por telefone e ou e-mail. Todas as 4 organizações, Lumax 

Automotive, Engrecon, MTP Tubos e Schaefler se mostraram interessadas em cooperar 

com a pesquisa.  

Tabela 18: Descrição das empresas contatadas para realização da pesquisa 

Lumax 

Automotive 

Empresa nacional, atua no mercado de reposição de peças e 

componentes automobilísticos, independente. Tem 3 anos de 

atuação no mercado de reposição, sediada na cidade de Vargem 

Grande Paulista, emprega 2.500 funcionários; 

Engrecon Empresa nacional, atua como fornecedora de engrenagens para 

indústria automobilística, faz parte da cadeia, é produtora de 

peças originais. Esta sedia na cidade de Santana de Parnaíba, 

emprega 300 funcionários. 

MTP Tubos Empresa multinacional, atua como fornecedora de tubos para 

indústria automobilística, faz parte da cadeia, é produtora de 

peças originais.  

Schaefler Empresa multinacional, no Brasil está sedia na cidade de 

Sorocaba, está presente em 50 países, é fornecedora da indústria 

automobilística e produz peças e componentes para o mercado de 

reposição.  

Fonte: Elaborado pelo autor  

4.6 Fase investigativa 

A fase investigativa foi composta pela coleta de dados primários e secundários. A coleta 

dos dados secundários estava focada principalmente no desenvolvimento da história da 

indústria automobilística, do segmento de autopeças e do mercado de reposição de 

peças e componentes de automóveis. Estes dados são provenientes de artigos 
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acadêmicos sobre a indústria automobilística e de livros. Também foram coletados 

dados publicados pela ANFAVEA e pelo SINDIPEÇAS, por meio de anuários da 

indústria e dos sítios dessas instituições. Foi realizada coleta de dados primários do 

estudo de caso múltiplo, e também foram coletos dados secundários do sítio das 

empresas e em sítios de noticias automotivas. 

As principais fontes de dados englobaram as entrevistas nas empresas dos estudos de 

caso. Foram feitas 4 entrevistas, 1 entrevista para cada 1 das empresas investigadas. 

Todas as entrevistas fora presenciais: A primeira entrevista foi realizada em um hotel, 

na cidade de Vargem Grande Paulista, Grande São Paulo; A segunda entrevista foi 

realizada na sede da empresa em Santa do Parnaíba, também na Grande São Paulo; As 

entrevistas 3 e 4 foram realizadas na residência dos respondentes, na cidade de 

Sorocaba, interior do estado de São Paulo. As entrevistas duraram em torno de 60 

minutos. O perfil dos entrevistados está na Tabela 19. 

Tabela 19: Perfil dos profissionais entrevistados 

Entrevistado 1 Gerente Nacional de Vendas da empresa Lumax Automotive. O entrevistado 

tem mais de 25 anos de experiência. Já trabalhou na Filtros Man, na Marinda, 

Cofap Eletrônica e por último na Lumax Automotive, todas empresas de 

autopeças. É formado em Administração de Empresas. 

Entrevistado 2 Engenheiro de processos da Engrecon. O entrevistado tem mais de 30 anos de 

experiência na indústria, sempre trabalhando com peças de reposição. 

Entrevistado 3 Gerente de produção da MTP Tubos, com  mais de 20 anos de experiência em 

metalurgia. Trabalhou na MTP por mais de 10 anos. Formado em Engenharia da 

Produção. 

Entrevistado 4 Gerente de Produção, com mais de 20 anos de experiência em autopeças. 

Trabalhou na Schefler por mais de 20 anos. 

Fonte: Dados fornecidos pelos entrevistados, elaborado pelo autor. 

4.7 Fase analítica 

A fase analítica se divide em dois grupos, sendo ele a extração do material bruto e a 

posterior interpretação, que é algo fundamental para uma pesquisa qualitativa. Após os 

dados serem coletados, a escolha por um método de análise se faz necessário. O método 

selecionado mais adequado para esse estudo foi o de análise de conteúdo. Segundo 

Bardin, Reto e Pinheiro (1979), as categorias de análise resultam do desenvolvimento 

de um processo classificatório da utilização de ferramentas de análise de conteúdo com 

o objetivo de interpretar certos fenômenos. Tal técnica é frequentemente aplicada nos 
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estudos de historiadores e sociólogos, que objetivam interpretar diferentes padrões de 

comunicação. Administradores também têm aplicado a técnica de análise de conteúdo 

em seus estudos das organizações. Segundo esclarece Bardin (1977), tanto a linguística 

quanto a análise de conteúdo, trabalham com um objeto em comum: a linguagem A 

análise de conteúdo, conforme afirma o autor, interpreta e analisa a linguagem falada 

que vai além dos gradientes individualistas ou sociais estudados pela psicolinguística e 

a sociolinguística. Sendo que com a utilização dessa técnica de análise, a ferramenta 

principal de investigação esta justamente na capacidade que o investigador tem de 

interpretar os dados qualitativos (BARDIN, 1977). 

Para este estudo foi selecionado o método de análise de conteúdo, com o propósito de 

interpretação das entrevistas semiestruturadas aplicando códigos linguísticos. Segundo 

recomendação de Bardin (1977), nesse estudo a análise do conteúdo das entrevistas é 

divido em três etapas cronológicas: a) pré-análise; b) exploração do material; c) 

tratamento dos resultados. A primeira etapa de pré-análise é a fase de organização dos 

dados, que possibilidade que os dados sejam organizados. Durante essa fase, conforme 

afirma a autora, deve-se efetuar uma leitura flutuante, que se trata de estabelecer o 

contato com a amostra de documentos que serão analisados e tomar conhecimento do 

elemento textual, permitindo-se ser invadido por impressões e orientações; seleção de 

documentos, em delimitar o universo de análise dos documentos que serão analisados, 

estabelecendo um corpus (que se trata do universo de documentos que são submetidos e 

analisados); preparação do material, onde os documentos que serão analisados devem 

ser preparados formalmente, estabelecendo-se novos documentos, neles devem constar 

todas as respostas de cada uma das perguntas; elaboração de indicadores e referenciação 

de índices, que consiste em estabelecer quais são os temas (índices) que foram 

encontrados nos documentos analisados, de forma que os indicadores possam ser 

determinados através de recortes dos textos nos documentos. 

A fase de pré-análise parte da transcrição das entrevista, que tem por objetivo tornar o 

texto mais sintético, excluindo repetições e trechos do texto que possivelmente são 

irrelevantes para os objetivos desse estudo.  

A próxima etapa compreende a exploração do material, durante essa etapa as categorias 

são definidas e as unidades de registros nos documentos são identificadas. Uma análise 

por meio de categorias previamente estabelecidas se faz necessário para dar 
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continuidade a essa fase. Durante esta fase é levado em consideração à totalidade do 

texto, submetendo-o ao filtro da classificação, de acordo com a frequência (ou ausência) 

da presença de itens que fazem algum sentido para o estudo e sejam relevantes para o 

seu contexto.  

A análise de conteúdo é a técnica de análise das categorias, espécies de arquivos ou 

rubricas relevantes que tornam possível classificar elementos com significação que 

constituem uma mensagem (BARDIN, 1977). A definição das categorias e 

subcategorias devem estar em acordo com a teoria que lastreia o estudo, e são 

complementadas por subcategorias encontradas durante o processo investigativo.  

Nesse estudo são feitas entrevistas semiestruturadas, de forma a contemplar as seguintes 

categorias de análise: (1) Atua nos dois mercados, sistemista e independente; (2) 

Controle da montadora no ferramental; (3) Preço no mercado de reposição; (4) 

Qualidade no mercado de reposição; (5) Relação com a montadora; (6) Diversificação; 

(7) Exportação; (8) Característica do mercado de reposição; (9) Concorrência no 

mercado de reposição; (10) desenvolvimento de novos produtos, cujo roteiro de 

entrevista esta no apêndice A. 

A principal fonte de dados da pesquisa foram as entrevistas. Em um primeiro momento, 

a técnica de análise de conteúdo foi utilizada para analisar as informações obtidas 

através das entrevistas exploratórias, nos quatro estudos de casos com as empresas: 

Lumax Automotive, Engrecon, MTP Tubos e Schaefler.  

A condução das entrevistas segue o método semiestruturado com funcionários das 

empresas envolvidos direta ou indiretamente na produção e venda de peças e 

componentes da indústria automobilística, de forma que possa possibilitar a 

triangulação das respostas possibilitando o alcance de maior rigor metodológico (YIN, 

2001). 

4.8 Análise de conteúdo dos dados dos estudos exploratórios e descritivos 

Nessa análise inicial foi adotada a análise de conteúdo pela possibilidade de adequação 

mais simples dos aspectos que compõem a indústria de autopeças e o mercado de 

reposição original e independente. A unidade de análise desta pesquisa foram as 

empresas de autopeças e o relacionamento das mesmas como as montadoras e como o 
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mercado de reposição. Desse modo, o objeto enfocado no estudo de caso é a relação 

entre a empresa fabricante de autopeças com a montadora e o mercado de peças de 

reposição.  

a) Dados primários: entrevistas realizadas com gerentes nacional de vendas, de 

produção e de processos das empresas participantes da pesquisa.  

b) Dados secundários: material promocional cedido pelas empresas, informações 

disponíveis na internet, no site da empresa e em sites de noticia.  

As entrevistas foram transcritas e posteriormente analisadas com a técnica de análise de 

conteúdo. Os resultados foram complementados com os documentos coletados e 

analisados. Os entrevistos pode ser visto na Tabela 19. O detalhamento sobre os casos 

descritivos selecionados é apresentado na seção 6.1 junto a análise dos casos.  

4.8.1 Definição de um universo de documentos  

Este universo de documentos seriam as potenciais pessoas que poderiam falar sobre a 

indústria de autopeças e seu relacionamento com o mercado de reposição e a montadora. 

Juntamente com as possíveis entrevistas também seriam objeto de análise: documentos, 

cases, artigos e relatos (seja em jornais, revistas ou em sites) que envolvessem 

diretamente a indústria de autopeças e o mercado de reposição. Nos casos analisados, os 

documentos utilizados encontram-se na Tabela 20.  

Tabela 20: Documentos utilizados na análise de conteúdo 

Casos Documentos 

Caso A: 

Lumax Automotive 

Site institucional 

Folder de divulgação de produtos 

Caso B: 

Engrecon 

Site institucional 

Caso C:  

MTP Tubos 

Site institucional 

Caso D: 

Schaefler 

Site institucional 

Revista Automotive Business 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 1 
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 4.8.2 Seleção de unidades de medidas para as categorias 

Após separar os documentos necessários para a amostra, passou-se para a seleção das 

unidades de medidas para as categorias. Nesse caso, utilizou-se corpus de textos que 

expressassem raciocínios completos dos entrevistados ou dos documentos consultados. 

O corpus dos textos eram de tamanhos distintos, podendo ser parágrafos ou conjunto 

destes. Segundo Bauer e Gaskell (2002), o tamanho da notícia, do relato, da entrevista, 

separado não exerce influencia direta na codificação. Assim sendo, esses corpus de 

textos foram grifados manualmente, utilizando lápis de cor, cada cor correspondia a 

uma categoria de análise. Posteriormente, os blocos de texto foram segmentados em 

tabelas com o título de cada uma das categorias.  
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5.0 Estudo de caso 

5.1 Caracterização da empresa Lumax Automotive 

A Lumax Automotive é uma fábrica com certificação ISO 9001, focada no 

desenvolvimento e produção de peças técnicas para a linha automotiva. A Lumax 

investe constantemente em novas tecnologias de produção. Conta com um pátio fabril 

com modernas máquinas injetoras (com fechamento hidráulico), trabalha com robôs 

para extração das peças e linha de pintura com sala limpa. Os principais produtos da 

empresa são: para-choques, para-lamas, para-barro, defletores de chuva, sempre 

seguindo normas e padrões internacionais. 

A empresa está situada em uma área de 12 mil metros quadrados, na cidade de Vargem 

Grande Paulista, região oeste da Grande São Paulo, equipada com máquinas 

equipamentos de tecnologia avançada, a Lumax se concretiza com um capital humano 

altamente qualificado. Uma empresa nacional, com um know how e tecnologia 

internacional, assume o compromisso de oferecer para-choques para carros de passeio e 

linha pesada. 

A Lumax é uma empresa jovem, do grupo Orgus, foi fundada em 2013, foram 

investidos na construção da planta R$25 milhões. Uma empresa familiar, em que o dono 

ocupa o lugar do presidente, com outras 4 diretorias abaixo dele, cada um dos diretores 

tem a sua respectiva gerencia, a empresa hoje ocupa o quarto lugar em participação de 

mercado de para-choques para o mercado de reposição independente. 

A empresa, apesar de ser jovem, é reconhecida no mercado por sua qualidade, o gerente 

afirma que seus produtos são de qualidade igual original de fábrica. A Lumax é 

certificada na ISO 9001, QS 9000, ISO 14001 e TS 16949. A empresa está amparada 

pelo grupo Orgus, fabricantes de faróis com uma longa história de sucesso na indústria 

de reposição de peças de automóveis. A Orgus, que produz faróis na cidade de Vargem 

Grande Paulista, conseguiu na Justiça Federal o direito de retomar a fabricação de peças 

da Ford, após uma disputa com a montadora envolvendo patentes de componentes 

automotivos.  
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5.2 Caracterização da empresa Engrecon 

A Engrecon é uma empresa nacional, fundada em 1966, por um grupo de 4 engenheiros. 

A empresa está situada na histórica cidade de Santana de Parnaíba, a 30 km da cidade 

de São Paulo, região Oeste da Grande São Paulo. Ela é uma grande fornecedora de 

componentes de transmissão para montadoras de veículos pesados, leves, motocicletas e 

equipamentos agrícolas e de construção civil. Atualmente a empresa gera 300 empregos 

diretos, em uma área de 30 mil metros quadrados de terreno e 12 mil metros quadrados 

de área construída, com capacidade de produção de aproximadamente 200 mil 

engrenagens por mês, em suas modernas instalações de usinagem e tratamento térmico.  

Apesar de atender predominantes os fabricantes de veículos e sistemistas, a Engrecon 

tem também uma ampla linha de produtos que atende a primeira linha do mercado de 

reposição.  

A Engrecon aplica tecnologia através do uso de recursos de engenharia, quando projeta 

seus produtos, ou quando fabrica componentes. Os equipamentos de última geração 

aplicados favoravelmente na cadeia de processos permitem total flexibilidade para obter 

o melhor produto, com o melhor processo, ao menor custo. 

As instalações têm como premissa o fluxo do processo por famílias de peças, onde é 

aplicado o Sistema Toyota de Manufatura na sua integridade. Este sistema é 

reconhecido mundialmente  por diminuir os tempos de entrega e os estoques em 

processo, caracterizando uma verdadeira manufatura enxuta.  

A empresa desenvolve softwares e utiliza modelagens eletrônicas como ferramenta para 

simular seus produtos de aplicações, de maneira a prever possíveis falhas antes de 

concepção dos produtos ou processos. Estes recursos são parte integrante do método 

Planejamento Avançado de Qualidade (APQP), sempre utilizado no desenvolvimento 

de novos produtos. 

A visão da empresa é se tornar referência mundial no desenvolvimento de produtos, 

produção fornecimento e prestação de serviços de componentes para transferência de 

potência e torque, superando expectativas de clientes e mercados, desenvolvendo 

pessoas e sociedades, assegurando a lucratividade da empresa e a rentabilidade aos 

acionistas. 
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A empresa atende o mercado brasileiro e tem uma atuação, ainda incipiente, no mercado 

da América do Sul. Seus principais parceiros são: Guru Nanak Auto Enterprise (GNA), 

que tem exclusividade de distribuição e representação na América do Sul; Produtos 

Bondioli & Pavesi, fabricados ou distribuídos no Brasil; BPN Transmissões, é o 

resultado da pareceria entre a Engrecon e a Bondioli & Pavesi, resultando na formação 

da empresa BPN Transmissões LTDA que fabrica caixas de transmissão para uso 

agrícola e comercialização de toda a linha mecânica Boncioli & Pavesi (caixas e 

cardans). A BPN Transmissões também está localizada em Santa de Parnaíba. 

A Engrecon construiu a base de sua política de qualidade sobre três pilares: 

Qualificação da mão de obra, equipamentos de última geração e sistemas de gestão da 

qualidade. Isto representa sua adequação às exigências do mercado global. A empresa 

está preparada para enfrentar qualquer desafio que possa existir como oportunidade de 

negócio, uma vez que seu corpo  gerencial decidiu direcionar os investimentos voltados 

à satisfação dos seus clientes. A empresa possui as seguintes certificações: ISO 9001 

(desde 1998) e ISO TS 16949 (desde 2007). 

Os sistemas mecânicos que utilizam as engrenagens da empresa são: Caixa de câmbio, 

motor diesel, diferencial e transmissões especiais. A Engrecon está presente em diversas 

áreas da indústria automobilística e de maquinas em geral. Essa versatilidade é possível 

porque a empresa domina a tecnologia de fabricação de todos os tipos de engrenagens e 

eixos entalhados: veículos comerciais, veículos de passeio, máquinas agrícolas, 

máquinas de construção e motocicletas. Os produtos produzidos pela empresa são: 

Engrenagens cilíndricas, engrenagens cilíndricas com dentes retificados, engrenagens 

cônicas de dentes retos, engrenagens cônicas de dentes helicoidais e hipoidais, 

engrenagens cilíndricas com dentes internos, eixos estriados e transmissões e conjuntos 

especiais.  

5.3 Caracterização da empresa MTP Tubos de Precisão 

A empresa tem sede em Guarulhos, São Paulo e filial e Sorocaba, interior do estado de 

São Paulo. Recentemente, devido à crise do setor automobilístico, a empresa demitiu 

mais de 700 metalúrgicos e foi incorporada por seu principal cliente a DANA. A MTP é 

uma empresa de fabricação de tubos, ela fabrica tubos para a linha automobilística, para 

a linha industrial como caldeiras e também para motos, recentemente a empresa passou 

a atuar no mercado de fitness, com equipamentos para ginástica. A MTP fabrica toda 
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essa parte tubular. A empresa é equipada com maquinários de corte a laser, onde os 

tubos são cortados e encaminhados para usinagem. 

A empresa atendia a Honda e a Yamaha, todo o material que compõe o quadro, o guidão 

e as rodas eram produzidas pela MTP, apenas o escapamento não era produzido, pois é 

feito de aço inoxidável. Toda a parte de aço carbono é produzida, desenvolvida e 

fornecida pela MTP.  

A MTP também tem sua própria tecnologia, com relação ao quadro e ao guidão, toda a 

tecnologia é desenvolvida pela MTP, já as rodas, a tecnologia é da Honda. O 

maquinário de corte a laser é tecnologia desenvolvida pela MTP.  

Os clientes da indústria automobilística eram a Mercedes e a Volkswagen, fornecendo 

peças para veículos pesados e leves respectivamente. Para a Volkswagen a peça 

fornecida era o tubo do pedal do acelerador, para o Gol e para a Kombi. Para a 

Mercedes fornecimento de tubos para o cardam, para o eixo diferencial que a própria 

Mercedes fabricava, e parte estrutural do chassi.  

A empresa tem uma linha que produz apenas tubos para cardam, esses tubos eram todos 

fornecidos para a Dana. Os tubos para cardam tem alto esforço mecânico, tem que ser 

tubo de precisão com porcentagens de carbono e manganês. Todo os produtos são 

submetidos à testes químicos para garantir a integridade do cardam. Além dos testes 

químicos, a empresa submete os produtos a alguns ensaios destrutivos, que são feitos 

em um determinado ponto do tubo como amassamento e torção. Os testes são feitos 

para saber quanto tempo o produto aguenta com o esforço mecânico de um caminhão.  

Os principais concorrentes da empresa no Brasil são a Tuper, Averdi, a qualidade dos 

produtos das três empresas é bem diferente no mercado. Todo o aço utilizado pela MTP 

é da Usiminas, o que é garantia de qualidade, trata-se mais nobre e mais caro do Brasil. 

A estratégia de diversificação de mercado da MTP se justifica pela sazonalidade da 

produção, um exemplo é o mercado industrial de refinarias de álcool e açúcar, são 

muitas caldeiras o que indica um ótimo mercado, mas a produção depende da safra, que 

é sazonal. O mesmo acontece com o mercado de fitness e de motos que aquecem no 

verão, mas no inverno a produção de equipamentos cai. Então, um mercado é 

compensado pelo outro. A empresa no início era focada apenas no mercado indústria, de 

usinas de açúcar e álcool, serralheria, fabricação de portões, grades e estruturas 
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metálicas. Mas depois a empresa decidiu diversificar, para não ficar tão dependente de 

um só mercado.  

Outras empresas que fazem parte do grupo são a Karmann Ghia, que é uma empresa de 

estamparia, e atua do setor automobilístico, a Sifco forjaria, que também atua no 

mercado automobilístico com máquinas agrícolas, a BR Metals Fundições, com atuação 

mais focado no mercado industrial, a Tabacow de tapetes e a Serta colchões.  

Entretanto, mesmo sendo uma empresa forte, ela entrou em recuperação judicial. 

Mesmo ela sendo forte no mercado, tendo qualidade assegurada, isso não impediu a 

falência da empresa.  

5.4 Caracterização da empresa Schaefler 

O grupo Schaefler é um fornecedor global líder integrado do setor automobilístico e 

industrial. A empresa representa alta qualidade, tecnologia de ponta e alto grau de 

inovação. Com componentes de precisão e sistemas para motores, transmissões e 

chassis, bem como soluções de rolamentos e mancais para uma variedade de aplicações 

industriais. Em 2014 a empresa administrou um volume de negócios de 

aproximadamente 12,1 bilhões de Euros. Com aproximadamente 84 mil colaboradores a 

Schefler é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, é uma empresa familiar 

e tem cerca de 170 plantas em 50 países distribuídos através de uma rede mundial de 

locais de produção, instalações de pesquisa e desenvolvimento e distribuidores.  

No Brasil a empresa esta sediada na cidade de Sorocaba, a Schaefler do Brasil reúne as 

três principais marcas: INA, FAG e LUK. Além da planta fabril no Brasil, a empresa 

possui operações em diversos outros países da América do Sul. Além de Buenos Aires 

(Argentina) a empresa possui escritórios comerciais também em Bogotá (Colombia), 

Valencia (Venezuela) e Santiago (Chile), esses escritórios oferecem estrutura e 

proximidade ao crescente mercado da América do Sul. Em 2008, a Schaefler 

comemorou 50 anos de Brasil. Uma história que teve início com a instalação da 

Rolamentos Schaefler do Brasil, num momento em que a indústria automobilística 

começava a acelerar a nação.  

Como uma empresa focada no futuro, investe pesadamente em pesquisa e 

desenvolvimento. Esta é uma decisão muito consciente, já que foram duas ideias 

engenhosas que se tornaram realidade e deram início à história de sucesso da INA, LUK 



71 
 

e FAG. Inventando a retifica de esferas em 1883, Friedrich Fischer foi o pioneiro e 

fundador da indústria de rolamentos de esferas. Dr. Georg Schaefler provocou, em 

1949, uma verdadeira reviravolta na indústria ao desenvolver o rolamento de agulhas 

com gaiola.  

Até hoje os engenheiros da Schaefler primam pela excelência em engenharia criativa, 

muitas vezes através de abordagens pouco convencionais. Isso significa questionar 

convenções já estabelecidas, trilhar caminhos incomuns e ousar enxergar com outras 

perspectivas.  

Em 63 fábricas distribuídas pelo mundo, a empresa produz produtos de precisão, desde 

buchas de agulhas de 2mm até grandes rolamentos com diâmetro externo de 4,25 

metros.  

Na fábrica de Sorocaba, a empresa produz: soluções para motores, transmissão e chassi, 

tuchos hidráulicos, balancins flutuantes, tensionadores hidráulicos de corrente, polias, 

sistema de comando de válvula variável, sistemas de acionamento de válvulas, 

embreagens, volantes bimassa, sistemas de acionamento, componentes de transmissão 

CVT, sistemas interno de engate, cardam, rótulas, rolamentos (de esferas, de agulha, de 

rolos cônicos, de roda, de suspensão, tipo catraca, de bomba d’agua), além de 

componentes da indústria pesada, ferroviária, de produtos de consumo e para o 

segmento aeroespacial.  

A empresa possui os certificados ISO TS 16949:2009, ISO 9001:2008. Possui também 

diversos prêmios e certificações do mercado e de clientes.  

A empresa possui uma unidade de negócio para reposição, chamada de Automotive 

Aftermarket. Sob as marcas da LUK, INA e FAG, ela fornece componentes para 

transmissões, motores e chassis com qualidade de fabricante original e para todos os 

tipos de veículos. Abrangentes serviços para oficinas de conserto e distribuidores 

automotivos completam a linha de produtos.  

Existe na empresa também, a unidade de negócio Industrial Afetermarket da Schaefler, 

que é responsável pelo negócio de reposição de peças e serviços junto aos clientes finais 

e distribuidores em todos os importantes setores da indústria.  
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5.5 Comparativo dos casos analisados 

Com o objetivo de comparar os quatro casos exploratórios, o presente estudo utilizou 

alguns tópicos importantes referente ao referencial teórico para discutir os achados 

empíricos. Esses tópicos estão divididos em: (a) atua nos dois mercados sistemista e 

independente; (b) controle da montadora no ferramental; (c) qualidade no mercado de 

reposição; (d) relação com a montadora; (e) diversificação de mercados; (f) exportação; 

(g) características do mercado de reposição; (h) concorrência no mercado de reposição; 

Na seção a seguir serão discutidos os quadros comparando cada uma das categorias de 

análise, bem como as proposições; P1, P2, P2a, P3 e P3a.  

Tabela 21: Categoria de Análise (a): atua nos dois mercados 

 Categoria de análise: Atua nos dois mercados, sistemista e independente. 

E1 Não, montadora já veio namorar a gente várias vezes, só que ela te controla. 

E2 

Tem o lado do faturamento, geralmente vai gerar um lucro um pouco maior, e 

ele também... e aquele detalhe, hoje a gente busca uma situação de baixa, de 

capacidade ociosa. Opa... se eu tenho uma capacidade ociosa, deixe eu ver se na 

reposição eu encontro um pouco de espaço pra também me preocupar, e faturar 

e etc. 

Entrevistador: A tua reposição é mais pra dar uma respirada em momentos de 

crise? 

É, ela tem um percentual pequeno. 

Existe uma fatia de reposição que já não tem vinculo com montadoras, mas é 

muito pouco. Aquilo cujo contrato é fornecer pra montadora, a empresa segue. 

E3 

A informação que eu tenho, é que por serem patenteados, a MTP desenvolve o 

processo e fabrica.  

Ela simplesmente fabrica e passa para as montadoras e a montadora administra 

essa reposição. 

A Dana até um tempo atrás tinha uma empresa de reposição, ela vendeu essa 

empresa hoje ela fabrica peças normais para as linhas e parte do excedente, que 

é feito por encomenda, ela passa justamente pra essa empresa que faz reposição 

e para as montadoras. Diretamente ela não comercializa.  

E4 

Ela tem o mercado de reposição também. Entretanto os principais clientes dela 

são as montadoras, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo. 

Sempre as montadoras em primeiro, mercado de reposição em segundo. 

Entrevistador: A Schefler pode vender um produto recém-lançado no mercado 

de reposição? 

Pode. Já pode vender direto para o mercado de reposição. Digamos que ela tem 

exclusividade, ela tem que atender o mercado de reposição. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse comparativo, foi analisado se as empresas atuavam como fornecedores da cadeia 

de suprimento da indústria automobilística e também, se tinham algum tipo de atuação 

no mercado de peças de reposição. Foi identificado que a empresa E1, só atua no 

mercado de reposição, não tem interesse em fornecer para a montadora. Já a empresa 
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E2, mesmo sendo um convicto sistemista, o entrevistador se orgulha em dizer que “ser 

fornecedor da cadeia, dá mais segurança e tem um plano de crescimento compartilhado 

com a montadora”, mas que em momentos de crise, o mercado de reposição pode ser 

atraente, principalmente para diminuição de ociosidade. A empresa E3, não faz 

reposição, porque as peças produzidas por ela, são partes de um componente que será 

produzido por uma outra empresa, no segmento automobilístico, a empresa fornece os 

tubos para a Dana, ou para as montadoras, que irão fabricar componentes. Já a empresa 

E4, atua nos dois mercados, é a maior produtora de rolamentos do mundo, tem parceria 

com empresas como a VW, por décadas, mas o mercado de reposição é atraente, 

principalmente em tempos de crise.  

Tabela 22: Categoria (b) controle da montadora no ferramental 

 Categoria de análise: Controle da montadora no ferramental 

E1 

A montadora paga o ferramental pra você, então o ferramental é dela. O que 

você vai fazer, é que você vai usar as tuas instalações, pra fornecer para a 

montadora. 

E3 Para rodas, a tecnologia era da Honda. 

E4 

Exato, não podia (produzir pra outra montadora). 

Isso porque ela tinha pago... pelo menos por um tempo. Mas hoje, a tendência 

mudou, de uns 10 anos pra cá, a empresa passou a ter que desenvolver o 

próprio ferramental. Principalmente porque tem ferramental que é mais caro 

do que a máquina. Principalmente na parte de injeção plástica né. A máquina 

que custa 200 mil e ferramental que custa um milhão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse quadro comparativo, é possível notar nas evidências retiradas das entrevistas com 

as empresas E1, E3 e E4, que existe uma tendência da montadora em controlar a 

produção de peças de seus fornecedores. Principalmente se ela teve participação no 

investimento em ferramental. Quando a montadora desenvolve o ferramental para uma 

determinada linha de produção, de um determinado fornecedor, aquela linha não esta 

autorizada a fornecer para mais ninguém, muito menos produzir peças para o mercado 

de reposição, que não seja via montadora. Muitas vezes o investimento no ferramental 

pode ser maior do que o investimento na máquina da linha de produção.  

Tabela 23: Categoria (c) preço no mercado de reposição 

 Categoria de análise: Preço no mercado de reposição 

E1 

A montadora, ela é assim... quanto custa parachoque do UP hoje?  Se eu fosse 

fabricar pra montadora, ela ia pagar R$400,00. Ela joga isso no valor do carro, 

só que ela vende isso no mercado de reposição por R$1.400,00. 

Então por isso que hoje quando você vai comprar peça original ninguém quer.  
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E2 

O que a gente sente, independente dos aspectos legais, garantia e tudo mais, 

tem o problema do preço né. Reposição em geral, pelo que a gente percebe, até 

nos automóveis e tudo mais... você vai fazer uma manutenção, se você for 

partir pras coisas certinhas e originais, você vai gastar um valor que quando 

você olha, você diz, isso não é compatível com o carro e com a situação. 

Então um pouco da culpa veio da própria circunstancia do mercado, onde 

muita coisa é cara, e se é cara não dá certo. 

E4 

A não ser que o mercado de reposição queira um produto de menor qualidade, 

de menor custo, mas aí a Schefler esta atendendo a exigência do cliente. A 

Schefler faz isso desde que o cliente solicite isso. 

Entrevistador: Interessante, então nesse caso você consegue trabalhar preço, 

certo? Porque o G40 vai custar muito mais barato do que o G5. 

Exatamente. Desde que o cliente exija. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse comparativo, é possível notar que no mercado de reposição se exige a opção de 

preço, o cliente não quer ser enganado, mas ele quer ter a opção de poder pagar menos, 

por um produto com menos qualidade. Tal fato demonstra que existe um vazio 

institucional, que está relacionado com a falta de controle de qualidade no mercado de 

reposição, que os controles de qualidade se aplicam apenas às peças originais. A 

empresa E4, tem diferentes níveis de qualidade em sua produção, os produtos de maior 

qualidade, são encaminhados para a montadora, mas o mercado solicita um produto 

mais barato, logo eles mexem na qualidade para atender a demanda de mercado.  

Tabela 24: Categoria (d) qualidade no mercado de reposição 

 Categoria de análise: Qualidade no mercado de reposição 

E1 

Olha o sucesso de uma empresa, primeira coisa ela é uma empresa sólida. O 

dono é empreendedor e procura qualidade. Então o produto é de qualidade, com 

garantia, com procedência. Você chama o sucesso de uma empresa, como uma 

empresa séria em todos os sentidos, na parte de fator humano, a parte da matéria 

prima, de projeto, é tudo sério. Não existe dentro da empresa o meia boca. Por 

exemplo, se eu quiser faz um para-choque meia boca, eu faço, eu coloco 

reciclado nele, então a vida útil cai de 10 anos pra 5 anos. Então uma empresa 

séria da pra você perceber quando ela pensa em qualidade. 

A imagem da Lumax foi conturbada nos últimos anos, quando se comparava no 

mercado Original com Paralelo. Vou comprar um produto, vou comprar uma 

peça, quando você fala peça mecânica, onde peça mecânica é motor, você quer 

original. Quando é uma peça acessório, peça de colisão, a não ser farol, farol 

também meche com segurança, para-choque meche também. O para-choque tem 

que ter uma certa resistência, por causa do impacto. Se você colocar um para-

choque de péssima qualidade, o impacto seu dentro de uma batida é maior. 

Existe uma norma para isso, só que, ficou muito comprometida essa imagem do 

mercado de reposição pelos péssimos fabricantes. Então, eu posso dizer para 

você o seguinte, há fabricantes de autopeças no Brasil que não se preocupam 

com isso. Porque, principalmente para-choque, pintou, colocou no carro, e você 

não sabe o que está por baixo da pintura. Então mercado ficou muito prostituído. 
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O produto é qualidade original montadora. A gente chama de igual a original 

montadora. 

... a empresa tem que ser certificada, tem que ter um produto de qualidade, passa 

por processos né pra você fabricar um produto, segue as normas da ISSO 9000, 

não tem risco nenhum. São as empresas que dão a certificação anualmente. 

O que é uma empresa certificada? É você fabricar o parachoque, tem umas 

normas pra isso. Quando você segue as normas, essa empresa que é autorizada 

para dar certificação para você, ela vai lá e fala "vocês foram avaliados pelo seu 

produto", muitas não têm. 

E2 

Entrevistador: Não tem nenhum custo extra que a montadora cobra? 

Existe a qualidade. 

Entrevistador: Então você pode baixar a qualidade... 

Não tem outro caminho. Certificar-se pra fornecer pra montadora e a montadora 

controla seu produto. Se não fornecer a qualidade do projeto proposto, a 

montadora te pega. No mercado de reposição se não fizer com qualidade, no 

mercado negro, você pode ter o custo da qualidade menor. Mas não é certo. 

Algum refugo que a montadora devolve por inconformidade, pode ser que a 

gente mande para o mercado de reposição. 

E3 

Metal de origem da MTP é da Usiminas. A Usiminas tem um alto controle de 

processo. O Aço da Usiminas é mais nobre e mais caro dentro do Brasil. 

A qualidade é a força da empresa. 

E4 
Mercado de reposição é sempre qualidade um pouquinho inferior, pra conseguir 

competir. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No caso da empresa E1 que é a única empresa que atua somente do mercado de 

reposição independente, é possível notar que existe o brio profissional, mesmo sendo 

uma empresa que trabalha sem a patente do produto, eles afirma que fazem apenas de 

produtos de alta qualidade, eles próprios chamam o produto de “qualidade original 

montadora”. Também é possível notar que a qualidade da empresa E1, esta diretamente 

relacionada com qualidade, mas o preço de mercado é consideravelmente menor do que 

o preço cobrado por um fornecedor de produtos originais. A empresa pode não ter 

patente, mas passou por rigorosas certificações, o que atesta que é uma empresa séria. Já 

o entrevistado da empresa E2, afirma que a montadora não impõe nenhum custo, mas 

que se o fabricante de peças originais quiser atuar no mercado de reposição, ele pode 

baixar a qualidade e concorrer por preço. A empresa E3 se orgulha de trabalhar com aço 

da Usiminas, logo sua qualidade com relação à matéria prima é indiscutível. Mesmo o 

mercado de reposição sendo menos exigente com relação à qualidade, ainda assim, 

todas as empresas prezam pela qualidade de seus produtos. É possível notar nas 

entrevistas, que todos os profissionais entrevistados, sejam engenheiros, vendedores ou 

administradores, presam pela qualidade, eles têm profissão, logo não vão exercer mal 

sua função.  
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Tabela 25: categoria (e) relação com a montadora 

 Categoria de análise: Relação com a montadora 

E1 

Por exemplo, eu quero ser fornecedor da montadora. Ela vai pegar, vai te 

analisar, vai te avaliar, vai te homologar, para te aprovar para você fornecer para 

a montadora. Aí você é o sistemista, como a gente chama. Só que a ferramenta é 

ela que paga, a propriedade da ferramenta é dela. Por exemplo, tem a Blascar, 

que é uma empresa que fornecia para-choque para a GM, essa empresa foi 

descredenciada, N motivos. Pode ser porque parou uma linha da montadora, 

pode ser um problema sério de greve, então você... Então ela descredenciou, 

todas as ferramentas da Blascar voltou para a GM. Digamos que a GM escolha 

um outro fabricante e uma parte dela está injetando internamente. Injetar 

parachoque é o seguinte, você tem uma ferramenta, uma injetora, e tem uma 

matéria prima, você segue um padrão. Tudo dentro, feito isso, a própria GM 

pode também injetar internamente. A montadora não faz isso, por causa de 

espaço físico. 

E ela quando compra do sistemista, ela paga a perder de vista, são incentivos 

entendeu? 

Tem uma série de responsabilidades que ela passa para o sistemista, 

responsabilidade social, emprego, imposto e tal. Então não é bom pra ela. Ela 

fala assim, eu pago R$100 no parachoque, ela paga quanto ela acha que deve 

pagar. 

Hoje a montadora, é assim, você está vendendo para uma montadora, você tem 

que fornecer para o mercado de reposição, só que aquela ferramenta que ela te 

pagou, ela não permite, você tem que mandar para o PA dela. Então você é 

totalmente controlado por ela. Amanhã ou depois deu uma queda, ela te corta o 

programa e você se vira com o seu pessoal, é problema seu, problema social é 

seu. Você que vai ter que mandar embora, para tudo, dá férias coletiva, então eu 

trabalhei com montadora eu sei como é que é. 

E2 

O preço com que você fornece é tudo muito controlado. As montadoras já têm 

preços objetivos e etc. Você já entra espremido, mas você tem volumes. Você 

tem a montadora em si que... O mercado é aberto mas ela não te abandona 

assim. Acho que depende um pouco do ramo de atração de cada empresa, mas 

você se sente mais seguro em todos os aspectos formais, legais e com volume 

você consegue ir se adequando a esse lucro mais reduzido, e isso é muito 

atrativo. De ver a longo prazo. 

Pra você crescer tem que ser parceiro de alguém grande. É por isso que a 

maioria das autopeças tem nas montadoras um foco natural, é essa segurança 

que lhe permite investir pra crescer. Aquele que trabalha muito com reposição 

pra investir é uma situação delicada. 

Não. Nenhuma montadora hoje te ajuda a investir no negócio. Você tem que 

investir, negociar, encontrar o caminho. 

Nós participamos de alguns desenvolvimentos de produtos, mas pela própria 

natureza destes clientes, que são as montadoras, eles já têm os projetos. 

Entrevistador: Se você quiser usar este projeto pra desenvolver um produto pra 

explorar o mercado de reposição, você pode? 

Não, porque no geral você tem um contrato que você fornece a eles, e eles 

fornecem a reposição. 

E3 
Ela simplesmente fabrica e passa pras montadoras. E a montadora administra 

essa reposição. 
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Entrevistador: E a Honda participava muito no processo de desenvolvimento de 

processo, estavam sempre homologando a fabrica? 

Sim, eles estavam direto lá fazendo auditoria. 

Primeiro ela vai te apertar pra ter um determinado preço mas o problema maior 

é a documentação. Então você tem muito custo envolvido com isso. Aa 

documentações que a montadora exige acaba mexendo no custo. E também o 

risco, pois as montadoras não assumem nada. Eles querem um produto com 

qualidade assegurada mas a reponsabilidade passa a ser sua. Esses são os riscos 

do negócio. 

E4 

A Schefler veio para o Brasil por intermédio da Volkswagen. ... A Volkswagen 

é até hoje o principal cliente da Schefler. Aonde a Volkswagen vai, leva a 

Schefler junto com ela.  

Todo ano, praticamente, tem auditoria de uma das montadoras, ou de outros 

clientes.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nessa análise é possível notar que a montadora exerce um elevado nível de controle 

sobre seus fornecedores, o que justifica o entrevistado da empresa E1 não demonstrar 

interesse em se tornar sistemista. Se a montadora quer desenvolver um sistemista, ela 

faz um investimento inicial em homologação, testes e aprovação, então são feitos 

investimentos em máquinas e ferramental. A partir de então, o sistemista fica sob 

controle da montadora. Os entrevistados dizem que o atrativo em ser sistemista é o 

volume de produção, característica que o mercado de reposição não compartilha. O 

preço que a montadora vai pagar para o sistemista também não tem muita margem para 

negociação, a montadora praticamente impõe um preço baixo e o sistemista deve acatar. 

Entretanto, o entrevistado da empresa E2, diz que a relação entre a montadora e o 

sistemista, oferece mais segurança, mais sustentabilidade do negócio, as relações com a 

montadora são de longo prazo, diferente do mercado de reposição. Essa relação de 

parceria entre a montadora e seu fornecedor, oferece segurança, o fornecedor se sente 

mais seguro para realizar novos investimentos para expandir seus negócios. Outro ponto 

revelado nas entrevistas esta relacionado com o envolvimento no desenvolvimento de 

produtos, com uma relação de longo prazo, a montadora passa a compartilhar e envolver 

mais o fornecedor. É possível notar que a partir do momento que o fabricante de 

autopeças se torna um sistemista, sua relação com a montadora será bem próxima, tanto 

o sistemista irá com frequência à montadora como também o inverso. Por fim, é 

possível notar no caso da empresa E4, o follow the customer, ou siga o cliente, o 

entrevistado afirma que onde a VW vai, sempre convida sua empresa para acompanhar, 

mais uma evidencia de relação de longo prazo.  

Tabela 25: categoria (f) diversificação  

 Categoria de análise: Diversificação  

E1  

E2 
Entrevistador: Vocês fazem algo fora da área automotiva? 

 Não. 

E3 
A MTP era uma empresa de fabricação de tubos. Ela fabricava tubos para a 

linha automobilística, para linha industrial, como caldeiras e também para 
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motos. E recentemente o ultimo mercado que a empresa começou a atuar, foi na 

linha de fitness com equipamentos para ginastica. 

A Tabacow tapetes e a Serta Colchões. 

E4  

Fonte: Elaborado pelo autor 

No caso E1, a empresa não pratica nenhum tipo de diversificação, é fabricante 

independente de autopeças de reposição. A empresa E2, também afirma não 

diversificar, apenas produzem autopeças para montadoras de veículos pesados e 

motocicletas. Já a empresa E3, é bem diversificada, atua no mercado industrial, 

automobilístico, de fitness e de motocicletas. O entrevistado da empresa E3 afirma que 

tal diversificação, se justifica pela sazonalidade da produção. O seu principal mercado, 

o industrial, são cliente de usina de açúcar e álcool, a produção depende da safra, na 

entressafra a fábrica ficava com capacidade ociosa, para diminuir a ociosidade a 

estratégia foi de diversificação. O entrevistado da empresa E4, não mencionou se a 

empresa tinha algum tipo de diversificação, mas o site da empresa apresente evidencias 

de que sim, além de peças e componentes para a indústria automobilística, a empresa é 

líder em tecnologia aeroespacial.  Portanto, é possível notar que diversificação, além de 

ser uma estratégia eficaz na redução da ociosidade, pode ser uma alternativa igualmente 

eficaz em tempos de crise do setor.  

Tabela 27: categoria (g) exportação 

 Categoria de análise: Exportação 

E1 Exportamos pra América latina que é uma coisa. Mas lá fora não é fácil 

E2 

Nossa fatia de exportação é pequena. Em nosso ramo existe a oportunidade, nós 

temos vontade, houve alguns contatos, cotações, mas é difícil exportar. Acho 

que não é nem um problema nosso, mas a segurança que a montadora de fora 

tem com o Brasil. A credibilidade do país. Porque nós temos qualidade pra 

fornecer. 

E3 
Exportação pra África do Sul, Venezuela, Argentina. 

100% de automobilístico. 

E4 
... na década passada, todo rolamento de embreagem do mundo, da Europa 

vamos dizer assim, era fabricado aqui em Sorocaba, na Schefler de Sorocaba. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Todos os casos provaram, de alguma forma, fazer parte da cadeia global da indústria 

automobilística. Mesmo as pequenas empresas brasileiras são exportadoras. O caso da 

empresa E4, se configura uma integrante global, fornecedor de rolamentos para o 

mundo todo. Entretanto, é possível notar que a existe nos clientes internacionais um 

certo receio com a qualidade ou a seriedade das empresas brasileiras, como pode ser 

observado no caso da empresa E2. Trata-se de um fornecedor de peças e componentes 

originais, seus clientes são todos multinacionais, líderes em seus seguimentos, mesmo 
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assim, eles ainda encontram muitas barreiras para entrar na cadeia global de seus 

clientes, exportação para a E2 ainda é incipiente, enquanto que para o caso E4, ela é 

uma planta posicionada estrategicamente no Brasil, para ficar mais próximo de outros 

mercados da América do Sul.  

Tabela 28: categoria (h) características do mercado de reposição 

 Categoria de análise: Característica do mercado de reposição 

E1 

A Orgus, é claro, se você fizer algumas perguntas com relação à Orgus, eu sei 

responder, mas não estou autorizado a passar informações sobre ela. 

O projeto Farol e o projeto parachoque, é a mesma coisa.  

Você vai desenvolver o parachoque do Gol G6, então eu tenho que 

confeccionar a ferramenta, inclusive é uma ferramenta cara. 

Primeiro eu faço uma pesquisa de mercado, eu espero 3 anos pra ver se o carro 

vai pegar. Que é pegar o carro e não pegar? Por exemplo, você tem hoje mais 

de 500 modelos de carro, não adianta fazer uma ferramenta, por exemplo, de 

um Logan. Ele vende bem? Não é ilusório, carro tem que vender acima de 100 

mil unidades por ano, se consolidar, ser um carro que no segundo ano tá todo 

mundo comprando também, ai o terceiro ano, eu espero também, porque uma 

ferramenta de um parachoque custa mais de R$ 500 mil. Então, se o carro não 

pegar e eu mandar fazer ferramenta, eu corro o risco de ter um retorno de 

ferramental de mais de 15 anos. Então, especificamente, quando o veículo 

pega, opa, ai eu faço a ferramenta. No caso do Gol G6, que eu estou mostrando 

pra você, é um carro que está consolidado no mercado, vende bem. 

Nós temos hoje mais de 2000 fabricantes na área autopeças de reposição 

Independente. A gente tem hoje, peças mecânicas, peças elétricas, você tem 

calotas, vidro, pneu. Você tem o carro completo. 

Bate o carro é o parachoque, se você bater teu carro, e amassar a lateral, ele 

quebra a garra do parachoque, pode nem pegar o farol. 

Eu só posso falar na empresa que eu trabalho. Então, quando você lança um 

produto, por exemplo, a Lumax por exemplo, ela quer lançar um produto 

novo, lançou o KA, é muito simples, eu vou na concessionária e compro o 

parachoque do KA, original, tá... Eu tenho o meu fabricante de ferramenta, só 

que o que acontece é o seguinte, a nível mundial, o meu fabricante de 

ferramenta hoje vem da China. E na China, quando a gente lançou o KA aqui, 

ele já tá lançando na Europa já. Ai o Chinês já tá fabricando o parachoque do 

KA, aí eu te vendo a ferramenta pra você. Essa ferramenta chega com todas as 

normas, eu importo ela, ai eu faço toda a inspeção, os primeiro moldes... 

Não tem nada de usada, a ferramenta é nova. Zerinha, zero bala. Ela chega 

com os primeiros moldes e eu faço teste de campo. Eu faço teste dimensional, 

pego um carro da frota, se alguém tem, um dos colaboradores, se ninguém tem 

eu alugo, faço o teste de encaixe, então eu tiro o original, coloco o meu e tem 

que estar perfeito alinhamento e tal. Isso se chama qualidade, você só libera o 

produto se estiver 100%, para atender às exigências do mercado. Então ele sai 

zero bala, por isso que o meu parachoque hoje... Ele é original montadora... 

Entrevistador: No momento de crise as pessoas tendem a não trocar o carro 

por um novo e comprar mais peças de reposição. 

É isso ai, o mercado de montadora cai e o mercado de reposição nunca esta em 

crise. É difícil, ele pode ter um enxugamento, mas esta sempre vendendo. 

Você vê, mesmo nesse momento todo econômico, não esta afetando. 
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E2 

E se permitir a vinda dos independentes, esse que deveria estar fazendo o 

original no formal, acaba se moldando à demanda. A demanda que deixa de 

ser dele acaba usando pra outra coisa. 

O lucro individualmente e aquela coisa de fazer só o dinheiro, o mercado de 

reposição proporciona um ambiente mais atrativo. Mas não te dá aquela coisa 

de... vou ser grande, vou crescer. 

E4 

É um mercado de muita concorrência, a partir daí o rolamento Schefler tem 

uma ótima aceitação no mercado. 

Sim, (trabalha) com marca própria, INA, LUK  e FAG, a Schefler comprou as 

empresas, mas não muda a marca, nesse setor você compra a fabrica mas não 

muda a marca. Se mudar a marca o mercado é ingrato com isso. 

Você tem os três pontos, qualidade, custo e produção. São muito próximos um 

do outro. Ele foca muito nesse ponto de qualidade. Eu acredito que o maior 

centro de pesquisa e desenvolvimento do Brasil na área de rolamento esteja na 

Schefler. 

Entrevistador: Então justifica um preço mais alto, por uma qualidade mais 

alta? 

Também. Principalmente na linha de pesados. Tem muito esse fator de preços. 

A empresa tem sua qualidade, talvez se você diminui a qualidade um pouco, 

você tem um custo menor. 

Os desafios de concorrência são grandes. A Schefler é grande, ela procura o 

risco, mas existe a possibilidade de perder uma concorrência. 

Eu vou falar de corpo rolante. Por exemplo, esferas, esferas exigem níveis de 

qualidade que se chamam G5, G10, G20, G30 e G40. A G5 é uma qualidade 

muito superior. À medida que o número sobe, diminui a qualidade. Então você 

tem uma esfera que G10 você usa num rolamento para montadora. Aí vamos 

supor que o mercado de reposição exija um G40.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nessa comparação, os entrevistados falam sobre as características do mercado de 

reposição, o caso da empresa E1, o entrevistado comenta como é processo para o 

lançamento de um novo produto Diferente da montadora, que faz uma pesquisa de 

mercado, investe em novos projetos em parceria com as empresas de autopeças e ainda 

corre o risco do produto não ser aceito, o fabricante independente de peças de reposição 

assume uma postura diferente. Ele primeiro observa os novos lançamentos, aguarda 

para ver se o modelo será aceito pelo consumidor, geralmente o período de espera no 

caso E1 é de 3 anos, nesse período o modelo deve ter que vender pelo menos 100 mil 

unidades por ano. Tal informação demonstra porque as montadoras se incomodam tanto 

com os fabricantes independentes, se por um lado eles são oportunistas, por outro eles 

que muitas vezes garantem as peças de reposição para o mercado de autopeças, como 

informou o entrevistado da empresa E1. O caso da empresa E2, afirma que o lucro do 

mercado de reposição é mais atrativo e os fabricantes de peças originais, acabam se 

curvando à demanda e baixando a qualidade para competir no mercado de reposição 

independente. A empresa E4, usa a marca forte e reconhecida também no mercado de 

reposição, entretanto com qualidade inferior, assim como informou o entrevistado da 

E4, é a empresa se adequando à realidade do mercado. Tal fato demonstra que as 

empresas preferem se adaptar à uma falha do mercado, ou vazio institucional, do que 

pressionar o mercado à se adaptar a ela.   
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Tabela 29: categoria (i) concorrência no mercado de reposição 

 Categoria de análise: Concorrência no mercado de reposição. 

E1 

Os principais concorrentes é a DTS, R2A e Blasferom. São os 3 concorrentes 

que fabricam para-choque no país, eu sou o quarto fabricante. Obvio que os 

outros concorrentes têm a sua linhagem e tal né. 

Entrevistador: Tem multinacional que é só “after marketing” concorrentes de 

vocês? 

De para-choque não, só nacional. Concorremos com importados. 

E2 

O nosso ramo na produção de peças com denteamento e engrenagens não é tão 

comum. Têm alguns concorrentes, você tem os grandes fabricantes de autopeças 

deste ramo que é uma ZF uma Eaton, esse pessoal são multinacionais, produzem 

produto próprio, caixas de câmbio e outros tipos de componentes pra 

automobilística que é um tipo de fabricante de um ramo similar. Aí vêm outras 

autopeças como a gente num patamar seguinte. E dentro deste segundo escalão, 

digamos assim, de fornecedores de engrenagens e produtos de transmissão, a 

gente vê alguns concorrentes. Mas é um ramo um pouco específico, não existem 

tantos. Porque pra você produzir este tipo de peças, você tem que ter 

equipamentos totalmente específicos. Esses equipamentos são importados e 

mais caros, não é fácil você entrar neste ramo. 

E3 
Bastante. Tem a Tuper que fica em santa Catarina. Tem a Arvedi que fica em 

Salto. 

E4 

Existem vários fabricantes, você tem a NSK, TM, KOYO, SKF, são 

concorrentes diretos de qualidade similar. E existem outros que eu não me 

lembro. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É possível notar em todos os estudos de caso, que o mercado de autopeças é um 

ambiente altamente competitivo, todos os casos apresentam evidencias de concorrência 

de empresas igualmente competentes e com padrões de qualidade similares. Logo, é 

possível notar que o relacionamento com a montadora é um diferencial para os 

sistemistas, e o melhor equilíbrio entra qualidade, preço e atendimento ao cliente são os 

melhores diferenciais para os independentes.  

Tabela 30: categoria (j) desenvolvimento de novos produtos  

 Categoria de análise: Desenvolvimento de novos produtos 

E1 

Eu só posso falar na empresa que eu trabalho. Então, quando você lança um 

produto, por exemplo, a Lumax, por exemplo, ela quer lançar um produto 

novo, lançou o KA, é muito simples, eu vou na concessionária e compro o 

para-choque do KA, original, tá... Eu tenho o meu fabricante de ferramenta, só 

que o que acontece é o seguinte, a nível mundial, o meu fabricante de 

ferramenta hoje vem da China. E na China, quando a gente lançou o KA aqui, 

ele já tá lançando na Europa já. Ai o Chinês já tá fabricando o para-choque do 

KA, aí eu te vendo a ferramenta pra você. Essa ferramenta chega com todas as 

normas, eu importo ela, ai eu faço toda a inspeção, os primeiro moldes... 

... a ferramenta é nova. Zerinha, zero bala. Ela chega, com os primeiros moldes 

eu faço teste de campo. Eu faço teste dimensional, pego um carro da frota, se 
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alguém tem, um dos colaboradores, se ninguém tem eu alugo, faço o teste de 

encaixe, então eu tiro o original, coloco o meu e tem que estar perfeito 

alinhamento e tal. Isso se chama qualidade, você só libera o produto se estiver 

100%, para atender às exigências do mercado. Então ele sai zero bala, por isso 

que o meu para-choque hoje... Ele é original montadora... 

E2 

Nós participamos de alguns desenvolvimentos de produtos, mas pela própria 

natureza destes clientes que são as montadoras, eles já têm os projetos. Na área 

agrícola, você participa mais, conforme o tipo de cliente. Clientes menores as 

vezes precisam de ajuda pra desenvolver o produto quando se refere a 

engrenagem. Assim atuamos mais nos menores clientes ajudando no 

desenvolvimento do produto. 

E4 

Pra desenvolver um produto novo, mesmo, leva 18 meses. Pra você começar a 

produzir mesmo. Geralmente essa parte de bancada, onde fazem amostras do 

produto. Geralmente ele faz com máquinas que não são as máquinas utilizadas 

para a produção em série. Aí, dentro da Schefler, existe um laboratório de 

testes, que faz uma roda, instala o rolamento e submete ao teste de rolagem, só 

para a hora que o rolamento estourar. 

Entrevistador: Aí é possível então saber quanto tempo um determinado 

rolamento vai durar? 

Exatamente. A montadora já vem com um critério, por exemplo, “eu quero um 

rolamento que dure 80 mil quilômetros”. Aí você tem que desenvolver um 

rolamento que dure 80 mil quilômetros. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nessa comparação com relação ao processo de desenvolvimento de novos produtos, 

com relação ao caso E1, a empresa que atua apenas no mercado de reposição, ela aplica 

a técnica de engenharia reversa, já que ela não faz parte da cadeia de fornecimento da 

montadora, é necessário que ela compre a peça original no mercado de reposição, no 

caso de um lançamento, a peça estará disponível na concessionária, e a partir da peça 

ela desenvolve o molde. Com relação ao ferramental para produzir essa peça, a empresa 

E1 importa da China, que na maioria das vezes já esta produzindo a peça de reposição 

porque o produto já esta sendo vendido na Europa. A peça passa por diversos testes de 

qualidade e adequação do produto instalado, só é liberado para o mercado quando esta 

perfeito, como se fosse um automóvel novo, por isso eles chamam seus produtos de 

“original montadora. 

A empresa E2, afirma que participa de alguns projetos de desenvolvimento de produtos, 

entretanto, como as montadoras são grandes players mundiais, eles geralmente já tem o 

projeto. Com relação aos clientes menores, esse sim demandam maior suporte do 

sistemista no momento de desenvolver novos produtos.  

O caso E4, o fabricantes de autopeças afirma que sempre participam de projetos de 

desenvolvimento de produtos em cooperação com as montadoras. O entrevistado cita o 
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caso da Fiat, que lançou os carros sem embreagem, automatizados. Esse foi um projeto 

desenvolvido em parceria com a montadora, afirma o entrevistado. O entrevistado 

afirma que, sempre quando lança um produto, eles já devem suprir as peças para o 

mercado de reposição, imediatamente. Tal evidência esclarece o que Maxton e 

Wormald (2004) afirmam, que o sistemista se submete às preções da montadora com 

relação à preços e exclusividade de fornecimento, já que, uma vez participando do 

projeto, o sistemista pode explorar o mercado de reposição, que segundo o entrevistado 

da empresa E1, pode ser até 4 vezes mais lucrativo.  

Tabela 31: Proposição 1  

 Proposições 1: O baixo preço das peças e componentes automobilísticos 

oferecidos pela indústria automotiva independente, favorece seu 

fortalecimento em comparação com a indústria original  

E1 

Porque se o cara bater uma Hilux, se ele comprar com a montadora, ele vai 

pagar R$1.500,00. No mercado de reposição ele vai pagar R$280,00 a 

R$300,00. 

E2 

O preço com que você fornece é tudo muito controlado. As montadoras já têm 

preços objetivos e etc. Você já entra espremido, mas você tem volumes. 

Uma das opções é a reposição. Você fatura um pouco mais. Só que essas coisas 

você não consegue de uma hora pra outra. 

E4 

Entrevistador: Provavelmente a Volkswagen deve pagar um preço muito menor 

do que o mercado de reposição. 

Eu acredito que sim, pelo volume. 

Entrevistador: Então o cliente final tem opção, eu quero pagar menos por um 

produto de menor qualidade e a Schefler oferece. Isso é liberdade. 

Pra montadora, é somente aquele que ela exigiu, a qualidade da montadora, mas 

ela não interfere no que vai para o mercado de reposição. É o que acontece né. 

Mercado de reposição é sempre qualidade um pouquinho inferior, pra conseguir 

competir. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Nesse comparativo entre os 3 casos, porque a empresa E3 não atua no mercado de 

reposição, é possível notar que preço é um componente de diferenciação no mercado de 

peças de reposição. Evidências da entrevista E3, apontam que o preço de uma peça 

similar, no mercado de reposição independente pode custar 5 vezes menos do que uma 

peça original, é uma diferença significativa, principalmente se for considerado que a 

peça de reposição independente é de qualidade original montadora. O caso da empresa 

E2, o entrevistado afirma que o fornecedor já entra “espremido” na relação com a 

montadora, e que o baixo preço pago por ela, se justifica pelo volume e contratos de 

longo prazo, mas ele próprio reconhece que o lucro do mercado de reposição é muito 

mais atraente para o fabricante de autopeças. O caso da empresa E4, também apresente 

confirmações que corroboram a proposição 1. Logo se o preço no mercado de reposição 

é menor de peças e componentes independentes é consideravelmente menor do que as 

peças e componentes originais, a proposição é valida. Pode-se afirmar, com base nas 
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evidências empíricas, que o fator preço das peças de reposição da indústria 

independente de autopeças, fortalece o mercado de independentes em comparação com 

as peças originais. O cliente final aprecia a vantagem de ter opção entre uma peça 

original e mais cara, e uma peça independente e mais barata, segundo evidencias do 

entrevistado da empresa E4. 

Tabela 32: Proposição 2  

 Proposição 2: A indústria de autopeças original não é capaz de atender a 

demanda de peças e componentes de reposição  

E1 

Quando você fala como é que fornece, o mercado de reposição hoje, 

principalmente na linha de autopeças é muito grande, a própria montadora de 

veículos hoje, com o PA dela, não consegue dar conta do mercado de 

reposição, o mercado é muito grande, por isso que a gente tem os produtores 

de reposição. 

O que acontece hoje aí é o seguinte, a montadora, ela não á conta hoje... de 

fazer a reposição. 

Você tem que tomar cuidado, você vai comprar uma Highlux, você tem a 

Toyota por traz disso, e a Toyota não quer queimar o nome dela, é um carro 

importado. Jamais ela vai falar que falta peça, mas pode acontecer. Você tá 

comprando um carro de R$120mil, e pode acontecer de não ter peça. Então 

você imagina se não tivesse o mercado de reposição. Eu tenho por exemplo, 

parachoque da Highlux, da Ecosport, da Duster, se não tivesse o mercado de 

reposição hoje, essa cadeia produtiva não aguentava, a montadora não ia 

aguentar. Então o mercado de autopeças hoje, além de gerar emprego, isso é 

um fator primordial e eu dou muito valor nisso, porque se não tivesse o 

fabricante independente a montadora não entrava. 

É original montadora, só que, a Mann e a Fram também distribui para o 

marcado de reposição, porque se não, não dá conta no PA. Então ela autorizou, 

tudo bem! Ela só pode autorizar se você fazer outra ferramenta. 

E2 

Se de repente ele quiser atender o mercado de reposição inteiro, se ele quisesse 

ou tivesse um preço compatível, num dado momento ele poderia não estar 

preparado pra atender. Eu acho que a coisa começa pelo preço. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nos casos E1 e E2, é possível encontrar evidências de que a montadora não conseguiria 

atender todo o mercado de reposição. A empresa E1, que é um fabricante independente, 

afirma que se não fossem as autopeças independentes, a montadora não conseguiria 

lançar um carro, ou um novo fabricante não conseguiria entrar no país. Segudo o 

entrevistado da empresa E1, a montadora não é contra ele, já que ela não teria 

capacidade de suprir toda a demanda de reposição. O entrevistado da empresa E2, que é 

um sistemista, também apresenta evidencias de que não só ela não teria capacidade de 

produção para suprir tanto suas próprias necessidades, quanto as necessidades do 

mercado de reposição, mas também que ela não seria competitiva em preço, e logo seria 

um mercado pouco atrativo para ela. As empresas E3 e E4, não apresentaram evidencias 
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sobre a proposição. Portanto, é possível afirmar, com base nas evidencias dos estudos 

de caso E1 e E2, que a proposição 2 é verdadeira, a montadora não te capacidade de 

atender todo o mercado de reposição.  

Tabela 33: Proposição 2a  

 

 
Proposição 2a: A fiscalização insuficiente por parte do Estado fortalece a 

indústria de autopeças independente. 

E1 

É um norma de segurança né, hoje é complicado, farol por exemplo, tem que 

ter uma norma por exemplo, porque o cara pode diminuir a luminosidade do 

farol para baratear custo e ai tá fora de padrão, impacta na segurança. 

Entrevistador: Mas é certificado pelo INMETRO? 

Sim, sim. 

Entrevistador: E o governo não cobra de vocês patente ou, não tem uma 

cobrança governamental assim? 

Não, eu venho de autopeças a mais de 20 anos no mercado de reposição. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação à preposição 2a o estudo apresenta poucas evidencias, pois apenas o caso 

da empresa E1 pode responder a essa pergunta. As outras 3 empresas são sistemistas, 

logo são submetidas à homologação não só do governo, mas também das próprias 

montadoras. O entrevistado da empresa E1, afirma que em seus 25 anos de experiência 

em indústria de autopeças, o mercado sempre funcionou assim, nunca ouve a 

preocupação dos independentes de ter o projeto do produto, ou de violar a propriedade 

intelectual. Os fabricantes independentes de autopeças, lançam novos produtos com 

base em produtos que já foram lançados pela montadora, e o método como já foi 

descrito acima, é o de engenharia reversa, eles criam o molde a partir de um produto 

original disponível no mercado. Portanto, é uma evidência que existe uma baixa 

fiscalização por parte do governo, só não foi possível comprovar se essa baixa 

fiscalização é proposital, já que existem evidências que as montadoras não capazes de 

suprir toda a demanda de peças de reposição, ou se o governo não dispõe de fiscais, ou 

ainda se existe algum tipo de ilegalidade para que a fiscalização não seja feita.  

Tabela 34: Proposição 3  

 Proposição 3: A abertura de mercado de 1990 causou a desnacionalização 

da indústria de autopeças originais. 

E4 

Esse novo posicionamento foi muito forte na década de noventa. Com a 

mudança no ambiente político nacional. Você de um regime militar, pra entrar 

num regime democrático, com as eleições diretas. Daí teve a abertura de 

mercado, então acho que aquilo foi uma grande alavanca não só para a 

Schefler, mas outras empresas também. A indústria nacional teve que se 

readequar, novos concorrentes com carros melhores e mais baratos. Essa foi a 
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grande alavanca da indústria automobilística. Quem sobreviveu, tá até hoje no 

mercado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nessa comparação, apenas um caso, da empresa E4 apresenta evidência da 

desnacionalização da indústria com a abertura de mercado na década de 90. Entretanto, 

dados da revista Automotive Business (2012) que, em 60 anos de indústria de autopeças 

no Brasil, 75% do capital é de controle estrangeiro, a cadeia é composta por mais de 500 

empresas, há 20 anos eram mais de 2.000, nos últimos 6 anos, foram investidos U$52 

para cada U$100 aplicados pelas montadoras, a receita do setor em 2011 foi de 

aproximadamente U$55 bilhões. Entretanto, não é possível afirmar que o mesmo 

aconteceu com a indústria independente.  

Tabela 35: Proposição 3a  

 Proposição 3a: Ter um pé na indústria independente pode ser um 

mecanismo de defesa do fornecedor da cadeia. 

E1  

E2 

Entrevistador: A tua reposição é mais pra dar uma respirada em momentos de 

crise? 

É, ela tem um percentual pequeno. 

E4 

A Schaefler não tinha essa parte de reposição. Essa parte de reposição se deu 

devido a uma crise na década de 90, aí ela decidiu entrar no mercado de 

reposição de peças. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse comparativo, apenas duas empresas E2 e E4 atuam nos dois mercados, como 

fornecedores sistemistas e no mercado de reposição independente, com marca própria. 

Ambos entrevistados dos casos E2 e E4, apresentam evidencias de que é o mercado de 

reposição é também uma boa estratégia de defesa, ambos os casos citam o momento de 

crise, baixa na produção de automóveis e aquecimento do mercado de reposição.  
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6.0 Considerações finais 

Porque existe uma indústria de autopeças independente? Essa foi a questão que motivou 

este estudo. E brevemente respondendo, existe porque não só as montadoras não são 

capazes de suprir toda a demanda do mercado de reposição, mas também porque a 

competição por preço no mercado é notada e evidente. Pode-se concluir, com a 

investigação dessa pesquisa, que não só a indústria de autopeças independente existe 

como é um importante player de mercado.  

Dessa forma essa pesquisa corrobora com Maxton e Wormald (2004), que dizem que as 

montadoras submetem seus fornecedores a preções por custo tão grandes, que fica 

difícil entender porque eles se submetem a tais imposições. Os autores afirmam que o 

mercado de reposição é o maior motivador para que o fornecedor de peças originais se 

motive a fazer parte da cadeia, pois os baixos lucros do fornecimento seriam 

compensados por vendas mais atrativas no mercado de reposição. Segundo afirmam os 

autores, é possível vender a mesma peça para o mercado de reposição até 6 vezes mais 

caro do que para a montadora. O estudo de caso E1, apresenta evidências que seu preço 

é até 4 vezes menor do que o original de fábrica no mercado de reposição, e mesmo 

assim, é um negócio atrativo e lucrativo.  

O objetivo principal da pesquisa era identifica elementos de fortalecimento da indústria 

independente de autopeças e seu oposto entre os anos de 1990 e 2014. É possível 

afirmar que esse objetivo foi alcançado, já que os estudos de caso mostraram que o 

mercado de reposição é o meio mais atrativo com relação à lucros. O caso da empresa 

E1 apresenta evidências, que o mercado de peças de reposição independentes não sofre 

tanto com a crise quanto a indústria automobilística. Os casos E1 e E2 e E4, confirmam 

que o mercado de reposição é uma alternativa eficiente para empresas de autopeças em 

momentos de crise. O caso da empresa E4, apresenta evidencias especificas para as 

decisões que foram tomadas após a década de 90, anterior a esse período a empresa 

multinacional, não atendia ao mercado de reposição, a estratégia encontrada pela 

empresa foi, se adequar ao mercado, criar níveis de qualidade, e entrar no mercado de 

reposição com níveis de qualidade reduzidos e preços mais competitivos.  
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Com relação aos objetivos secundários: 

a) Identificar se a indústria nacional de autopeças originais atende à demanda de 

peças de reposição.  

Esse objetivo foi respondido com evidências dos casos E1, E2 e E4, os respondentes 

afirmam que não só a indústria de peças originais não tem capacidade produtiva para 

atender todo o mercado de peças de reposição, mas também algumas empresas não têm 

interesse em atender esse mercado. O caso da empresa E2, confirma que empresas 

sistemistas, que fornecem para as montadoras, muitas vezes confiam nos contratos de 

longo prazo, na segurança de estar ligado à uma montadora multinacional, do status de 

qualidade que essa relação pode acrescentar para a imagem da empresa, das 

possibilidades de investimento e crescimento e principalmente do volume de produção. 

O caso da empresa E1 apresenta evidências de que as montadoras não fiscalizam os 

produtores de peças de reposição de qualidade, porque elas próprias teriam problemas e 

suprir o mercado de peças de reposição, nas palavras do entrevistado, “a montadora 

precisa da gente”, sem os fabricantes independentes, não seria possível lançar um novo 

modelo de automóvel ou uma nova montadora entrar no país.  

b) Investigar qual a fatia de mercado de reposição é atendida pela importação de 

autopeças independentes. 

O presente estudo não conseguiu responder a esse objetivo, devido ao pequeno volume 

de publicações sobre o setor, além disso, os estudo de caso da empresa E1, apresentou 

evidências que muita importação é feita, e mesmo as indústria nacionais são 

importadoras. O entrevistado confirma que ele próprio importa, quando o automóvel 

não pegou, quando não vendeu mais de 100 mil unidades por ano, durantes os três 

primeiros anos, a empresa não fabrica a peça, não cobre o custo de investimento em um 

novo ferramental. O setor é composto por muita informalidade, existem os fabricantes 

piratas, pequenas fábricas, que não possuem certificação, e também importações de 

origens duvidosas, são fatores limitadores para responder a esse objetivo.  

c) Comparar o preço de venda de produtos originais e independentes de peças para 

o consumidor final.  

Esse objetivo foi respondido nos estudos de caso das empresas E1, E2 e E4, existe uma 

diferença de preço dos produtos originais para os independentes, a empresa E1, 



89 
 

apresenta evidencias que seu produto, de qualidade original de fábrica, pode custar até 4 

vezes menos do que o produto original do seu concorrente. Mesmo om o preço mais 

atrativo, todos ganham, o fabricante, o distribuidor varejista e o consumidor final. O que 

é mais desafiador para consumidor, é que ele depende do vendedor para saber se o 

produto é de primeira linha ou não. Não existe no Brasil, um órgão que informe se o 

produto que está sendo comprado no mercado de reposição é de qualidade boa, média 

ou ruim. Identifica-se portanto um vazio institucional, não só existe pouco ou nenhuma 

fiscalização do produtor independente de autopeças, como também o consumidor não 

tem informação à respeito da qualidade, ou da relação do custo com a qualidade.  

Foi identificado nos estudos de caso que atuar nos dois mercados, sistemista e 

independente pode ser uma alternativa para o sistemista reduzir ociosidade produtiva 

nos períodos de crise. Entretanto, para o caso de empresas que atuam apenas no 

mercado de reposição, o estudo de caso E1 apresenta evidências de que não há intensão 

em se tornar sistemista, o controle imposto pela montadora não cobre a lucratividade de 

se atuar apenas como fabricante independente.  

 A montadora exerce controle sobre seus fornecedores, esses níveis de controle podem 

estar relacionado com investimento em ferramental, quando a montadora faz isso o 

sistemista não é autorizado a atuar no mercado de reposição utilizando o ferramental da 

montadora. Outras vezes o controle da montadora está relacionado com o projeto e 

tecnologia, sendo a propriedade intelectual não compartilhada, nesse caso o sistemista 

também não é autorizado à explorar o mercado de reposição.  

Os estudos de caso apresentaram que existe uma dicotomia no mercado de reposição, os 

sistemistas, que são os fornecedores de peças originais, apresentam uma tendência de 

redução da qualidade do produto, para poder competir com preço no mercado de 

reposição, já os independentes apresentam uma tendência de aumento do padrão de 

qualidade de seus produtos e matéria prima, para receberem o status de original 

montadora. O estudo de caso E1, apresenta evidências que hoje no mercado não tem 

lugar para produtos de baixíssima qualidade, mesmo os produtos asiáticos, segundo 

afirma o entrevistado, já possuem um elevado nível de qualidade, entretanto, nas 

palavras do próprio entrevistado, os asiáticos entregam o produto de acordo com a 

demanda do cliente, eles possuem diferentes níveis de qualidade. Essa afirmação do 

entrevistado da empresaa E1, se corrobora na entrevista da empresa E4, veja que nesso 
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caso, estamos falando de uma multinacional, a maior fabricante de rolamentos da 

indústria automobilística global, e a estratégia da empresa foi de se adaptar ao mercado, 

ao invés de fazer com que o mercado se adaptasse a ela. A empresa E4, desenvolveu 

diversos níveis de qualidade, para montadora, sempre entregam o produto de maior 

qualidade, entretanto, o mercado exige produtos de menor preço e não exige qualidade 

na mesma intensidade. Essa é uma pergunta que Khana e Palepu (2011), fazem às 

corporações multinacionais, quando decidem entrar em um mercado emergente, “se 

adaptar ao mercado ou fazer com o mercado se adapte à instituição”. Nesse estudo, os 

estudos de caso apontam evidências de que existe uma tendência, na indústria brasileira 

de autopeças, de os líderes globais se adaptarem à realidade de mercado.  

 Os estudos de caso, apontaram para diversos tipos de diversificação na indústria de 

autopeças: 

a) Diversificação de mercado, em que as empresas atuam tanto no mercado de 

peças originais como o de peças independentes.  

b) Diversificação geográfica, todos os 4 casos apresentam evidências de alguma 

atividade de importação e exportação. 

c) Diversificação de indústrias, o caso da empresa E3, apresenta evidências de que 

estar em mais de uma indústria, como o respondente informa, automobilística, 

indústria química e fitness pode ser uma estratégica eficaz com relação a 

redução de capacidade ociosa sazonal.  

6.1 Contribuição da pesquisa 

Esta pesquisa contribui para os estudos sobre a indústria automobilística, setor de 

autopeças e o mercado de peças de reposição independente. A principal contribuição 

dessa pesquisa é mostrar casos em que possam ser ouvidos pontos de vista distintos 

sobre o mesmo assunto. O estudo propõe uma discussão entre 4 empresas, da indústria 

de autopeças, que têm estratégias e posicionamentos diferenciados um dos outros e 

podem esclarecer questões antes obscuras. Como pode ser observado, tanto na base 

teórica e na análise dos resultados, a indústria de autopeças é complexa, são diversas 

indústrias em uma só.  Desse modo, este estudo pretendeu contribuir para a discussão 

dos estudos da indústria de autopeças e o mercado de reposição independente, 

incentivando futuros debates que venham a contribuir para a evolução desse campo.  



91 
 

6.2 Limitação da pesquisa 

Como é comum a todas as pesquisas que isolam um fenômeno para tentar explica-lo, 

esta pesquisa apresentou as seguintes limitações: 

a) Não foi possível investigar o mercado de produtos importados, as empresas 

estudadas importam uma parte dos seus produtos, mas não é significativo. 

Portanto, a pesquisa foi realizada apenas do ponto de vista de fabricantes de 

autopeças nacionais e multinacionais com subsidiárias instaladas no Brasil. 

b) Limitação ao acesso a algumas informações das empresas pesquisadas.  

c) Mesmo se tratando de autopeças as empresas pesquisadas são de perfis muito 

diversificados, tendo o mercado de reposição de autopeças em cada uma delas 

um caráter estratégico diferente, o que dificulta a replicação dos dados. 

d) Os profissionais entrevistados são de área e formação diversificada, o que torna 

desafiador a padronização da informação, e também é um dificultador da 

replicação dos dados.  

6.3 Propostas de pesquisas futuras 

Uma pesquisa sempre produz novas questões a serem pesquisadas, este estudo traz 

como proposição a ser investigada em pesquisas futuras:  

a) A diminuição do preço da peça de reposição para automóveis originais, resulta 

na diminuição de cópias e quebras de patente. 

b) A montadora pode ter mais lucros se compartilhar projetos com seus 

fornecedores sistemistas ao explorarem juntos o mercado de reposição.  
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Apêndice A – Protocolo do estudo de caso 

O protocolo está dividido em nove seções como sugere Guerra (2010) 

Seção 1. Dados do entrevistado e da entrevista. 

Nome:                                                          Telefone:                        E-mail 

Formação: 

Dados profissionais Atuais: 

Dados da organização. 

Nome:                                                 Endereço: 

Número de funcionários:                       

Faturamento: 

Lucro: 

Linhas de produto: 

Market Share: 

Sobre a entrevista. 

Data:            Horário:                            Local: 

Tipo de entrevista: 

Forma de registro dos dados: 

Área de atuação do entrevistado: 

Confidencialidade do entrevistado: sim ( ) não ( ). 

Seção 2: dados sobre a pesquisa (a serem explicitados ao entrevistado). 

Pesquisador: Fabrício Andrade Camargo. Telefone: 11 99273 6955. E-mail: 

fabricio.camargo@acad.espm.br / fabriciombc@gmail.com.br  

Orientador: Prof. Dtr. Marcos Amatucci. Telefone:           E-mail: 

marcosamatucci@espm.br 

Organização responsável: Escola Superior de Propaganda e Marketing. Programa de 

Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional. www2.espm.br.  

Secretária: Rossana Orte Andre. E-mail: rossana@espm.br. 

mailto:fabricio.camargo@acad.espm.br
mailto:fabriciombc@gmail.com.br
mailto:marcosamatucci@espm.br
mailto:rossana@espm.br
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O presente estudo é pré-requisito para obtenção do título de Mestre do Programa de 

Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional da ESPM. 

Linha de pesquisa: Inovação em Gestão Internacional. 

Objetivo da pesquisa: Investigar elementos de fortalecimento da Indústria Independente 

de Autopeças e seu oposto entre os anos de 1990 e 2014. 

Contribuições da pesquisa: Muito já se falou a respeito do setor automobilístico, 

entretanto, pouco ou quase nada foi dito a respeito da Indústria Independente de 

autopeças. O presente estudo pretende construir conhecimento a respeito do produtor 

independente, que pode auxiliar gestores de empresas domésticas e internacionais no 

processo de tomada de decisão. Para academia o estudo atua como mais uma peça no 

processo de construção do conhecimento, podendo servir de referência para futuros 

pesquisadores. 

Etapa atual da pesquisa: A pesquisa se encontra na etapa de coleta de dados, pretende-se 

com isso ouvir pessoas, de empresas diferentes, com mais conhecimento sobre o 

assunto. Após os dados terem sido coletados, serão analisados e comparados, pretende-

se encontrar algo que seja particular a essa indústria.  

Seção 3: orientações gerais ao pesquisador 

- Ao marcar a entrevista: reservar tempo adequado para entrevista; solicitar que a 

entrevista seja feita em local arejado; verificar possibilidade de a entrevista ser durante 

o almoço. 

- O que verificar antes da entrevista: confirmar a entrevista, horário e local onde irá 

acontecer; confirmar se o acesso ao local já foram confirmados e liberados;  

- O que levar: informações sobre o entrevistado; documentos para entrada na 

organização; gravador e caderneta para notas; relógio e celular; protocolo impresso e 

preenchido; dados, figuras, gráficos para ilustrar as questões que serão feitas; vestir 

roupas adequadas para o local e cargo do entrevistado. 

- Durante a entrevista: no caso de entrevista não gravada, dar prioridade para os pontos 

mais importantes, se necessário solicitar ao entrevistado que repita; anotar não só o que 

ouve, mas também o que vê; atentar-se para respostas enviesadas, discurso pronto; caso 

o entrevistado não queira responder uma pergunta por motivo de sigilo, tentar endereçar 

a questão de outra forma. 

- Após a entrevista: relembrar de toda a entrevista, fazendo anotações adicionais e já 

fazendo interpretações sobre os dados coletados; terminar de preencher o protocolo, 

caso existam pendências; transferir o conteúdo para um formato digital, que deverá ser 
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armazenado no bando de dados da pesquisa; preparar as interpretações e os dados para 

enviar ao entrevistado, visando a checagem posterior. 

Seção 4: observações gerais ao entrevistado sobre a entrevista 

Nesta seção o pesquisador deve informar ao entrevistado quais são as regras que devem 

ser seguidas durante a entrevista. 

1) A entrevista é formatada com questões abertas, ou seja, não existem alternativas 

a serem escolhidas, o entrevistado irá responder conforme sua experiência. 

2) O entrevistado tem total liberdade para usar sua experiência pessoal e 

profissional, para que com espontaneidade responda às questões da entrevista. O 

entrevistado pode citar exemplos para ilustrar suas respostas, entretanto, 

qualquer dado sigiloso será respeitado. 

3) A entrevista será gravada, caso o entrevistado aceite a gravação, se não, o 

pesquisador fará anotações, e se necessário o pesquisador pode solicitar ao 

entrevistado que repita sua resposta.  

 

Seção 5: definição de termos utilizados no questionário. 

Aftermarket – Mercado de reposição 

OEM – Original Equipment Manufacturer 

IEM – Independent Equipment Manufacturer 

Fabricantes Independentes de Peças de Reposição destinadas aos distribuidores, 

centros automotivos e oficinas em geral que atuam de forma independente das 

montadoras de veículos. 

Peça de reposição ou peças pós-venda – aquela que é destinada a substituir a peça de 

produção original, caracterizada pela sua adequação ou intercambialidade, podendo ou 

não apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade da peça 

de produção original. 

Seção 6: roteiro de entrevista semiestruturado.  

1) Visto que existe grande pressão das montadoras sobre os fabricantes 

independentes, como o mercado de peças de reposição esta sendo atendido? Por 

que as montadoras fazem tanta pressão nos fabricantes independentes? 

2) A sua empresa é fabricante e também importadora? Descreva como o mercado 

esta sendo atendido, ou seja, qual a fatia do mercado é atendida pelos fabricantes 

de peças originais, pelos fabricantes de peças independentes e pelas importações. 
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3) Descreva como é feita a composição de preço dos produtos, e porque o mercado 

é tão disputado por fabricantes originais e independente. 

4) O que aconteceu com a indústria de autopeças após a abertura de mercado na 

década de 1990, durante o governo do então presidente Fernando Collor de 

Melo. Descreve os principais fatos que marcaram a História da indústria entre os 

anos de 1990 e 2014. 

 Seção 7: Finalizando a entrevista. 

Após o termino na entrevista o pesquisador: 

- Deixar claro que se o entrevistado, mesmo após a data da entrevista, quiser fazer 

qualquer acréscimo, ele tem toda a liberdade para fazer, basta entrar em contato, por 

telefone, e-mail. 

- Solicitar a permissão do entrevistado para encaminhar alguma possível questão sobre a 

entrevista por e-mail ou telefone. 

- Solicitar ao entrevistado que faça seus comentários sobre a entrevista e o pesquisador. 

- Pedir a entrevistado indicação de outros possíveis respondentes para a entrevista, nesse 

caso, solicitar nome, organização, cargo, e-mail e telefone. 

- Solicitar ao entrevistado que ele leia posteriormente as anotações da entrevista, para 

aferir os dados coletados. 

- Transcrever a entrevista, em formato de texto formal, para posterior análise. 

- Combinar com o entrevistado uma data para que ele lhe envie a transcrição da 

entrevista. 

Por fim:  

- Anotar o horário de termino da entrevista; 

- Agradecer ao entrevistado; 

- Informar ao entrevistado uma previsão de data de término da pesquisa; 

- Se colocar a disposição para qualquer eventual informação adicional 

Seção 8: planilha de despesas. 

- Tipo de despesa: combustível, pedágio, alimentação, hotel, passagem, etc.. 

- Valor gasto; 

- Data e local (Cidade); 

- Nota fiscal – sim ( ) não ( ); 

Seção 9: termo de compromisso. 

Eu, Fabrício Andrade Camargo, brasileiro, casado, publicitário, portador do RG n
o
 

26.579.579-9 SSP-SP, CPF n
o
 205.180.038-33, residente e domiciliado à Rua 
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Caetanópolis, 930, Ap. 132, Bl. 03, Jaguaré, São Paulo, me comprometo a não associar 

ou relacionar, direta ou indiretamente, de forma escrita, verbal ou de qualquer outra 

forma, o nome ou a identidade de (nome completo do entrevistado) à minha pesquisa de 

Mestrado iniciada em 2014 e ligada ao Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão 

Internacional da Escola Superior de Propaganda e Marketing, seja durante e/ou após a 

realização da mesma. 

 

Apêndice B – Roteiro de entrevista semiestruturado 

Administração estratégica 

1-  Decisão sobre os mercados (novos / mudanças) 

2- Formulação de planos e objetivos  

3- Intuição e improvisação – situações que foram importantes 

4- Oportunidades 

5- Postura frente ao crescimento 

6- Pessoas da empresa que seguem mudanças de mercado mais de perto 

7- Pontos de originalidade dos atores estratégicos 

8- Relação e atitude do co-dirigentes com a mudança 

9- Fatores de sucesso e de fracasso do negócio 

10- Forças e fraquezas da empresa  

11- Produtos, competência e aprendizagem necessárias para sua produção 

12- Competência central da empresa – processos para os quais tem competências 

exclusivas ou com  destaque sobre outras empresas 

13- Concorrência no caso de produtos em particular 

14- Diferenciação dos produtos / atendimento à concorrência 

15- Qualidade do produto e do atendimento 

16- Riscos quanto à novos produtos de empresas concorrentes 

17- Riscos quanto a segredo, técnicas ou empregados-chave frente à concorrência 

18- Senso de direção da empresa – objetivos definidos (por escrito ou não) 

19- Falta de precisão no processo estratégico e outros fatores – necessidade de mais 

formalização? 

20- Participação no mercado 

21- Percepção da empresa no mercado (pelo entrevistado e por terceiros) 

22- Forças e fraquezas da empresa 
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23- Alternativas para o desenvolvimento já pensadas 

24- Que nicho de mercado deseja ocupar? Como sua visão sobre essa questão evoluiu 

com o passar do tempo? 

25- Fatos e pessoas marcantes / importantes para o desenvolvimento desta visão / Como 

ocorreram as relações com os dirigentes para a evolução da visão? 

26- Relação com os fornecedores 

27- Perfil dos fornecedores 

28- Quantidade de fornecedores 

29- Percentuais mais elevados de compra de alguns fornecedores 

30- Fornecedores críticos 

31- Relações (pessoais e não pessoais) com os clientes 

32- Clientes: perfil / percentuais mais elevados de vendas para alguns deles 

33- Busca de novos clientes 

34- Distribuição dos produtos, elementos importantes, dificuldades na distribuição  

35- Mais alta porcentagem de vendas para um só cliente (e os outros?) 

36- Cliente que peça produtos criados para ele 

37- Postura (da direção) diante de mudanças (de contexto e da própria empresa) 

38- Grandes mudanças da empresa: o modo como elas aconteceram / seu caráter 

intencional ou não intencional / conexões com a visão compartilhada da equipe de 

direção / o modo como esta visão evoluiu à medida que as mudanças progrediam ... 

39- Grandes mudanças do setor e do mercado: o modo como elas aconteceram / seu 

caráter intencional ou não intencional / visão compartilhada com a visão da equipe 

de direção / o modo como esta visão evoluiu à medida que as mudanças progrediam, 

... 

40- Crises do setor / da empresa e as respostas da direção: o modo como elas 

aconteceram / conexões com as visão compartilhada da equipe de direção / o modo 

como esta visão evoluiu à medida que as crises progrediam, eram sentidas pela 

empresa e ou contornadas... 

41- Particularidades da empresa frente à mudanças do mercado (contingências, 

inflexibilidades, facilidades, dificuldades, etc...) – procurar conexões com a visão de 

regulamentação ou falta de regulamentação.  
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