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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a estudar as principais estratégias de internacionalização da 

indústria automobilística, a partir da análise da trajetória da montadora japonesa Nissan Motor 

Company. Sob a perspectiva da sociologia econômica que, em contraponto à teoria 

econômica clássica, enxerga os mercados como construções sociais que refletem a sociedade 

em que estão inseridos e as firmas enquanto atores sociais, o que se buscou foi a compreensão 

das tendências da indústria automobilística a partir do processo de globalização no final dos 

anos 90, com processos de internacionalização da indústria e ascensão de políticas neoliberais 

em todo o globo, tendo por objeto da trajetória da montadora japonesa Nissan, com base nos 

cinco planos estratégicos da montadora tendo por recorte a oficialização de sua aliança com a 

francesa Renault em 1999, sendo esse o princípio do processo de internacionalização da 

empresa, e a conclusão do Nissan Power 88 em 2018. A pesquisa possibilitou o conhecimento 

da trajetória da Nissan em seu processo de internacionalização, e quais os fatores foram 

considerados primordiais no planejamento estratégico da empresa. 

Palavras-chave: indústria automobilística; Nissan; internacionalização.  
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1. INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho se propõe a estudar as principais estratégias de internacionalização 

da indústria automobilística, a partir da análise da trajetória da montadora japonesa Nissan 

Motor Company. 

Do primeiro veículo fabricado pelo visionário Henry Ford às – até pouco tempo 

futuristas – tecnologias do carro autônomo, a indústria automobilística representa mais que os 

avanços ou desafios de um setor fechado em si. Com a alcunha de “indústria das indústrias” 

(PETER DRUCKER apud WOMACK et al., 2004) sua trajetória nos mostra como  suas 

mudanças organizacionais geram transformações que extrapolam os limites de suas fábricas e 

influenciam não apenas o modo como trabalhamos, mas como consumimos e vivemos 

(WOMACK et al., 2004, grifo nosso). 

Os anos 90 trouxeram novos desafios. Com o avanço do neoliberalismo e da 

competição globalizada, países de todo o globo viam a fragilidade de suas indústrias frente à 

queda das estratégias de substituição de importações, e a redução das barreiras tarifárias. A 

indústria do automóvel enfrentava a reorganização internacional de sua produção. Novos 

mercados emergiram e “as empresas já não podiam se apoiar em mercados que eram 

relativamente previsíveis em termos de nível e tipo de demanda”, tendo de optar entre adaptar 

seu modelo sócio produtivo aos contextos em que se inserissem, ou escolher locais que 

permitissem a continuação de seu modelo existente (FREYSSENET, LUNG, 2001, tradução 

nossa). Com tal mudança, surge a questão: como se organizam e de que forma têm agido as 

grandes fabricantes de automóveis? 

Esse trabalho está debaixo da perspectiva da sociologia econômica que, em 

contraponto à teoria econômica clássica, enxerga os mercados como construções sociais que 

refletem a sociedade em que estão inseridos e não uma estrutura abstrata e fechada em si 

mesma. Nesse sentido, as firmas seriam atores sociais, que possuem nas relações de troca 

mercadológicas “boas doses de estrutura social” e que assim como os demais atores de 

mercado estariam envolvidas em “relações sociais cotidianas uns com os outros, relações 
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baseadas em confiança, amizade, poder e dependência” (FLIGSTEIN, DAUTER, 2013, p. 

489).  

O objetivo geral desse trabalho é compreender as tendências da indústria 

automobilística a partir do processo de globalização no final dos anos 90, com processos de 

internacionalização da indústria e ascensão de políticas neoliberais em todo o globo, tendo por 

objeto da trajetória da montadora japonesa Nissan, sobretudo os planos estratégicos da 

empresa a partir de sua aliança com a francesa Renault em 1999, sendo esse o princípio de seu 

processo de internacionalização. Parte-se da premissa de que, ainda que as empresas 

automobilísticas do século XX operem em um mesmo ambiente – essencialmente, a 

competição globalizada – as estratégias tomadas para garantir sua sobrevivência formam 

trajetórias diferentes (BÉLIS-BORGOUIGNAN, BORDENAVE, LUNG, 1999). 

São objetivos específicos deste trabalho: (a) descrever as estratégias adotadas pela 

Nissan entre 1999 e 2018, de modo à (b) assinalar quais tendências da internacionalização da 

indústria automobilística influenciaram o planejamento estratégico da empresa, para que se 

possa (c) definir os principais fatores contemplados em cada período e (d) contribuir para 

futuras pesquisas acerca do tema. 

A pesquisa está inserida numa agenda de discussões sobre a indústria automobilística, 

promovido pelo Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, o GEDESF, 

vinculado à Universidade Federal Fluminense, que tem como um de seus interesses principais 

o estudo da indústria automobilística e sua relação com o desenvolvimento regional. Trata-se 

do desdobramento de um Projeto de Iniciação Científica, integrado ao GEDESF e intitulado 

“Mecanismos de Governança da Indústria Automobilística: uma análise da Nissan-Renault no 

Sul Fluminense”, com vigência entre 2016 e 2017.  

Justifica-se a pesquisa pela relevância do setor automotivo na região Sul-Fluminense. 

Segundo dados do “Decisão Rio”, de 2014 a 2016 foram investidos R$ 3,8 bilhões em 

fábricas das montadoras instaladas na região. Em 2015, a indústria de transformação era 

abrangia 75,4% dos empregos industriais da região, sendo a indústria de veículos responsável 

por 5,4 mil empregos diretos (FIRJAN, 2017). O que se defende é a análise da forma como se 

dão as relações de poder e a interação entre firmas, a partir de suas estratégias desenvolvidas 

globalmente, e aplicadas em locais e contextos distintos que produzem “dinâmicas criadoras 
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de situações que tendem a alterar as condições de desenvolvimento econômico e os padrões 

de participação institucional e política” nos locais onde se instalam (RAMALHO, 2005, p. 

491). 

A região Sul Fluminense com sua localização privilegiada, entre os eixos RJ-SP, no 

Vale do Paraíba Fluminense, abrange nove municípios (Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, 

Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda) e vem passando nos últimos vinte 

anos por uma reestruturação do seu parque industrial que, desde a instalação da planta da 

Volkswagen Caminhões e Ônibus em 1996, tem o setor automotivo como maior aposta de 

desenvolvimento e geração de empregos (LIMA, 2005),.  

 A vinda da montadora alemã para o município fluminense, não atoa, ocorre um ano 

após a entrada em vigor do Novo Regime Automotivo (NRA), que reforçava a onda neoliberal 

dos anos 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a abertura comercial desregrada 

e o enfraquecimento do projeto desenvolvimentista da Era Vargas, privilegiando as 

multinacionais em detrimento da indústria nacional dá-se início também a um processo de 

reespacialização da indústria, um deslocamento para outras regiões e municípios afastados 

das áreas industriais mais tradicionais, como o ABC paulista (RAMALHO, 2005).  

  É nesse contexto que a implantação da Volkswagen
1
 em Resende, bem como a da 

francesa PSA-Peugeot Citröen no município vizinho (Porto Real) em 2001, marca o que pode 

ser considerado o princípio polo automotivo do Sul Fluminense, que figura atualmente entre 

os grandes centros industriais do país. Ainda, a mesorregião conta hoje com outras três 

grandes montadoras, sendo elas: a Nissan (Resende/2014), a coreana Hyundai Heavy- 

Industries (Itatiaia/2013) e a britânica Jaguar Land Rover (Itatiaia/2016). 

3. REVISÃO DE LITERATURA  

3.2 A década de 90 e os novos dilemas da indústria automobilística 

 Na década de 80 a indústria japonesa seguia a pleno vapor enquanto América do Norte 

e Europa mantinham-se presos ao modo de produção fordista. A rigidez do Fordismo-

Keynesianismo
2
 tornava-se um empecilho visto que os investimentos em capital fixo em 

                                                             
1
  Em 2009, a Volkswagen é comprada pelo grupo MAN SE, passando a se chamar Man Latin América. Sua 

planta em Resende abriga a produção e o desenvolvimento de ônibus e caminhões.  
2
 Fordismo-Keynesianismo é um modo-de-regulamentação que surge da forte aliança entre o modo de produção 

em massa desenvolvido por Henry Ford no pós-guerra, e o conjunto de normas do modelo de Estado elaborado 

por Henry Keynes nos EUA nos anos 30. A compreensão da complexidade de um modo-de-regulamentação 
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longo prazo na produção em massa baseavam-se em um crescimento estável, de consumo 

invariável, o que já não era capaz de bater de frente com problemas inerentes ao capitalismo, 

como a inflação do início da década de 70 que expôs o excedente de capacidade das 

economias ocidentais (HARVEY, 2011; WOMACK, JONES, 1994).  

No oriente, a acumulação-flexível apresentava a flexibilidade que faltava ao sistema 

de produção em massa fordista. Com maior automação da linha de produção e combinação de 

máquinas com trabalhadores multifuncionais, grandes volumes de produtos variados eram 

produzidos em uma quantidade menor de tempo
3
. As empresas japonesas não demoraram a 

copiar o sistema de produção enxuta criado por Toyota e Ohno, o que elevou o Japão 

economicamente. Em reação, as políticas comerciais dos principais países industriais criavam 

barreiras aos produtos asiáticos, na tentativa de minar a competição e impossibilitando uma 

oportunidade de mudança na indústria europeia e americana. Esse era o grande desafio dessa 

década: mudar o modo de produção das empresas, essencialmente das empresas norte-

americanas e europeias (FREYSSENET, LUNG, 2000; WOMACK, JONES, 1994). 

  Os anos 90 trouxeram novos desafios. Com o avanço do neoliberalismo e da 

competição globalizada, países de todo o globo viam a fragilidade de suas indústrias frente à 

queda das estratégias de substituição de importações, e a redução das barreiras tarifárias. A 

indústria do automóvel enfrentava a reorganização internacional de sua produção. Novos 

mercados emergiram e “as empresas já não podiam se apoiar em mercados que eram 

relativamente previsíveis em termos de nível e tipo de demanda”, tendo de optar entre adaptar 

seu modelo sócio produtivo aos contextos em que se inserissem, ou escolher locais que 

permitissem a continuação de seu modelo existente (FREYSSENET, LUNG, 2001, tradução 

nossa).  

 Já no cerne dessa escolha está a diferença de trajetória das empresas, o que reforça que 

não se pode presumir que as empresas seguiriam por estratégias iguais de internacionalização, 

visto que essas organizações variam não apenas em suas capacidades técnicas como também 

                                                                                                                                                                                              
requer um estudo mais aprofundado, para tanto recomendamos a leitura de “A condição pós-moderna” de 

HARVEY (2011).  
3
 Dentro das limitações deste trabalho, não faremos um detalhamento maior acerca do modelo de produção 

enxuta. É preciso que se ressalte, entretanto, que o estudo sobre a flexibilização da linha é importante para que se 

compreendam questões acerca das medidas de corte de custos e as condições de trabalho e organização coletiva 

envolvidas no sistema. Ver “A máquina que mudou o mundo” (WOMACK e JONES, 1994). 
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no modo e nível de adaptação que teriam de passar pra se inserir no jogo da competição 

global (BÉLIS-BORGOUIGNAN, BORDENAVE, LUNG, 1999). 

 Entre os processos da globalização que agiram sob a indústria na virada do século, 

Freyssenet e Lung elencam quatro que fundamentaram a recomposição econômica e política 

resultante da internacionalização da competição: a globalização financeira, a liberalização do 

comércio automotivo (desregulação), a regionalização da TRIAD
4
 e a emergência da indústria 

automotiva em novos países.  

 Os autores apontam que, enquanto a forma de internacionalização da indústria 

automobilística ainda era indefinida, a integração global financeira já estava estabelecida – 

mesmo que sem estruturas de regulação para acompanha-la. Países dos três principais blocos 

econômicos (TRIAD) possuíam as moedas mais utilizadas nas transações correntes até então: 

US Dollar/EUA, Yen /Japão e Marco-Alemão /Alemanha. Empresas e países estariam à mercê 

das flutuações de câmbio, que impactariam diretamente as estratégias de longo-prazo 

adotadas na busca por competitividade e rentabilidade, tanto entre as três regiões como dentro 

de uma mesma região – como é o caso da adoção do Euro na União Europeia em meados dos 

anos noventa (FREYSSENET, LUNG, 2000).  

 Como dito anteriormente, a expansão dos ideais neoliberais de livre-comércio na 

virada do século trouxe uma quebra nas barreiras – tarifárias ou não - provocando a queda dos 

projetos de substituição de importações em diferentes níveis, mas com no mínimo alguma 

redução de medidas protecionistas tanto nos países com grandes indústrias quanto em países 

menores. Como exemplo, os autores citam que o comércio entre EUA, Japão e Europa 

possuía quase nenhuma medida protetiva; e ressaltam que no caso dos países mais “frágeis”, 

essa desregulação ameaçava as indústrias nacionais e o mercado doméstico (FREYSSENET, 

LUNG, 2000).  

 Em resgate de abordagens conceituais contemporânea da literatura sobre mercados, 

Fligstein e Dauter (2012) apontam que a questão do protecionismo versus a 

desregulamentação (tida por muitos autores como uma visão mais eficiente do sistema 

capitalista) aparece em muitos livros da economia política como a premissa de que as 

                                                             
4
 TRIAD é o termo comumente usado em referência aos países que eram os centros da economia mundial até 

maior parte da década de 90: Estados Unidos, Japão e União Europeia.  
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diferenças entre os sistemas capitalistas entre os países estariam para desaparecer frente à 

emergência de um sistema capitalista global. Isso porque, segundo os autores, os sistemas 

nacionais esconderiam ineficiências que o mercado global os forçaria a abandonar, como na 

legislação de proteção aos trabalhadores (BERGER, DORE, 1996 apud FLIGSTEIN, 

DAUTER, 2012).  

 Mas os casos do Japão, da Alemanha, Coreia e França demonstrariam certa resiliência 

dos capitalismos desses países, em que eram capazes de se adaptar as mudanças de 

concorrência internacional sem mudar completamente sua estrutura (FLIGSTEIN, DAUTER, 

2012).   

 Essa globalização da competição e integração financeira não significa necessariamente 

um mercado global de automóveis. Freyssenet e Lung (2000) chamam a atenção para o fato 

de que um mercado global pressupõe a homogeneidade de produtos e preços dos produtos 

finais – facilitando a fragmentação da produção em escala mundial -, o que não era verdade 

até então, muito devido às uniões regionais que ainda aconteciam, como a União Europeia. A 

União Europeia é um espaço integrado politicamente e economicamente, que possibilita às 

empresas a criação de estratégias de vendas e investimentos em escala continental. 

 Os autores citam também o caso dos países da América do Norte – Estados Unidos e 

Canadá – que teriam antecipado a oficialização institucional da zona de livre comércio para 

integrar seus mercados. Anos antes da criação da NAFTA
5
, Canadá e Estados Unidos fizeram 

um acordo de comércio de automóveis, em 1966; assim como os investimentos que tornaram 

o México uma base de exportação para investidores EUA teve início uma década antes (1980) 

da criação do bloco norte-americano (FREYSSENET, LUNG, 2000).  

 Por fim, como um dos processos resultantes da competição globalizada, a emergência 

de novos “espaços” na indústria automobilística global – indo além dos países tradicionais 

na produção de automóveis, como EUA, Japão, Alemanha e Itália – indicava o potencial dos 

novos mercados dessas regiões tanto em demanda como para as novas locações de produção, 

                                                             
5
 NAFTA é a sigla de North American Free Trade Agreement que, em tradução livre, significa algo 

como Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio.  O NAFTA foi criado em 1994 e tem como 

membros Estados Unidos, Canadá e México – sendo o Chile um país associado.  
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a exemplo dos países-membros do MERCOSUL
6
 e da ASEAN

7
.  As principais vantagens da 

emergência desses países seriam os ganhos em cima de baixos salários. As empresas se 

organizariam a partir de uma divisão de trabalho que potencializasse as vantagens inerentes a 

cada região (FREYSSENET, LUNG, 20000). 

3.3 A competição globalizada: mudanças no jogo 

 Em um contexto de competição globalizada, as empresas são levadas a se organizar de 

forma que desenvolvam atividades em todas as regiões do globo, com uma nova divisão do 

trabalho, entrada em diferentes nichos de mercado, reconfigurações em seus modelos de 

produção dentre outras mudanças. Nessa internacionalização, a competição assume três 

características fundamentais: a busca por novos mercados, uma reorganização da produção e 

desregulação do trabalho assalariado (FREYSSENET, LUNG, 2000). 

 3.3.2 A busca por novos mercados 

 Com a saturação dos mercados domésticos em países industrializados e o dinamismo 

das indústrias emergentes, as grandes fabricantes de automóveis se viram confrontadas por 

uma questão central: o questionamento do carro enquanto principal meio de mobilidade.  

Conforme os centros urbanos foram ficando cada vez mais populosos, e as políticas de 

transporte não acompanhavam esse crescimento, o carro passou a ser utilizado como principal 

meio de transporte e quase que obrigatório para locomoção em regiões dispersas. Com a 

mobilidade atrelada ao automóvel, as cidades passaram a sentir as consequências do aumento 

de veículos nas ruas, como os congestionamentos diários e a poluição do ar (FREYSSENET, 

LUNG, 2000). 

O carro tradicional, movido a combustíveis fosseis, passou a ser visto como grande 

vilão das grandes cidades, causa de doenças da sociedade moderna. Modelos “verdes”, como 

os carros elétricos, passaram a compreender a parcela do mercado do automóvel com maior 

potencial de vendas no futuro da indústria. Nesse sentido, fabricantes e países investem nesse 

nicho de forma a não serem apenas seguidores da tendência e sim seus líderes 

(FREYSSENET, LUNG, 2000; JULLIEN, PARDI, 2013).  

                                                             
6
 MERCOSUL, ou Mercado Comum do Sul, é o bloco de integração econômica de livre-comércio formado  em 

1991, entre países da América do Sul, tendo atualmente como membros Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  
7
 ASEAN A Associação de Nações do Sudeste Asiático é um bloco econômico liderado pela Tailândia desde 

1967 tendo Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura como países-membros.  
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 Outra questão que envolve a competição globalizada é a entrada de novos atores na 

indústria automobilística. É o caso das empresas de eletrônicos. Freyssenet e Lung (2000) ao 

citarem David (1985) diziam que em contextos de degradação da imagem do carro 

tradicional, tecnologias mais inovadoras poderiam surgir de atores menos restritos que os 

fabricantes de veículos. Essa assertiva se confirma hoje com a inserção cada vez maior de 

empresas de tecnologia dentro do setor automotivo, seja por parcerias com as fabricantes 

tradicionais – como é o caso da Google com a Fiat Chrysler na produção de carros autônomos 

-, seja pela concorrência direta como a Tesla Motors
8
, que surge em 2003 com a produção de 

veículos elétricos.  

 Com a saturação da demanda em segmentos tradicionais, as empresas são obrigadas a 

responder às novas e mais específicas demandas com uma segmentação de mercados, 

adaptando-se aos novos consumidores (FREYSSENET, LUNG, 2000). Para White (1981 

apud FLIGSTEIN, DAUTER, 2012), os mercados são estruturas de papéis reprodutíveis, ou 

seja, se as firmas decidem entre os preços que elas querem cobrar por um produto e a sua 

qualidade (ou especificação), elas estão decidindo também em que mercado elas querem estar. 

Em questão de competitividade, se as empresas podem decidir em que mercados elas irão 

atuar, elas podem ir aonde os competidores não vão. Nesse sentido, com a saturação da 

demanda dos mercados tradicionais e o excedente de produção nesses mercados, as grandes 

produtoras passaram a procurar novos mercados nos países emergentes. (FLIGSTEIN, 

DAUTER, 2012; FREYSSENET, LUNG, 2000). 

 Os países do BRIC
9
, por exemplo, passaram a ser vistos como “os novos Eldorados 

para os fabricantes de automóveis, sedentos por carros, atraídos por seus simbolismos de 

poder e tão pouco preocupados com as suas externalidades negativas” (JULLIEN, PARDI, 

2013, tradução nossa).   

 3.3.3 A reorganização da indústria 

 

                                                             
8
 Para uma melhor compreensão da trajetória da Tesla,  ver: “Como a Tesla se tornou a montadora mais 

valorizada dos EUA vendendo poucos carros” (BBC, 2017) Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39604193>  
9
 BRIC é a sigla em referência ao agrupamento de Brasil, Rússia, Índia e China, em um esquema de cooperação 

econômico-financeira e multissetorial, em 2009. Com a adição da África do Sul, 2011, o grupo passou a se 

chamar BRICS.  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39604193
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A trajetória dos países industriais não converge em uma só direção. Há pluralidade de 

relações sociais, logo há pluralidade de estruturas de mercados em cada sociedade – e entre 

elas. Essa observação, em contraponto à teoria econômica neoclássica, de Fligstein (1996) 

chama a atenção para as particularidades culturais e políticas presentes em estruturas de 

mercados distintas, o que faz com que a resposta a outros competidores e a busca por maior 

eficiência das empresas e nações sigam por caminhos diferentes.  

 Dessa diversidade, frequentemente subestimada, de respostas às questões de mercado 

surgem novas técnicas de gestão que ampliem a variedade, a qualidade e produtividade das 

empresas. Esse incremento estrutural resulta dessa diversidade de trajetórias em função dos 

novos aparatos das relações de mercado (produção) e das relações de trabalho. Em relação às 

mudanças organizacionais de produção, duas novas questões surgem em contraste com os 

anos 80: o nivelamento dos níveis de qualidade entre os competidores e a homogeneização 

dos portifólios visto que os produtores buscaram se inserir nos mesmos mercados. 

(FREYSSEET, LUNG, 2000).  

 Quanto às relações de trabalho, na busca desenfreada pela competitividade de 

preços, montadoras e fornecedores de automóveis passaram a usar duras estratégias de 

redução de custos, entre elas a redução do número de empregos na indústria. Em contração na 

contratação de novos trabalhadores acentuou a quebra de sistemas de ação coletiva criados no 

pós-guerra frente a uma instabilidade e desregulamentação crescente das relações de trabalho 

assalariado (BOYER, 1986 apud FREYSSENET, LUNG, 2000). 

 Esse enfraquecimento das legislações trabalhistas, dos anos 90 em diante, é um dos 

efeitos da difusão de políticas neoliberais nesse período e, associado à criação das zonas de 

livre comércio – como a NAFTA e ao processo de internacionalização da produção, aumentou 

a possibilidade de controle das relações de trabalho das empresas segundo parâmetros 

próprios (JULLIEN, PARDI, 2013).  

 A crise de desemprego na indústria automobilística veio tanto pela demissão de 

funcionários quanto pela diminuição na oferta de novos postos de trabalho. Em regiões ou 

cidades em que a economia era centrada no setor automotivo o impacto foi de enormes 

proporções, afetando a economia e sociedade locais, como é o caso de Detroit (EUA). Esse 

tipo de crise exclui uma parcela relevante no mercado de automóveis, graças ao desemprego e 

a consequente redução de salários. Uma das alternativas tomadas pelos produtores é a oferta 
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de produtos específicos para classes mais baixas, ainda que esses tenham uma rentabilidade 

muito menor que os carros de luxo (FREYSSENET, LUNG, 2000). 

Jullien e Pardi (2013) afirmam que as relações de trabalho vêm passando por 

mudanças drásticas a nível mundial, pela pressão de duas tendências: a primeira em relação à 

realocação interna de atividades de produção e design para países com salários mais baixos na 

Europa, EUA e – em menor escala – Japão; a segunda está relacionada à disparidade do 

crescimento da indústria automobilística em países do BRIC em comparação à desaceleração 

em países da TRIAD.  

Quanto à primeira tendência, a realocação de funções produtivas para locais com 

menores salários, dentro de uma mesma região, como estratégia de aumento da 

competitividade, como foi o caso de países como França e Itália que migraram um número 

considerável de suas plantas para os países da CEE
10

 (Central-Eastern European). Essa 

mudança trouxe como consequência, por exemplo, a ameaça do fechamento de mais plantas 

para constranger as sindicalização e reinvindicações de trabalhadores que não aceitassem as 

mudanças nas relações de trabalho (JULLIEN, PARDI, 2013).   

Apesar de essa tendência acontecer em dimensões um pouco menores no Japão, uma 

mudança estrutural significativa tem acontecido nas fabricantes de automóveis do país: o 

enfraquecimento do shunto e o abandono do emprego vitalício. Shunto é uma espécie de 

renegociação anual, entre os sindicatos dos empresários e as grandes uniões sindicais dos 

trabalhadores, e seguida pelos sindicatos menores. O plano de carreira aliado ao shunto eram 

as bases da vantagem competitiva das fabricantes japonesas: a acumulação de competências, 

que passou a ser fragilizada pelo esmaecimento dessas duas características (JULLIEN, 

PARDI, 2013). 

Em relação ao crescimento expressivo da indústria automobilística nos países do 

BRIC, há uma relação simétrica no sentido oposto da primeira tendência. Os salários da 

indústria automobilística nesses países tendem a serem maiores que de outros setores, o que 

se desdobra em duas consequências: primeiro, o desafio das empresas em promover o 

recrutamento e treinamento adequados a trabalhadores – especializados ou não – nos países 

                                                             
10

 Grupo de países que compreende Albânia, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia, 

Eslováquia, Eslovênia, e os países bálticos: Estônia, Letônia e Lituânia.  
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em que operam e, segundo, que os salários mais altos acabam por abrir brechas e fortalecer a 

ação sindical dos trabalhadores na busca por maiores salários e melhores condições de 

trabalho – como as greves no ABC Paulista em 2008 e 2010 (JULLIEN, PARDI, 2013). 

Voltaremos a falar sobre a questão dos salários nas próximas seções. 

3.4 A internacionalização e as estratégias de redução de custos 

Embora a troca caracterize a relação entre comprador e vendedor nos 

mercados, a competição caracteriza a relação entre produtores. Os sociólogos 

argumentam que mercados competitivos se apresentam aos produtores como 

problemas a serem resolvidos, e eles o fazem usando estratégias de 

cooperação, combinação e diferenciação de produtos. (Fligstein e Dauter, 

2012).  

 

 Na competição globalizada que abordamos anteriormente, a combinação de dois 

problemas se apresentaram como fundamentais de serem solucionados pelos produtores, 

sendo esses o aumento na variedade de produtos e a redução de custos. Freyssenet e Lung 

(2000) indicam cinco estratégias adotadas por produtores de automóveis nesse sentido: a 

simplificação de produtos, a reorganização da distribuição, a pressão sobre salários e 

flexibilização do trabalho, a redução dos custos de componentes e – enfim – a 

internacionalização da produção.  

 Decontenting é a palavra em inglês utilizada pra denominar um processo de 

simplificação de produtos finais, no caso aqui estudado, o carro. A tradução literal seria algo 

como “decomposição”, mas não é suficiente para compreensão do processo. O termo que 

mais se aproxima do significado de decontenting é simplificação. Isso porque o processo é 

justamente deixar o carro mais simples, com menos componentes considerados supérfluos, no 

intuito claro de reduzir os custos, deixando a produção e o preço final do veículo mais 

baratos. Nesse corte entram também questões como o peso ou a dificuldade logística de 

muitos componentes, que encarecem o produto. A escolha dos componentes a serem retirados 

reside principalmente no fato de muitos serem invisíveis aos consumidores, o que aumenta o 

custo, mas não aumenta o valor agregado aquele produto (FREYSSENET, LUNG, 2000).  

 Se esses itens são supérfluos – ou seja, de certa forma, descartáveis – e aumentam 

tanto os custos de produção, por que os produtores se utilizavam desses nos veículos 

fabricados? Isso se deu muito pela questão da qualidade ter sido um dos fatores mais 
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competitivos nas décadas anteriores. As marcas passaram a criar novas tecnologias que 

destacassem seus carros pelo conforto, segurança e qualidade. Não é que esses fatores não 

sejam demandados, mas a disparidade entre o valor real dos veículos (que subiu 

consideravelmente com a inserção dessas tecnologias) e a diminuição dos salários resultante 

das políticas neoliberais da década de noventa, acabou por tornar os produtos inacessíveis 

(FREYSSENET, LUNG, 2000). 

 Essa questão está atrelada à baixa dos salários e a necessidade das empresas criarem 

alternativas para não perder uma fatia muito grande de consumidores. É a alternativa de 

vender produtos mais baratos, mais acessíveis ao trabalhador assalariado que teve sua renda 

diminuída. Essa é uma questão complexa, que envolve não apenas o fator financeiro, mas 

mesmo a propensão do consumidor em aceitar ou não um produto que seja vantajoso 

economicamente, entretanto que tenha uma qualidade menor, com menos recursos 

tecnológicos. O desafio está em conseguir esse equilíbrio, com uma redução de custos que 

não afete o marketing do produto. 

Freyssenet e Lung (2000) explicam que distribuição e marketing são duas áreas 

passíveis de muitas manobras, com técnicas de gestão e redução de custos, pois compreendem 

quase um terço do preço final de um veículo – excluídas as taxas. A competição pós-

internacionalização já não abarca apenas os concorrentes tradicionais, as fabricantes de 

automóveis. No setor de distribuição, novos competidores entraram no jogo, grandes grupos 

especializados na distribuição de veículos
11

. Esse é um dos novos fatores aos quais os 

produtores de automóveis passariam a levar em consideração.  

 Esse talvez seja o primeiro tópico a ser associado com a expressão “corte de custos”. 

De acordo com Freyssenet e Lung (2000), apesar dos salários abrangerem uma porcentagem 

baixa do valor final dos automóveis (os autores indicam de 7 a 10%), os acordos salariais 

entre companhias e trabalhadores – e instituições envolvidas – costumavam seguir uma 

estratégia de contenção da inflacionária.  

                                                             
11

 Os autores usam como exemplo o grupo norte-americano AutoNation, fundado em 1996 e especializado em 

serviços de distribuição e reparos. No ano fiscal de 2000, o grupo teve uma receita de $21,7 bilhões de dólares. 

Ver: https://www.forbes.com/companies/autonation/#348d1ca973c4.  

https://www.forbes.com/companies/autonation/#348d1ca973c4
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No fordismo, os salários eram indexados aos preços, de forma a “controlar” o 

consumo evitando riscos inflacionários (sendo essa estratégia realizada de forma tácita ou 

aparente). Mas a tendência após a difusão do sistema de acumulação flexível tornou-se a 

variação de salários em função dos resultados econômicos da própria empresa. Junto a essa 

característica, a flexibilização do trabalho trazia uma nova forma de acordo entre 

funcionários e empregador, em curto-prazo, variando de acordo também com os resultados da 

empresa. Se a firma vai bem, novas contratações, se o resultado do período é de queda: layoff, 

que é o termo comumente usado para as demissões, férias coletivas ou mesmo a diminuição 

de turnos em vista de uma contração sazonal da produção (FREYSSENET, LUNG, 2000). 

Os autores apontam duas novas formas de constrangimento de resistência dos 

trabalhadores frente às medidas de cortes via pressão sobre os salários: primeiro, a ameaça de 

realocação interna (numa mesma região, conforme explicitado anteriormente) da planta para 

locais de salários mais baixos, visto que essa transposição já acontece e isso gera um aumento 

no poder de barganha dos empregadores; segundo, a ameaça de adquirir produtos 

externamente, com fornecedores que tenham preços mais competitivos e dentro das 

adequações da flexibilização (em volume, qualidade, just-in-time e competências técnicas), 

isso pressiona os trabalhadores envolvidos na produção desses componentes localmente.  

A pressão sobre fornecedores é um fator relevante visto que 70% do valor final do 

veículo são empenhado na compra de peças fornecidas pela indústria de componentes ou suas 

subcontratadas. Esses fornecedores têm sido “forçados” a seguir as estratégias de 

internacionalização de sua produção, buscando se realocar para países com custo de 

trabalhadores
12

 mais baixos, reduzindo seus próprios custos para que possam ter uma oferta 

competitiva às firmas líderes da cadeia de automóveis (FREYSSENET, LUNG, 2000). 

 A relação entre fornecedores e firmas líderes em uma cadeia de suprimentos está 

sempre ligada à hierarquia dessa cadeia. Parece-nos evidente que em uma relação de troca o 

poder de barganha tende a pender para os atores que forem menos dependentes dessa troca em 

                                                             
12

 A escolha pelo termo “custo de trabalhadores” se deu pelo fato de a contratação de um funcionário envolver 

mais que seu vencimento, seu salário. Nesse custo estão envolvidos também questões de direitos e benefícios 

trabalhistas que variam de acordo com a regulamentação dos países ou regiões e a produtividade do trabalhador. 

Em 2011, o custo hora do trabalhador brasileiro era de U$ 11,65 no Brasil, enquanto nos Estados Unidos a hora 

trabalhada sai a U$ 35,53 em média. Ver: CARNEIRO, L. “O custo do trabalho no Brasil: salário é baixo, 

produtividade também”. Jornal O Globo, 2013. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/o-custo-do-

trabalho-no-brasil-salario-baixo-produtividade-tambem-8246478   

https://oglobo.globo.com/economia/o-custo-do-trabalho-no-brasil-salario-baixo-produtividade-tambem-8246478
https://oglobo.globo.com/economia/o-custo-do-trabalho-no-brasil-salario-baixo-produtividade-tambem-8246478
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si. É o que afirmam Fligstein e Dauter (2013) ao estudar as relações de poder nas estruturas de 

mercado. Os autores dizem que “se um lado da troca for muito mais dependente do que o 

outro, ele estará ou mais propenso a ter de obedecer aos ditames do fornecedor-cliente, ou 

então a correr o risco da extinção” (FLIGSTEIN, DAUTER, 2013, p. 490, grifo nosso). 

Daí nossa atenção deve se voltar pra duas forças diferentes pressionando nessa relação 

fornecedor-cliente dentro do processo de globalização: primeiro a pressão causada pela firma 

cliente que busca ofertas mais competitivas. Sendo obrigadas a concorrer com firmas 

instaladas em países em zonas periféricas (de menor custo do trabalhador), os fornecedores 

tradicionais das grandes marcas passam a ter que: um, reforçar suas capacidades tecnológicas 

e dois, reduzir os próprios custos. Esses fornecedores precisam também fazer uma escolha em 

relação a sua estratégia logística: ou ofertar um sistema de distribuição global eficiente, ou 

acompanhar as firmas líderes, relocando suas produções onde essas estiverem instaladas 

(FREYSSENET, LUNG, 2000).  

Segundo, Freyssenet e Lung (2000) chamam a atenção pra um aspecto que vem se 

intensificando na competição globalizada: a concentração na indústria de fornecedores, com 

fusão e aquisição em escala global. Essa concentração – onde, em alguns casos, um só 

fornecedor (ou grupo) é responsável pela provisão de determinado componente – aumenta a 

vantagem competitiva de alguns em detrimento de outros. Isso gera um padrão hierárquico 

também entre os fornecedores.  

Os autores alertam, entretanto, que isso não deve se confundir com uma adoção dos 

padrões japoneses de relação fornecedor-cliente. No Japão há uma cultura tradicional para 

essa relação: o keiretsu. O keiretsu é um termo, de origem japonesa, utilizado pra designar um 

sistema de acordo corporativo entre empresas, uma integração vertical onde um fabricante de 

equipamentos originais investe em relacionamentos exclusivos e duradouros (muitas vezes 

por meio de participações acionárias) com seus principais fornecedores, de forma a conseguir 

comprar peças individuais a preços não competitivos (AOKI, 2013). Freyssenet e Lung 

(2000) afirmam que mesmo a tradição do keiretsu estaria sendo questionada e sofrendo 

efeitos da internacionalização.  

Por fim, a internacionalização possibilita a redução dos custos podendo agir 

simultaneamente tanto pela imersão em países emergentes, com economias de escala, quanto 
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pela permanência em mercados maduros, dos países mais industrializados, se beneficiando do 

que cada uma pode prover de vantagens.  

Em relação às vendas, a intenção era que se fabricassem veículos para os maiores 

mercados (essencialmente países da TRIAD), aceitando as demandas desses mercados e 

permitindo adaptações marginais, como se fosse um “carro global”.  Essa era uma tendência 

americana dos anos 70, que se seguia no início dos anos 2000 (FREYSSENE, LUNG, 2000). 

Entretanto, Jullien e Pardi (2013) apontam que a estratégia das grandes fabricantes de 

automóveis que, até então, era produzir um portifólio no mercado doméstico que fosse 

“exportável” aos mercados emergentes com alterações marginais, era suficiente apenas para 

manter as vendas em mercados muito peso nas vendas globais. Com a ascensão dos países 

fora do “centro”, com diferentes tipos de demanda e um peso maior no mercado global, essa 

mera adaptação de modelos antigos passa a coexistir com um tipo diferente de estratégia para 

os países emergentes, por dois caminhos: ou com os fabricantes locais desenvolvendo 

modelos que atendam as especificidades das demandas locais, ou com as grandes marcas 

focando – voluntariamente ou por pressão institucional – também nessas demandas 

(JULLIEN, PARDI, 2013). Como exemplo, podemos pensar nas legislações sobre níveis 

toleráveis de emissão de poluentes e mesmo a difusão da ideia de sustentabilidade nas cidades 

entre os consumidores, esses são fatores que contribuem por uma maior demanda de carros 

elétricos em alguns países mais que em outros.  

Em relação à produção efetivamente, Freyssenet e Lung (2000) partem da premissa de 

que há uma convergência – ainda que relativa – dos mercados automotivos, o que possibilita 

estratégias de redução de custos partindo de uma “repartição” dos mesmos por meio de 

estratégias como o compartilhamento de plataformas que permitam a produção tanto de 

veículos focados nos mercados maduros quanto os modelos pensados para os mercados 

emergentes (o que reduz tanto os custos de design e ganho de tempo). Entretanto, para que 

esse tipo de estratégia não gere custos – ao invés de reduzi-los – é importante que se 

compreenda alguns pontos em relação à variedade de modelos ofertados. 
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3.4.2 O carro global: concepção e montagem e montagem do automóvel 

internacionalizado 

Freyssenet e Lung (2000) apontam que o ponto-chave nas estratégias de 

internacionalização da produção é que se reduzam os custos e aumente a variedade de 

produtos simultaneamente. Aumentar essa variedade envolve “ampliar o portifólio de 

produtos por um incremento no número de modelos e componentes e a substituição ágil 

desses produtos” (FREYSSENET, LUNG, 2000, p. 10, tradução nossa) por meio de três 

artifícios: maximizar o uso de plataformas e componentes compartilhados, aliança com 

concorrentes para um número menor de produtos e componentes e delegar funções 

(desenvolvimento, produção e montagem) a fornecedores. 

Segundo os autores, essas estratégias pressupõe certa “convergência” dos mercados – 

no uso de plataformas compartilhadas para diferentes mercados – e certo nível de 

desenvolvimento tecnológico debaixo de uma concepção modular. 

Isso porque existem perspectivas divergentes quanto aos produtos. Em uma dessas, o 

automóvel é um “produto-sistema”, o que significa que por trás de um componente existe a 

combinação de vários outros componentes que, não apenas pela mera aglomeração, permitem 

o funcionamento do veículo. É não apenas a junção das partes é, de fato, um sistema 

(FREYSSENET, LUNG, 2000). 

Por outro lado, a concepção do carro enquanto um módulo, que pode ser reconfigurado 

por mudanças em pequenas e variadas etapas da montagem. É essa visão que permite o design 

e produção de partes separadas, que – em uma montagem específica – formam um produto 

determinado. Esse tipo de perspectiva permite a adoção de compartilhamento de plataformas e 

a delegação de atividades de design e produção – ou até mesmo a montagem de subsistemas – 

a fornecedores e terceiros (FREYSSENET, LUNG, 2000) 
13

. 

Os autores definem que no centro dos processos de reestruturação estão as mudanças 

nas relações entre serviços e departamentos envolvidos no design dos automóveis em escala 

global. O propósito era integrar trabalhadores de diferentes setores em diferentes regiões onde 

                                                             
13

 Os autores usam como exemplo o Consórcio Modular da Volkswagen (agora MAN Latin América) no Brasil, 

que desde 1996 utiliza dessa estratégia de montagem, sendo a primeira experiência no mercado de caminhões no 

mundo. Ver: https://www.vwco.com.br/institucional/consorcio-modular   

https://www.vwco.com.br/institucional/consorcio-modular
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as empresas estariam alocadas. O carro do século XXI seria global desde a maneira como foi 

concebido (FREYSSENET, LUNG, 2000). 

Nesse sentido, as plataformas compartilhadas e os veículos modulares – esses mais 

amplamente que aqueles – não apenas são estratégias de redução de custos como promovem 

mudanças na reestruturação das técnicas e desenvolvimento de design dos produtos 

globalizados, inserindo os fornecedores nos projetos desde as primeiras etapas de sua 

concepção.  

3.5 Cadeias Globais de Valor (CGV) e a organização das empresas 

internacionalizadas 

Nessa economia globalizada, com interações industriais complexas, o estudo das 

Cadeias Globais de Valor permite a compreensão de como empresas organizam suas 

estruturas e estabelecem a dinâmica entre os diferentes atores envolvidos. O uso da CGV 

como recurso analítico torna-se útil na medida em que “possibilita o rastreamento de marcas 

inseridas em produção global, interligando atividades e atores geograficamente dispersos, 

demonstrando os papéis empenhados por países desenvolvidos e países em desenvolvimento” 

(GEREFFI, FERNANDEZ-STARK, 2016, tradução nossa).   

 Por Cadeia de Valor Global (CGV) compreende-se a análise das atividades e insumos, 

empenhados na fabricação de um produto, desde sua concepção e design até a entrega a seu 

consumidor final. Para uma melhor compreensão do seu significado, um resgate da literatura 

sobre cadeias de valor demonstra como o termo torna-se mais amplo, conforme fenômenos - 

como a globalização – provocam mudanças na economia mundial.  

A conceituação de cadeia mais utilizada é apresentada por Michael Porter (1985,1990) 

como metáfora que dê ênfase aos elos que interligam atividades econômicas, agregando valor 

- tendo valor como remuneração da firma - em cada etapa. Entretanto, a concepção abordada 

por Porter se delimita pela firma ou rede inter-firma, o que a afasta da discussão de CVG 

neste trabalho analisada por não dar atenção às questões de poder corporativo, contextos 

institucionais e influência nas quais as cadeias estão enraizadas, limitando o estudo do 

desenvolvimento econômico (HENDERSON et al., 2013).  
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Portanto, para a compreensão da ideia de cadeia, partimos da conceituação de Cadeia 

Global de Commodities (CGC) empregada por Gary Gereffi como a ideia de uma rede de 

atividades que integram não apenas as empresas, mas também conectam diferentes 

localidades, residências e Estados uns aos outros, sendo construídas socialmente e integradas 

localmente, ressaltando o enraizamento social da organização econômica (GEREFFI et al., 

1994 apud HENDERSON et.al, 2013).  

O foco na análise da CGC estaria na observação de que – frente às limitações dos 

Estados de estabelecer tarifas ou regras de conteúdo local – a coordenação e modernização da 

cadeia de suprimentos ficaria, em muitos casos, a cargo de firmas-líderes, que assumiriam o 

conjunto de atividades as quais o autor denomina “governança” (TORRES, CARIO, 2012).  

Dentro da esfera da governança da CGC, há uma distinção entre as cadeias orientadas 

pelos compradores e as orientadas pelos produtores. O primeiro caso trata da rede 

estabelecida pelas grandes firmas de varejo, que terceirizam sua produção por meio de 

empresas de países periféricos, focando suas atividades na publicidade e comércio da marca, 

que são exportados a grandes compradores estrangeiros (como calçados, alimentos, utensílios 

domésticos, etc). No caso das cadeias orientadas pelos produtores, grandes empresas 

assumem a coordenação de fornecedores subcontratados, caracterizando-se pela produção 

intensiva em capital e tecnologia, como é o caso da produção de computadores, aviões e 

automóveis (GEREFFI, 1999 apud TORRES, CARIO, 2012). 

Tal dicotomia presente na conceituação de cadeia de commodities é questionada por 

não apresentar uma constatação típico-ideal, uma vez que as tipologias de cadeias orientadas 

por compradores e produtores se aplicam a realidades específicas setorial e 

organizacionalmente, não se estendendo a todas as cadeias mercantis (HENDERSON et.al, 

2013). 

 Na tentativa de aperfeiçoar o conceito de cadeia, tornando-o mais flexível, o termo 

“mercadoria” (commodity) foi substituído por “valor”, dado o uso de commodity como 

referência a produtos indiferenciados, enquanto valor se relaciona à ideia de adição a cada 

etapa ao longo da cadeia (GEREFFI et al.,2005 apud TORRES E CARIO, 2012). 
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O quadro conceitual da CVG examina as tecnologias, mão-de-obra, regulações, 

processos, produtos e mercados em indústrias e locais específicos, provendo uma visão geral 

das empresas globalizadas tanto no esquema top down (por exemplo, examinando como as 

empresas líderes coordenam sua rede global de fornecedores e afiliados) quanto bottom up 

(como no estudo dos efeitos causados pelas estratégias dessas firmas sobre regiões e países 

específicos) (GEREFFI, FERNANDEZ-STARK, 2016).  

Assim, a metodologia de estudo de uma CVG traz a análise de uma economia global 

sob o contraste de dois prismas: “top-down” como perspectiva global, e “bottom-up” como 

perspectiva local. Do ponto de vista top-down, a governança é tida como conceito-chave, 

tendo como foco uma firma-líder e a maneira como são coordenadas empresas 

internacionalizadas. Já na visão bottom-up, o upgrading é o conceito-chave utilizado na 

análise das estratégias utilizadas por países e regiões na manutenção ou melhoramento de suas 

posições dentro de uma economia global. 

De acordo com Humphrey & Schmitz (2000) por ser muito cunhado na literatura do 

desenvolvimento, o termo governança requer explicações sobre os diferenciados significados 

que pode exercer. Dentre as abordagens, os autores destacam os dois significados 

identificados por Jessop (1998). O primeiro faz referência a qualquer modo de coordenação 

ou atividades interdependentes, incluindo tanto as relações (anárquicas) de mercado, quanto à 

hierarquia organizacional e a auto-organização (consenso).  O segundo se restringe ao último 

destes três: a auto-organização, uma rede de coordenação não hierárquica, através de uma 

rede de relações (network). 

Uma terceira via é apresentada na literatura, definindo governança como relações não 

comerciais, as relações estabelecidas fora do mercado. Esse terceiro significado permite a 

inclusão não apenas de redes (networks) bem como de modelos mais hierárquicos, como a 

governança coorporativa (HUMPHREY, SCHMITZ, 2000, tradução nossa), aqui abordada. 

Por upgrading compreendem-se firmas, Estados ou regiões, que se inserem nas etapas 

de maior valor dentro de uma CVG, “na tentativa de aumentar seus benefícios (ex: 

seguridade, lucros, valor-agregado, capacidades técnicas) por participar de uma produção 

global” (GEREFFI, 2005 apud GEREFFI, FERNANDEZ-STARK, 2016, tradução nossa). 
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Essa assimetria entre pontos de uma cadeia, tanto pela perspectiva top-down quanto 

pela perspectiva bottom-up, reforçam o questionamento quanto às relações de poder dentro da 

mesma. Fligstein (1996), ao analisar a formação dos mercados enquanto instituições políticas 

sob o ponto de vista da sociologia econômica, afirma que na busca por mitigar seus 

competidores as firmas levam em consideração não apenas questões de eficiência produtiva 

como também o comportamento dos outros atores.  

Este é um ponto fundamental de divergência entre as teorias econômicas neoclássicas 

e a sociologia econômica, pois, enquanto a primeira enxerga o mercado e a economia como 

algo abstrato e fechados em si mesmos, a visão sociológica da economia reconhece o mercado 

como uma construção social, com atores sociais (como as firmas) repletos de valores, relações 

de poder e redes (FLIGSTEIN, 2015).  

As relações de poder na estrutura de governança apresentadas por Gereffi ilustram 

esse caráter de construção social do mercado na medida em que se estabelece o curso de ação 

a ser seguido, como num jogo de previsão incerta das ações de outros atores, em uma 

tentativa de proteger a firma frente às incertezas do mercado, e essa tentativa faz parte da 

lógica política e social do mesmo. 

Os atores do mercado vivem em mundos obscuros onde nunca é claro quais 

ações terão quais consequências. No entanto, os atores devem construir um 

relato do mundo que interprete a obscuridade, motive e determine os cursos 

de ação e justifique a ação decidida. Nos mercados, o objetivo da ação é 

garantir a sobrevivência da empresa. Nenhum ator pode determinar quais 

comportamentos irão maximizar os lucros (a priori ou post hoc), e a ação é, 

portanto, direcionada para a criação de mundos estáveis (FLIGSTEIN, 

1996). 

Pegler (2015) argumenta que os estudos sobre cadeias de produção têm demonstrado 

como as estruturas de governança definem quem serão os “perdedores” e os “ganhadores” 

dentro das cadeias, sendo o elo mais fraco geralmente ocupado por fornecedores e 

trabalhadores de países em desenvolvimento. A questão principal que Pegler levanta é que as 

lógicas dos ganhadores (na maior parte das vezes os gerenciadores, as grandes firmas, ou 

grandes compradores) é a mesma lógica transmitida pelos elos iniciais da cadeia. Por 

“lógicas” o autor entende as mensagens transmitidas através do espaço, incorporadas nas 

cadeias. 
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Apesar dos avanços na metodologia de estudo das CVGs, pesquisadores afirmam que 

ainda se mostra como desafio a definição dos fatores que condicionam a ascensão ou não de 

países, regiões e firmas dentro da cadeia. O que se observa é que, na grande maioria dos 

casos, os países em desenvolvimento assumem atividades de menor valor agregado, como a 

produção. Enquanto as funções pré e pós-produção, como design e marketing, ficam a cargo 

de países desenvolvidos, sendo essas as atividades de maior valor agregado dentro da cadeia 

(GEREFFI, FERNANDEZ-STARK, 2016). 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia escolhida para este trabalho é de abordagem qualitativa, pois o que se 

busca é a compreensão da dinâmica das ações e relações humanas que lhe impõe uma 

subjetividade característica das ciências sociais (MINAYO, 2001; GOLDENBERG, 2007). 

Por ter como base, para além de material bibliográfico, os relatórios de planejamento 

estratégico da Nissan, a pesquisa tem caráter documental, sendo esses documentos ainda não 

analisados e de fontes distintas que necessitam ter tratamento consonante com sua natureza. O 

tratamento dos dados coletados dar-se-á pela análise de conteúdo, haja vista que, em sua 

maioria, os documentos não “receberam nenhum tratamento analítico” (GIL, 2002). 

Foram analisados cinco relatórios de planejamento estratégico, com um recorte de 

tempo que compreende cinco planos de médio-prazo que vão desde Nissan Revival Plan – 

que data da oficialização da aliança da Nissan com a fabricante francesa Renault em 1999 - 

até o Nissan Power 88, com vigência de 2011 a 2016. De forma a auxiliar a compreensão dos 

relatórios, também se fez uso de materiais jornalísticos e outros tipos de documentos 

corporativos da empresa, como relatórios anuais e compromissos de governança corporativa.  

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 5.2 A aliança Renault-Nissan 

A aliança entre Nissan e Renault surge num momento em que as fabricantes de 

automóveis viviam contextos muito díspares. A Renault S.A, que era uma empresa estatal 

francesa dos anos de 1945 até ser privatizada em 1996, ganhava prestígio por seu design e 

inovação. Em 1998, a Renault havia inaugurado sua planta no Brasil, o Complexo Ayrton 

Senna, em Curitiba. Seus principais mercados eram Europa e América do Sul, e buscava 
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expandir globalmente, sendo essa sua motivação para sua aliança estratégica com a Nissan, 

em 1999.  

A Nissan, entretanto, encontrava-se à beira de decretar falência, com uma dívida de 

mais de 20 bilhões de euros, resultante de oito anos de prejuízos, decorrentes da combinação 

de uma recessão vivida no Japão no início da década de 90 e problemas de gestão que 

elevavam seus custos acima do mercado. Seus principais mercados eram Ásia e América do 

Norte. Relembramos que Freyssenet e Lung (2000) teriam colocado a aliança com 

competidores como uma das principais alternativas de redução de custos da indústria 

internacionalizada. Esse é o caso da aliança entre Nissan e Renault. As empresas, 

concorrentes no mesmo setor, buscavam alguns benefícios em comum e alguns diferentes. 

Enquanto a francesa tiraria proveito da expertise da produção da Nissan, a japonesa se 

beneficiaria dos conhecimentos de marketing, design e vendas da Renault. 

 A aliança traria como principais vantagens estratégicas a complementaridade de 

mercado – promovendo a internacionalização de ambas, a redução de custos e a redução das 

dívidas da Nissan. Assim, a Renault passou a possuir 43,3% da Nissan, enquanto a mesma 

possui 15% da Renault. Entretanto, foram estabelecidas diretrizes para a preservação da 

autonomia e identidade próprias a cada uma, preferindo assim uma aliança a uma fusão. Isso 

porque, sendo as duas empresas oriundas de culturas tão diferentes, as divergências – como 

nas opiniões quanto à produção de carros elétricos - são tratadas com extrema cautela.  

A Aliança, que possui ainda cooperações com os grupos Daimler (Alemanha) e 

Mitsubishi (Japão), bem como parcerias regionais com as montadoras AVTOVAZ
14

 (Rússia), 

Ashok Leyland (Índia) e a Dongfeng (China).  

A Daimler AG possui 3,1% de cada uma das empresas (Nissan e Renault), e em 

contrapartida, a Aliança Renault-Nissan possui 1,55% das ações da Daimler. Em 2012 a 

Aliança adquiriu 74,5% das ações da Alliance Rostec Auto BV, a joint venture de tecnologia 

russa, tornando-se sócia majoritária da empresa. 

                                                             
14

 A Avtovaz é subsidiária da Alliance Rostec Auto BV, tendo assim - ambas - a Renault como empresa mãe 

desde que a fabricante francesa tornou-se sócia majoritária da russa Rostec.  
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Essa parceria tem como estrutura de gestão estratégica comum a Renault-Nissan BV, 

que desde 2002 funciona como sede neutra da Aliança, onde são decididas as estratégias de 

governança corporativa, o compartilhamento de ideias e a tomada de decisão dos grupos, 

sendo propriedade 50 /50 de ambas as empresas, e estando sujeitas às leis neerlandesas. 

Em março de 2002, a empresa francesa aumentou sua participação na Nissan para 

44,4%, e a organização japonesa comprou 15% das ações sem direito a voto da Renault. 

Nessa ocasião, a aposta inicial do benefício mútuo era um fato concreto: a Renault tirou 

partido dos conhecimentos sobre produção da parceira japonesa, enquanto a Nissan 

aproveitou a experiência da companhia francesa em marketing, design, estratégias de vendas e 

serviços. Além disso, graças à aliança, a Renault aumentou sua presença no mercado norte-

americano e a Nissan ampliou sua participação na Europa e na América Latina.  

Em 2014, a Aliança implementou uma nova estratégia de convergência entre ambas as 

empresas. Quatro funções-chave dentro de suas cadeias de valor passariam ser dirigidas 

conjuntamente: engenharia, manufatura e logística, compras e recursos humanos. As quatro 

funções são responsabilidade de um diretor da Aliança, e comitês próprios de cada diretoria 

foram criados, na expectativa de melhorias na eficácia em termos de competitividade que 

gerasse ganhos em economias de escala ainda maiores. O objetivo da integração era garantir 

até 4,3 bilhões de euros anuais em sinergias até 2016, e foi alcançado um ano antes do 

previsto pelas fabricantes, fortalecendo ainda mais a Aliança. 

Em 2018 dois grandes passos foram dados na parceria: a integração da Mitsubishi, 

empresa adquirida pela Nissan no mesmo ano através do aumento de capital (34%); e as 

negociações de uma possível fusão. Como dito anteriormente, a Renault é a maior acionária 

da Nissan enquanto a Nissan possui 15% das ações da Renault – que tem como maior 

acionário o governo francês, com 15,1%. Por isso, para que a fusão (plano atribuído ao então 

presidente da aliança, o brasileiro Carlos Ghosn) acontecesse seria necessário que o governo 

francês abrisse mão de ser o maior acionista.  

 5.2.2 A Nissan no Brasil 

A Nissan inaugura sua primeira fábrica em solo brasileiro em 2002, em São José dos 

Pinhais (PR). A unidade, pertencente à Aliança Renault-Nissan, conta com a capacidade de 

produção de até 59 mil unidades por ano, sendo veículos das duas marcas.   
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 A construção da fábrica da Nissan em Resende é – portanto - a segunda no Brasil, e 

faz parte da estratégia “Nissan Power 88”, na busca por crescimento da montadora nos 

mercados do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), com expectativa de alcançar em médio 

prazo o posto de marca asiática
15

 líder da indústria automotiva no Brasil, atingindo no mínimo 

5% do mercado brasileiro até 2016.  

O Complexo Industrial da Nissan em Resende é fundamental para atingirmos 

nossos objetivos de crescimento no Brasil, que é o quarto maior mercado do 

mundo e peça-chave para o nosso desenvolvimento na América Latina. 

Nossa meta é atingir 5% de participação de mercado, ser a 1ª entre as marcas 

japonesas e líder em qualidade de produtos e serviços no Brasil até 2016. 

(Carlos Ghosn, Chairman e CEO Global da Nissan, 2014).
16

·. 

 A planta é inaugurada em abril de 2014, resultado do investimento de R$ 2,6 bilhões, 

para a construção de um complexo que abrigasse duas fábricas – uma de veículos e uma de 

motores - com um ciclo de produção completo, da área de estamparia até as pistas de testes, 

incluindo chaparia, pintura, injeção de plásticos, montagem e inspeção de qualidade. A 

intenção é que a integração promova ganhos em qualidade, em tempo de produção, redução 

de estoques e flexibilidade.  

 A unidade fabril possui uma área construída de 220.000m², com a capacidade total de 

produção de 200 mil veículos e 200 mil motores por ano, e o emprego direto de 1,5 mil 

funcionários, com expectativa de chegar a dois mil. São produzidos hoje, na unidade de 

Resende, os Nissan Kicks, March e Versa. Desde 2016 os modelos são exportados para 

Bolívia, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, Paraguai, Uruguai e, mais recentemente, Argentina. 

 A expectativa anunciada pela montadora era que sua fábrica em Resende obtivesse um 

índice de nacionalização de até 80% em 2016.  Para isso, seu Complexo Industrial conta com 

um amplo espaço com estrutura completa para receber fornecedores. Entretanto, os principais 

                                                             
15

Em 2014, das marcas asiáticas, a Toyota era a líder no mercado brasileiro com 7,6 %, seguida da Toyota 

(5,8%) e da Honda (4,1%). A Nissan aparecia em décimo lugar da lista de marcas mais vendidas no Brasil, sendo 

a quarta marca asiática, com 2,1% do mercado. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/20-

montadoras-que-mais-venderam-carros-no-brasil-em-2014/> Acesso em: 2/12/2018. 

16 NISSAN. - Nissan inaugura seu Complexo Industrial de R$ 2,6 bilhões em Resende (RJ) para atingir 5% de 

participação de mercado, 2014. Disponível em http://nissannews.com/pt/nissan/brasil/releases/nissan-inaugura-

seu-complexo-industrial-de-r-2-6-bilh-es-em-resende-rj-para-atingir-5-de-participa-o-de-

mercado?page=5&query=resende> Acesso em: 3/11/2016. 

 

https://exame.abril.com.br/negocios/20-montadoras-que-mais-venderam-carros-no-brasil-em-2014/
https://exame.abril.com.br/negocios/20-montadoras-que-mais-venderam-carros-no-brasil-em-2014/
http://nissannews.com/pt/nissan/brasil/releases/nissan-inaugura-seu-complexo-industrial-de-r-2-6-bilh-es-em-resende-rj-para-atingir-5-de-participa-o-de-mercado?page=5&query=resende
http://nissannews.com/pt/nissan/brasil/releases/nissan-inaugura-seu-complexo-industrial-de-r-2-6-bilh-es-em-resende-rj-para-atingir-5-de-participa-o-de-mercado?page=5&query=resende
http://nissannews.com/pt/nissan/brasil/releases/nissan-inaugura-seu-complexo-industrial-de-r-2-6-bilh-es-em-resende-rj-para-atingir-5-de-participa-o-de-mercado?page=5&query=resende
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fornecedores da marca – instalados desde a inauguraçaõ da planta - são de oriegem japonesa, 

como demonstrado na tabela a seguir:  

EMPRESA PRODUTO/FUNÇÃO ORIGEM 

Tachi-S do Brasil Fabricante de bancos Tachi-s Co LTDA, Japão 

Yorozu Automotiva do Brasil Ltda. Fornecedora de suspensão Yorozu Corporation, Japão 

Kinugawa Rubber Brasil 
Fabricante de borrachas de 

vedação 

Kinugawa Rubber Industrial Co., 

Ltd,  Japão 

Calsonic Kansei do Brasil Componentes de cockpit CalsonicKansei Corporation, Japão 

Sanoh do Brasil Industria e Comercio de Produtos 

Automotivos Ltda 

Tubulações de freios e 

combustível 
Sanoh Industrial Co., Ltd., Japão 

Mitsui Steel Fornecedores de chaparia Mitsui & Co. Steel Ltd., Japão 

Fonte: Nissan 

O caso da Nissan – assim como demais empresas do setor automotivo – representa o 

que Gereffi (2005 apud GEREFFI, FERNANDEZ-STARK, 2016) denomina como cadeias 

conduzidas por produtores, onde grandes empresas assumem a coordenação de fornecedores 

subcontratados, caracterizando-se pela produção intensiva em capital e tecnologia. A escolha 

de acompanhar a Nissan, por parte dos fornecedores japoneses, é uma das pressões 

enfrentadas pelos fornecedores nesse processo de internacionalização. Entre investir em 

processos de logística que sejam eficientes globalmente e acompanhar a “locomoção” da 

empresa líder, os fornecedores da Nissan optaram por acompanhar a firma líder, que tem um 

maior poder de barganha frente à dependência de recursos (FREYSSENET, LUNG, 2000; 

FLIGSTEIN, DAUTER, 2012).    

5.3  Análise das estratégias 

O desenho da organização é sua estrutura. Isso inclui linhas de autoridade e 

as relações formais e informais entre as posições na firma. Em paralelo, a 

estratégia se refere aos meios que a organização emprega para alcançar seus 

objetivos. As questões centrais colocadas em torno desses aspectos das 

organizações têm sido: de onde elas vêm e como se relacionam com as 

estruturas de mercado. (FLIGSTEIN, DAUTER, 2000)
17

. 

A análise dos planejamentos estratégicos da empresa foi orientada por planos de 

médio prazo. Isso porque, a partir da caracterização de cada um desses planos, é possível 

notarmos que fatores foram privilegiados em cada período. Por exemplo: se, no momento de 

oficialização da aliança com a Renault, a empresa passava por uma séria crise em dívidas, 

suas estratégias focaram a estabilização financeiras, e suas estratégias para o alcance disso 

                                                             
17

 Fligstein e Dauter (2012) sobre o foco dos estudiosos das teorias organizacionais.  
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estão contidas no plano de médio prazo desse período. A análise dos relatórios corporativos 

permitiu a exposição de cinco períodos marcantes na trajetória da empresa desde a 

oficialização da aliança, a serem apresentados nas seções a seguir.  

5.3.2 Nissan Revival Plan (1999 – 2001): a revitalização 

Em tradução livre, o “Plano de reavivamento da Nissan” entra em ação em 1999, ano 

– como dito anteriormente - de firmamento de sua aliança com a francesa Renault. A 

estratégia foi lançada em outubro e trazia como ideia principal o fortalecimento da aliança 

apenas sete meses após sua oficialização - o desenvolvimento das empresas associadas, e o 

aumento dos lucros em escala global, a partir de uma combinação de crescimento (como no 

foco em novos produtos, uma nova linha que com maior foco nos clientes) e a diminuição dos 

custos. As duas “dimensões”, e alguns dos principais pontos em cada, podem ser 

sistematizadas conforme o esquema a seguir: 

Figura 1 Nissan Revival Plan 

 

Segundo o então diretor de operações da Nissan, Carlos Ghosn, o primeiro objetivo do 

Plano Revival era tornar a empresa rentável novamente, até o ano de 2002. “A combinação de 

crescimento e redução de custos permitirá que a Nissan atinja um lucro operacional 

consolidado de 4.5 por cento das vendas até o ano fiscal de 2002” (GHOSN, 1999).  

 Alguns pontos nos chamam a atenção nas ações que estruturaram o NRP. A primeira 

diz respeito à redução dos fornecedores pela metade, como estratégia de diminuição dos 

custos. A adoção dessa medida é um aspecto relevante dos primeiros passos da Aliança 
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Renault-Nissan principalmente porque a marca japonesa estaria deteriorando uma 

característica forte na indústria oriental: o keiretsu.  

 O keiretsu é um termo, de origem japonesa, utilizado pra designar um sistema de 

acordo corporativo entre empresas, uma integração vertical onde um fabricante de 

equipamentos originais investe em relacionamentos exclusivos e duradouros (muitas vezes 

por meio de participações acionárias) com seus principais fornecedores, de forma a conseguir 

comprar peças individuais a preços não competitivos (AOKI, 2013). 

 Fligstein e Dauter (2013) tecem uma assertiva muito pertinente em relação a essa 

ruptura de “relacionamento”. Os autores dizem que  

Julgar o quanto outro ator é confiável é mais do que ter um laço de rede de 

longo prazo com ele. Confiança também está relacionada a poder e 

dependência de recursos. As firmas trabalham para reduzir a incerteza e a 

dependência de recursos na medida em que escolhem parceiros que elas 

sabem ser confiáveis ou que outros reconhecem como confiáveis 
(FLISGTEIN, DAUTER, 2013, p. 491). 

Isso porque, na busca pela sobrevivência da firma frente às incertezas do mercado, é 

preciso uma relação de confiança18 entre os atores, que garantam a provisão de recursos que 

são escassos. Nesse sentido, os autores apontam que as relações sociais de longo prazo podem 

produzir duas consequências divergentes: a confiança, mas também “permitem que surjam 

cartéis e combinação de preços, o que, em alguns casos, torna as firmas mais vulneráveis, 

porque seus fornecedores podem tirar vantagem delas, cobrando preços mais altos” (Fligstein, 

Dauter, 2013). 

Como já alertavam Freyssenet e Lung (2000), essa tradicional relação entre fornecedor 

e cliente no Japão sofreu os impactos da competição globalizada. O caso da Nissan é 

emblemático nessa ruptura praticamente total com o keiretsu. Antes da aliança com a Renault 

e lançamento do Nissan Revival Plan, a empresa tinha participações acionárias em 1.394 

empresas que eram suas filiadas. Com a reestruturação, o número de empresas consideradas 

“indispensáveis” caiu para quatro. É uma mudança muito brusca no relacionamento das 

empresas com parceiras de longa data. 

                                                             
18

 Fligstein e Dauter (2013) nos oferecem uma revisão sobre termos como confiança que problematiza a 

interpretação do conceito por diferentes linhas teóricas contemporâneas, como a ecologia populacional e a 

economia política. Aqui nos atemos à convergência entre algumas dessas linhas, a visão de confiança como meio 

de garantir a sobrevivência frente à dependência de recursos. Para uma melhor compreensão, ver: FLIGSTEIN, 

N., DAUTER. A Sociologia dos mercados. Caderno CRH, v. 25, n. 66, p. 481-504, 2012.  
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A “ocidentalização” da empresa, como diz Tachibana, começaria com uma 

estruturação de cargos baseada na performance, modelo em ascensão com a difusão de ideais 

neoliberais da década de noventa. Essa questão é materializada no NRP com a compensação e 

o plano de carreiras orientado pelo desempenho.  

Trata-se da deterioração das relações de trabalho oriundas do processo de 

internacionalização frente à competição globalizada abordada por Freyssenet & Lung (2000) e 

Jullien & Pardi (2013). Outro aspecto que reforça essa visão ocidentalização da Nissan diz 

respeito a um personagem que se assumiria como central nas estratégias da empresa dali pra 

frente: o brasileiro Carlos Ghosn.  

 A figura de Ghosn foi ganhando cada vez mais peso na aliança, e no mercado japonês 

em geral, com suas estratégias de revitalização da Nissan. Como dito em reportagem do jornal 

britânico The Telegraph19, Ghosn tem um background cosmopolita já em sua nacionalidade, 

tendo nascido no Brasil, com pais libaneses e sendo criado na França. O engenheiro 

trabalhava na Renault há três anos quando se tornou peça-chave na aliança, e presidente 

executivo da Nissan. Na França, Ghosn recebeu a alcunha de “Le cost killer”, que em 

tradução livre significa algo como um “matador de custos”.  

Essa quase personificação das estratégias de cortes duros nos custos, que seguiu a 

Nissan nos próximos planos da empresa, nos remete ao que Fligstein (1990 apud FLIGSTEIN 

e DAUTER, 2012) chama atenção: como o background dos gestores precede a adoção de 

medidas estruturais nas empresas. Isso ilustra como a formação e trajetória dos gestores tem 

uma influência relevante, e é um ponto a ser considerado nas análises de planos estratégicos e 

mudanças estruturais nas organizações, ressaltando que – ainda que as estratégias adotadas 

por Ghosn tenham sido uma normal quase que geral no processo de institucionalização – há 

certa subjetividade, um caráter político entranhado nos rumos a serem seguidos, que pode 

contribuir para que tradições culturais como o plano vitalício de carreira sejam influenciadas 

por tendências externas.  

 Outra questão central, e ponto de mudança no Revival Plan, faz relação ao design dos 

produtos. O portifólio da Nissan em 1999 era de 43 modelos, mas desses apenas quatro 

                                                             
19

 LITTERICK, D. ‘Le cost killer’ faces toughest test. Telegraph: 04 julho de 2006. Disponível em: 

<https://www.telegraph.co.uk/finance/2942490/Le-Cost-Killer-faces-toughest-test.html>   

https://www.telegraph.co.uk/finance/2942490/Le-Cost-Killer-faces-toughest-test.html
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geravam lucro à empresa, sendo esse um dos fatores tidos como responsáveis da caminhada 

que levou a Nissan à beira da falência. O objetivo era colocar em prática a política de corte de 

gastos proposta por Ghosn, sem perder a confiança do mercado japonês (o de maior 

estabilidade para empresa) onde os consumidores tinham alta resistência ao discurso de 

empresas com carros mais baratos, porém com menor qualidade. Era preciso focar mais nas 

necessidades dos clientes e ter um portifólio rentável ao mesmo tempo. 

Eu me lembro de uma reunião executiva na época da minha posse, em que 

eu rejeitei o desenvolvimento de um novo modelo chamado X-Trail. Pra 

mim, a razão era clara: o projeto proposto traria perdas. Mas os outros 

executivos ficaram chocados. Era a primeira vez em que o projeto de um 

novo modelo era rejeitado pelos executivos. O time argumentou que, sem o 

projeto, os vendedores não teriam nada para vender. Eu respondi aos seus 

apelos dizendo, “sem lucro, sem projeto”. Disciplina era muito importante. 
(GHOSN, 2017)  

Como ressaltado por Jullien e Pardi (2013), a elaboração de um portifólio mais barato 

que acompanhasse a flexibilização das relações de trabalho que pressiona os salários e afeta 

parte considerável do mercado, é um processo arriscado tanto pela questão da qualidade dos 

produtos que podem não atender a demanda dos consumidores – mesmo com o apelo de 

preços mais acessíveis – como também nas relações com fornecedores, que sofrem as 

pressões dessa competitividade global de preços, tendo a confiança nos compromissos 

estabelecidos pela governança corporativa da empresa abalada.  

Somando-se ao corte do keiretsu, à reestruturação das carreiras e às mudanças no 

portifólio, mais um elemento deve ser considerado central nas atitudes conflituosas do Nissan 

Revival Plan: a centralização das compras, da publicidade, das operações financeiras e do 

planejamento (estratégico, corporativo e de gerenciamento da marca). Com essa centralização 

das atividades globais da empresa, a Nissan passaria de uma empresa multi-regional para uma 

empresa global, com estratégias definidas em um conselho centralizado de diretores e 

repassadas a todas as plantas.  

O que parecia ser uma aposta arriscada demais para revitalizar uma empresa já 

praticamente sem forças, acabou por solidificar as estratégias do “Le cost killer”, atribuindo a 

Ghosn uma nova alcunha, a de “The Ice Breaker” ou, em português, o que quebra o gelo, por 

ter conseguido criar uma relação sólida com os membros japoneses da empresa, mesmo com 

suas medidas polêmicas como a alteração do idioma oficial da Nissan do japonês para o 
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inglês e a inserção – pela primeira vez – de executivos europeus e norte-americanos nos 

conselhos principais da empresa. 

Os resultados do Nissan Revival Plan foram atingidos um ano antes do esperado, 

permitindo com que a empresa anunciasse em 2001 o sucesso de sua estratégia. No ano fiscal 

de 2001, a montadora obteve lucro operacional de ¥ 489,2 bilhões, 68,5% superior ao ano 

precedente, resultando em uma margem operacional de 7,9%. O resultado líquido atingiu ¥ 

372,3 bilhões. Todos os principais objetivos foram alcançados:  os custos de compras foram 

reduzidos em 20%; a utilização da capacidade da planta aumentou de uma média de 51% para 

75%; uma renovação do sistema de vendas domésticas reduziu as vendas e custos 

administrativos; o quadro de pessoal global foi contratado de acordo com as necessidades; os 

ativos não essenciais foram vendidos; o foco em P & D foi acompanhado por um aumento de 

25% na eficiência. 

 Era o melhor resultado de sua história, até então. Com o encerramento adiantado do 

NRP, a Nissan anunciou que estava “pronta para crescer”. Era o anúncio do “Nissan 180”, o 

novo plano de aumentar o desempenho da empresa, de estabelecer novas perspectivas de 

aumento dos lucros.  

5.3.3 Nissan 180 (2001 – 2005): a virada 

O nome do plano estratégico de crescimento da Nissan carrega em si mesmo suas 

principais metas: vender mais de UM milhão de veículos, manter a margem operacional em 

OITO %, ZERAR a dívida até o fim do prazo (2004).  Era o primeiro plano de médio-prazo a 

usar números em seu título, uma prática que se seguiria nos projetos seguintes, por serem (os 

números) uma linguagem universal o que torna mais fácil de “comunicar a visão dos gestores 

a todos os funcionários” (GHOSN, 2017).  

  Gerar mais receitas significa, no setor automotivo, vender mais carros. Era a grande 

mudança do “Nissan 180”, com um aumento significativo no portfólio da empresa. Um 

contraponto a recusa de novos modelos que marcou o Revival Plan, porém mantendo a visão 

de foco nos clientes, com muitos novos produtos que deveriam entrar em circulação. 

Enquanto nos dois anos do Revival Plan foram lançados nove veículos, só em 2002 a 

montadora lançaria 12 novos modelos. Nos quatro anos de “180”, o planejado era lançar 28 

carros inteiramente novos, incluindo os carros de passeio e veículos comerciais leves.  



39 
 

 

 Outro ponto associado ao aumento das receitas da empresa era o fortalecimento das 

vendas em setor interno. A Nissan tinha a visão de que, fortalecendo suas vendas no Japão, 

poderia se sustentar no mundo. A estratégia trazia o plano de atingir o 1milhão de veículos 

vendidos conforme a distribuição apresentada na imagem abaixo: 

Ilustração 1: Vendas Globais 

 

 A Nissan reforçou a atenção ao fortalecimento da marca, já presente no NRP, também 

no “Nissan 180”. Essa preocupação de ser uma empresa que “os clientes possuem orgulho de 

usar, os dealers de vender e os funcionários de fazer parte” veio aliada ao estreitamento da 

aliança com a Renault. A aliança teve como norteadoras três questões: 

•Marketing e vendas com uma abordagem comum em mercados específicos, como 

México, América do Sul e África do Norte; 

• Maior eficiência, derivada 10 plataformas compartilhadas, incluindo as plataformas 

compacta B e C de tamanho médio já em produção, até 2010, oito famílias de motores e sete 

famílias de transmissão; 

• A extensa troca de melhores práticas buscando racionalizar e fortalecer as duas 

empresas. 

Todas essas - desde a partilha de plataformas, a aliança com a Renault, e produtos 

variados em mercados distintos – são estratégias de internacionalização da produção 

elencadas por Freyssenet e Lung (2000) que permitem ao mesmo tempo um aumento na 

variedade do portifólio de produtos com custos bem menores – sendo os custos do design da 

linha de produção compartilhados.  
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Em 2002, a Nissan já havia atingido dois dos três objetivos principais do “180”. A 

dívida foi quitada e a margem operacional se manteve em 8%. Assim, o foco dos anos 

seguintes foi a venda de um milhão de unidades. A situação financeira favorável permitiu que 

a empresa pudesse explorar novos mercados, novos segmentos e novas tecnologias. 

Neste ano, a Nissan imergiu no mercado chinês, a partir de uma parceria 50-50 com 

uma das três maiores fabricantes de caminhões e automóveis, a DongFeng, com o objetivo de 

vender 550 mil veículos na China, colocando o país como peça-chave para atingir a meta de 

aumento das vendas. Na América do Norte, sua recente planta em Canton/Mississipi, 

produzia caminhões full-size e veículos esportivos que possibilitaram à empresa conquistas 

lugares que ainda não havia alcançado. O objetivo era sustentar estratégias de competitividade 

em longo prazo.  

A aliança com a Renault e a plataforma comum entre as empresas permitiu que a 

Nissan pudesse se inserir também em países como Brasil e Argentina, através da new joint 

factory (em tradução livre, uma fábrica conjunta) nas plantas da montadora francesa; bem 

como, a Renault se inseriu no México a partir da planta da Nissan no país.    

  Os anos de 2002 e 2003 foram de queda no mercado brasileiro, e de crises sociais e 

econômicas na Argentina e Venezuela. Ainda assim, a Nissan superou suas vendas na 

América Latina e Caribe. O crescimento das vendas foi de 22,5% no ano fiscal de 2001, 

impulsionando a Nissan a uma quota de mercado de 2,2%, com o aumento de 0,6%. “Isto foi 

em grande parte devido ao lançamento bem sucedido da Frontier Pickup, produzido no 

Brasil” (NISSAN, 2002). 

 Os resultados do “Nissan 180” foram ainda mais expressivos em seu segundo ano, 

2003. As três principais metas foram atingidas com números acima do esperado: 3.057 de 

vendas globais, um aumento em 10,4%; 11,1% de margem de lucro operacional, ¥825 bilhões 

e 21,3% do capital de investimento (capital produtivo).  

 Com um ano para o fim do “180”, a empresa declarava como encerrada a fase de 

revitalização. Paralelo à busca pela venda de 1 milhão a mais de veículos, a Nissan lançou 

ainda em 2004 seu novo plano de metas, o “Value-Up”, que iria do ano fiscal de 2005 a 2007.  
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5.3.4 Nissan Value-up (2005 – 2007): o crescimento 

O ponto de virada do Nissan 180 já era dado como certo. Ainda que faltasse a meta de 

1 milhão de vendas a mais, a empresa confiava de que até o final do ano fiscal de 2004 o 

objetivo seria atingido. Assim, a Nissan estaria pronta para sustentar seus avanços e crescer 

ainda mais. “Value-Up”, que em tradução livre é algo como “mais valor”, era um plano que 

visava construir possibilidades de crescimento em cima das conquistas da empresa em suas 

duas últimas estratégias.  

Três dimensões eram o foco do Value-Up: lucro, vendas e o retorno do capital 

investido (ROIC)
20

. 

Tabela 2 Nissan Value-Up 

LUCRO VENDAS ROIC 

Manter um aumento do nível 

de margem de lucro 

operacional para cada um 

dos três anos do plano. 

 

Alcançar vendas globais de 

4,2 milhões de unidades no 

ano fiscal de 2008. 

 

Atingir um ROIC de 20% em 

média ao longo do plano, 

com base na nova fórmula 

que exclui o dinheiro 

disponível do denominador. 

 

 

 Em 2005, o brasileiro Carlos Ghosn assume o cargo de diretor-presidente da empresa. 

Ghosn reforçava que as estratégias de médio prazo (NRP, 180, Value-Up) eram parte de uma 

visão de uma “gestão baseada em valor”, que configurava um plano de aumentar o valor da 

empresa em longo prazo, com foco em fatores como a rentabilidade, crescimento e eficiência 

de investimento. 

                                                             
20 ROIC (ou Retorno sobre Capital Investido) é um indicador financeiro que mede a rentabilidade do 
dinheiro investido pelos acionistas e credores em uma empresa. Ele revela o retorno obtido para cada 
R$1,00 investido na empresa, independente da origem desse dinheiro (empréstimos ou capital 
próprio) https://edufinance.com.br/bolsa/roic-retorno-sobre-capital-investido/ 

https://edufinance.com.br/bolsa/roic-retorno-sobre-capital-investido/
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 Em 2006, a empresa divulgava os resultados não satisfatórios do Value-Up até então. 

As vendas foram 2,4% abaixo do ano anterior, a margem de lucro foi de 7,2% (também 

abaixo dos 9,2% do exercício anterior), entretanto, sua receita líquida teve um aumento de 

11%. A empresa se manteve comprometida a entregar os resultados esperados para o Value-

Up. 

 No ano seguinte, 2007, a grave crise econômica que atingiria o mercado global já era 

anunciada. O posicionamento da empresa mediante os desafios a serem enfrentados no ao 

seguinte foram condensados no novo plano estratégico da empresa, que – em paralelo às 

metas ainda não atingidas pelo Nissan Value-Up – entraria em vigor em 2008, com metas até 

2012. Era o plano “Nissan GT 2012”.  

5.3.5 Nissan GT 2012 (2008 – 2012): o plano suspenso 

 As palavras-chave do NISSAN GT 2012 eram Growth (crescimento) e Trust 

(confiança), que explicam a sigla do plano de cinco anos. O foco foi dado no fortalecimento 

da relação da empresa com seus acionistas. A estratégia foi dividida em duas dimensões: o 

compromisso corporativo (com três etapas fundamentais) e o plano de negócios (com cinco 

objetivos), como exposto na tabela a seguir: 

 A questão da confiança remonta ao que Jullien e Pardi (2013) apontaram sobre a 

necessidade de a empresa ter um relacionamento sólido com seus stakeholders (fornecedores, 

clientes e todas as partes envolvidas), pois os “fabricantes de automóveis não podem atingir 

uma rentabilidade durável sem estabelecer um compromisso de ‘governo’ com seus 

stakeholders” (FREYSSENET, 2000 apud JULLIEN, PARDI, 2013). No caso do GT 2012, o 

foco estaria no fortalecimento da empresa com seus acionistas, o que pode refletir uma 

tendência de financeirização da empresa, com crescimento baseado em capital especulativo, 

entretanto, essa afirmação requer um estudo mais detalhado que foge das limitações desse 

trabalho.   

Tabela 3 Nissan GT 2012 
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Liderança 

Além de se concentrar em 

qualidade do produto, a empresa 

buscou a agilidade de ações para 

melhorar a qualidade no serviço, 

marca e gestão. 
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Programa de Zero-Emissões 

Apresentação de um veículo 

totalmente elétrico nos EUA e no 

Japão em 2010, e depois no 

mercado de massa em todo o 

mundo, em 2012. 

5% de crescimento da receita em 5 anos 

O crescimento da receita seria 

suportado por um plano de produtos 

que lançaria 60 modelos totalmente 

novos no cinco anos seguintes, e 

mais de quinze novas tecnologias 

por ano a partir de 2009. 

 

P
L
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Liderança de qualidade 

Liderança para emissão zero 

Expansão de negócios: Infiniti, comercial leve, veículos e carros de entrada globais. 

Liderança de custos 

Expansão do mercado: Índia Oriente Médio, Brasil, 

  

A sustentabilidade também foi consolidada como ponto fundamental nas estratégias da 

empresa. A afirmação de ser uma companhia que se preocupava com o meio-ambiente vinha 

se mostrando mais frequentes nos releases e relatórios corporativos da Nissan desde o Nissan 

180, e entrou efetivamente como parte da estratégia no Nissan GT 2012, com a inserção da 

emissão zero como uma das metas. A fabricação de carros elétricos era uma oportunidade 

vislumbrada pela aliança Renault-Nissan, que clama a posição de vanguardista na categoria, 

parte da corrida pela liderança nos mercados do green fiel que os autores revisados já 

falavam.  

 O Nissan GT 2012 trazia uma resposta não só às instabilidades do mercado, que 

encaminhavam para uma grande crise na economia mundial, como o enfrentamento do ano 

fiscal de 2006, que foi o primeiro declínio da empresa em sete anos, desde que lançou o 

Nissan Revival Plan. Havia o questionamento entre a efetividade do planejamento estratégico 

– tão estimado nos últimos três planos de médio prazo – e sua aplicabilidade na realidade das 

operações diárias.  
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 O diferencial do plano começava no prazo de cinco anos, diferente do padrão de três 

anos que vinha sendo aplicado até então. Por ser um plano com um prazo maior, a empresa 

também se desafiou a fazer de sua “gestão a de maior qualidade em toda a indústria” (Shiga, 

Chefe de Operações, 2008), e não apenas focar no aprimoramento de produtos ou serviços. 

 O plano, entretanto, foi suspenso em 2009. O mercado financeiro entrou em colapso, a 

economia global entrou em recessão e o mercado externo enfrentava grande instabilidade. 

Ainda que a grande crise de 2009 viesse sendo anunciada desde 2007, a Nissan sentiu o 

impacto da mesma em 2008, com o princípio do declínio fiscal da empresa. A suspensão veio 

como medida de contingência. Era preciso já estabelecer uma estratégia de recuperação. No 

aniversário de 10 anos da aliança com a Renault, as bases de redução de custo do Nissan 

Revival Plan voltavam para seu plano de recuperação. Era o corte no monozukuri. 

 Monozukuri em tradução literal é “fazer coisas”, no contexto empresarial, diz respeito 

às funções produtivas, no caso da Nissan: de Engenharia, Compras, Manufatura e Cadeia de 

Fornecedores. A estratégia de recuperação era de reduzir os custos dessas funções em 5% em 

2009.  

No primeiro sinal do declínio do mercado, reduzimos a produção em todas 

as nossas plantas de veículos e powertrain em todo o mundo, reduzindo 

nosso volume global para o ano fiscal de 2008 em 772 mil unidades – 20% 

de redução dos volumes planejados (Colin Dodge, Chefe do Escritório de 
Recuperação, 2009). 

  

Os salários e bonificações também entraram no plano de redução. Alguns modelos se 

mantiveram em produção, como os de vendas globais e o carro elétrico, mas as plantas 

reduziram suas capacidades ao redor de todo o globo. Era uma mostra dos mercados 

prioritários da empresa, os de produção e vendas globalizadas (os modelos “exportáveis”, 

passíveis de modificações marginais sem especificidades de mercados locais ou regionais) e 

os elétricos no reforço do apelo de marca sustentável, atendendo esse novo tipo de demanda 

do início do século XXI. 

Uma fala é emblemática no relatório corporativo da empresa em 2009, a do chefe do 

departamento de recuperação, Colin Doge, na justificativa quanto às medidas de cortes da 

empresa: 
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Nós reduzimos temporariamente os salários aqui na Ásia - funcionários 

corporativos em 25%, gerentes gerais por 20% e outros funcionários em 

cerca de 15% e eliminou a compensação variável e os bônus. Isso é 

equilibrado entre as regiões e implementado de acordo com as leis locais, 

levando em consideração respectivos costumes e culturas. Todos estão 

compartilhando a dor (grifo nosso). 

 

 A fala de Doge nos chama atenção primeiro pelo apelo de pertencimento, de que os 

funcionários como parte da firma estariam atrelados as suas “dores”, mas principalmente pelo 

termo “equilibrado” ao se referir as disparidades de redução salarial de acordo com as regiões, 

seguindo – como se espera – suas legislações locais, ou seja, agindo na margem do que as 

instituições permitirem, o que fortalece desigualdades em países ou regiões onde os 

trabalhadores sofrem as consequências de legislações trabalhistas flexíveis.  

No ano seguinte, o chefe do escritório de operações, Toshiyuki Shiga reforçaria a ideia 

de “dor compartilhada” ao anunciar o sucesso das estratégias rápidas em frente à crise, ao 

dizer que a consolidação da margem de lucro em 311.6 bilhões de Yen da Nissan no fim do 

ano fiscal de 2009 era fruto “de todo trabalho dos funcionários que compreenderam o que a 

empresa tinha que fazer”. O bom resultado da estratégia de cortes e do monozukuri foi 

consolidado no ano fiscal de 2010, levando a empresa ao retorno de uma estratégia de 

crescimento em 2011. 

5.3.6 Nissan Power 88 (2011 – 2016): a expansão 

O plano Nissan Power 88, de duração de cinco anos a exemplo do GT 2012, era o 

plano de retornar ao crescimento global da empresa, com novos mercados, novos segmentos e 

tecnologias. A sua titulação faz referência às duas principais metas: atingir uma fatia 8% do 

mercado global e aumentar a margem de lucros também em 8%. O plano foi dividido em seis 

estratégias, brevemente explicadas a seguir.  

Primeiro o fortalecimento da marca, através da expansão de seus pontos fortes em 

engenharia e produção para a experiência de vendas, marketing e propriedade. Também o 

aumento do nível de interação com os clientes para criar um padrão de serviço de classe 

mundial que estreitasse o relacionamento com todos os clientes. Era o reconhecimento de que 

ter uma marca mais forte ajudaria a empresa a preencher brechas dos principais concorrentes 
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em todas as áreas mensuráveis, desde a geração de receita até a opinião geral e intenção de 

compra. 

O segundo pilar era o poder de vendas no plano de médio prazo, que se refere a 

compreender plenamente as necessidades dos clientes em cada mercado. A Nissan possuía até 

então 6.000 pontos de vendas no globo. Buscavam a expansão da rede de varejo para 7.500 

pontos de venda no período do plano intermediário. A Nissan era agora a principal marca 

japonesa na China, Rússia e México e estava a caminho de se tornar o maior volume de marca 

asiática na Europa até o ano fiscal de 2016. Concentrou seus esforços para aumentar seu 

poder de vendas no Japão e nos Estados Unidos, bem como na região da ASEAN
21

. 

A Nissan pretendia também fazer progressos constantes na melhoria da qualidade do 

produto. Durante o NP 88, o principal objetivo era elevar a Nissan ao grupo superior de 

montadoras globais, em qualidade do produto e elevar o Infiniti para status de liderança entre 

produtos de luxo até o ano fiscal de 2016. 

Em 2011, a Nissan assumiria a liderança como a líder em vendas de veículos 

elétricos. A Aliança Renault-Nissan trouxe mais sete modelos totalmente elétricos para 

acompanhar o sucesso lançamento do Nissan LEAF. A Aliança pretendia colocar 1,5 milhão 

de veículos elétricos nas estradas mundialmente até 2016. 

 O ponto-chave do plano, a expansão, viria do aumento de sua presença no Brasil, 

Índia e Rússia, bem como na próxima onda de mercados emergentes, incluindo a ASEAN. 

 A Nissan era a maior fabricante de automóveis japoneses na China, com uma 

participação de mercado de 6,2%, e a China continuaria a ser o maior mercado global da 

Nissan durante o plano Power 88. Na Rússia, pretendia-se aumentar a quota de mercado da 

Nissan em de 7% até 2016. Na Índia, seriam adicionados cinco novos modelos a serem 

construídos na nova fábrica da Aliança em Chennai, e seria dada continuidade à expansão da 

sua rede de revendedores.  No Brasil, onde tinha 1,2% de participação no mercado, visavam 

                                                             
21

 A Associação de Nações do Sudeste Asiático é um bloco econômico liderado pela Tailândia desde 1967 tendo 

Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura como países-membros. O principal objetivo do bloco é “assegurar a 

estabilidade política e de acelerar o processo de desenvolvimento da região” (COMISSÃO PARLAMENTAR 

CONJUNTA DO MERCOSUL, disponível em: http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/ASEAN.html ) 

http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/ASEAN.html
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um mínimo de 5% de participação no mercado. Era anunciada a nova fábrica no Brasil, com 

capacidade de 200 mil unidades como primeiro passo. 

 Na América do Norte, os investimentos seriam para expandir sua capacidade de 

fabricação e manter sua posição de número um no México, onde a Nissan liderava o mercado 

com uma participação de 23,1%. Na Europa, a Nissan se tornaria a fabricante asiática de 

maior volume.  

 Na ASEAN, a Nissan Motor Tailândia agora servia como base industrial estratégica 

e hub
22

de exportação, e se concentrava no crescimento na Indonésia. Haveria o aumento da 

capacidade de produção anual de sua planta perto de Jacarta de 50.000 para 100.000 unidades 

para atender a demanda local.  

 A expansão prevista no NP88 passa um grande baque no final de 2012 quando a 

empresa sofre uma queda de qualidade resultando num recall de 249.522 carros em todo o 

mundo por um problema no sensor de combustível. Esse era apenas o primeiro em uma série 

de recalls da ofensiva. O mais emblemático aconteceu já no fim do ano fiscal de 2014, quando 

um problema nos sensores de airbag em veículos vendidos na América do Norte levou a 

empresa a um recall de 989.701 de veículos das marcas Nissan e Infiniti.  

 Em 2015 a empresa passava pelo 5º recall com o mesmo problema, desde 2013. A 

questão da qualidade do airbag colocava em questionamento o sucesso de vendas do ano 

resultante das medidas agressivas de expansão. As vendas globais atingiram 5.4 bilhões de 

unidades em 2015, um recorde histórico, justamente pela força da empresa na América do 

Norte, e Europa Ocidental, “onde as vendas de modelos populares e outros produtos 

essenciais compensam condições difíceis em várias partes do mundo” (Nissan, 2015).  

   Ao fim do ano fiscal de 2016, a Nissan encerrava o Nissan Power 88 muito abaixo de 

suas metas principais:  8% de participação no mercado e aumento de 8% na margem de 

lucros.  Apesar da alta nas vendas, a empresa encerrou o ano com 6,1% do mercado e margem 

de lucro de 6,3%.  

                                                             
22

 Hub é o “ponto central para coletar, separar e distribuir para uma determinada área ou região específica”. Def. 

1e. GUIALOG, dicionário online de logística, disponível em: <http://www.guialog.com.br/dicionarioe-h.html>  

http://www.guialog.com.br/dicionarioe-h.html
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 Em relação aos mercados focados pelo projeto de expansão, as vendas da Nissan 

cresceram: 4,2% nos Estados Unidos, 8,4% na China, 7,2% na Europa (exceto Rússia). Já na 

Ásia e Oceania, América Latina, Oriente Médio e África, as vendas da Nissan caíram 3,3%. 

O Nissan Power 88 foi seguido pelo “M.o.v.e to 2022”, um plano de médio prazo que 

em seis anos, o mais longos dos planos até aqui. Por se tratar de um plano recém-anunciado 

(julho de 2018) ainda não é possível analisar o desenvolvimento das ações, mas a seguir 

elencamos as principais metas do plano. Esse é o primeiro plano de médio prazo a ter como 

metas questões relacionadas diretamente a sustentabilidade. Essa talvez seja a maior marca do 

novo plano da empresa. 

Dentre as principais metas do “M.o.v.e to 2022”, estão: reduzir em 40% as emissões 

de CO2 dos novos veículos até o ano fiscal 2022, reduzir em 30% as emissões de CO2 das 

atividades corporativas e de produção até o ano fiscal 2022 em comparação com os níveis do 

ano fiscal de 2005, redução de 70% no uso de novos materiais até o ano fiscal de 2022, 

redução dos COVs (compostos orgânicos voláteis) nos processos de produção automotivos e 

redução de 21% no consumo de água por unidade na produção mundial até o ano fiscal de 

2022, em comparação com o ano fiscal de 2010.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 No ambiente instável e dinâmico dos mercados, as empresas da indústria 

automobilística estão sempre a buscar formas de garantir sua sobrevivência. Os desafios que 

na década de 70 e 80 eram acerca essencialmente do modo de produção, passam a integrar 

uma nova agenda nos anos 90: a globalização, que criou novos mercados e novas demandas, 

ainda mais instáveis (FLIGSTEIN, DAUTER, 2012; FREYSSENET, LUNG, 2000).  

 Esse trabalho buscou compreender as tendências da indústria automobilística a partir 

do processo de globalização no final dos anos 90, com processos de internacionalização da 

indústria e ascensão de políticas neoliberais em todo o globo, a partir da análise dos planos 

estratégicos da montadora japonesa Nissan.  Todos os planos perseguiram os dois objetivos 

centrais do modo de acumulação flexível, que se alinharam aos ideais neoliberais - que 

ganharam força desde os anos 70 e se estabeleceram mais fortemente na última década do 

século XX: a redução dos custos via, principalmente, flexibilização das relações trabalhistas; 
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e aumento da receita, pelo incremento dos portifólios com produtos variados que atendessem 

às diferentes demandas ao redor do globo.  

 Algumas questões são emblemáticas: a quebra do keiretsu, um sistema de acordo entre 

grandes firmas e seus fornecedores, baseado em relações de longo prazo via – muitas vezes – 

a aquisição acionária das empresas parceiras. A ruptura quase total desse tipo de relação tão 

tradicional no Japão demonstra o primeiro grande impacto da aliança da Nissan com a 

Renault em 1999, o primeiro sinal de uma “ocidentalização” da empresa. A busca por 

fornecedores mais competitivos é uma das estratégias de internacionalização estudadas por 

Freyssenet e Lung (2000) que parece mais marcar essa mudança da Nissan para uma empresa 

global. A aliança também proporcionou a divisão de plataformas e tecnologias que se 

mantiveram presentes como fatores primordiais em todos os planos.  

 Outro ponto diz respeito ao portifólio da empresa que passa por uma fase inicial de 

contenção no Nissan Revival Plan (1999), e a partir do Nissan 180 (2001) passa a incluir 

novos produtos, com um foco maior nos clientes aliado a uma estratégia de marketing e 

fortalecimento da marca - áreas de domínio da Renault, que passaram a ter mais atenção após 

a oficialização da aliança.  

Em relação aos novos mercados, a Nissan foca prioritariamente no mercado 

doméstico, buscando sempre se manter estável no Japão para então buscar o fortalecimento 

em outros países. Fora do Japão, a empresa primeiro conquista um mercado estável nos 

Estados Unidos – ainda antes do Nissan Revival Plan – e em 2002 imerge no mercado chinês, 

com uma parceria com a fabricante chinesa DongFeng, onde permanece estável nos planos 

seguintes. Também no Nissan 180 a empresa cria uma estratégia de marketing comum aos 

mercados do México, da América do Sul e da África do Norte, com carros exportáveis e 

passíveis de adaptações marginais, estratégia comum das empresas internacionalizadas, como 

definem Jullien e Pardi (2013). 

 O Nissan Power 88 é o projeto estratégico que mais foca em expansão, especialmente 

em mercados emergentes: Mercosul, com Brasil e Argentina; e ASEAN, com uma base 

industrial e exportação na Tailândia e o aumento da produção em Jacarta, ambos focando no 

mercado Indonésio. É no contexto de expansão do Nissan Power 88 que a empresa inaugura 

sua planta em Resende, no Sul Fluminense, que serviria também de base de exportação para a 
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Argentina. O plano sofre um impacto em relação à queda de qualidade dos produtos frutos da 

agressiva expansão, o que vai de encontro aos alertas de Jullien e Pardi (2013) e Freyssenet e 

Lung (2000) sobre as adequações das fabricantes de automóveis em produtos, de forma a 

reduzir muito seus custos, e consequentemente sua qualidade, para não perder uma fatia 

considerável de consumidores, que diz respeito aos mercados e regiões mais afetados pelas 

crises de desemprego provenientes, cortes salariais e deterioração das relações de trabalho 

pós-internacionalização.   

Quanto a nichos de mercado, a empresa tem um ponto bem específico que a difere um 

pouco da aliada Renault: a produção de carros elétricos. A Nissan explora a ideia de ser 

vanguardista na produção de carros elétricos, e busca sempre ser líder no green field – na 

expectativa de diminuir o impacto da responsabilização do automóvel como grande causador 

da poluição e congestionamento dos centros urbanos (JULLIE, PARDI, 2013).  

Cabe-nos salientar que esse trabalho não termina em si mesmo. Algumas limitações se 

apresentam como possibilidades de pesquisas futuras: como as estruturas de governança e 

upgrading apontadas por Gereffi et al (2005 apud GEREFFI, FERNANDEZ-STARK, 2016) 

presentes nas Cadeias Globais de Valor, que exigem uma pesquisa focada na relações entre 

firma líder e fornecedores (pela governança) ou entre os grandes conselhos da aliança e as 

estratégias aplicadas no contexto institucional do Sul Fluminense (pelo upgrading); a pesquisa 

também nos levanta questões sobre a figura dos executivos, como no caso do brasileiro Carlos 

Ghosn e se/ou em qual medida esses possuem força política que molde as estratégias da 

aliança; a própria aliança entre Renault e Nissan levanta questionamentos sobre esse embate 

entre “estilo” de gestão - e mesmo tradições culturais – entre montadoras francesa e japonesa 

que demandam maiores informações. 

Por fim, dentro dessas limitações, a revisão bibliográfica pode fornecer a compreensão 

das principais estratégias seguidas pela indústria automobilística e, por sua vez, a pesquisa 

nos possibilitou o conhecimento da trajetória da Nissan em seu processo de 

internacionalização, e quais os fatores mais presentes no planejamento estratégico da empresa. 
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