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Resumo: O processo de reestruturação e de intensificação da competição no mercado 
automotivo brasileiro e internacional fez com que as montadoras de automóveis no Brasil 
adotassem estratégias competitivas distintas e estabelecessem novos tipos de relações com 
fornecedores de autopeças, em novas cadeias industriais tendo, por conseguinte, que adotar 
Estratégias de Operações (EOs) apropriadas a esses novos contextos. Há estudos empíricos 
envolvendo montadoras e fornecedores automotivos que destacam semelhanças importantes 
entre os elementos das EOs destas empresas, isto é, entre as prioridades competitivas que 
estas perseguem e entre suas áreas de decisão estruturais e infra-estruturais. 
O presente artigo busca iniciar a discussão a respeito destas similaridades a partir do 
Institucionalismo, visão cujas análises consideram que as organizações estão inseridas em 
campos formados por outras organizações similares, as quais vão se tornando cada vez mais 
similares dentro de seus campos organizacionais. Para tanto, são realizados estudos de caso 
em dois fornecedores automotivos, de forma a caracterizar suas Estratégias de Operações e 
fomentar a discussão sobre as similitudes verificadas nos casos. 
Palavras-chave: Estratégia de Operações; Prioridades Competitivas; Institucionalismo; 
Indústria Automotiva. 

1. Introdução 
No Brasil, com a abertura da economia, a indústria automobilística passou por uma 

reestruturação importante a partir de 1995, quando diversas montadoras instalaram unidades 
produtivas em regiões sem tradição no setor; neste período, as montadoras de automóveis 
experimentaram um processo de crescimento e investimento, enquanto que o setor de 
autopeças atravessava um período de consolidação e desnacionalização (Posthuma, 1997). 

Segundo Pereira e Geiger (2005) as grandes montadoras puderam se concentrar em 
questões mais especializadas em nível de produto, priorizando as atividades e competências 
relativas à criação de características que identificarão o produto junto ao mercado 
consumidor, cabendo aos seus fornecedores diretos a responsabilidade sobre o aprimoramento 
tecnológico dos diferentes sistemas que comporão o veículo.  Esses fornecedores, por sua vez, 
repassaram parte de suas atividades para os fornecedores atuantes em níveis inferiores da 
cadeia de suprimentos, os quais se especializaram na produção de parte desses sistemas. 

Este processo de reestruturação, aliado à intensificação da competição no mercado 
automotivo brasileiro e internacional fez com que as montadoras de automóveis no Brasil 
adotassem, durante o período, estratégias competitivas distintas e estabelecessem novos tipos 
de relações com fornecedores de autopeças, em novas cadeias industriais (Maia e Cerra, 
2004), tendo, por conseguinte, que adotar EOs apropriadas a esses novos contextos. 

No que diz respeito ao setor de autopeças, este é composto por vários segmentos 
heterogêneos e o padrão de concorrência em cada segmento apresenta especificidades como 
características técnicas do produto, número de fabricantes e nível de verticalização das 
montadoras nos itens relativos a cada segmento, dentre outras (Quadros et al, 2000).  

Conforme destacam Maia, Cerra e Alves Filho (2005) em estudo empírico envolvendo 
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montadoras e fornecedores automotivos, existem semelhanças importantes entre os elementos 
constituintes das Estratégias de Operações destas empresas, isto é, entre as prioridades 
competitivas que estas perseguem e entre suas áreas de decisão estruturais e infra-estruturais. 

O presente artigo busca iniciar a discussão a respeito destas similaridades, a partir da 
visão Institucionalista. Segundo Powell e Dimaggio (1991), as análises do institucionalismo 
consideram que as organizações estão inseridas em campos formados por outras organizações 
similares, que vão se tornando cada vez mais similares dentro de seus campos 
organizacionais. Para tanto, são realizados estudos de caso em dois fornecedores automotivos, 
de forma a caracterizar suas EOs e fomentar a discussão sobre as similitudes verificadas. 

O artigo encontra-se assim estruturado: inicialmente é realizada uma revisão 
bibliográfica acerca dos pólos teóricos concernentes ao trabalho: Estratégias de Operações e 
Institucionalismo. Posteriormente, descreve-se o método e a pesquisa de campo realizada 
junto aos fornecedores automotivos. Finalizando o trabalho, análises e considerações são 
indicadas, assim como são apresentadas possibilidades para futuras pesquisas. 

 

2. Revisão da literatura 

2.1 Estratégia de Operações 
Na literatura sobre Estratégia de Operações (EO), denominações distintas têm sido 

utilizadas. O termo inicialmente cunhado foi “estratégia de manufatura”, evoluindo para 
“estratégia de produção”, e atualmente para “estratégia de operações”. Contudo, faz-se 
necessário ressaltar que estas expressões diferentes não decorrem de mudanças nos conceitos 
e fundamentos teóricos, tendo as duas últimas sido propostas de modo a contemplar as 
aplicações também na gestão de serviços, além de na gestão da manufatura. 

É atribuída a William Skinner a elaboração do conceito inicial sobre este assunto, 
através de seu artigo “Manufacturing – Missing Link in Corporate Strategy” (Skinner, 1969). 
Para o autor, a relação entre a estratégia da empresa e a manufatura não era facilmente 
compreendida, embora a política de produção necessitasse ser especificamente projetada para 
atender as necessidades definidas no nível estratégico.  

Diversas definições para o conceito de Estratégia de Operações podem ser encontradas 
na literatura, cada uma enfocando um aspecto particular da gestão de operações, ou uma 
escola de pensamento a respeito de estratégia. Será aqui adotada a definição de Hayes et al 
(2004), para os quais “a estratégia de operações é um conjunto de objetivos, políticas e 
restrições auto-impostas que conjuntamente descrevem como a organização se propõe a 
dirigir e desenvolver todos os recursos investidos nas operações, de forma a melhor executar 
(e possivelmente redefinir) sua missão”. 

Sob a ótica do planejamento estratégico, a Estratégia de Operações é uma estratégia 
funcional e, portanto, deve promover sustentação à estratégia competitiva. Dado o fato dos 
elementos que compõem o sistema produtivo terem de ser concebidos para atingir 
determinados fins e realizar determinadas tarefas, estratégias competitivas diferentes poderão 
exigir configurações distintas do sistema de produção. Neste sentido, cada tipo de estratégia 
demanda certas tarefas da produção e especifica determinados objetivos, os quais são 
conhecidos por “prioridades competitivas” e foram inicialmente identificados por Skinner 
(1969) como sendo produtividade, serviço, qualidade e retorno sobre investimento.  

O modelo de prioridades que será aqui adotado é o de GARVIN (1993), que apresenta 
as prioridades como sendo custo, qualidade, entrega, flexibilidade e serviço. Este modelo 
ainda desdobra as prioridades competitivas em sub-prioridades, conforme Tabela 2.1.1. 
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TABELA 2.1.1 - Subprioridades competitivas da produção 
Priori 
dades Subprioridades 

C
us

to
 • Custo inicial - o preço ou o custo de se adquirir um produto; 

• Custo operacional - o custo de operar ou usar um produto ao longo de sua vida útil; 
• Custo de manutenção - o custo de manutenção de um produto ao longo de sua vida útil. Inclui 

pequenos reparos e reposição de peças. 

Q
ua

lid
ad

e 
 

• Desempenho - as características primárias de operação de um produto ou serviço; 
• Características - as características secundárias de um produto ou serviço; 
• Confiabilidade - a probabilidade de um produto ou serviço falhar durante um específico período de 

tempo; 
• Conformidade - o grau em que um produto ou serviço reúne os padrões preestabelecidos; 
• Durabilidade - o número de vezes que um produto pode ser usado antes de deteriorar-se fisicamente 

ou não ser viável economicamente repará-lo; 
• Nível de serviço - depende da velocidade, da cortesia e da competência dos reparos; 
• Estética - a aparência, o sentimento, o gosto, o cheiro e o som de um produto ou serviço; 
• Qualidade percebida - o impacto da marca, a imagem da empresa e a propaganda. 

E
nt

re
ga

 

• Precisão - se os itens corretos foram entregues nas quantidades certas; 
• Completude - se os carregamentos (entregas) foram completos na primeira vez, ou se houve 

necessidade de emitir novos pedidos para determinados itens;   
• Confiabilidade - se os produtos foram entregues na data estipulada; 
• Disponibilidade - a probabilidade de ter em estoque certo item no momento da emissão do pedido; 
• Velocidade - o tempo decorrido entre a emissão do pedido e a entrega do produto ao consumidor; 
• Disponibilidade de informação - o grau em que as informações a respeito do transporte estão 

disponíveis em tempo real; 
• Facilidade de emissão de pedidos - a maneira como a empresa recebe os pedidos (eletronicamente ou 

não) e informa os itens que estão em estoque; 
• Qualidade - a condição do produto após o transporte; 
• Flexibilidade de emissão de pedidos - se há limites estabelecendo o número mínimo de itens por 

pedido e  selecionando os itens de um pedido isolado; 
• Flexibilidade de transporte - a habilidade de modificar o roteiro de entrega para atender a 

circunstâncias especiais;  
• Facilidade de retorno - a disposição de absorver os custos de retorno de um produto e a velocidade 

com que os retornos são processados. 

Fl
ex

ib
ili

da
de

 

• Flexibilidade de produto 
o Novos produtos - a velocidade com que os produtos são criados, projetados, manufaturados e 

introduzidos; 
o Customização - habilidade de projetar um produto para atender às necessidades de um cliente 

particular; 
o Modificação - a habilidade de modificar os produtos para atender a necessidades especiais; 

• Flexibilidade de volume 
o Previsões incertas - a habilidade de responder a súbitas mudanças no volume de um produto 

requerido pelo mercado; 
o Aumento de escala de novos processos - a velocidade com que novos processos de manufatura 

podem variar a produção de pequenos volumes a grandes escalas; 
• Flexibilidade de processo 

o Flexibilidade de mix - a habilidade de produzir uma variedade de produtos, em um curto espaço 
de tempo, sem modificar as instalações existentes; 

o Flexibilidade de substituição – habilidade deajustar as mudanças no mix de produtos a longo 
prazo;  

o Flexibilidade de roteiro - o grau em que a seqüência de fabricação ou de montagem pode ser 
modificada se uma máquina ou um equipamento estiver com problemas; 

o Flexibilidade de materiais - a habilidade de acomodar variações e substituições das matérias-
primas; 

o Flexibilidade nos seqüenciamentos - a habilidade de modificar a ordem de alimentação dos 
pedidos no processo produtivo, em razão de incertezas no fornecimento de componentes e 
materiais. 
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Se
rv

iç
o 

• Apoio ao cliente - a habilidade de atender o cliente rapidamente pela substituição de peças defeituosas 
ou de reabastecimento de estoques para evitar paradas para manutenção ou perdas de vendas; 

• Apoio às vendas - a habilidade de melhorar as vendas por meio de informações em tempo real sobre a 
tecnologia, o equipamento, o produto ou o sistema que a empresa está vendendo; 

• Resolução de problemas - a habilidade em assistir grupos internos e clientes na solução de problemas, 
especialmente em áreas como desenvolvimento de novos produtos, projetos considerando a 
manufaturabilidade e a melhoria da qualidade; 

• Informação - a habilidade de fornecimento de dados críticos a respeito de desempenho de produto, 
parâmetros de processo e custos para grupos internos, tais como P&D, e para clientes que então 
utilizam os dados para melhorar suas próprias operações ou produtos.   

Fonte: Garvin (1993) 
 

Segundo Nogueira (2002), um aspecto importante a ser considerado quando se projeta 
ou opera um sistema de produção é a necessidade da realização de trade-offs. Ao menos na 
visão tradicional, variáveis como custo, qualidade, flexibilidade, entrega e serviço ao cliente 
colocam a administração diante de situações de decisão em que escolhas são inevitáveis.        

A proposição da necessidade de realização de trade-offs tem sido responsável por 
umas das principais controvérsias existentes na literatura relativa ao conceito de estratégia de 
operações. Como exemplo desta discordância, diversos autores desenvolvem e advogam suas 
idéias em pelo menos três diferentes correntes de pensamento: a visão tradicional, a 
cumulativa e a integrativa (Boyer e Lewis, 2002).  

Através da visão tradicional de trade-offs, segue-se a linha de pensamento de Skinner 
(1969), para quem as escolhas entre enfatizar uma ou outra prioridade competitiva serão 
inevitáveis, nas mais diversas circunstâncias. 

Na visão cumulativa, Ferdows e De Meyer (1990) criticam a visão tradicional a 
respeito de incompatibilidades entre as prioridades competitivas. Esses autores, a partir de 
uma pesquisa que desenvolveram na década de oitenta em empresas européias, japonesas e 
norte-americanas, verificaram que várias empresas estavam obtendo bons desempenhos em 
algumas das prioridades competitivas ao mesmo tempo. Baseados nesta pesquisa, eles 
puderam propor o “modelo do cone de areia”, em que as capacidades poderiam ser 
acumuladas e “construídas” umas sobre as outras. 

Buscando uma combinação das duas visões anteriores, a visão integrativa prega que os 
elementos de ambos os pontos de vista são aplicáveis. Como exemplos desta visão, tem-se: 
(1) o “modelo pivô” de Da Silveira e Slack (2001), para os quais existem certas escolhas a 
serem realizadas entre as prioridades (como os dois extremos de uma gangorra), mas o 
acumulo de competências faz com que todas as prioridades competitivas tenham seus níveis 
absolutos aumentados (elevando a altura do pivô da gangorra) e (2) a compatibilidade das 
prioridades dentro de faixas de desempenho, proposta por Alves Filho, Pires e Vanalle (1995). 

Também adotando a visão integrativa, Hayes et al (2004) comentam a existência de 
trade-offs de primeiro (impacto no presente) e segundo (impacto no futuro) graus. Desta 
forma, as escolhas estratégicas realizadas no presente não somente direcionarão as operações 
hoje, mas condicionarão as possibilidades estratégicas no futuro, em um fenômeno conhecido 
como “dependência de trajetória” (do inglês, path dependence).  

Assim, pode-se considerar que os trade-offs continuam sendo um elemento importante 
na teoria a respeito da estratégia de operações, embora tenham ocorrido nos últimos trinta 
anos significativas mudanças tecnológicas, surgido novas demandas da sociedade, mudado os 
perfis dos consumidores e ocorrido ainda outras mudanças no ambiente que afetaram o 
projeto e a operação dos sistemas produtivos e, assim, os tipos de objetivos da produção. 
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As prioridades competitivas refletem necessidades da estratégia competitiva e 
apontam para determinados objetivos a serem atingidos pelo sistema produtivo. Para se 
alcançar esses objetivos, é necessário o desenvolvimento de um padrão de ações relacionadas 
a um conjunto de áreas de decisões. Em seu trabalho inicial, Skinner (1969), sugere cinco 
áreas de decisão: planta e equipamento, planejamento e controle da produção, mão-de-obra e 
estrutura administrativa, projeto do produto / engenharia, e organização e administração. 

A partir da proposição de Skinner, Hayes et al (2004) propuseram uma nova 
classificação, baseada em trabalhos anteriores, com onze áreas de decisão agrupadas sob duas 
categorias: estruturais e infra-estruturais.  

• Decisões estruturais 
o Capacidade – Quantidade, tempo, e escolha de momento adequado; 
o Fornecimento e integração vertical – Direção, extensão e equilíbrio; 
o Instalações – Tamanho, localização e especialização; 
o Tecnologia de processo e informação – Grau de automação, interconexão, 

“liderar” versus “seguir” (ser líder na adoção de novas tecnologias ou 
implantá-las depois que outras empresas o tenham feito). 

 
• Sistemas e políticas infra-estruturais 

o Alocação de recursos e sistemas de orçamento de capital; 
o Sistemas de recursos humanos – Seleção, habilidade, indenização, segurança 

dos empregados; 
o Sistemas de planejamento e controle – Compras, planejamento agregado, 

programação, controle, estoques e/ou backlog de espera; 
o Sistemas da qualidade – Prevenção, monitoramento, intervenção e eliminação 

de defeitos; 
o Sistemas de medição e recompensa – medidas, bônus, e políticas de promoção; 
o Sistemas de desenvolvimento de produto e processo – “liderar” versus 

“seguir”, organização do time de projeto; 
o Organização – centralizada versus descentralizada, que decisões delegar, papel 

dos grupos de trabalhadores. 

As decisões estruturais de uma operação produtiva são as que influenciam 
principalmente as atividades de projeto, enquanto as decisões de infra-estrutura são as que 
influenciam a força de trabalho e as atividades de planejamento, controle e melhoria (Slack, 
Chambers e Johnston, 2002). As decisões estruturais possuem impactos no longo prazo, sendo 
difíceis de serem revertidas ou modificadas e exigem vultosos investimentos de capital. As 
decisões de natureza infra-estruturais estão relacionadas a aspectos mais operacionais do 
negócio, possuindo resultados tanto no curto, no médio e no longo prazo. 

Ainda, faz-se necessário mencionar que embora orçamentação e estrutura de capital 
sejam contempladas pela proposição de Hayes et al (2004) acerca das áreas de decisão, tais 
questões não serão aqui abordadas, pois não é prática das empresas revelar detalhes contábeis 
e financeiros de sua operação. Assim, considerando que tais dados ou não seriam obtidos ou 
seriam pouco confiáveis, optou-se por não considerar este aspecto no estudo. 

Esta seção buscou realizar uma síntese teórica a respeito da Estratégia de Operações e 
de seus principais elementos, síntese esta que fornecerá os subsídios para a realização e 
análise dos casos a seguir descritos. 
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2.2 Visão institucionalista 
Segundo Meyer(1994), as idéias institucionalistas contemporâneas se situam dentro de 

uma categoria de teorias organizacionais que enfatizam a importância do ambiente. Em 
teorias institucionais, tais ambientes não somente afetam as organizações e suas atividades, 
mas também se constituem e reconstituem ao longo do tempo. 

Para Meyer, Boli e Thomas (1994), a ação nas sociedades modernas é altamente 
estruturada por regras institucionais. Estas regras tomam a forma de teorias culturais, 
ideologias e prescrições sobre como a sociedade funciona ou deveria funcionar para atender a 
propósitos coletivos. Os bens coletivos são conectados a outros elementos institucionais que 
definem a ordem moral e o mundo natural.  

Uma das principais preocupações da análise é a forma pela qual a estrutura 
institucional da sociedade cria e legitima as entidades sociais que são vistas como atores. Isto 
é, regras culturais institucionais definem o significado e identidade do indivíduo e os padrões 
de atividade econômica, política e cultural engajada por esses indivíduos.  

Instituições são regras culturais que dão significado e valor coletivo a entidades e 
atividades particulares, integrando-as em esquemas maiores. Tanto os padrões de atividades 
quanto as unidades envolvidas neles (indivíduos ou outras entidades sociais) são construídas 
por estas regras amplas. Institucionalização é o processo pelo qual um dado conjunto de 
unidades e um padrão de atividades são normativamente e cognitivamente mantidos no lugar, 
e praticamente “tomados como certo” (do inglês, taken for granted), como legítimo (seja por 
lei formal, costume ou conhecimento). 

Contudo, a institucionalização não deve ser compreendida como somente presente ou 
ausente. Segundo Zucker (1991), a institucionalização é definida como variável, com 
diferentes graus de institucionalização alterando a persistência cultural que pode ser esperada 
nestes ambientes. O significado de um ato deve ser percebido como mais ou menos exterior e 
objetivo, dependendo da situação em que o ato é realizado e dependendo da posição e papel 
ocupado pelo ator. 

O cenário pode variar no grau em que os atos são neles institucionalizados. Sendo 
incrustados em contextos mais amplos, os atos em situações específicas se tornam vistos 
como institucionalizados. 

Neste sentido, a institucionalização é tanto um processo quanto uma variável de 
propriedade. É o processo pelo qual atores individuais transmitem aquilo que é socialmente 
definido como real e, ao mesmo tempo, em qualquer ponto do processo o significado de um 
ato pode ser definido como mais ou menos “tomado como certo” na realidade social. Atos 
institucionalizados, então, devem ser percebidos como objetivos e exteriores. Atos são 
objetivos quando são potencialmente repetíveis por outros atores sem mudar o entendimento 
comum, e atos são exteriores quando o entendimento subjetivo dos atos é reconstruído como 
compreensão intersubjetiva, de forma que os atos são vistos como parte do mundo exterior. 

Segundo Hatch (1997), um dos pontos de análise contemplada pela visão 
institucionalista é a tentativa de explicar porque diversos aspectos das organizações guardam 
forte semelhança. 

Quando organizações diferentes em uma mesma linha de negócios são estruturadas em 
determinado campo, forças poderosas emergem e as levam a se tornar mais similares entre si. 
(DiMaggio e Powell, 1991). As organizações podem mudar suas metas ou desenvolver novas 
práticas, e novas organizações entram no campo. Mas, no longo prazo, atores organizacionais 
tomando decisões racionais constroem ao redor de si próprios um ambiente que limita sua 
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habilidade de mudar nos próximos anos. Embora a inovação se espalhe, um determinado 
patamar é atingido, além do qual a adoção desta traz legitimidade ao invés de melhorar o 
desempenho. 

O conceito que melhor captura o processo de homogeneização é o isomorfismo. Tal 
conceito representa um processo limitador que força uma unidade da população a assemelhar-
se às outras que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais.  

Existem dois tipos de isomorfismo: o competitivo e o institucional. O isomorfismo 
competitivo assume racionalidade sistêmica, enfatiza a competição nos mercados, mudanças 
de nicho e medidas de adequação. A visão institucional do isomorfismo diz que organizações 
não competem somente por recursos e clientes, mas por poder político e legitimidade 
institucional, por adequação social e econômica.  

Segundo DiMaggio e Powell (1991), podem ser identificados três diferentes 
mecanismos de mudança isomórfica: o isomorfismo coercivo, o mimético e o normativo. 

O isomorfismo coercivo resulta tanto de pressões formais quanto informais exercidas 
sobre as empresas por outras organizações das quais elas são dependentes e por expectativas 
culturais na sociedade dentro da das quais as organizações funcionam. É necessário ressaltar 
que tal imposição pode ser explícita ou pode tomar formas mais sutis. 

TABELA 2.2.1 – Preditores de mudança isomórifca 
 Preditores no nível organizacional 

Quanto maior a dependência de uma organização sobre a outra, mais similar esta será frente a outra 
organização em termos de estrutura, clima e foco comportamental. 

C
oe

rc
iv

o 

Quanto maior a centralização do suprimento de recursos de “A”, maior será o grau no qual “A” mudará 
isomorficamente para assemelhar-se à organização da qual seus recursos dependem. 
Quanto mais incerto é o relacionamento entre meios e fins, maior será o grau no qual uma organização 
se modelará frente a outras que considera bem sucedidas. 

M
im

ét
ic

o 

Quanto mais ambíguos as metas de uma organização, maior o grau no qual a organização se modelará 
frente a outras que considera bem sucedidas. 
Quanto maior a dependência em credenciais acadêmicas na escolha do pessoal gerencial e de suporte, 
maior o grau no qual uma organização se tornará parecida com outras de seu campo. 

N
or

m
at

iv
o 

Quanto maior a participação dos gerentes organizacionais em associações profissionais, mais 
provavelmente a organização será, ou se tornara, como outras organizações de seu campo. 

 Preditores no nível do campo 
Quanto maior o grau no qual um campo organizacional é dependente de um única fonte de suporte para 
recursos vitais, maior o nível de isomorfismo. 

C
oe

rc
iv

o 

Quanto maior o grau no qual organizações em um campo transacionam com agencias do estado, maior 
o grau de isomorfismo de todo o campo. 
Quanto menor for o número de alternativas visíveis de modelos organizacionais no campo, maior a taxa 
de isomorfismo neste campo. 

M
im

ét
ic

o 

Quanto maior o grau no qual as tecnologias são incertas e as metas são ambíguas dentro do campo, 
maior a taxa de mudança isomórfica. 
Quanto maior o grau de profissionalização em um campo, maior a quantidade de mudança isomórfica. 
 

N
or

m
at

iv
o 

Quanto maior o grau de estruturação de um campo, maior o grau de isomorfismo. 
 

Fonte: Adaptado de DiMaggio e Powell (1991) 

A incerteza é também uma força poderosa que encoraja a imitação. Quando as 
tecnologias organizacionais são pobremente compreendidas, quando as metas são ambíguas, 
ou quando os ambientes criam incerteza simbólica, as organizações se moldam com base em 
outras (isomorfismo mimético). A organização servindo como modelo pode não ter ciência 
desta modelagem ou pode não ter o desejo de ser copiada, ele somente serve como uma fonte 
conveniente de praticas que as organizações usam. 
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A terceira forma de isomorfismo organizacional é normativa e resulta da 
profissionalização. Dois aspectos da profissionalização são fontes importantes de 
isomorfismo: (1) o apoio da educação e legitimação formal em uma base cognitiva produzida 
por especialistas das universidades e (2) o crescimento e elaboração de redes profissionais que 
estendem as organizações e através das quais novos modelos se difundem rapidamente. 

Da discussão sobre os mecanismos de isomorfismo decorre que se deve ser capaz de 
predizer empiricamente quais campos organizacionais serão mais homogêneos em estrutura, 
processo e comportamento. A tabela 2.2.1 busca sintetizar quais são os principais preditores, 
no nível das organizações e do campo no qual estão inseridas, que podem indicar maior 
probabilidade de mudança isomórfica. 

 
3. Método de pesquisa 

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso, dado que se ambicionava 
verificar, empiricamente, convergências e divergências entre EOs empreendidas por empresas 
do segmento de motores para automóveis. A escolha desta abordagem está em concordância 
com as proposições de Yin (1994:23), pois se desejava “investigar um fenômeno atual dentro 
do seu contexto real, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente 
definidas e utilizando-se várias fontes de evidência”.  

 A técnica de obtenção de dados empreendida foi a entrevista, que segundo Selltiz et al 
(1967:273) apud Gil (1999), “é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do 
que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 
fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes”. 
Com este intuito, foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas, de cerca de uma hora cada, 
em duas montadoras de motores para automóveis, com a utilização de um roteiro formulado a 
partir da revisão da literatura. 

 Nas empresas, as pessoas entrevistadas foram aquelas ligadas à gestão da produção, 
qualidade, produtos e de processos, além de diretores industriais e gerentes de compras. Para 
analisar as Estratégias de Operações (EOs) foram consideradas as informações obtidas a 
respeito das prioridades competitivas e das características das áreas estruturais e infra-
estruturais dessas empresas. 

 

4. Estudos de Caso 

Os estudos de caso foram realizados em dois fornecedores de peças para motores para 
automóveis, aqui chamados de fornecedores “A” e “B” para não identificá-los. 

 O fornecedor “A” produz embreagens para veículos de passeio, veículos pesados e 
agrícolas. As duas plantas instaladas no Brasil, trabalhando em três turnos, possuem 
capacidade para produzir 14.000 embreagens por mês, englobando tanto a produção para 
montadoras quanto para o mercado de reposição. 

O fornecedor “B” produz peças fundidas, como carcaças de transmissão, cárteres de 
óleo e agregados para motores (suporte para compressor do ar condicionado, tampa de 
cabeçote, etc.). O processo produtivo é basicamente composto por três etapas: fundição, 
usinagem e montagem. Tem capacidade para produção de até 1300 toneladas em peças /mês, 
trabalhando em três turnos. 

De forma a caracterizar o conteúdo das Estratégias de Operações empreendidas pelas 
companhias analisadas, foram levantadas as principais variáveis referentes às prioridades 
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competitivas e às áreas de decisão estruturais e infra-estruturais. Alguns destes aspectos 
(principalmente os estruturais) constam das apresentações acima realizadas, enquanto que os 
outros são sintetizados na Tabela 4.1.  

 

TABELA 4.1-Características relevantes da EO nos fornecedores. 
 Fornecedor “A” Fornecedor “B” 

Prioridades 
Competitivas Flexibilidade, Custo, Qualidade e Entrega. Qualidade, Flexibilidade, Entrega e Custo. 

Instalações e 
Capacidade 

Aspectos mencionados na apresentação das 
empresas 

Aspectos mencionados na apresentação das 
empresas 

Tecnologias de 
Processo 

Planta recente, com processos altamente 
integrados e automatizados 

Planta sofreu atualização tecnológica 
recente, com processos altamente integrados 

e automatizados 

Fornecimento e 
Integração 

Vertical 
(Gestão da 
Cadeia de 

Suprimentos) 

80 fornecedores para as duas plantas do 
Brasil. 

Fornecedores de grande porte para para aço 
e fundidos e de pequeno para minuterias. 

Na operação apenas um fornece, mas há 3  
desenvolvidos. 

Relaciona-se somente com os fornecedores 
imediatos. 

Critério de avaliação de fornecedores: 
Custo 

Apenas dois fornecedores atuais, e um 
desenvolvido em stand-by. 

Todos os fornecedores são de grande porte 

 
Relaciona-se somente com os fornecedores 

imediatos. 

 Critério de avaliação de fornecedores: 
Qualidade, Custo, Capacidade e Condição 
Financeira. Exigem sistema de qualidade, 

independente da norma usada. 

Organização do 
Trabalho 

Existem 11 células, e a empresa possui 
condições de montar novas caso 

necessário. 

Células com 1 ou 2 operadores. Não existe 
rodízio programado, mas isto ocorre devido 

ao mix de produção. 

Recursos 
Humanos 

Aproximadamente 300 funcionários, mais 
50 terceiros. 

 
Pretende ampliar o treinamento interno. 

Aproximadamente 420 funcionários  
 

Tem ocorrido incentivo a cursos de 
formação. 

Planejamento e 
Controle da 
Produção 

Fornecedor recebe informações semanais, 
com previsão para 6 meses. 

 
Empresa trabalha com 2 dias de estoque. 

O PCP se baseia nos pedidos (fixo para mês 
corrente e previsão para 3 a 6 meses.) 

 
Estoque mínimo de 4 dias 

Logística dos 
materiais 

Opera em Kanban, com todo o transporte é 
realizado por empresa terceira, à exceção 

de uma montadora, com quem realiza milk 
run. 

Opera com Kanban, à exceção de uma 
montadora, com quem opera JIS (Just In 

Sequence).  
Fornecedores  entregam na empresa, e a 

empresa entrega às montadoras. 

Gestão da 
Qualidade 

Certificados em ISO 9001, ISO TS 16949 e 
ISO 14001. 

 
Possui inspeção ao longo do processo, e 

utiliza técnicas como MASP, poka-yoke e 
PDCA. 

Iniciam projeto para implementar 6-sigma. 

São certificados em ISO 9001 e ISO TS 
16949. 

 
Utilizam ferramentas como 

FMEA,CEP,PDCA 
8D e reuniões para resolução de problemas. 
Iniciam projeto para implementar 6-sigma. 

Gestão da 
Tecnologia e 

Desenvolvimento 
de Produtos 

Detém a tecnologia de produto e de 
processo de produção de embreagens. 

 
Inovações incrementais em produtos 
surgem de especificações de clientes. 

 

O projeto inicial do produto é fornecido 
pelas montadoras. A empresa contribui no 

sentido de adequá-lo à produção. 
 

Possuem grande autonomia de 
desenvolvimento frente à matriz 

internacional. 
Outsourcing dos 

componentes Terceirizam a produção de molas. Terceirizam a produção de moldes e 
ferramentaria. 
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5. Análises e Considerações Finais 
Conforme pode ser verificado na tabela 4.1, há similaridades significativas entre a 

caracterização das Estratégias de Operações empreendidas por ambas as autopeças analisadas. 
Entre estas semelhanças podem ser destacadas: 

• Prioridades competitivas: quase todas são enfatizadas, e estas são iguais para as 
duas empresas, embora a ordem de prioridade possa variar; 

• Organização do trabalho: é utilizado o arranjo celular de produção, composto por 
numero variável de funcionários; 

• Recursos humanos: há crescente estímulo para o treinamento e formação pessoal; 
• Logística e PCP: utilização do Kanban por ambos os fornecedores; 
• Gestão da Qualidade: empresas são certificadas pelas mesmas normas (ISO 9000 e 

ISO TS 16949) e usam ou pretendem implantar ferramentas similares (seis sigma, 
PDCA, etc.); 

• Outsourcing: Aumento da tendência de terceirização. 

Obviamente, a busca da eficiência pelas empresas pode ser uma possível explicação 
para estas similaridades, de forma que as empresas tenderiam a utilizar ferramentas similares 
e tomar decisões semelhantes na medida em que acreditam serem estas as mais produtivas e 
que permitiriam a melhor relação entre custos e desempenho. 

Contudo, a abordagem institucionalista pode prover explicação alternativa à busca de 
eficiência. Nesta linha de raciocínio, duas proposições podem ser aqui sugeridas: (1) 
incertezas tanto no nível organizacional quanto no setor tendem a encorajar o isomorfismo 
mimético entre as organizações e (2) atores poderosos podem impor padrões socialmente 
legítimos no ambiente e, consequentemente, estes padrões serão acatados pelas organizações 
em análise. 

A primeira proposição busca relacionar incerteza e isomorfismo, de forma que quanto 
maior a primeira, maior a probabilidade de empresas “imitarem” práticas de outras bem 
sucedidas. 

Conforme destacam Maia, Cerra e Alves Filho (2005), os fornecedores automotivos 
geralmente atendem a várias montadoras e, desta forma, são abrigados a implementar 
estratégias adequadas aos seus diversos clientes. No caso estudado, esta idéia é corroborada 
pela ampla variedade de dimensões competitivas enfatizadas (Flexibilidade, Entrega, 
Qualidade, Custo). 

Assim, suas metas estratégicas têm de ser compatíveis com as exigências das várias 
montadoras atendidas, aumentando a ambigüidade e o grau de incerteza associados às metas 
da organização. Conforme destaca a tabela 2.2.1, esta ambigüidade tende a aumentar o 
isomorfismo mimético e a adoção de práticas divulgadas por empresas percebidas como bem-
sucedidas.  

No nível de campo/setorial, quanto maior o grau de incerteza associado às tecnologias 
dentro deste campo, maior deve ser a taxa de mudança isomórfica. Esta proposição também 
pode representar explicação possível para as similaridades verificadas nos casos, em 
complemento à incerteza de objetivos mencionada acima. 

Segundo Maia (2006), nas décadas de 80 e 90, principalmente com a divulgação do 
desempenho superior das empresas japonesas por meio do sistema de produção enxuta, a 
gestão da produção foi “inundada” com uma série de novas práticas e tecnologias como, por 
exemplo, o Kanban, PDCA (Plan, Do, Chack, Act), produção em células, TQM (Total Quality 
Management), JIT (Just In Time), DFM (Design for Manufacturability), TPM (Total 
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Productive Maintenance), entre outras. 

Esta diversidade de técnicas ainda encerra, para diversas empresas, grande incerteza 
sobre sua relação com eficácia e eficiência. Embora haja estudos que busquem relacionar 
estas iniciativas a reduções de custo, melhoria de eficiência, etc., poucas empresas fazem 
análises detalhadas dos ganhos que podem atingir com cada uma destas tecnologias. 
Conforme destacam Hayes e Pisano (1994), muitas empresas adotam tais práticas como se 
estas fossem panacéias para todos os seus males, não se questionando sobre a contribuição 
efetiva de cada uma delas para o sucesso da organização. 

Desta forma, dadas as incertezas dos métodos e tecnologias de administração da 
produção no setor analisado, o isomorfismo mimético pode ser também responsabilizado 
pelas similaridades presentes nos casos estudados. 

A segunda proposição, em consonância com (Meyer e Rowan, 1991), advoga que 
atores poderosos podem impor padrões socialmente legítimos no ambiente, enquanto as outras 
organizações os adotam “cerimonialmente”. 

De acordo com Rachid (2000), as cadeias automotivas produtoras de motores são 
comandadas pelas montadoras que, salvo em poucos casos, possuem poder superior aos seus 
fornecedores.  Considerando este poder, as montadoras podem impor determinadas exigências 
que devem ser acatadas pelas autopeças – fato que pode responder, também, pelas 
similaridades verificadas no segmento. 

Exemplo particular deste fato pode ser verificado no tocante às normas de qualidade, 
dado que as montadoras exigem de seus fornecedores certificações em normas específicas.  

Antes, cada montadora possuía requisitos específicos e normas de seu país de origem e 
obrigava seus fornecedores a se certificar nesta norma ou, ao menos, auditava-o com base 
nestas normas. Conforme destaca Netto (2004), a ISO TS 16949 é um esforço para tentar 
harmonizar todas estas diferentes normas e, para Maia (2006), as montadoras tem passado a 
exigir certificação de seus fornecedores também nesta norma. 

Assim, padrões impostos pelas montadoras, atores geralmente mais poderosos no 
ambiente, podem responder por parte das similaridades verificadas nos fornecedores 
automotivos. 

Concluindo, embora a busca de eficiência possa ser uma das justificativas para as 
similaridades verificadas nas EOs dos fornecedores automotivos analisados, o presente artigo 
buscou trazer contribuição da Visão Institucionalista a esta discussão. As contribuições aqui 
tratadas, sucintamente, correspondem ao isomorfismo mimético em resposta á incertezas e ao 
fato de atores poderosos imporem padrões no ambiente. 

Pesquisas adicionais podem ser conduzidas no sentido de trazer contribuições de 
outras perspectivas de Analise Organizacional, como a Dependência de Recursos, a Nova 
Economia Institucional, entre outras. Além disso, a base empírica pode ser expandida no 
sentido de abranger maior número de empresas e prover elementos adicionais à discussão aqui 
iniciada.  
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