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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender os processos e dinâmicas que têm 

ocorrido no setor automotivo a partir do surgimento de uma sub-indústria da mobilidade, que 

altera os modelos de negócios do mercado de automóveis com a oferta de serviços de 

mobilidade; modifica a estrutura produtiva com o aumento da automatização nas plantas; 

insere as montadoras em ecossistemas digitais com tecnologias como big data e internet das 

coisas; cria novas fontes de valor agregado a partir do mercado de dados e insere novos atores 

nas dinâmicas de concorrência e parcerias. A pesquisa tem como objeto a montadora japonesa 

Toyota Motor Corporation, enquanto estudo de caso de dimensão exploratória, com recorte de 

tempo de doze anos. No tocante às escolhas metodológicas de coleta de dados, priorizou-se a 

coleta documental, com tratamento de análise de conteúdo. Como proposta teórica, realizou-

se a revisão bibliográfica de vertentes da Sociologia Econômica sob duas óticas: a análise dos 

mercados a partir dos processos de qualificação e valoração dos produtos; e a análise das 

instituições e estruturas de poder nas arenas de disputas desses mercados. Como principal 

resultado, a análise do caso da Toyota sugere que os processos de qualificação do bem, a 

mobilização dos dispositivos de julgamento, dos valores imaginativos e a construção de perfis 

e identidades tanto dos produtos quanto da empresa em si funcionam como ferramentas para 

manutenção das concepções de controle da empresa, uma vez que a Toyota passou a atuar em 

novos mercados e se reorganizou para prover os novos produtos e serviços sem que isso se 

provasse enquanto desinstitucionalização do mercado, sendo a manutenção do status quo sua 

luta principal. 

 

Palavras-chaves: Mercado de automóveis; Sociologia Econômica; Mobilidade; Toyota. 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT 

 

The present work aims to comprehend the processes and dynamics that have been taking 

place in the automotive sector from the emergence of a sub-industry of mobility, that modifies 

the business models of the car market based on the offer of mobility services; it also alters the 

production structure by increasing the plant automation; inserts automakers in digital 

ecosystems with technologies such as big data and internet of things; creates new sources of 

added value from the data market and also inserts new actors in the dynamics of competition 

and partnerships. The object of this research is one of these manufacturers, the Japanese 

automaker Toyota Motor Corporation, as a case study of an exploratory dimension, with a 

twelve-year time frame. Considering methodological choices of data collecting, the priority 

was the documental approach, with content analysis treatment. The theoretical proposal 

chosen concerned a bibliographical review of strands of the Economic Sociology from two 

particular perspectives: the analysis of markets from the qualification and valuation of 

products; and the analysis of institutions and structures of power in the arenas of dispute of 

these markets. As main result, the analysis of the Toyota Case suggests that the property 

qualification processes, as well as the mobilization of judgment devices, the imaginative 

values and the construction of profiles and identities for both the products and the company 

itself work as tools for maintaining the company’s concepts of control, as the company started 

to act in new markets and has reorganized itself to supply new products and services, even 

though this did not prove to be the deinstitutionalization of the market, being the maintenance 

of the status quo its main struggle. 

Keywords: Auto Market; Economic Sociology; Mobility; Toyota. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo compreender os processos e dinâmicas 

que têm ocorrido no setor automotivo a partir do surgimento de uma sub-indústria da 

mobilidade (Fard e Brugeman, 2019), que altera os modelos de negócios do mercado de 

automóveis a partir da oferta de serviços de mobilidade (Deloitte, 2017); modifica a 

estrutura produtiva a partir do aumento da automatização nas plantas (Deloitte, 2018); 

insere as OEM1s em ecossistemas digitais (Atluri, 2017) com tecnologias como big data 

e internet das coisas (IoT); cria novas fontes de valor agregado a partir do mercado de 

dados (McKinsey&Company, 2016) e insere novos atores nas dinâmicas de 

concorrência e parcerias (Holland-Letz et.al., 2019).  

 O escopo da pesquisa começou a se desenhar na experiência da autora como 

bolsista de iniciação científica em projetos sobre a indústria automobilística e 

desenvolvimento regional, no âmbito do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul 

Fluminense (GEDESF) ligado à Universidade Federal Fluminense, entre 2015 e 2018. 

Uma das atividades exercidas era a construção de um banco de dados com reportagens e 

estudos sobre o setor, o que resultou na percepção do tema sendo construído no debate 

público em torno de uma dita “nova mobilidade” e o papel das fabricantes tradicionais 

de automóveis nessa suposta ruptura.  

A pesquisa tem como objeto uma dessas fabricantes, a montadora japonesa 

Toyota Motor Corporation. A escolha da Toyota enquanto objeto de estudo advém, 

primeiramente, por seu peso na indústria automobilística, sendo a responsável pelo 

paradigma da acumulação flexível, conhecido como Toyotismo, e figurando entre as 

principais fabricantes de automóveis do mundo desde então. Em 2019, o grupo do qual 

é a empresa-mãe ocupou a segunda posição global, com 10,9%2 do mercado, atrás 

apenas do Grupo Volkswagen. Enquanto marca, no mesmo ano, a Toyota se manteve na 

primeira posição no segmento de veículos leves, aqui priorizado, com 11,3%3 do 

mercado.  

                                                
1 Original Equipment Manufacturer. 
2 Focus2Move. World’s Top 25 Auto Manufacturers Ranking was dominated by Volkswagen. Janeiro de 

2020. Disponível em: <https://www.focus2move.com/global-auto-market-the-ranking-by-manufacturer-

in-2019/>  
3 Focus2Move. World’s Top 50 Car Brands Ranking in the 2019. Janeiro de 2020. Disponível em: 

<https://www.focus2move.com/global-auto-market-the-ranking-by-brand-in-the-2019/>  

https://www.focus2move.com/global-auto-market-the-ranking-by-manufacturer-in-2019/
https://www.focus2move.com/global-auto-market-the-ranking-by-manufacturer-in-2019/
https://www.focus2move.com/global-auto-market-the-ranking-by-brand-in-the-2019/
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Durante o período analisado, de 2009 a 2021, a narrativa da Toyota mudou de 

uma imagem da mobilidade como o “ir e vir” de maneira individual até uma visão mais 

sistêmica, ao apresentar o carro e a si como partes de uma comunidade ou “sociedade 

da mobilidade” (Toyota, 2011, p. 9, tradução da autora), nas palavras da própria 

empresa. As especificações técnicas dos produtos e a visão do automóvel como um 

espaço privado no público (Laurier e Dant, 2011), comumente atrelada ao ato de possuir 

um carro, não deixaram de aparecer mas a imagem do transporte como uma parte de um 

todo começou a ganhar destaque a partir de 2011 (Toyota, 2011). A Toyota fez uma 

pausa na divulgação de seus relatórios em 2015 e ao retornar, no ano seguinte, os 

documentos passaram a ter a mobilidade como assunto principal em todas as arguições, 

conforme a Figura 1. Em 2017, a empresa assumiu um plano de longo-prazo, até 2030, 

com o intuito de propor novas estratégias de criação de valor. O argumento era de que 

até então o “valor da mobilidade” havia sido ofertado em seus carros mas, dentro dessa 

perspectiva de longo-prazo, a empresa passaria a “expandir esse valor rumo às 

infraestruturas sociais e pessoais” baseada nas “mudanças no ambiente de negócios e a 

expansão dos valores da mobilidade” (Toyota, 2017, p. 5¸ tradução da autora).  

Gráfico 1 O uso do termo mobilidade 

Elaborado pela autora. Fonte: Toyota (2009-2019)4. 

 

                                                
4 Toyota. Annual Reports. Disponível em: <https://global.toyota/en/ir/library/annual/> . 

https://global.toyota/en/ir/library/annual/
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A Toyota defendeu que já não vendia apenas a “liberdade de se locomover” 

(Toyota, 2017, p. 21, tradução da autora), mas que atuava em três “valores” principais: 

na segurança, com a conexão entre carros e estrada com assistentes de bordo e direção 

autônoma, que seriam capazes de manter a distância segura com veículos da frente e 

mapear as estradas com o intuito de prevenir acidentes; na  eco-conveniência, com a 

provisão de serviços de mobilidade urbana na ideia de conectar carros e comunidade; e 

no conforto, com o desenvolvimento do “The agent”, um assistente virtual que conecta 

veículos, smartphones e outras ferramentas.  

Em todas essas dimensões, a mobilidade adjetivada (segura, conveniente, 

confortável, inteligente) operou como recurso discursivo e simbólico de legitimação 

desses aparatos técnicos. Eram valores comercializáveis, partes atribuídas aos produtos 

e serviços. Ao estudar a construção social do mercado de carros elétricos na França, 

Villareal (2011) aponta que diante de obstáculos técnicos e da alta competitividade no 

mercado de mobilidade, as montadoras utilizam de estratégias de comunicação com essa 

para “educar os consumidores” (p. 331, tradução da autora) às novas ofertas e mudar 

suas percepções acerca do objeto do carro enquanto objeto. Essa retórica não apenas 

tem os consumidores finais como público-alvo, mas também insere as demandas das 

empresas  no debate político a partir da “de-technicisation” (Villareal, p. 333, 2011), 

que significa simplificar as questões muito técnicas das tecnologias para que essas se 

tornem passíveis de se dialogar com autoridades políticas, pessoas e grupos que não 

sejam da área sob justificativas de interesse coletivo, como a sustentabilidade.  

Segundo o estudo feito por Sierzchula et. al (2014), os Estados têm papel 

fundamental nos estágios iniciais da ‘inovação’, uma vez que para que as montadoras 

estejam dispostas a investir em tecnologias caras e sem demandas estáveis, como é o 

caso do mercado de elétricos - foco da pesquisa. Os autores analisaram mercados em 

diferentes países e apontaram os incentivos financeiros por parte dos governos e a 

provisão de infraestrutura como fatores determinantes para a capacidade ou não das 

ofertantes estabelecerem demandas, acima de fatores sociodemográficos ou (renda, 

educação, etc) ou mesmo especificações técnicas dos produtos e serviços.  

Nesse sentido, o interesse de se pesquisar sobre o tema partiu da seguinte 

questão-problema: como se formam os mercados? A proposta teórica escolhida foi a 

revisão bibliográfica de vertentes da Nova Sociologia Econômica (Smelser e Swedberg; 
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2005) sob duas óticas: a análise dos mercados a partir dos processos de qualificação 

(Callon et. al, 2002) e valoração (Karpik, 2011;  Beckert, 2011; Aspers, 2009) dos 

produtos; e a análise das instituições e estruturas de poder nas arenas de disputas desses 

mercados (Fligstein, 2011; Fligstein e Dauter, 2012). Assim, o primeiro capítulo traz 

uma revisão dessa literatura. O segundo capítulo trata de uma breve apresentação da 

Toyota Motor.  

O terceiro capítulo aborda os três principais produtos/serviços caracterizados 

como pilares desse novo mercado de mobilidade (McKinsey & Company, 2016): a 

Mobilidade enquanto Serviços (MaaS); os Veículos Elétricos (EVs) e os Veículos 

Autônomos (AVs). O capítulo utiliza do modelo de análise apresentado por Freyssenet 

(2013), que estabeleceu quatro fatores condicionantes para disrupturas no setor 

automotivo: a crise no sistema vigente, a efervescência de soluções tecnológicas 

advindas de outros setores; a coalizão entre atores de setores variados e as decisões 

macroeconômicas. O autor chegou a esses fatores a partir do estudo da substituição dos 

veículos puxados por cavalos no século XIX, em paralelo com a possível substituição 

dos veículos movidos a combustão interna por veículos elétricos no século XXI. O 

modelo que o autor formula é interessante pois demonstra como os aparatos 

tecnológicos por si só não são suficientes para a ruptura do setor, sendo necessários 

fatores de ordem social e política. O esforço aqui estabelecido foi o de estender o  frame 

proposto por Freyssenet (2013) na questão dos elétricos para a análise da MaaS e dos 

AVs.  

A justificativa se dá pela relevância do setor automotivo enquanto difusor de 

novos paradigmas industriais de produção e consumo em sua história. Também se toma 

o tema como relevante de ser abordado sob as teorias da sociologia econômica, por se 

tratar de um assunto ainda pouco explorado nos debates sociológicos do mercado, com 

a grande maioria das pesquisas sobre o setor automotivo serem concentradas nas áreas 

da sociologia do trabalho e dos estudos organizacionais.  
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Metodologia 

 

Quanto à metodologia, a pesquisa é de caráter qualitativo, por se preocupar com 

aspectos como opiniões, atitudes e posicionamento de pessoas em determinadas 

estruturas - como a competição entre firmas num determinado mercado ou os valores 

simbólicos de um produto (Alonso, 2016).  

O caso aqui estudado é de dimensão exploratória, pela escolha de se pesquisar 

uma organização tanto por suas estratégias, quanto suas relações de mercado e 

dinâmicas organizacionais diante de um fenômeno ainda em desenvolvimento. A 

pergunta e os objetivos da pesquisa surgiram do primeiro contato com reportagens e 

estudos especializados do setor automotivo, que construíam o tema da “nova 

mobilidade”, da “mobilidade enquanto serviço”, como questão relevante nos planos das 

montadoras líderes do mercado. A partir dessa pesquisa preliminar, a investigação do 

assunto delimitou o escopo deste trabalho. Argumenta-se que, com a opção por um 

estudo exploratório, espera-se que os resultados possam lançar luz sobre fatores e 

perguntas passíveis de maiores investigações em pesquisas futuras (Lune e Berg, 2017). 

A abordagem metodológica escolhida foi o estudo de caso da Toyota Motor 

Corporation. A partir da análise de uma das maiores fabricantes do setor, o uso do 

método de estudo de caso permite uma generalização analítica (Almeida, 2016) no 

sentido de, ainda que a pesquisa seja mais aprofundada de um caso específico, o exame 

de fatores estruturais que extrapolam o caso pode prover elementos metodológicos e 

analíticos a outros casos semelhantes. Compreende-se, portanto, que o estudo de caso da 

Toyota tem o caráter instrumental (Lune e Berg, 2017) de apontar fatores ilustrativos de 

mudanças e características passíveis de serem pesquisadas em outras montadoras 

atuantes no mercado global de automóveis.  

 No tocante às escolhas metodológicas de coleta de dados, a prioridade foi a 

coleta documental, por se tratar de um setor de difícil acesso a representantes ou 

funcionários e, por isso, materiais corporativos são fontes primárias mais acessíveis. 

Foram sistematizados relatórios anuais, materiais de divulgação da imprensa oficial da 

Toyota, campanhas publicitárias e outros documentos que puderam contribuir para o 

entendimento das estratégias da Toyota. 
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Uma vez que os relatórios corporativos da empresa estiveram no cerne do debate 

aqui estabelecido, cabe uma explicação – sucinta, diante dos limites da pesquisa – sobre 

esse tipo de documento. É comum às grandes corporações a apresentação de materiais 

que não só revisem e compartilhem seus resultados e projeções econômicas, como 

também elenquem objetivos/missões de desenvolvimento sustentável. Em alguns casos, 

os documentos são condensados e/ou resumidos em um só material, apresentados em 

arquivos diferentes.  

No caso da Toyota, a empresa disponibiliza os seguintes documentos: “Annual 

Reports”, anuários com informações acerca das estratégias de médio e longo-prazo, 

resultados do período e discursos diretos do corpo diretivo aos stakeholders (que são 

não apenas os acionistas/shareholders como consumidores, imprensa e quaisquer 

grupos interessados; o “Sustainability Books”, material que condensa informações das 

políticas de sustentabilidade e ‘responsabilidade social’ da empresa durante o ano; e os 

“Financial Results”, focado nos acionistas, com os resultados dos trimestrais. Dentro 

dos objetivos da pesquisa, um foco maior foi dado aos dois primeiros documentos, uma 

vez que esses apresentam o panorama mais geral das estratégias da Toyota. Um ponto 

relevante para se considerar quando se analisa esse tipo de material é  que a composição 

dos documentos e os espaços destinados a cada tema em si já são parte das estratégias 

compostas, uma vez que dois dos atores-alvo da corporação de capital aberto são seus 

consumidores e possíveis investidores.  

Também foram considerados dados secundários, como materiais jornalísticos e 

estudos especializados que possibilitem uma visão de como o tema vem sendo 

construído no debate público (Godoy, 1995). Revistas e jornais especializados no setor, 

fóruns de debate sobre o mercado automotivo assim como grupos de pesquisas sobre o 

tema forneceram uma visão de como a Toyota se insere no mercado automobilístico 

como um todo. Em princípio, o recorte de tempo estipulado para todos os documentos é 

de dez anos, de 2009 a 2019 – abarcando um período que permitisse analisar a 

construção da resposta da companhia em relação aos novos atores e às novas 

tecnologias do mercado. O período se encaixava, também, com a troca de presidência da 

Toyota Motor, com Akio Toyoda assumindo o cargo em 2009, posto por ele ocupado 

até a data de encerramento da presente pesquisa. Entretanto, diante da pandemia de 

COVID-19 – que afetou tanto as estratégias da montadora quanto o próprio seguimento 
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da pesquisa – optou-se por considerar também documentos referentes aos anos de 2020 

e 2021.  

Em relação às limitações da abordagem, esse tipo de material, por se tratar da 

narração de uma pessoa ou grupo, pode ser constituído de vieses, o que demanda cautela 

e atenção na escolha e sistematização desse tipo de dado para uma análise mais 

fundamentada. O que se busca é uma compreensão do comportamento de atores diante 

de uma ameaça ou desafio, no caso as empresas no mercado automobilístico em relação 

às novas tecnologias, o método de análise de dados que melhor se apresenta é a análise 

de conteúdo, haja vista a necessidade de interpretação de discursos tanto para o 

entendimento do que se espera que os receptores alvos da mensagem compreendam 

quanto para análise crítica de conteúdos mais subentendidos por trás dessas mensagens 

Godoy, 1995).  
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1. MERCADO: UMA QUESTÃO SOCIOLÓGICA 

 

É sabido que o debate teórico sobre a relação entre mercado e sociedade não 

constitui uma arena de disputa recente. Desde os primeiros autores no século XIX, 

temas da dimensão econômica como o trabalho, a industrialização e a comparação 

histórico-institucional de fenômenos econômicos têm sido recorrentes na sociologia. 

Nascidas como uma só, as disciplinas de economia e sociologia foram se 

distanciando no estudo de como indivíduos e coletivos se organizam, conforme o 

método da primeira se voltava mais para modelos estilizados de ação-racional e os da 

segunda se baseavam em entender como contextos culturais e históricos moldavam a 

racionalidade moderna de formas distintas (Dobbin, 2005). 

Essa diferença metodológica é a raiz da cisão entre economia e sociologia, que 

passaram a se confrontar em perspectivas tão distintas de seu objeto de estudo: a 

sociedade moderna. Enquanto economistas clássicos, como Adam Smith, assumiram 

que a sociedade é calcada nos interesses individuais e que esses seriam o motor do 

progresso, os autores – como Karl Marx e Max Weber - que se debruçaram sobre 

contextos sociais para compreender comportamentos econômicos eram rejeitados por 

economistas e aclamados na área da sociologia (Idem). 

Em meio a uma abordagem crítica aos economistas que, apesar de teóricos de 

uma ciência social, dissociavam metodologicamente seus objetos do meio social em que 

estão imersos, grandes autores da sociologia como Weber, Durkheim e Simmel surgem 

com novas metodologias de análise dos fenômenos econômicos. Raud (2005) defende 

que, desde os clássicos, o mercado está presente nas discussões sociológicas, seja 

categorizado enquanto uma instituição, um fato social, para Durkheim; seja na definição 

de Weber dos mercados enquanto disputa de interesses distintos competindo pela troca. 

Os anos 1980, década de ascensão de correntes neoclássicas, reacenderam o 

embate entre economia e sociologia, sendo marcados pela agenda liberal das duas 

grandes potências econômicas daquele período, Estados Unidos e Inglaterra. Apesar de 

não ser considerado suficiente para explicar por completo, esse é um fator que 

contribuiu para a revitalização da sociologia econômica – que recebera a alcunha de 

Nova sociologia econômica (NSE) naquele contexto (Smelser e Swedberg, 2005). 



23 

 

Haja vista o que postula Granovetter (apud Smelser e Swedberg, 2005) em seu 

estudo sobre a construção das instituições econômicas5, em meados de 1980, o que os 

autores dessa nova sociologia econômica buscavam, e ainda buscam, é o retorno de 

objetos que são foco de economistas e foram negligenciados por sociólogos. Nesse 

sentido, variadas vertentes da sociologia econômica vêm estabelecendo essa 

reaproximação com esses temas, dentre eles: o mercado. 

1.1 Agenciamentos de mercados: uma proposta analítica  

 

Os autores da performatividade partem da teoria ator-rede (ANT), cuja proposta 

é que um conjunto heterogêneo de atores são interconectados e organizados em fluxos e 

movimentos que se estabelecem enquanto padrões - como sociedades, organizações, 

agentes e máquinas (Latour, 1999; Law, 1992). Essa perspectiva segue o que 

Granovetter (2007) sugeriu ao falar dos laços fortes e fracos que permitiriam as relações 

de mercado, mas o contradizem em dois pontos: por não entender que esses padrões 

possam ser encarados enquanto estruturas estáveis e por atribuir relevância à 

materialidade nas redes, que não seriam apenas sociais e sim sociotécnicas. Nessa visão, 

animais, objetos, ambientes, fórmulas e pessoas são igualmente relevantes no estudo das 

redes, pois possuem agência e são capazes de performar realidades (Callon e Latour, 

2011; Callon, 1998; Law, 1992). 

O argumento é de que atores sociais são influenciados e moldados a partir da 

rede de relações da qual fazem parte. Isso porque todas as interações que constituem 

essa consciência de si fazem do ator o efeito de uma rede. Nesse sentido, o ator é ao 

mesmo tempo uma rede e uma rede pode ser considerada um ator. Por exemplo: ao 

mesmo tempo em que uma empresa determinada é vista como um ator, pode também 

ser vista como uma rede composta por funcionários, máquinas, instalações, etc (Law, 

1992). Ator e rede, portanto, moldam e são moldados numa dinâmica contínua. Logo, 

não existe uma única e singular ordem social, na verdade, o que existe são diferentes 

ordens e formas de organizar o mundo. E o que isso significa sobre poder? Law (1992) 

explica que admitir que a ideia de não haver uma única e irredutível ordem não implica 

numa distribuição mais ou menos igual, mas apenas ressalta a possibilidade de haver 

                                                
5 Granovetter, Mark. Society and Economy: The Social Construction of Economic Institutions, 

1985 apud Smelser, Swedberg; 2005. 
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contestação e resistência. Atores podem contestar redes, redes podem contestar outras 

redes, e etc. E essa dinâmica relacional é o ponto-central da ANT, cujo objetivo 

segundo Law (1992) seria compreender como determinados tipos de dinâmicas se 

tornam estáveis, ou seja, como ocorre esse processo de generalização e naturalização de 

certas formas de organização que passam a ser entendidas como estruturas estáveis, 

enevoando – de certa forma – a rede por trás. É necessário seguir essas redes, observar 

as conexões sociais envolvidas nesses processos de estabilização e também de 

reconfiguração do mundo. 

Essas redes sociotécnicas inserem os atores num mundo que é caótico e instável 

e permitem um enquadramento das relações, ainda que efêmero e contingente, o que 

permite certo grau de previsibilidade e organização dos mercados, onde o tempo e o 

espaço importam. Esse enquadramento, por sua vez, depende não apenas de habilidades 

econômicas inatas aos agentes, mas da construção social e coletiva de ferramentas e 

capacidades, o que denota um entendimento compartilhado de saberes e moralidades 

muito presentes na sociologia cultural, como na análise da valoração de bens (Zelizer, 

2003).  

A proposta levantada por Callon e Law (2003) é fazer uma análise que se 

contraponha à de mercado difundida por neoliberais, em que esses seriam a organização 

da vida econômica de indivíduos que agem na busca de seus interesses de forma livre, 

exercendo suas capacidades e habilidades próprias e individuais (Callon, 2015). Essa é 

uma visão que coloca os indivíduos como atomizados e agindo sob a influência 

puramente de seus interesses, conforme as teorias clássicas de homo economicus, mas 

com o diferencial de atribuir às instituições – aos Estados, legislação e governos 

propriamente ditos – o papel de auxílio na estruturação desses mercados.  

Segundo Callon (2015), a visão predominante atualmente é a de um mercado/ 

interface, em que os bens são considerados secundários e funcionam como plataformas 

de encontro entre dois blocos distintos: oferta e demanda (Callon, 2015). São 

produzidos e imaginados para alguém, mas suas características passam por uma 

passivação, conferindo a esses bens apenas atribuições que permitam a diferenciação e 

comparação com outros bens. Por isso a ideia de interface, sua função é a promoção do 

encontro de ofertantes e consumidores. 



25 

 

Nessa visão clássica da economia, o mercado, segundo o autor, seria o 

mecanismo responsável por dissolver a disparidade de poder a partir de uma autonomia 

relativa de classificação e escolha dos lados contrastantes. Trata-se, em outras palavras, 

das leis de oferta e demanda, em que conforme haja mais opções semelhantes de um 

bem – ou seja, conforme haja um maior mercado desse bem – as assimetrias entre 

produtores e compradores diminuem e os preços caem. 

Ainda nessa perspectiva, a competição é tida pelo lado ofertante como algo a ser 

mitigado. Quanto maior a capacidade de criar imperfeições – como na diferenciação de 

produtos, por exemplo – maior o poder sobres as transações. Trata-se de estratégias de 

dominação. A inovação seria uma dessas estratégias e o motor propulsor dos mercados 

a interface (Callon, 2015). Essa é uma visão bastante difundida tanto por aqueles que 

acreditam no mercado sendo uma estrutura mais eficiente de redução das assimetrias via 

a livre competição, quanto por aqueles que enxergam riscos da perspectiva de relações 

sociais em disputa: a visão de que em um determinado mercado a luta é pela diminuição 

da competição. 

A inovação no design, no marketing, na diferenciação de um bem é o alvo dos 

produtores apenas na medida em que esses bens são a plataforma de conexão com seus 

consumidores (Idem). O que o autor questiona nessa abordagem é essa redução da 

mercantilização dos bens de forma que não se explica como se cria o produto, como se 

cria o produtor ou como se cria o consumidor, em resumo: como se criam os mercados. 

Inicialmente, um produto não é muito diferente nem exatamente igual aos seus 

concorrentes, até porque é isso que possibilita comparação entre eles. O processo de 

qualificação, de imputar qualidades em um produto, é o que permite torná-lo mais 

singular em relação aos outros, transformá-lo em um bem de consumo. As qualidades 

de um bem são variáveis tão importantes quanto o preço do mesmo. Isso fica fácil de 

assimilar quando falamos de marcas, por exemplo, quando a confiança entre 

consumidor e produtor pode elevar a classificação de um produto em comparação com 

um concorrente, ainda que com preços maiores. A “economia de qualidades” é, então, o 

processo no qual os produtos são qualificados e requalificados constantemente, por uma 

infinidade de atores, organizados de forma a estabelecer competição, oferta e demanda 

(Callon et.al, 2002). 
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É quase automática a divisão entre demanda e oferta nesse momento. Mas a 

proposta da literatura sobre agenciamentos de mercado é de que não se pode presumir 

que produtores tenham a capacidade de impor aos consumidores quais qualidades são 

relevantes e como classificá-las. A partir da tentativa e erro, os julgamentos e 

classificações dos consumidores são fundamentais no aprimoramento e requalificação 

dos produtos, para que se tornem bens mais singulares. Essas são capacidades dos 

próprios consumidores, que são mobilizadas como recursos na construção dessas 

qualidades por parte dos ofertantes.  É um processo de construção mútua e interação 

constante. 

As atividades e processos envolvidos na singularização de um produto, para que 

esse seja qualificado enquanto um bem mercantil, exigem coordenação e organização, 

mas não somente. Callon (2015) explica que essa coordenação é norteada por um 

resultado final esperado: que um consumidor pague pelo produto diferenciado. O que o 

autor defende é que, ao contrário do que apregoam estudiosos do mercado-interfaces, a 

função do mercado não é mitigar a competição e sim promovê-la. Callon (2015) 

argumenta que mesmo produtos ou firmas concorrentes de um mesmo mercado nunca 

são idênticos. Os produtos passam por constantes processos de singularização, e esses 

processos fazem parte da comercialização dos bens - do convencimento dos 

consumidores - o que para os autores performativistas é sinônimo do mercado: “there is 

no difference between market and marketization”6 (Callon, 2015, p. 20, grifo da 

autora).  

Por agenciamento, o autor compreende o caráter reflexivo das ações de mercado. 

Ao mesmo tempo em que age, o mercado impõe ações. Nessa visão, os mercados não 

são apenas locais de encontro de realidades dadas, eles também criam essas realidades. 

Se não há distinção entre as estruturas estáveis de um mercado e o dinamismo nas 

interações envolvidas no comércio dos produtos, o mercado é também essa criação de 

novas identidades das trajetórias de um produto, da sua qualificação enquanto bem.  

Logo, a competição não está nas semelhanças e sim nas singularidades que 

tornam os produtos passíveis de serem classificados e hierarquizados. Os mercados são, 

então, “dispositivos agonísticos nos quais são disputadas as definições acerca das 

qualificações dos bens” (Carneiro, 2019, p. 748, grifo da autora).   

                                                
6 Em tradução livre: “Não há diferença entre mercado e comercialização” 
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Callon (2015) apresenta cinco framings7 que permitem o funcionamento dos 

processos envoltos no agenciamento mercantil: (a) a passiva-ação; (b) a avaliação e 

cálculo; (c) a organização dos encontros mercantis; (d) a legitimação ou attachment (e) 

o preço. Esses “framings” são uma espécie de enquadramento das interações, nas redes 

sociotécnicas, que possibilitam o nível de estabilidade (temporária) necessária para que 

as trocas ocorram, limitando transbordamentos e permitindo a conexão entre agentes.  

 Singularizar é competir: processos de qualificação de bens 

 

Primeiro há um processo de passiva-ação dos bens a serem ofertados. Essa 

passivação está presente desde a concepção dos produtos. Para que um determinado 

produto possa ser ofertado a um determinado consumidor, é preciso que, antes, passe 

pela ‘desvinculação’ dos agentes envolvidos na produção em suas características para 

que o bem possa ser imbuído de características próprias que a ele atribuem valor. Em 

outras palavras, nesta etapa o bem passa por um processo de desligamento planejado da 

rede a qual pertence (ou dos agentes que o produziram) para que possa ser vinculado à 

rede do consumidor.  

Esse processo envolve o tratamento simbólico e material dos produtos para que 

se tornem mercadorias – bens de consumo, ao passo que Carneiro (2019) aproxima essa 

ideia de passivação do debate sobre mercadorias fictícias empenhado por Polanyi 

(2000), em que bens como terra, trabalho e dinheiro precisaram de investimento 

simbólico para que pudessem ser ‘transformados’ em mercadorias passíveis de trocas 

mercantis. O autor (2019) afirma que o que Callon faz é estender essa premissa a todos 

os bens. Essa segunda parte diz respeito à “ativação”, a promoção da conexão do bem 

ao consumidor via a criação de identidade, de valor, que são facilmente compreensíveis 

quando se fala em estratégias de marketing que dotam os bens de características que 

estabelecem ligação ao consumidor.  

Partindo da concepção de redes sociotécnicas, Callon (2015) define as atividades 

envolvidas durante toda a produção de um bem como envoltas em relações muito mais 

complexas que a bilateralidade de oferta e demanda. Produtores, consumidores, 

fornecedores, todo o aparato institucional e técnico, e os próprios bens são parte de um 

conjunto de agentes que estão em constante reconfiguração. Por isso, para o autor, 

                                                
7 O termo é uma tradução de “cadrage” – palavra originalmente utilizada pelo autor.  
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“descrever como os mercados funcionam é descrever um contínuo e renovado 

processo” (Callon, 2015, p. 10, tradução da autora). 

Em “Economia de Qualidades”, Callon et al, (2002) introduzem o debate sobre 

uma nova visão da competição em mercados enquanto processos de posicionamento e 

reposicionamento de bens. O modo como os produtos são distribuídos e posicionados 

dentre outros em um mesmo mercado, ou mercados semelhantes, é o que permite a 

competição e um dos pontos alvo desse processo reflexivo é a qualificação dos 

produtos. Os autores começam por diferenciar produto de bem. 

Falar de um produto é englobar as atividades e recursos envolvidos na produção, 

todas as redes que possibilitem a distribuição e consumo do mesmo. É o foco no 

processo contínuo de planejamento, design, venda, consumo, eventuais reparos, etc. Os 

autores utilizam um carro para exemplificar a visão do mesmo enquanto produto: 

É também um objeto que tem uma vida, uma trajetória. Vendo 

da perspectiva de sua concepção e produção, começa com a 
existência de uma série de especificações, depois um modelo, 

um protótipo, a montagem de uma série de elementos e, 

finalmente, um carro em um catálogo requerido por um 
vendedor com características que podem ser descritas 

objetivamente com certo grau de consenso (Callon et al., 2002, 
p. 198, tradução da autora). 

Já a ideia de bem é vinculada à noção de economia enquanto mobilização de 

recursos escassos na busca pela satisfação de necessidades. Tendo em vista que essas 

necessidades são específicas, o bem pode ser considerado como a junção de 

singularidades. Essas características envoltas na classificação dos bens não são inerentes 

a ele, e não são estáticas, mas são estáveis temporariamente, são um momento na vida 

de um produto. Nesse ponto os autores emprestam a definição de Appadurai (1986 apud 

Callon et.al, 2002) de produtos enquanto sendo “bens com uma trajetória”. São 

passíveis de mudança, e o processo de constante construção e reconstrução de produtos 

é o que possibilita uma manipulação dessas características, dessas variáveis. A esse 

processo os autores denominam qualificação. 

Callon et al. (2002) utilizam a definição de bem do economista francês Jean 

Tirole para exemplificar essas singularidades, podendo se tratar de qualidade, 

localização ou disponibilidade que os consumidores poderiam classificar, dentre outras 
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variáveis. Essa perspectiva coloca o bem como um produto a ser posicionado em um 

universo de outros bens. 

O segundo framing é o da avaliação: os dispositivos e/ou atividades relacionados 

às capacidades dos agentes de organizar e calcular os processos de passiva-ação. 

Calcular é estabelecer diferenças entre coisas ou estados no mundo ao imaginar e 

estimar cursos de ações associados com essas coisas, ou esses estados em si, como suas 

consequências (Callon e Muniesa, 2003, p. 5, tradução da autora). 

Se, por um lado, uma cognição racional e egoística é tida como natural pelos 

economistas neoclássicos, a perspectiva do dom apresentada por Marcel Mauss (1924 

apud Callon e Latour, 2011) orienta cientistas sociais nos estudos das trocas enquanto 

estabelecidas por vínculos e associações morais calcados na solidariedade, no altruísmo, 

relações ausentes de sentimentos egoísticos, um universo onde não é possível calcular, 

uma antítese do utilitarismo do homo economicus. Essa é uma discussão complexa que 

requer explanações profundas de ambas as vertentes, mas o que cabe dizer é que Callon 

e Latour (2011) advogam que o que se encontra, na realidade, são processos híbridos em 

que as manifestações dessas características são menos estáveis ou marcadas do que o 

apresentado por essa literatura, dependendo elas do enquadramento das interações, com 

o tempo e o espaço atuando como essenciais na formatação a ser assumida pelo cálculo 

dos agentes.  

A organização, classificação e manipulação desses relacionamentos devem gerar 

um resultado final: “o ranking, a soma, a decisão” (Callon e Law, 2003, p. 3, tradução 

da autora). A contribuição que a percepção desses estágios traz ao estudo de uma 

sociologia dos mercados é a visão de que esses processos são passíveis de uma variação 

imensa de possibilidades, pela combinação de diferentes opções de cursos de ação em 

cada estágio. Além disso, há também de se enfatizar como o resultado final da operação 

de um cálculo é resultado “das relações e manipulações que foram realizadas ao longo 

do caminho” (Idem). 

É fundamental, nessa perspectiva, que se encare as agências de cálculo como 

entidades coletivas (Carneiro, 2019), em que a capacidade dos agentes de estabelecer 

hierarquias é condicionada por equipamentos que possam prover o maior número de 

possibilidades diante do universo de bens. Uma vez que informações e instrumentos 

contábeis, dentre outras ferramentas, são distribuídas de maneira desigual entre os 
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agentes envolvidos nas transações, as assimetrias de poder formatam essas interações e 

o resultado final do processo. Em outras palavras, numa situação em que produtores 

(por exemplo) possuem vastos recursos para a qualificação e posicionamento de seus 

produtos em um determinado universo de bens, é de se esperar que haja um nível de 

dominação desses sobre consumidores cujas ferramentas de mensuração são inferiores, 

impactando na decisão final.  

Cabe-se ressaltar que um aspecto muito frequente nos trabalhos que se utilizam 

da Teoria da Performatividade é a aplicação às análises de ciência e tecnologia, 

especialmente das Ciências Econômicas. Na visão desses autores, a economia não é 

uma ciência que simplesmente observa e descreve realidades dadas. Antes, ela atua 

sobre essas realidades, cria fórmulas, ferramentas e dispositivos que estruturam as 

atividades mercantis; ela performa a economia num processo reflexivo, moldando e 

sendo moldada pelos mercados (Callon, 1998; MacKenzie et. al, 2020). Essa noção 

acompanha o estabelecido na teoria ator-rede no que tange à materialidade das redes, a 

inserção de tecnologias e outros agentes não-humanos (como os aparatos econômicos), 

reforçando a ideia de que esses não-humanos são capazes de criar realidade, de agir 

(Callon, 2008; Callon e Law, 2003).  

O terceiro framing apresentado por Callon (2015) diz respeito à organização do 

encontro entre os agentes e todas as plataformas e ferramentas que envolvem a 

coprodução dos perfis de oferta e demanda (Carneiro, 2019). Os dispositivos e 

plataformas de encontro são muito variados e de diferentes naturezas, como os de tipo 

técnico (supermercados, shoppings, vitrines, websites, etc); os de audiovisual (como 

campanhas de marketing, panfletos, outdoors) e os humanos (vendedores, corretores, 

serviços de pós-venda, conferências, etc).  

A ideia de coprodução dos perfis é salientada, pois, dentro do estudo de 

agenciamento de mercados, esses encontros formatam o perfil que ofertantes e 

consumidores assumem não apenas no momento da troca em si, mas em todos os 

processos envolvidos (Carneiro, 2019, grifo da autora), como as atividades de salões 

especializados, que promovem o encontro de marcas, financiadores e potenciais 

consumidores de modo a alinhá-los. 

Entretanto, apenas esse encontro não é suficiente para que os consumidores 

estejam dispostos a consumir os bens ofertados. Um framing fundamental do 
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agenciamento mercantil é o attachment. É preciso que haja a legitimação do valor 

atribuído ao bem, das características morais, passionais ou de preferências que o conecte 

ao consumidor (Callon, 2015). É necessário que o bem tenha sido ativado de tal forma 

que o consumidor esteja disposto a pagar. Para que esse envolvimento aconteça, o autor 

aponta três dispositivos: adição, coprodução e adicção.  

O primeiro diz respeito a estabelecer as expectativas e anseios dos consumidores 

em relação aos produtos, o que costumava ser recorrente via “face a face, apoiadas por 

algum tipo de suporte material (caso do catálogo de vendas, por exemplo)” e hoje tem 

na internet uma fonte infindável de interações entre empresas e compradores (Carneiro, 

p. 753, 2019, grifo da autora). O dispositivo de coprodução se refere aos casos em que 

consumidores participam efetivamente dos processos de concepção dos produtos. Por 

fim, a adicção está ligada aos bens que causam algum tipo de dependência aos 

consumidores, como é o caso de algumas drogas medicamentosas ou mesmo serviços 

como a indústria dos jogos de Las Vegas (Idem).  

Uma vez que os bens são legitimados e os consumidores concordam em pagar 

por eles, um último framing é performado: a fixação do preço. O preço é ao mesmo 

tempo um resultado e também uma variável do processo de valoração dos bens, 

estabelecendo conexão entre o que é esperado em ambos os pontos das transações 

bilaterais. Nesse sentido, o preço final do bem, mais que um simples resultado do 

encontro entre oferta e demanda – conforme apresentado por teóricos dos mercados 

interfaces – é calculado por outros preços envolvidos nas atividades de singularização 

desse bem, sob a influência de agentes muito variados no decorrer dos processos 

(Carneiro, 2019).  

Por fim, se (a) todos esses processos envoltos na comercialização dos produtos 

são, ao mesmo tempo, causa e efeito da competição e da organização dos mercados; e 

(b) essa competição é o que estabelece a conexão entre os bens e as identidades 

envolvidas na qualificação dos mesmos a partir de (c) mecanismos de singularização 

que são construídos coletivamente por meio das habilidades e ferramentas de cálculo, 

então os mercados – ou a qualificação em si – possuem no cerne de sua constituição 

assimetrias e desigualdades reflexas de dimensões morais e políticas. De forma mais 

simples, partindo da argumentação de Callon (2015): questões morais e políticas estão 
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no centro das interações que definem quais valores ou características são embutidas em 

produtos e os transformam em bens. 

Mobilizando recursos: aspectos morais e culturais 

 

Ainda que a teoria da performatividade seja a porta de entrada da pesquisa para 

estudo dos processos de qualificação, algumas questões ainda carecem de maior exame 

da literatura, como a constituição dos fatores que são considerados nas etapas de 

passiva-ação e legitimação dos bens. Em outras palavras: o que torna certas 

características ou valores condicionantes da compra/venda de um bem? Como 

produtores e consumidores chegam à conclusão do que faz um bem ser legítimo? 

Portanto, além do debate da vertente da performatividade, propõe-se a articulação com 

autores da sociologia cultural e da valoração que investigam como agentes de mercado 

definem as propriedades desejadas e/ou ofertadas em um produto (Aspers e Beckert, 

2011). 

Aspers e Beckert (Idem) argumentam que a valoração e a avaliação dos bens são 

os fatores centrais da competição nos mercados. Para que a competição seja 

estabelecida, e os mercados formados, os consumidores devem não apenas desejar os 

bens ofertados como também estabelecer os valores que serão considerados na 

comparação com outros bens. Esses valores e significados estão presentes em diferentes 

dimensões da vida social, e em diferentes formas, podendo ser valores sociais, morais, 

políticos, estéticos, etc., que coexistem ou se sobrepõem. Os autores compreendem que 

o posicionamento dos bens se dá não apenas pela determinação do preço, como também 

pela comparação dos valores a eles atrelados, do que significam, e pelas modificações 

desses significados. É preciso o estudo das estratégias e técnicas que produtores e 

intermediários utilizam para criar, estabelecer e atribuir valor aos seus produtos (Aspers 

e Beckert, p. 15, 2011).  

Aspers (2009) apresenta dois tipos ideais de mercados para o estudo da 

valoração de bens: os standard markets e os status markets. Nos mercados standard, os 

valores atribuídos aos produtos, suas qualidades, são definidos por uma escala de 

avaliação que independe dos compradores e produtores dos bens ou serviços ofertados. 

São exemplos os mercados de ouro ou de ações financeiras (Aspers e Beckert, 2011). 
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Os atores orientam suas ações de acordo com essa escala, bem como suas posições são 

determinadas por ela. No caso dos produtores, por exemplo, são melhor posicionados de 

acordo com o quão bem atingem as qualidades esperadas. Cabe ressaltar que essa escala 

é construída socialmente, o que a torna passível de mudanças, porém, nesse tipo de 

mercado, a diferenciação pelos níveis de escala se mantém como uma construção social 

mais relevante que a posição dos atores de ambos os lados, demanda e oferta. 

O contrário acontece com os status markets, mercados em que não há disponível 

uma escala de avaliação que seja independente da posição social dos atores envolvidos. 

Nesse tipo de mercado, vendedores e compradores orientam suas ações de acordo com 

as estruturas sociais que definem suas identidades (Aspers, 2009). Alguns exemplos são 

os mercados de bens que envolvem características estéticas difíceis de serem definidas 

objetivamente, como os mercados de arte, móveis, carros e vinhos (Aspers e Beckert, 

2011). Nos mercados orientados pelo status, a ordem relevante é a de posicionamento 

dos atores. Inversamente aos mercados standard, é o posicionamento dos atores que 

diferencia os bens ofertados (Aspers, 2009). 

Como os atores chegam a esse posicionamento? Karpik (2011) apresenta 

dispositivos de julgamento (judgment devices) divididos em duas dimensões: 

substancial e formal, sendo os primeiros relacionados às especificidades dos conteúdos 

dos produtos, como os críticos e guias especializados; enquanto os dispositivos formais 

preocupam-se com o ranking dos produtos. Dentro dessas dimensões, o autor trabalha 

com uma tipologia de cinco dispositivos que orientam o juízo de produtos e produtores, 

a saber: as redes pessoais (a confiança na opinião de profissionais ou pessoas próximas); 

os cicerones (críticos ou guias dotados de autoridade simbólica); os rankings (listas 

organizadas por acadêmicos, jornais, instituições, etc, que ordenem com uma escala 

única); as confluências, ou confluences, no termo original (que são os locais, os espaços 

de organização e exibição dos produtos, como as prateleiras de um supermercado); 

appellations, ou títulos (certificados, rótulos, prêmios, etc. dados por organizações 

independentes) (Karpik, 2011; Karpik apud Aspers e Beckert, 2011). 

Por fim, propõe-se o estudo dos três tipos de fontes de valores apresentadas por 

Beckert (2011), sendo essas: a de desempenho material (“physical performance”) dos 

bens; a de posicionamento dos bens; e a de qualidades imaginativas dos bens. Por 

desempenho material, o autor se refere aos bens que cumprem funções físicas e 
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objetivas, que alteram materialmente a realidade de seus consumidores. A velocidade 

que atinge o motor de um carro, por exemplo, é objetivamente compreensível por seus 

compradores. Nesse sentido, a rapidez, enquanto valor atrelado a determinado carro, 

dependeria da habilidade de compreensão do consumidor, de seu conhecimento sobre as 

potências do motor, os atributos técnicos. Quanto ao posicionamento dos bens 

(“positional performance”), um produto mantém seus atributos materiais, mas o que o 

diferencia é a capacidade de posicionar ofertantes e consumidores em um universo de 

identidades sociais, com significados simbólicos construídos pelos ofertantes e 

intermediários, como nos mercados por status apresentados por Aspers (2009). 

A terceira fonte de valor apresentada por Beckert (2011) também se refere aos 

significados simbólicos dos bens, mas, diferente das qualidades distintivas no 

posicionamento desses bens, o valor imaginativo (“imaginative value”) é constituído 

pelo próprio consumidor. Os objetos tornam-se representação material de valores 

transcendentais que os consumidores atribuem. O autor se baseia no estudo dos totens 

religiosos, realizado por Durkheim (1965 apud Beckert, 2011), argumentando que – da 

mesma forma que os totens simbolizam valores morais de um clã – os bens podem 

simbolizar valores morais das comunidades seculares. Essa característica 

“transcendental”, ainda que seja um ato privado do comprador, é intrínseca aos valores 

e orientações socialmente constituídos (Beckert, p. 111, 2011, grifo da autora).  

O autor apresenta, então, três dimensões dos valores imaginativos dos bens: o 

tempo, o espaço e a posição social. Ao adquirir um vinho antigo, ou antiguidades, um 

consumidor obtém um acesso simbólico ao tempo de origem daquele objeto, de seu 

período histórico e cultural. Não apenas o passado torna-se acessível, como também o 

futuro, a partir de objetos que evoquem o apelo de “progresso tecnológico”, por 

exemplo. O mesmo ocorre na dimensão espacial em que os objetos representam uma 

determinada localidade, como bens que contenham selos de produção local. Na 

dimensão social, o bem carrega aspectos “carismáticos”, quer seja por ter tido contato 

direto com uma figura carismática - como nos leilões de bens que pertenceram às 

celebridades, por exemplo – ou simboliza o acesso aos estilos de vida, classes, grupos – 

como os bilhetes de loteria que representam a possibilidade de acesso à riqueza 

(Beckert, p. 117, 2011, grifo da autora). 
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1.2 Mercado enquanto política: uma contraposta 

 

Os estudos dos processos de qualificação dos produtos fornecem ferramentas e 

conceitos para análise desse mercado reflexivo, em que produto-empresa-consumidor 

co-produzem seus perfis nas interações. Mas um problema permanece neste tipo de 

abordagem, uma vez que se entende que essas interações pressupõem  

(...) espaços sociais onde trocas repetidas ocorrem entre 
compradores e vendedores sob um conjunto de regras formais e 

informais que governam relações entre competidores, 
fornecedores e clientes (Fligstein e Dauter, 2012, p. 489).  

A forma como produtos são criados, e vendidos, é objeto partilhado por autores 

da performatividade (Callon, 2015) e da teoria institucional (Fligstein e Dauter, 2012). 

O desafio proposto é o de dialogar com as visões que parecem contrastantes, mas 

fornecem caminhos complementares para a investigação do problema de pesquisa. Se 

para os autores dos agenciamentos de mercado as empresas buscam singularizar seus 

produtos de forma a estabelecer a competição, para Fligstein (2001) as empresas 

constroem estruturas sociais de forma a mitigar a concorrência e se organizar 

internamente. O “mercado enquanto política” (Idem) é a metáfora das dinâmicas de 

cooperação e conflito que formam essas estruturas.  

Mobilizando recursos: aspectos políticos 

 

As disputas internas e externas acontecem, argumenta Fligstein (2001), com 

características específicas segundo o estágio em que o mercado analisado se encontra: 

formação, estabilidade ou transformação. 

Internamente, as lutas ocorrem pelo controle da organização, com grupos 

determinados a defender suas visões e projetos, vencendo aqueles que convencem ter 

capacidade de “fazer a empresa funcionar internamente e como interagir com os 

principais concorrentes” (Fligstein, p.28, 2001, grifo da autora). São esses líderes que 

apontam as estratégias a serem utilizadas nas disputas externas, pois: 
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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 (...) Talvez, o 

aspecto mais promissor da sociologia dos mercados seja o 
potencial para teorizar, assim como examinar, empiricamente, 

as conexões entre dinâmicas intraorganizacionais e a 

competição e a troca interorganizacional (Fligstein e Dauter, 
2012, p. 493).  

Dentre as estratégias que as organizações utilizam internamente, duas são 

destacadas por Fligstein (2001): a integração e a diversificação. A integração diz 

respeito às fusões entre uma empresa e seus fornecedores (integração vertical) ou uma 

empresa e concorrentes (integração horizontal) no objetivo de obter mais controle de 

mercado, estabelecendo um vínculo que coíbe ameaças entre essas na disputa de preços. 

Já a diversificação se refere à tática de entrar em dois ou mais mercados diferentes, de 

maneira que uma empresa não seja inteiramente dependente de um produto, reduzindo 

as ameaças da concorrência e aumentando seus meios de sobrevivência. Ambas as 

estratégias buscam a estabilidade. 

Em momentos de transformação, quando um mercado antes estável passa por 

crise e os atores disputam as concepções de controle, essas lutas internas são 

intensificadas. Fligstein (2001, p.38, grifo da autora) usa a metáfora dos “movimentos 

sociais” para ilustrar o modo como acionistas e diretores das organizações tornam-se 

mais “ativistas” nos momentos em que as táticas em vigor começam a se mostrar falhas 

diante das ameaças externas.  

 O autor aponta que, quando novos mercados surgem, a disputa em torno das 

concepções de controle acontece externamente. Os atores lutam para que seus projetos 

de mercado sejam impostos aos demais, que sejam institucionalizados. As empresas 

maiores, com mais chances de vencer, fazem com que seus concorrentes concordem 

com seus projetos, criando uma coalização política, um “amplo acordo” (Fligstein, 

2001, p. 44, grifo da autora). Nesses novos mercados a busca por estabilidade torna a 

sobrevivência muito mais difícil, e as firmas “podem usar suas relações sociais com 

entidades corporativas maiores, fornecedores, clientes e governos para construir 

coalizões que possam produzir estabilidade” (Fligstein e Dauter, 2013, p.498, grifo da 

autora). Assim, o mercado é socialmente construído. 
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 Uma vez estáveis, os mercados têm sua estrutura política aparente, com 

hierarquia de status conhecida por todos os atores integrantes (Fligstein, 2001). Nesse 

momento, são definidos os incumbentes e desafiantes. As empresas incumbentes, ou 

estabelecidas, são as que exercem a liderança do mercado, com suas concepções de 

controle, táticas e estrutura organizacional funcionando como uma identidade 

reproduzida por outras empresas, de forma a manter formas aceitas de concorrência. 

 Já as desafiantes são empresas menores que entram nesse mercado já 

estruturado, com posições e regras definidas pelas empresas incumbentes, mantendo a 

concorrência, mas sem poder de alterar as concepções de controle. Nesse sentido, as 

empresas estabelecidas observam as ações umas das outras, e entre elas acontece a 

constante disputa pelo controle. Se as empresas desafiantes ameaçarem a estabilidade do 

mercado de alguma forma, enfrentará resistência das empresas incumbentes, que 

tentarão reforçar as concepções de controle vigentes. 

 Quer seja por preços, quer seja por outras táticas, as empresas incumbentes dos 

mercados estáveis possuem mais recursos para defender a ordem, resistindo “à entrada 

dos competidores no mercado, ou cooptando os competidores copiando-os ou 

comprando-os” (Fligstein e Dauter, 2012, p. 499, grifo da autora), nesse sentido, 

mesmo a cognição desses atores é limitada pelas concepções de controle vigentes, e até 

mesmo suas respostas às crises serão baseadas nas táticas em curso.  

Fligstein (2001) defende que as crises passíveis de transformar os mercados 

ocorrem quando as empresas incumbentes tornam-se incapazes de reproduzir a ordem 

vigente, e tais crises se dão por três tipos de eventos: a diminuição da demanda, a 

invasão de empresas de outros mercados e ações – intencionais ou não – do Estado. 

Esse é um dos principais pontos de atrito entre autores da sociologia econômica: a 

mudança. Alguns autores (apud Fligstein e Dauter, 2012) defendem que as firmas 

devem estar em constante fluxo, com inovações tecnológicas e adaptações ágeis, para 

que sobrevivam frente às ameaças de mercado, alterando suas identidades e seus 

produtos. Entretanto, Fligstein (2001) argumenta que isso não reflete uma 

desinstitucionalização do mercado e mesmo que tais mudanças no produto e nas 

identidades dos atores sejam constantes, em grande maioria, são incrementais. 

 Para o autor, dificilmente as firmas estabelecidas serão inovadoras, pois a suas 

estratégias giram em torno da manutenção do status quo, o que torna as inovações uma 
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prerrogativa das empresas desafiantes. Diante das inovações trazidas pelas empresas 

invasoras, pode haver uma reestruturação da hierarquia, a formação de alianças entre 

desafiantes e incumbentes, e até mesmo uma redefinição do status desses atores, mas 

ainda assim a luta será sempre para manter as regras que garantiram a estabilidade na 

criação desse mercado. 

Para sobreviver às ameaças e manter-se estável, o Estado também é um ator 

importante, pois “ao responder às diretivas do governo e tentar cooptar as agências 

governamentais, as firmas também podem assegurar seu futuro” (Fligstein e Dauter, 

2012, p. 494, grifo da autora). Um exemplo de como os atores e instituições políticas 

fazem parte das dinâmicas de cooperação e conflito na busca por estabilidade dos 

mercados é a análise de Dobbin (2001) sobre as linhas férreas nos Estados Unidos, 

Inglaterra e França, em que o autor demonstra como a constituição de ações econômicas 

– modos de financiamento, organização e controle - desse novo mercado refletem as 

especificidades das suas respectivas estruturas políticas nas quais estavam imersos.  

A partir de suas ações o Estado pode, intencionalmente ou não, influenciar as 

concepções de controle em disputa (Fligstein, 2001). Ao instituir leis, regras de direito à 

propriedade e de troca, as instituições reguladoras criam um padrão cultural que molda a 

estrutura das organizações. Em sentido inverso, as leis e práticas aceitas refletem os 

grupos mais organizados e, tendo em vista que o mercado está sempre passando por 

disputas na pela estabilidade, as empresas demandam intervenções estatais (Idem).  
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2. A TOYOTA 

 

O princípio do que viria a ser um dos maiores grupos automotivos globais se deu 

em um ramo diferente, a indústria têxtil, em 1891, quando Sakichi Toyoda deu entrada 

no seu primeiro pedido de patente: um tear de madeira. Sete anos depois, Toyoda 

patenteou sua maior invenção, um tear mecânico, que foi a base para um sistema 

automático que só pararia de funcionar ao terminarem os fios ou caso houvesse um 

rompimento. Sistemas e mecanismos de aperfeiçoamentos criados por Sakichi passaram 

a prevenir danos por mau funcionamento ou acidentes das máquinas de tear, o que 

tornou possível que esses dispositivos funcionassem por mais tempo e com maior 

velocidade, exigindo menos intervenção humana, uma vez que um só funcionário 

poderia acompanhar vários teares funcionando ao mesmo tempo. Esse caráter 

automático das máquinas, com intervenção humana em caso de parada por mau 

funcionamento, deu origem ao conceito de Jidoka (ou autonomação): automatização 

com interferências humanas pontuais. Tais invenções atribuíram a Sakichi Toyoda o 

papel de um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento industrial japonês, com 

suas patentes sendo exportadas para mais de 19 países (Toyota, 2021c).  

Em 1907, Sakichi viajou aos Estados Unidos e começou a se interessar pelos 

automóveis. Em 1929, vendeu os direitos de suas patentes de tear e passou a investir na 

indústria automobilística a partir de seu filho, Kiichiro Toyoda. Foi Kiichiro quem 

produziu o primeiro protótipo de automóvel da Toyota, em 1937, ano em que foi 

estabelecida a Toyota Motor Company Ltd., que teve sua fundação efetiva em 1938 

com o início do funcionamento de sua primeira planta, em Koromo/Japão.  

Com a inauguração da planta de Koromo, Kiichiro propôs o que seria o grande 

marco da Toyota na história da indústria automobilística até o presente: o sistema just-

in-time. Em contraponto ao sistema de produção em massa do fordismo, principal forma 

de organização industrial da época, a proposta de Kiichiro era que a produção 

acompanhasse as demandas de peças e montagem praticamente em tempo real, sendo 

produzido apenas o que fosse necessário a cada dia, e na hora exata.  

A concepção de produção just-in-time passou a operar de fato em 1954, a partir 

da técnica de controle da produção via cartões de informações, desenvolvida pelo 

engenheiro Taiichi Ohno. Em uma ida ao supermercado, Ohno observou como os itens 
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eram repostos nas prateleiras apenas à medida em que essas eram esvaziadas, o que 

inspirou sua criação do Kanban: um sistema de abastecimento de estoques em que os 

itens são repostos conforme a demanda, sinalizados por cartões que indicassem a 

quantidade e a prioridade de reposição. O kanban e o Jidoka se mantêm até hoje como 

núcleos vitais do Sistema Just-in-time, ou Sistema de Produção Toyota.  

A partir de 1957 a Toyota pôs em funcionamento seu plano de se tornar uma 

corporação global, com a criação da Toyota Motor Sales U.S.A. Inc, sua subsidiária 

responsável pelo marketing, vendas e distribuição em solo estadunidense. Em 1982, a 

Toyota Motor Company, Ltd. e Toyota Motor Sales, Ltd. se fundiram e formaram a 

Toyota Motor Corporation.  

2.1 A Toyota Motor Corporation 

 

Em 1999, a Toyota Motor formou um grupo com cinco companhias: Denso, 

Aisin, Toyota Automatic Loom, Toyota Auto Body e Toyota Finance. Em meio a um 

contexto de fusões e parcerias entre as maiores fabricantes globais de automóveis 

(Shimizu, 2003), a Toyota tornou-se a empresa holding do grupo, isto é, a partir da 

aquisição majoritária de quotas das outras empresas, a corporação obteve controle e 

supervisão das estratégias dessas. Assim se formou o Grupo Toyota, que tem a Toyota 

Motor como “empresa-mãe”. Em 2021, o grupo deteve o controle acionário de quinze 

empresas, conforme o quadro abaixo:  
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Quadro 1 O Grupo Toyota 

Companhias Principais atividades Fundação 

DAIHATSU MOTOR 

CO., LTD. 

Produção e comercialização de carros de passeio, veículos 

comerciais, veículos especiais e componentes 

1 de março de 

1907 

TOYOTA INDUSTRIES 

CORPORATION 

Produção e comercialização de máquinas têxteis, 

automóveis, veículos industriais e outros produtos, bem 

como logística 

18 de novembro 

de 1926 

AICHI STEEL 

CORPORATION 

Produção e comercialização de aços especiais, produtos de 

aço forjado e componentes eletromagnéticos 

8 de março de 

1940 

HINO MOTORS, LTD. 

Produção e venda de caminhões, ônibus, veículos 

comerciais leves, carros de passeio, motores e peças de 

reposição 

1 de maio de 

1942 

TOYOTA AUTO 

BODY CO., LTD. 

Produção e comercialização de carrocerias e componentes 

de carros de passeio, veículos comerciais e veículos para 

fins especiais 

31 de agosto de 

1945 

TOYOTA TSUSHO 

CORPORATION 

Trata do comércio interno (importação e exportação) e 

comércio internacional de vários produtos, bem como 

corretagem de seguros 

1 de julho de 

1948 

TOYODA GOSEI CO., 

LTD. 

Produção e comercialização de produtos de borracha, 

plástico e uretano, semicondutores, produtos 

eletroeletrônicos e adesivos 

15 de junho de 

1949 

DENSO 

CORPORATION 

Produção e comercialização de componentes automotivos, 

equipamentos de ar condicionado, equipamentos 

industriais, componentes e equipamentos elétricos 

16 de dezembro 

de 1949 

 

TOYOTA BOSHOKU 

CORPORATION 

Produção e comercialização de peças internas de veículos 

e filtros automotivos, bem como componentes do 

powertrain e têxteis 

15 de maio de 

1950 

 

TOWA REAL ESTATE 

CO., LTD. 

Propriedade, gestão, venda, leasing e gestão terceirizada 

de imóveis e investimentos em títulos negociáveis 

17 de agosto de 

1953 

TOYOTA CENTRAL 

R&D LABS, INC. 

Pesquisa, teste e investigação em vários campos 

relacionados ao desenvolvimento e uso de tecnologias 

básicas 

9 de novembro 

de 1960 
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AISIN CORPORATION 

Produção e comercialização de peças automotivas, 

equipamentos residenciais, sistemas de energia e produtos 

para deficientes e idosos 

31 de agosto de 

1965 

 

TOYOTA HOUSING 

CORPORATION 

Desenvolvimento tecnológico, produção, venda, 

construção e serviços pós-venda de residências 

1 de abril de 

2003 

 

JTEKT 

CORPORATION 

Produção e comercialização de sistemas de direção, 

rolamentos, componentes da linha de transmissão, 

ferramentas de maquinário e dispositivos de controle 

eletrônico 

1 de janeiro de 

2006 

 

TOYOTA MOTOR 

EAST JAPAN, INC. 

Produção e comercialização de automóveis de passageiros, 

veículos comerciais, carrocerias e peças automotivas 

 

1 de julho 2012 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A Toyota Motor é uma empresa de capital aberto com 512.745 acionistas, os 

principais deles foram elencados no Quadro 2. Em 2021, seu valor de mercado foi de 

US$ 219,2 bilhões e ocupou o 12º lugar no ranking das maiores empresas de capital 

aberto do mundo8, sendo a única fabricante de automóveis a figurar entre os quinze 

primeiros colocados. Já em relação à capitalização de mercado - o valor de suas ações 

em si - a Toyota é a segunda maior fabricante atrás da americana Tesla, com uma 

diferença muito significativa entre as duas: a Toyota com valor de US$ 251.09bi e a 

Tesla com valor de US$ 1,213tri, em novembro de 2021. 

 

 

 

 
 

                                                
8 De acordo com a Forbes 2000. A lista é composta com base em quatro métricas igualmente ponderadas: 

ativos (US$ 561,9bi) , valor de mercado (US$ 291,2bi), vendas (US$ 249,4bi) e lucro (US$ 14,3bi).  
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Quadro 2 Principais acionistas da Toyota Motor 

Acionistas Número de ações (1,000) 

Custody Bank of Japan, Ltd. 366,017 

Toyota Industries Corporation 238,466 

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 220,666 

Nippon Life Insurance Company 127,340 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

(standing proxy: Settlement & Clearing Services 

Division, Mizuho Bank, Ltd.) 

107,277 

DENSO CORPORATION 89,915 

State Street Bank and Trust Company 

(standing proxy: Settlement & Clearing Services 

Division, Mizuho Bank, Ltd.) 

69,985 

Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited. 56,814 

The Bank of New York Mellon as Depositary 

Bank for Depositary Receipt Holders 

(standing proxy: Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation) 

54,467 

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 51,064 

Fonte: Adaptado de Toyota, 20219. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
9Toyota. Stock Overview. Disponível em: <https://global.toyota/en/ir/stock/outline/ > 

https://global.toyota/en/ir/stock/outline/
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Unidades de Mercados Instalações 

 

 

A Toyota produz veículos a partir de cinco marcas: Toyota, Lexus, Hino Motors, 

Ranz e Daihatsu. A partir da Lexus, a empresa vende veículos de luxo; com a Hino, 

caminhões e ônibus; com a Daihatsu, veículos compactos e de mini-porte; e com a 

Ranz, uma marca de veículos elétricos fundada em 2013, a Toyota lançou - até o ano 

corrente - apenas protótipos. A Toyota possui fábricas em 69 países, e vende seus 

veículos em mais de 170 países. 

 

Figura 1 A Toyota no mundo 

 

Fonte: Toyota Motor10 

Em 2009, a Toyota anunciou uma reestruturação organizacional, ao denominar 

cinco vice-presidentes executivos regionais, que respondiam diretamente ao presidente. 

Quatro desses vice-presidentes foram alocados naqueles que eram os maiores mercados 

da empresa: Japão, América do norte, Europa e mercados emergentes (Ásia, América do 

sul e América central). Um quinto vice-presidente era responsável pela gestão de 

produtos e P&D. em 2012, a Toyota anunciou uma série de iniciativas a médio/longo 

                                                
10 Toyota. A Toyota no Mundo. 2021. Disponível em: <https://www.toyota.pt/world-of-toyota/toyota-no-

mundo/toyota-in-the-world.json> 
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prazo, que formavam o Toyota New Global Architecture (TNGA). O ponto principal do 

TNGA é a criação de uma arquitetura base para diferentes modelos de carros, de modo 

que uma mesma estrutura possa ser usada em modelos distintos e que, em complemento 

às denominações dos vice-presidentes, configurou uma tentativa de reduzir custos e 

aumentar a autonomia dos engenheiros e equipes regionais para adaptar os modelos 

conforme as especificidades locais.  

 

Gráfico 2 Vendas por região 

Elaborado pela autora; Fonte: Toyota11 (2021). 

Desde 2013, a empresa organizou seus principais mercados em duas unidades de 

negócios. A unidade 1 diz respeito aos mercados de países desenvolvidos: Japão, 

América do Norte e Europa; a unidade 2 se refere aos mercados de países em 

desenvolvimento: Ásia (incluindo a China) e Américas do Sul e Central. Além das duas 

grandes unidades, a Toyota estabeleceu a Lexus – sua marca de veículos de luxo – como 

uma unidade de negócios à parte; bem como separou uma unidade central responsável 

pelo desenvolvimento de peças e componentes da estrutura compartilhada do TNGA, a 

serem distribuídos nas outras unidades. 

 

                                                
11Toyota. Sales, Production, and Export Results.  Disponível em: 

<https://global.toyota/en/company/profile/production-sales-figures/>  

https://global.toyota/en/company/profile/production-sales-figures/
https://global.toyota/en/company/profile/production-sales-figures/
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Figura 2 Unidades de Mercado 

 

Elaborado pela autora. Fonte: Toyota, 2013. 
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3. O MERCADO DE MOBILIDADE 

 

“The time is now: Are you a Metalsmith or a Gridmaster?” 

(KPMG, 2018) 

 

A pergunta acima é título de um relatório da KPMG – uma das maiores redes de 

consultoria empresarial do mundo – divulgado em 2018, que continha uma pesquisa 

sobre conectividade, serviços e produtos digitais na indústria automobilística, com o 

argumento de que era o momento das grandes montadoras escolherem entre ser “apenas 

metal mecânicas" ou assumir protagonismo no “ecossistema da mobilidade do futuro” 

(KPMG,  2018, p. 2, tradução da autora). A pesquisa seguiu a linha dos estudos que 

vinham sendo divulgados pela consultora, bem como outras organizações e veículos de 

imprensa especializados, em que o futuro das fabricantes de automóveis passou a girar 

em torno de formas alternativas de locomoção, conectividade e prestação de serviços 

em detrimento da venda de produtos; resultando na diversificação dos portfólios e na 

exigência de mudanças nos modelos de negócios. 

Muitos desses especialistas defendem que o setor automotivo passa por uma 

“quarta revolução industrial”: a entrada de novos atores no mercado, como as empresas 

de alta tecnologia com maior capacidade de rapidez e flexibilidade, as startups, e a 

mudança na relação consumidor/produto, com apelo por tecnologias menos poluentes e 

o uso crescente de aplicativos de mobilidade ou aluguel de carros (Redação AB, 2019).  

Carros que possuem sistema operacional como os de smartphones desenvolvidos 

pela General Motors em parceria com a Google (Mognon, 2019). Em Xangai, a Didi 

começou a operar uma frota com carros autônomos, o que reduz quase à completa 

nulidade a ação de condutores nas corridas (Rossi, 2019). Com a pressão pela redução 

no uso de combustíveis poluentes, as grandes montadoras de automóveis se 

empenharam numa corrida pela liderança na fabricação de carros elétricos, como é o 

plano anunciado pela Volkswagen para daqui a dois anos (Época, 2019). Montadoras 

investem cada vez mais em startups, de maneira a acompanhar o ritmo acelerado das 

empresas de alta tecnologia (Época, 2019b). 

Desde a revolução industrial no final do século XVIII, com o advento da 

máquina a vapor na manufatura, três outras rupturas tecnológicas são consideradas 

como marcadoras de mudanças paradigmáticas: a utilização da energia elétrica e a 
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produção em massa do século dezenove; os avanços da internet e da computação nos 

anos 70; e, ainda em debate, a chamada indústria 4.0 (Deloitte, 2018). 

O termo foi utilizado pela primeira vez no trabalho de um grupo de pesquisa, em 

uma lista de recomendações ao governo alemão, publicado em 2013 e coordenado pelo 

Prof. Dr. Siegfried Dais. O mesmo ainda não é consenso entre especialistas. Para Cruz 

(2019), o título de “revolução 4.0” é apenas o rótulo de um processo que já estava em 

curso, uma vez que é grande a dificuldade de se determinar o tempo das mudanças 

tecnológicas. Independente da denominação, o que se observa é o avanço da robotização 

e integração dentro e fora das fábricas (Cruz, 2019) a partir de quatro fatores principais: 

a inteligência artificial, tecnologia cognitiva e internet das coisas (IoT), automação e big 

data analytics - um sistema de armazenamento e compartilhamento de dados (Henning, 

2013). A principal premissa dessas características é a maior interação entre humanos e 

não-humanos, em uma espécie de ecossistema que une o “material e o digital” (Deloitte, 

2018; Automotive Business, 2019). A mudança dentro das fábricas gera mudanças nos 

produtos, que se alinha a mudanças também nas formas de comercialização, altera as 

qualificações necessárias para o trabalho e a localização da produção (Cruz, 2019).  

Mesmo os Salões de Automóveis, as grandes feiras especializadas que reúnem 

fabricantes/intermediários/consumidores em diversas cidades do mundo, ilustram o 

movimento. Os salões de Paris, Frankfurt, Detroit e São Paulo foram esvaziados em 

2019, com algumas das maiores fabricantes como Toyota, Fiat e Nissan, optando por 

apresentar seus novos produtos em feiras de tecnologia (Ribeiro, 2019). Tais mudanças 

são o pano de fundo da pergunta feita pela KPMG: as montadoras serão provedoras de 

matéria-prima para modelos mais sofisticados e digitalizados, vendidos por empresas de 

outro setor? Ou irão se transformar e remodelar seus portfólios, com a oferta não apenas 

de veículos como também de plataformas de mobilidade? (KPMG, 2018, p. 2) Grandes 

marcas de automóveis clamam por já não vender apenas carros (Bretas, 2019), 

reforçando o que disse o presidente da ANFAVEA (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores), Luiz Carlos Moraes, em entrevista à revista 

IstoÉ:  

Eu até brinco que a indústria automobilística não vai apenas 

produzir carros. Será prestadora de serviços de mobilidade. Isso 
implica uma mudança radical do modelo de negócio — o que já 

está acontecendo. (...) Os produtos vão mudar, vai mudar o 

sistema de produção, de vendas, tudo. A indústria não pode 
fazer isso sozinha. Vai precisar de parcerias com outras áreas, 
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outras empresas, de outros setores (MORAES, apud Baldocchi 

e Motta, 2019). 

Um dos resultados iniciais da pesquisa exploratória foi justamente a constatação 

de que, tanto a Toyota quanto fontes jornalísticas – e, então, outros atores de mercado 

via esse tipo de material – reproduzem esse discurso de ‘automotivo vs mobilidade’ para 

estabelecer ou mesmo defender uma disrupção no mercado. Assim, tornou-se relevante 

uma breve explanação sobre o conceito de mobilidade via uma perspectiva sociológica, 

de forma que, ao debruçar-se sobre os dados, seja possível entender as nuances no 

discurso do nativo, no caso da presente pesquisa, a empresa.  

A mobilidade é tema de pesquisa em diferentes áreas, da engenharia às ciências 

sociais. É um fenômeno muito analisado sob a ótica técnica, mas que também constitui 

um problema de ordem social, com práticas e rotinas diárias envolvendo relações 

observáveis, tanto nas questões simbólicas - como estilo de vida (Götz e Ohnmacht, 

2011) – quanto em interações mais complexas, como os sistemas de trânsito (Götz e 

Ohnmacht, 2011; Büsher et. Al, 2011) ou mesmo debates referentes à ordem capitalista 

como um todo (Urry, 2011). 

Para Urry (2011), o mundo moderno possui um acúmulo de movimento que 

acompanha o acúmulo de capital, sistemas interdependentes que permitem a circulação 

constante e diversificada. O autor defende que o movimento, mais especificamente “the 

freedom of movement” (Urry, 2011, p.23, grifo da autora) compõe a ideologia 

neoliberal a partir da promessa de formas de consumo que surgem com as múltiplas 

formas de circulação12 de pessoas, objetos e até mesmo ideias.  

Essa noção do movimento como parte de um sistema é importante porque traz a 

problemática das desigualdades, inerentes ao sistema capitalista, ao debate sobre formas 

de transporte. Isso porque, mesmo que os meios de transporte mecanizados tenham se 

tornado mais acessíveis economicamente – de uma forma mais geral com os transportes 

coletivos – seus custos são divididos de maneira desigual, pois “não é a classe média, 

por exemplo, quem vive lado a lado com os vapores cancerígenos emitidos pelo diesel 

                                                
12 Urry (2011) identifica cinco dessas formas: o movimento corpóreo, que diz respeito à circulação de 

pessoas de um lugar ao outro; o transporte de objetos, incluindo o de matérias-primas, comida e água; o 

movimento imaginativo, proporcionado por imagens de lugares e pessoas, a partir de reconstrução 

visual/midiática; o movimento virtual, que em tempo real transcende distâncias geográficas e sociais, 

formando e reformando comunidades à distância; e a circulação comunicativa de pessoa-a-pessoa, via 

mensagens, cartões, textos e etc. 
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em motores usados por caminhões e muitos ônibus em vias urbanas” (Divall, 2011, p. 

305, tradução da autora).  

Para Divall (2011), os critérios de preço ou de utilidade puramente funcional, 

conforme as teorias econômicas, não devem ser os únicos fatores a serem considerados 

ao analisarmos as maneiras como nos movemos, individualmente e coletivamente, uma 

vez que essas maneiras refletem questões culturais dos contextos em que estamos 

inseridos, configurando padrões e utilizando tecnologias que são moldadas por escolhas 

feitas no passado, de forma que é preciso analisar as narrativas em torno dessas escolhas 

de maneira crítica. O autor defende que os estudos de mobilidade devem reconstituir a 

história tecnocultural do fenômeno, para que não se reproduzam mitos sobre as escolhas 

tomadas no passado que informam as ações de hoje. 

    A relação entre os aparatos tecnológicos e os fatores culturais é, argumenta 

Divall (2011), observável por repetidas vezes na história, em que uma mesma 

tecnologia é defendida ou rechaçada com argumentos semelhantes. A questão dos 

veículos elétricos traz um exemplo de como as narrativas construídas sobre escolhas do 

passado podem fomentar a disseminação de “mitos” ao invés da história (Divall, p. 308, 

tradução da autora), mitos esses que alimentam argumentos para escolhas do presente 

e/ou futuro de mercados, como o de automóveis, ou mesmo das políticas públicas, como 

as de mobilidade urbana.  

As seções a seguir tem como objetivo a análise de como a Toyota tem se 

inserido e/ou construído essa “nova mobilidade” a partir da oferta de três 

produtos/serviços característicos dessa dita ruptura: a Mobilidade enquanto Serviço 

(MaaS) e a gestão de dados, os Veículos Elétricos (EVs) e Autônomos (AVs). A 

primeira parte aborda os EVs, em articulação com o modelo de análise estabelecido por 

Freyssenet (2013), que discute a escolha do motor de combustão interna (ICEs) no 

século XIX em paralelo com o ressurgimento do mercado de veículos elétricos, 

estabelecendo condições para generalização dessas tecnologias. O modelo que o autor 

formula é interessante pois demonstra como os aparatos tecnológicos por si só não são 

suficientes para a ruptura do setor, sendo necessários fatores de ordem social e política. 

Apesar do trabalho de Freyssenet (2013) ter focado na questão dos elétricos, propõe-se 

que as mesmas condições sejam analisadas em relação aos serviços de mobilidade 
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(MaaS) e os veículos elétricos (AVs). Assim, os tópicos subsequentes apresentam esse 

esforço. 

3.1 Os veículos elétricos e a “segunda revolução automotiva” 

 

Os carros elétricos são protagonistas das campanhas da “nova era da 

mobilidade” (Venditti, 2020), compondo discursos de grandes empresas assim como de 

autoridades políticas das nações mais ricas, como os Estados Unidos (Shepardson e 

Mason, 2021) e Japão (Davis, 2020). Tais discursos defendem os motores elétricos ou 

híbridos como progresso rumo a um futuro mais “ecologicamente sustentável”, com 

componentes menos poluentes nas cidades. A principal armadilha nesse argumento está 

na ideia de os veículos elétricos resultarem do avanço da tecnologia quando, na verdade, 

essa forma de propulsão já estava disponível no final do século XIX, quando os meios 

de transporte movidos por petróleo – e todas as consequentes ações que se seguiram 

disso - foram escolhidos (Urry, 2011, p. 4, grifo da autora). Mas, se os motores 

elétricos não são uma inovação recente, quais são os fatores que os colocam como parte 

de uma possível disrupção do setor automotivo?  

A resposta vem justamente dos critérios de fizeram dos veículos de combustão 

interna os vencedores da disputa anterior. Freyssenet (2013) analisou o contexto do 

início do século XXI em paralelo com a literatura histórica do advento do automóvel e 

argumenta que a história dessa indústria traz quatro fatores equivalentes na construção 

do mercado de veículos elétricos como uma possível “segunda revolução 

automobilística” (p. 2, tradução da autora): uma crise do sistema vigente, a 

efervescência de alternativas vindas de outros setores, a coalizão de diferentes atores e 

as decisões macroeconômicas.  

 O primeiro ponto, segundo o autor, é a necessidade de se responder a uma crise 

do sistema vigente. Durante o século XIX, o principal meio de transporte eram os 

veículos puxados por animais: do desenvolvimento urbano e industrial às forças 

militares, as principais regiões (Estados Unidos e Europa) eram movidas por cavalos 

(Freyssenet, 2013). Ao final do século, as cidades e estradas já não comportavam o 

aumento expressivo do tráfego e as consequências do mesmo. Estábulos, áreas de 

estacionamento, poluição, disseminação de doenças e aumento de acidentes fatais eram 

problemas do sistema e precisavam de uma solução. Os esforços da época não 
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superaram o descompasso de produtividade entre a indústria e esse tipo de locomoção, 

que consumia tempo em um contexto que urgia o transporte rápido e de grandes 

quantidades de mercadorias (Tarr, 1969 apud Freyssenet, 2013), além de exigir grandes 

áreas de plantio para alimentação dos animais em uma disputa de terras com as 

plantações para subsistência humana.  

 No início do século XXI, algumas das características que contribuíram para a 

escolha do carro à combustão como solução para esses problemas transformaram-no em 

seu exato oposto: da liberdade e autonomia para os congestionamentos, da agilidade 

para a perda de tempo no trânsito, das conexões sociais e exploração de novos espaços 

para a fragmentação de comunidades (Freyssenet, 2013, p. 3). As crises de petróleo e o 

aumento nos preços dos barris nas últimas décadas abalaram a principal vantagem de 

seu uso como combustível principal, não apenas dos automóveis mas das sociedades 

high-carbon como um todo: desde os anos 70 nenhuma grande reserva foi descoberta, 

causando  um descompasso com a produção industrial acelerada nos países mais 

desenvolvidos, o que motivou guerras pela exploração de petróleo em países do Oriente 

Médio; as flutuações no preço fizeram com que a diferença entre o final dos anos 90 e a 

primeira década dos anos 2000 fosse de mais de US$ 100 por barril; com a crise 

financeira de 2008 e o colapso de grandes empresas, o sistema passou a ser sinônimo de 

insegurança energética (Urry, 2011).  

O segundo ponto de equivalência que Freyssenet (2013) estabelece entre a 

substituição dos veículos movidos a cavalo pelos automóveis a combustão, e a 

substituição dos motores a combustão pelos motores elétricos é a adaptação de 

invenções desenvolvidas por outros setores. O autor aponta que durante o século XIX 

houve muitas tentativas de desenvolvimento de carros, com motores movidos por uma 

variedade de combustíveis, que poderiam não ter alcançado nenhum sucesso se não 

fossem as inovações tecnológicas advindas de outros setores que permitiram a 

superação de obstáculos que os protótipos de automóveis enfrentavam, como “a 

miniaturização da caldeira, a produção de combustíveis líquidos ou gasosos mais 

adequados, a descoberta da eletricidade, a invenção de baterias, a invenção do 

rolamento de esferas, a corrente de tração, a caixa de câmbio, o pneu etc.” (Mballa, 

1998 apud  Freyssenet, 2013). Para o autor, o número de startups envolvidas no 

desenvolvimento de peças e modelos elétricos, e as transferências de tecnologia entre 

setores sugerem um movimento semelhante.   
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Nesse estágio do mercado o “futuro não é dado, e nesta arena várias fontes de 

energia e vários tipos de motorização estão em competição, resultando em uma 

diversidade de cenários possíveis” (Freyssenet, 2010 apud Freyssenet, 2013, p. 7, 

tradução da autora). O debate sobre alternativas aos motores a combustão interna têm 

sido estruturado em três dimensões: as mudanças incrementais, focando a diminuição 

do impacto ambiental e da dependência do petróleo com fontes menos poluentes, como 

o bioetanol ou células de hidrogênio, e a combinação com fontes alternativas, nos 

veículos híbridos (HEV) em que a bateria elétrica é recarregada por energia cinética, ou 

seja, conforme a rodagem do veículo via combustão; ou a disrupção mais radical, com 

veículos movidos totalmente a bateria (BEV), os híbridos com plug-in, que combinam 

combustão interna e eletricidade (PHEV) com baterias movidas a lithium e os veículos 

fuel-cell (FCEVs), em que a energia é gerada por células de hidrogênio (Motavalli, 

2021); ou por novas relações com os veículos, como nos aluguéis e compartilhamento 

em detrimento da compra.  

Essa multiplicidade de opções presente tanto na escolha do carro movido por 

petróleo, quanto na busca atual por uma alternativa a ele, se relaciona com o terceiro 

ponto elencado por Freyssenet (2013) enquanto paralelo entre o final do século XIX e o 

início do século XXI: a coalizão entre atores para definição de qual alternativa 

prevalecerá. Antes, assim como agora, se fez necessária a coalizão de uma 

multiplicidade de atores interessados: desenvolvedores, fabricantes de automóveis, 

fornecedores, autoridades políticas, organizações públicas (como as forças armadas), 

mídia, organizações internacionais, fornecedores dos combustíveis, etc (Boyer e 

Freyssenet, 2017). 

Primeiro, foram necessários empreendedores interessados em vender os produtos 

para que passassem de invenções para inovações, ao passo que os engenheiros que 

criaram o primeiro modelo de combustão interna, Gottlieb Daimler e Karl Benz, não 

foram os mesmos a fabricá-los para obtenção de lucros: foram os franceses Panhard e 

Peugeot, que até aquele momento eram - respectivamente - dos ramos de veículos-a-

cavalos e moinhos de café, bicicletas e ferramentas  (Idem). Quais foram, então, os 

fatores fundamentais para o investimento nessa alternativa? Para Freyssenet (2013, p. 9, 

tradução da autora), foram as características comerciais do petróleo, uma vez que 

“naquele momento, o petróleo era a única fonte de energia fácil de se estocar, 
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relativamente compacta, com transporte e distribuição disponíveis de imediato e a um 

preço aceitável”.  

 As redes de distribuição de petróleo existentes naquele período necessitavam de 

mudanças incrementais, enquanto o estabelecimento das redes elétricas em escala 

nacional demandaram investimentos tão intensos que só foram plenamente concluídos 

sessenta anos depois (Freyssenet, 2013), fazendo com que os riscos de se optar pelo 

sistema de transporte movido a óleo fossem menores em comparação aos riscos dos 

motores elétricos, inclusive para os governos, como no caso das forças armadas da 

Europa, em que as motores de combustão interna propiciaram o uso de veículos 

autônomos de longo alcance (Mon, 2004 apud Freyssenet, 2013).  

No contexto atual, a infraestrutura elétrica já existe, mesmo nos países em 

desenvolvimento, com fontes variadas, como a energia eólica e energia solar, que são 

fontes mais baratas, descentralizadas e passíveis de se produzir em qualquer região 

(Freyssenet, 2011). Entretanto, as incertezas ainda são muitas e, segundo Sierzchula et. 

al (2014), existem algumas barreiras para o investimento das grandes fabricantes de 

automóveis nesses tipos de tecnologias: (a) o custo do desenvolvimento de alta 

tecnologia é muito caro, e as transferências ou capturas dessas tecnologias muito 

frequentes, o que torna mais vantajoso adquirir patentes e dispositivos já criados por 

outras empresas e/ou setores; (b) a comparação de preço e performance entre os 

veículos elétricos e os automóveis de combustão interna torna os primeiros menos 

atraentes aos consumidores, independente da configuração sócio-demográfica do 

mercado, tendo em vista que os veículos elétricos possuem alcance menor, necessitando 

de abastecimento com mais frequência, além do tempo de recarga também ser maior em 

comparação com o abastecimento dos tanques de combustão interna, há também (c) o 

fato de a principal vantagem da aquisição dos veículos elétricos ser a baixa emissão de 

poluentes, que não é passível de impacto nos preços de aquisição dos automóveis, 

tornando esses modelos mais caros de se comprar, mesmo com o argumento de 

economia a longo prazo, o que foge aos interesses de lucro da indústria.   

Nesse sentido, um quarto e último fator é apresentado por Freyssenet (2013) 

como fundamental para a generalização dos veículos elétricos como solução de 

transporte na crise dos motores a combustão: as decisões macroeconômicas, as 

políticas públicas de adoção dessa solução. Um exemplo é investimento de US $2.4 
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bilhões13 do Departamento de Energia dos Estados Unidos, distribuídos em 48 projetos 

de redução de custos da fabricação de baterias para veículos elétricos, em 2009, com o 

intuito de diminuir em 50% os custos de produção de baterias. 

 O quadro abaixo reúne os países que, segundo a IEA (2021) adotaram medidas 

de banimento dos veículos de combustão interna, por leis ou projeto de leis, até 2050. 

As políticas se dão pelas metas de vendas de veículos com zero-emissão de poluentes 

(ZEV) que inclui os híbridos com plug-in e os veículos movidos a biocombustíveis, 

veículos totalmente elétricos e pelas metas de emissão-zero, macropolíticas que 

ultrapassaram a esfera dos veículos14. 

 

Tabela 1 Metas de EVs por país 

Metas: 100% ZEV 100%  BEV Emissão Zero 

2025 Noruega   

2030 Dinamarca, Irlanda, 

Islândia, Israel, Países 

Baixos, Escócia, 

Singapura, Eslovênia, 

Suécia, 

Reino Unido  

2035 Cabo Verde, Reino 

Unido 

China, Japão  

2040 França, Canadá, 

Portugal, Espanha, 

 

2045 Suécia 

2050 Costa Rica, Alemanha  Canadá, Chile União Europeia, 

Fiji, Coréia do Sul, Nova 

Zelândia, Noruega, Reino Unido 

Fonte: Adaptado de IEA (2021) 

                                                
13 Desses, US $1.5 bi foram concedidos para o desenvolvimento de baterias e componentes; US $500 mil 

para fabricação de tecnologias específicas a veículos e motores; e US $400mil para a aquisição de 

veículos híbridos com plug-in para testes de performance, treinamento de trabalhadores para a transição 

ao sistema elétrico e a instalação de estruturas de recarga (Department of Energy/USA, 2009). 

 
14 Para detalhamento das políticas adotadas, ver: IEA. Global EV Outlook 2021. International Energy 

Agency, Paris, 2021. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021>  

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
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O trabalho de Sierzchula et. al (2014) analisou 30 países para determinar a 

relação entre os incentivos financeiros e outros fatores sócio-econômicos na adoção ou 

não dos veículos elétricos nesses mercados. Os resultados da pesquisa indicaram que os 

incentivos em relação à aquisição dos veículos junto à provisão de estrutura foram os 

principais fatores de escolha desses modelos, pelos consumidores, com peso maior que 

outros aspectos - como as especificidades técnicas dos automóveis ou mesmo a 

configuração sociodemográfica desses consumidores (renda, escolaridade, 

ambientalismo, etc).  

Pelos resultados, há uma tendência de os incentivos de registro e compra 

superarem os de circulação, por exemplo: o impacto de políticas de subsídios que 

diminuam o valor do veículo ou das taxas de documentação é positivamente maior na 

escolha que as políticas que penalizam a emissão de veículos de combustão interna. Isso 

porque, conforme citado anteriormente, os custos da emissão de gases poluentes a longo 

prazo não é quantificável no preço dos produtos, o que prejudica o cálculo racional 

desses consumidores por falta de informações, além de impossibilitar que as fabricantes 

cobrem os consumidores pelos benefícios em termos de saúde (Sierzchula et. al, 2014). 

Outro fator com grande peso na adoção por parte dos consumidores foi a infraestrutura, 

já que é necessário aumento de grids de abastecimentos desses veículos, que possuem 

um alcance menor e precisam ser recarregados com mais frequência. Os autores 

argumentam que esses dois fatores “se complementam” e são determinantes para a 

formação dos mercados iniciais de carros elétricos, ressaltando a dependência de 

políticas públicas nesse sentido (Sierzchula et. al, 2014, p. 192).  

Todas essas questões dificultam uma análise muito precisa do processo em 

curso. A multiplicidade de opções e a formação ainda não muito clara das redes de 

atores na definição de qual modelo será generalizado - ou não - geram dúvidas acerca 

do impacto que os veículos podem realmente causar no setor automotivo. Não cabe ao 

presente trabalho estabelecer previsões, mas defende-se a relevância de estudar esses 

movimentos uma vez que, como já demonstrado por Freyssenet (2013), a história desse 

mercado apresenta condicionantes que se repetem em períodos distintos.  

E é nesse sentido que Boyer e Freyssenet (2017) argumentam que mesmo as 

incertezas e o ritmo de generalização dos veículos elétricos apresentam equivalência 

com a adoção do carro movido a petróleo no século XX. Os autores ressaltam que os 
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carros só substituíram completamente os veículos movidos a cavalo em meados do 

século XX, no pós-guerra, e apenas nos países industrializados, quando e onde as 

pessoas podiam adquiri-lo.  

Um segundo ponto de ressalva é quanto a eficiência do petróleo enquanto 

combustível. Em termos de engenharia, foram precisos anos de investimento não apenas 

na indústria automotiva como na indústria do petróleo para que uma gasolina refinada o 

suficiente pudesse ser utilizada nos motores, reduzindo problemas como ruídos, o que 

fez o motor a combustão interna coexistir com outros tipos de motores nas grandes 

cidades, pelo menos até os anos 30 (Boyer e Freyssenet, 2017).  

Semelhante, mesmo com o investimento das grandes fabricantes, o mercado de 

elétricos cresce a um ritmo considerado lento. Em 2021, apenas um em 250 veículos 

rodando nas estradas possui motor elétrico, o que configura menos de 5% do mercado 

global e, mesmo crescendo cerca de 50% ao ano, a expectativa é que em 2040 os 

veículos elétricos configurem apenas um terço do mercado total de carros e metade dos 

veículos novos (CB Insights, 2021).  

Quanto à alternativa escolhida, o tipo de motor (BEV, HEV, HPEV, etc), 

Freyssenet (2011) sugere três cenários: o da diversidade, o da progressão e o da ruptura. 

No cenário da diversidade, países e regiões priorizam fontes energéticas diferentes, 

escolhendo o incentivo ao tipo de motor que vá de encontro com suas reservas 

energéticas ou as relações que possuem com os fornecedores do combustível escolhido 

(Idem). O autor aponta cinco grupos de países conforme a escolha dessas alternativas 

(Quadro 3), e argumenta que - ainda que esse tipo de cenário faça sentido e esteja em 

curso, para as fabricantes multinacionais essa adaptação regional torna custoso o 

investimento em múltiplas formas de motor para manterem-se em todos os principais 

mercados. 
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Quadro 3 Países x fontes energéticas 

Gás natural Biocombustível Híbridos  

com plug-in 

Elétricos (BEV) Gasolina e Diesel 

Rússia Brasil Estados Unidos Europa, Japão, 

Coréia do Sul, 

China 

Oriente Médio 

Elaborado pela autora, Fonte: Freyssenet (2011) 

Entretanto, desde que o modelo proposto por Freyssenet (2011) foi apresentado, 

alguns eventos impactaram a indústria: como o Dieselgate, nome dado pela imprensa 

internacional para o escândalo das fraudes nos dispositivos medidores de emissão de 

poluentes em mais de 11 milhões de veículos comercializados pela Volkswagen de 2009 

a 2015 e acabou revelando outras montadoras envolvidas em esquemas semelhantes 

como a Bosch, a Mercedes, a Fiat (FCA), a Suzuki e a Renault-Nissan (AutoEsporte, 

2017); e os Programas de redução da circulação de veículos ICE, conforme a Tabela 1, 

impuseram às grandes fabricantes o investimento em tipos diferentes de motores ao 

mesmo tempo, transformando o cenário de diversidade não apenas entre países, mas 

dentro dos países e das montadoras (Boyer e Freyssenet, 2017).  

Essa pressão acelerou os processos que compunham o cenário de progressão 

proposto por Freyssenet (2011). A ideia de progressão vem da adoção linear dos países 

e montadoras, partindo dos veículos por combustão interna, passando pelos 

biocombustíveis, os híbridos, os híbridos com plug-in, os veículos movidos totalmente a 

bateria, até chegar nos motores de bateria fuel-cell (células de hidrogênio), sendo a 

última a tecnologia que é de fato uma inovação contemporânea (Freyssenet, 2011). Mas, 

como apontado pelos eventos supracitados e as flutuações dos preços do petróleo, as 

pressões externas tornam improvável que as fabricantes adotem esse tipo de progressão 

(Freyssenet, 2011; Boyer e Freyssenet, 2017).  

O cenário de ruptura significaria a adoção direta de veículos elétricos. Alguns 

argumentos a favor desse cenário incluem o interesse de grandes nações em diminuir 

sua dependência de petróleo por questões geopolíticas o que as tornam mais suscetíveis 

a investir em infraestrutura e subsídios financeiros para generalização desses veículos 

(Freyssenet, 2011); e a entrada de novos atores focados na produção de modelos ou 

componentes exclusivamente para veículos elétricos, como as startups que possuem alta 
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captação de recursos, conforme o Quadro 4, que mudam a dinâmica de competição no 

mercado, impulsionando as fabricantes tradicionais a estabelecer parcerias ou investir 

internamente para o desenvolvimento de veículos passíveis de serem comercializados 

em massa.  

Quadro 4 Dez maiores startups de veículos elétricos 

 

Startup País de origem Captação de recursos 

 (em dólares) 

Tesla  Estados Unidos $ 16 bilhões 

Rivian Estados Unidos $ 8.2 bilhões 

Nio China $ 3.5 bilhões 

WM Motors China $ 2.7 bilhões 

Nikola Motors Estados Unidos $ 2.5 bilhões 

Xiaopeng Motos China $ 2.2 bilhões 

Faraday Future China $ 2 bilhões 

Lucid Motors Estados Unidos $ 1.1 bilhões 

Sila Nanotechnologies Estados Unidos $ 875 milhões 

Proterra Estados Unidos $ 681.8 milhões 

Elaborado pela autora, Fonte: EnergyStartups (2021) 

As consequências para cada cenário diferem não apenas em termos econômicos, 

como também geográficos e sociológicos: no primeiro cenário, cada fabricante atua em 

seu nicho regional; no segundo cenário, apenas as fabricantes mais poderosas podem 

resistir; no terceiro, os desafiantes e as empresas inovadoras podem engajar numa 

“segunda revolução automotiva” (Freyssenet, 2011, p. 310, grifo da autora). A seção a 

seguir traz um resgate de como a Toyota tem se posicionado nessas disputas. 

Híbridos ou Elétricos: a disputa da Toyota 

 

A Toyota foi uma das primeiras montadoras a desenvolver um veículo híbrido. 

Desde seu lançamento em 1997, o Toyota Prius mantém-se como carro chefe da marca 
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nas estratégias de veículos com maior eficiência energética. O modelo é resultado de um 

projeto interno da montadora, denominado G2115 em referência ao século XXI, 

implementado em 1993 e que consistia nas estratégias de P&D para o desenvolvimento 

de novas tecnologias a serem utilizadas a médio e longo prazo. Um dos alvos principais 

era a melhora da “performance” energética em 1.5, tendo esse número aumentado para 

2.0 por uma decisão top-down do vice-presidente executivo, Akihiro Wada (Toyota, 

2017). O G21 foi aprovado e o desenvolvimento de um protótipo de veículo requerido 

para exposição no Tokyo Motor Show - um salão de exposições - e a escolha do híbrido 

foi justificada por “oferecer a possibilidade de dobrar a eficiência energética” (Idem).  

Em 1997 o Prius foi lançado como o primeiro automóvel híbrido a ser fabricado 

em massa, sob o slogan de “Just-in-time for the 21st century” (Toyota, 2017), um apelo 

que é muito frequente nas campanhas de marketing que imputam um caráter 

progressista a esse tipo de tecnologia, ainda que o primeiro veículo híbrido date de 

1901, criado pelo fundador da Porsche, Ferdinand Porsche, em Paris.  

Em 2009, sob as metas do TNGA, o programa que condensa as iniciativas de 

desenvolvimento de produtos da empresa, a Toyota anunciou um teste de veículos 

híbridos com plug-in, com a venda de 500 unidades a donos de frotas. O modelo 

ofertado era uma adaptação do Prius, com a bateria movida a lithium-ion que podia ser 

recarregada com energia doméstica convencional (Toyota, 2009). A princípio, a oferta 

do Prius HEV e PHEV priorizou os mercados da Unidade 1 (Japão, Europa, América do 

Norte) e a China. 

No Japão, a Toyota alcançou no ano fiscal de 2009 a venda de 12 milhões de 

carros, incluindo mini vans e veículos usados. Excluindo essas duas condições, apenas 3 

milhões de carros de passeio haviam sido vendidos. A estratégia adotada para o país 

passou a ser o foco nos híbridos (Toyota, 2010). As políticas locais tinham impacto 

direto no investimento, pois a indústria japonesa recebia incentivos no uso de novas 

formas de energia, como o programa do governo japonês que oferecia auxílio financeiro 

na troca de modelos antigos e mais poluentes por modelos novos (Jama, 2009). O caso 

específico do Japão foi citado no relatório da empresa (Toyota, 2010), mas esse tipo de 

programa, conhecido como "res-sucateamento", foi implementado em outros países e é 

apenas um exemplo de política pública para questões de eficiência energética e combate 

                                                
15 Ver: <https://global.toyota/en/prius20th/evolution/concept/ > 

https://global.toyota/en/prius20th/evolution/concept/
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às mudanças climáticas. Os Estados Unidos,  no mesmo ano, também implementaram 

um programa de subsídios, o CARS (Car Allowance Rebate System), cujo modelo mais 

vendido foi o Toyota Corolla (USA, 2009). O mesmo no mercado europeu, com França, 

Espanha, Alemanha, Reino Unido e Irlanda que também implementaram programas de 

troca em 2009.  

No ano fiscal de 2010, os anúncios eram da expansão do portfólio de veículos 

híbridos nos países em desenvolvimento, com o modelo Camry híbrido, produzido e 

vendido na China (Toyota, 2010). Naquele ano, o governo chinês havia implementado 

um programa de subsídios para compra de veículos compactos nas áreas rurais, o que 

aumentou as vendas domésticas em 46% e elevou o país ao posto de maior mercado 

automotivo do mundo, ultrapassando os Estados Unidos (Reuters, 2010). Em junho de 

2010, a China executou um programa piloto para o incentivo de veículos híbridos e 

elétricos em cinco cidades do país16, como teste para o programa New Energy Vehicle 

(NEV), que entrou em vigor em 2018 e estabeleceu como meta que 12% dos carros de 

passeio no país fossem ZEVs (o que inclui HEVs, PHEVs, BEVs e FCEVs) (ICCT, 

2018).  

Ainda em 2010, a Toyota anunciou uma parceria com a Tesla Motors para o 

desenvolvimento de veículos elétricos, parceria que foi defendida pelo presidente da 

empresa, Akio Toyoda, em seu discurso de abertura do relatório corporativo, mais uma 

vez construindo a imagem dos veículos elétricos como parte de um “futuro” mais 

sustentável: “Na primavera de 2010, durante visita aos Estados Unidos, eu tive a 

oportunidade de fazer um test drive de um dos veículos elétricos da Tesla Motors, uma 

experiência que eu só posso descrever como sentir os ventos do futuro” (Toyoda, 2010, 

p. 2, tradução da autora). No mesmo ano a Toyota comprou US $50milhões em ações 

da Tesla (G1, 2010). Além da Tesla, a Toyota também fez negócios com outras 

empresas para a produção de baterias e componentes.  

Para a atuação no mercado chinês, após implementação do NEV, a montadora 

firmou uma parceria com a chinesa Contemporary Amperex Technology Co., Limited 

(CATL), anunciada em 2019 (Toyota, 2019d). A CATL é a maior fabricante de baterias 

e sistemas elétricos para veículos no mundo, fornecendo para grande parte das maiores 

                                                
16 A política oferecia subsídios financeiros para os habitantes de Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Hefei e 

Changchun. Os valores eram de 50,000 yuan para a compra de modelos híbridos com plug-in (PHEV) e 

60,000 yuan para os modelos totalmente elétricos (BEV) (Reuters, 2010). 
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montadoras, inclusive a Tesla Motors (Zhang et. al, 2020). Além da provisão de 

baterias, o acordo inclui projetos de descarte e reuso (Toyota, 2019d). Também 

pensando no mercado chinês, no ano seguinte, a Toyota e a BYD Company Ltd. (BYD) 

assinaram um acordo para a criação de uma joint venture (50/50), sob o nome de BYD 

Toyota Ev Technology Co., Ltd. (BTET), atuante no design e desenvolvimento de 

veículos elétricos (BEVs), suas plataformas e componentes (Toyota, 2020b).   

Em 2019, a Toyota Motor e a japonesa Panasonic tornaram pública a conclusão 

de uma integração contratual para a criação de uma joint venture, sem revelar 

exatamente o produto ou serviço a ser desenvolvido (Toyota, 2019c). Apenas no ano 

seguinte as empresas lançaram a Prime Planet Energy & Solutions, Inc.17, uma empresa 

de pesquisa e desenvolvimento de baterias movidas a lithium-ion, a princípio, podendo 

estender o portfólio futuramente (Toyota, 2020). Outra fornecedora parceira da Toyota é 

a, também japonesa, GS Yuasa Corporation (Toyota, 2019b). A Gs Yuasa é a fabricante 

das baterias de lithium-ion utilizadas no modelo híbrido Harrier, lançado em 2020 (Gs 

Yuasa, 2020). Nesse sentido, a empresa investe em pesquisas para redução dos custos 

de baterias e outros componentes de veículos totalmente elétricos, mas mantém o foco 

no lançamento dos modelos híbridos (Murphy, 2020). Seus representantes costumam 

discursar que a Toyota “continua líder na eletrificação que começou com o pioneiro 

modelo Prius” (Carter apud Toyota, 2021b), mas em comparação com outras grandes 

fabricantes, a Toyota apresentou metas mais lentas de eletrificação completa dos 

modelos, ao passo em que alguns especialistas e jornalistas do setor dizem já se tratar de 

um ‘atraso’ na competição desse mercado (Murphy, 2020; Morris, 2021; Félix, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Com propriedade de 51% para a Toyota Motor Corporation e 49% para a Panasonic Corporation 

(Toyota, 2020). 
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Figura 3 OEMs x EVs 

 

Fonte: Adaptado de IEA (2021) 

 

 A Toyota defende os híbridos como a melhor solução a ser adotada pelo setor, 

mas seus argumentos variaram conforme o contexto. Por um lado, a montadora afirma 

que, segundo pesquisa interna, os veículos PHEV são tão benéficos ao meio ambiente 

quanto aos BEVs, e com custos são mais baixos tanto na compra quanto na manutenção 

(Toyota, 2021b). Para Murphy, a defesa da empresa tem a ver com a atuação da mesma 

nas regiões em desenvolvimento, onde  

(...) com o acesso à energia e a confiabilidade do fornecimento 

sendo um problema para milhões, os carros híbridos 
provavelmente terão muito mais relevância nas próximas 

décadas nesses países, deixando a Toyota bem posicionada 

(Murphy, 2020, tradução da autora).  

Por outro lado, diante das pressões de governos e mercados mais defensores dos 

BEVs, como Estados Unidos e Japão, a montadora passou da defesa dos híbridos para a 

crítica direta aos elétricos (Morris, 2021). Como apresentado por Freyssenet (2013) e 

Boyer e Freyssenet (2017), as disputas em torno de qual tipo de motor será generalizado 

enquanto substituição aos motores ICEs envolve articulações, muitas vezes entre 

concorrentes de um mesmo mercado, em razão de um interesse em comum, ainda que 

pontualmente. A postura da Toyota ao insistir na oferta de HEV e PHEV, em 
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descompasso com a tendência do mercado em aumentar a oferta de BEV (IEA, 2021), 

gerou conflitos com diferentes atores.  

Um desses atores é o governo japonês. O presidente da Toyota Motor, Akio 

Toyoda, questionou as políticas do Japão para impulsionar a adoção dos veículos BEVs. 

Em 2020, ao discursar em uma reunião da Associação de Fabricantes de Automóveis do 

Japão (JAMA), do qual é presidente, Toyoda disse que o debate sobre veículos elétricos 

é “exagerado” e que a generalização acelerada desse tipo de veículo seria insustentável 

no país (Toyoda apud Nery, 2020).  O Japão, conforme apresentado anteriormente na 

Tabela 1, tem como meta que os veículos novos ofertados no país sejam elétricos 

(ZEVs) até 2035. A política não interfere na venda de HEVs e PHEVs, mas ainda assim 

foi criticada por Akio Toyoda, que questionou o impacto dos BEVs no meio ambiente 

ao apontar que as principais fontes de energia elétrica do Japão são o carvão e o gás 

natural (Nery, 2020). O presidente da Toyota também usou possíveis impactos no 

mercado de trabalho do setor, que é menor na produção de BEVs, como argumento 

contrário à adoção radical de veículos totalmente elétricos (Morris, 2020).  

Outro conflito político acerca dos posicionamentos da montadora deu-se nos 

Estados Unidos que, cabe-se ressaltar, é o maior mercado da Toyota. Em 2019, a Toyota 

e outras grandes montadoras, como a Fiat Chrysler e a General Motors, apoiaram um 

processo do então presidente Donald Trump contra o estado da Califórnia, em vias de 

travar as políticas de redução da emissão de poluentes (Beggin, 2021). A política 

baseava-se no “Clean Air Act”, uma lei instaurada nos anos 70, que autorizava o estado 

a impor medidas mais restritivas que as adotadas pelo governo federal. Um grupo de 

fabricantes18, autodenominado “Coalition for Sustainable Automotive Regulation”, 

apoiou o processo de Trump com o argumento de ser necessária uma política nacional 

integrada (Beggin, 2021). Após a eleição de Joe Biden, que defendeu a revogação do 

processo de Trump, as montadoras voltaram atrás e o grupo passou a apoiar o presidente 

recém-eleito na questão (Idem).  

Dois anos depois, em 2021, a Toyota recebeu críticas após a divulgação de 

doações de campanha que a empresa fez a legisladores do Partido Republicano que 

votaram contra a certificação eleitoral do Presidente Joe Biden nas eleições de 2020 

                                                
18 Além da Toyota, da Fiat Chrysler e da General Motors, o grupo incluía: Stellantis NV, Subaru, 

Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi e o National Automobile Dealers Association (Beggin, 2021). 
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(BBC, 2021b). A princípio, a Toyota defendeu as doações, mas voltou atrás ao afirmar 

estar “comprometida em defender a democracia” (Toyota, 2021). No mesmo mês de 

divulgação das doações, julho de 2021, uma matéria do New York Times afirmou que 

executivos da empresa encontraram-se com membros do congresso norte-americano na 

tentativa de fazer lobby contra políticas de restrição aos ICEs no país (Tabuchi, 2021).  

A mesma postura crítica à eletrificação acelerada foi adotada na Índia. Shekar 

Viswanathan, diretor da Toyota Kirloskar Motor, joint-venture da empresa no país, 

afirmou que os planos do governo indiano de eletrificar 100% da frota de veículos no 

país são impraticáveis (The Hindu, 2017). Para o diretor, se houver a demanda dos 

consumidores pelos veículos totalmente elétricos, a aceleração acontecerá em termos 

comerciais mas, se o governo impor taxas para que ocorra a adoção dos BEVs, os 

veículos híbridos serão penalizados (Idem).  

Ao assumir a defesa dos híbridos (HEV e PHEVs) e dos fuel-cell, em menor 

escala, como alternativas ideais nas disputas dos tipos de veículos de elétricos, a Toyota 

também entrou em conflito com um importante ator desse mercado: a Tesla Motors. Em 

2016, dois anos após a conclusão da parceria entre ambas (2010-2014), a Toyota abriu 

mão de suas ações da Tesla, que correspondiam a 3% da empresa (Morris, 2021). Para 

Akita (apud McFarlane, 2017), analista do mercado de automóveis, quando as empresas 

firmaram a parceria em 2010, a Toyota era vista como a pioneira na produção em massa 

dos híbridos e, em 2016, os papéis já haviam sido reorganizados e a Tesla era a líder do 

mercado de elétricos, enquanto a Toyota tornou-se uma ‘seguidora’ da tendência. A 

parceria firmada um mês antes da abertura de capital da Tesla era parte de um contexto 

distinto e, seis anos depois, a Tesla não era apenas uma desenvolvedora para testes de 

baterias e componentes, mas uma competidora das montadoras líderes de mercado 

(Chao, apud McFarlane, 2017). Em 2020, Akio Toyoda (apud Crothers, 2020) afirmou 

que, apesar da Tesla ter capitalização maior que as maiores montadoras japonesas 

juntas, ela não é uma “empresa real”. O presidente da Toyota usou um ‘restaurante’ 

como metáfora ao dizer que 
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A Tesla é como um chef que afirma que sua receita se tornará o 

padrão mundial, mas a Toyota tem uma cozinha de verdade e 
um chef de verdade e estamos criando uma culinária de 

verdade para clientes muito exigentes (Toyoda apud Crothers, 

2020). 

 

 A fala de Toyoda foi proferida em uma teleconferência um ano após a Tesla ter 

ultrapassado a Toyota no posto de montadora com maior valor de mercado pela 

primeira vez (Estadão, 2020). Em 1º de julho de 2019, a Tesla encerrou o dia com alta 

de 3,7% e, além de ultrapassar a Toyota, seu valor de mercado era maior que três vezes 

os da Ford e da General Motors juntas: US $207bilhões (Idem). Em outubro de 2021, a 

Tesla ultrapassou o valor de US$1 trilhão de valor de mercado, uma diferença muito 

significativa para a Toyota, que ocupa o segundo lugar valendo US$239 bilhões 

(Statista, 2021).  

 Se de um lado a Toyota criticou os BEVs e defendeu os híbridos e veículos fuel-

cell, do outro, Elon Musk (CEO da Tesla Motors) afirma que o sucesso dos FCEVs é 

“simplesmente impossível” (Musk apud D’Allegro, 2019). Os motores fuel-cell geram 

energia a partir da reação química do oxigênio circulante em contato com células de 

hidrogênio armazenadas e são abastecidos em postos de recarga (D’Allegro, 2019). Nos 

Estados Unidos, em 2019, a Toyota lançou o modelo Mirai, fuel-cell, para competir 

diretamente com os veículos BEVs da Tesla, mas as vendas ficaram em 1.502 unidades 

(Crothers, 2020). Com os híbridos com plug-in (69.718 unidades vendidas) e híbridos 

(92.525 unidades vendidas), a Toyota perdeu o posto de ‘opção verde’ do mercado 

norte-americano para Tesla, que vendeu 370 mil carros elétricos no ano (Idem).  
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3.2 Veículos autônomos  

 

No geral, a Toyota usa “automatizado” para descrever funções 
do veículo que são performadas com pouco ou nenhum 

controle direto de humanos. Nós usamos o termo “autônomo” 

para descrever apenas aqueles veículos em que o sistema 
automatizado pode executar a dinâmica de direção em tempo 

integral (TME, [s.d], p. 7, tradução da autora).  

 

Os veículos totalmente autônomos, isto é, capazes de circular sem nenhuma ação 

humana, ainda existem apenas enquanto protótipos, mas alguns modelos de carros 

produzidos em massa já possuem certos dispositivos e sistemas automatizados que, com 

frequência, têm níveis de automação definidos segundo ao padrão internacional19 da 

SAE (2018), que  varia entre os níveis 0 e 5 e se baseia em “quem” faz “o quê” e 

“quando” durante as atividades de direção.  

Nos primeiros três níveis, a direção ainda é humana, exigindo completa 

supervisão, mesmo que haja algumas funções autônomas: no nível 0 o ser humano 

exerce todas as atividades e o veículo pode possuir automatização nos freios ou 

monitores de pontos cegos; no nível 1, o veículo age como assistente ao motorista 

humano, como na função de cruise control, em que um sistema automatizado armazena 

o histórico de velocidade e estabelece um padrão, permitindo o controle do veículo 

sobre a aceleração, sendo necessária a ação humana para as funções de freio e direção; 

no nível 2,  o motorista humano ainda monitora as atividades, mas o sistema permite 

que o veículo conduza, podendo exercer a função de cruise control e mudanças de 

faixas ao mesmo tempo. Nos níveis 3, 4 e 5 o motorista humano não dirige: no nível 3, 

o sistema pode conduzir e monitorar o ambiente sob determinadas condições, mas o 

motorista humano deve estar preparado para retomar o controle do veículo quando o 

sistema autônomo indicar; no nível 4, o sistema é capaz de conduzir, monitorar e não 

necessita de intervenção humana, mas fica restrito a condições do ambiente; no nível 5 

o sistema opera todas as atividades sob quaisquer circunstâncias que um motorista 

humano é capaz de operar (SAE, 2018). Ainda que não existam veículos totalmente 

autônomos, o debate de automatização inclui sistemas e componentes dos níveis mais 

baixos. Portanto, a presente seção foca nos movimentos e relações que têm construído 

esse debate. 

                                                
19 Sigla para “Society of Automotive Engineers”. Em português: Sociedade dos Engenheiros 

Automotivos.  
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Assim como os motores elétricos, os veículos autônomos não são uma invenção 

recente. Na década de 1930, nos Estados Unidos, alguns automóveis chamados de 

“carros fantasmas” circulavam sem motoristas dentro, sendo controlados por ondas de 

rádio à distância, parte de um espetáculo apresentado a multidões por várias cidades do 

país (LaFrance, 2016). Além do apelo de ver um automóvel andar, parar e fazer curvas 

sem nenhuma pessoa dentro, as exibições incitavam a ideia de que os veículos 

comandados por operadores técnicos eram mais seguros (Grande, 2018) em um 

contexto de muitos acidentes fatais no trânsito (Loomis, 2015). No início do século XX, 

os legisladores ainda debatiam como regular os automóveis, as cidades ainda 

implementavam seus sinais de trânsito, os motoristas não possuíam treinamentos e havia 

a adaptação de pedestres e animais (Loomis, 2015), tendo em vista que os veículos 

puxados a cavalo ainda eram muito utilizados e coexistiam com os automóveis nas ruas 

(Boyer e Freyssenet, 2017). O número grande de acidentes fatais gerou passeatas e 

questionamentos sobre o quão perigoso seria estabelecer os automóveis como principal 

meio de transporte (LaFrance, 2016; Loomis, 2015).  

 Um século depois, a segurança nas estradas ainda é o fator mais utilizado nos 

debates sobre carros mais autônomos, quer seja por instituições públicas (USA, 2014; 

Japão, 2020; UK, 2015), consultoras (Fard e Brugeman, 2019) ou montadoras (Toyota, 

2020c). Conforme apresentado por Freyssenet (2013), na crise dos veículos puxados por 

animais e na crise dos veículos com motores a combustão interna, alguns fatores se 

repetem: poluição, tráfego intenso nas áreas urbanas, os espaços de estacionamento, e os 

acidentes fatais. Se os veículos elétricos são apresentados como solução para a crise 

essencialmente em termos de emissão de poluentes, os veículos autônomos do século 

XXI são posicionados nesse debate primordialmente nas dimensões da segurança e da 

gestão do trânsito (Fard e Brugeman, 2019).  No aspecto da segurança, o argumento é 

de que os dispositivos automatizados possuem maior capacidade de evitar acidentes, 

conforme aumento do nível de automação nos mecanismos de freios, aceleração e 

monitoramento, por exemplo; na gestão do trânsito, a ideia é de que a integração entre 

os veículos e sistemas de trânsito informatizados possa diminuir os congestionamentos, 

monitorar a velocidade e outras operações nas estradas, fornecer informações para os 

bancos de data e etc (USA, 2014). Nesse sentido, as decisões macroeconômicas são 

condicionantes desse mercado (Anexo I). 
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Em termos de tecnologia, a direção autônoma depende de sete elementos 

oriundos da integração entre sistemas variados: ‘localização e mapeamento’, para 

determinar onde e como é o ambiente em que o veículo se encontra a partir de mapas 

precisos e atualizados; ‘percepção’ para combinar as informações do sistema de 

localização e mapeamento com o sistema de dados do veículo, como câmeras, radares, 

sensores e etc, de forma que seja possível definir a relação do veículo com o ambiente 

em que se encontra, como na interação com pessoas e objetos em movimento; 

‘previsão’ para gerar hipóteses de cenários, como a determinação de comportamento 

e/ou deslocamento de pedestres ou veículos ao redor; ‘planejamento’ para apontar quais 

os cursos de ação mais seguros; ‘controle’ para executar o plano mais adequado; 

‘coordenação’ para a comunicação entre veículos e entre infraestruturas rodoviárias; e 

por fim, a External Human Machine Interaction (e-HMI), com ferramentas de 

comunicação entre humanos e veículos no trânsito (Toyota, 2020c). Esses sistemas são 

formados a partir de Inteligência Artificial (AI); câmeras e sensores muito avançados, 

computação e etc (Fard e Brugeman, 2019). 

 De encontro ao segundo fator condicionante de ruptura no setor automotivo 

proposto por Freyssenet (2013), os avanços tecnológicos dos veículos automatizados 

são resultados das soluções tecnológicas de outros setores, visto que foi expansão das 

redes wireless e outras tecnologias da comunicação que possibilitaram a conexão entre 

veículos (V2V) e dos veículos com todas as estruturas ao seu redor (V2X)20 (Fard e 

Brugeman, 2019).  

Por exemplo, o primeiro veículo com nível 4 de automação na escala da SAE - o 

mais alto já produzido - foi lançado pela Waymo, em 2017 (Idem). A Waymo é uma 

startup de veículos autônomos subsidiária da Alphabet Inc, que também é dona da 

Google. O modelo de 2017 foi um SUV, para serviço de táxi, lançado para testes na 

cidade de Phoenix, nos Estados Unidos (Presse, 2017). Em 2021, a empresa iniciou o 

teste do serviço de táxi com carro autônomo em São Francisco, disponível para 

consumidores cadastrados, e com motorista para caso de emergência (G1, 2021). Apesar 

do serviço ainda ser ofertado em áreas limitadas, tanto em Phoenix quanto em São 

Francisco, a empresa anunciou a arrecadação de US$ 2.5 bilhões, em 2021, para 

investimentos na tecnologia (Jin e  Mehta, 2021). Assim como no caso dos elétricos, a 

                                                
20 V2X é a sigla para o termo em inglês “vehicle-to-everything” que significa a conexão entre os veículos 

e pessoas, infraestruturas, aparelhos, bancos de dados, etc.  
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ascensão de startups no ramo de autônomos também foi seguida de parcerias e 

aquisições por parte das maiores montadoras de automóveis.  

Em 2017, a Ford Motors investiu US$1bilhão, durante cinco anos, na startup de 

inteligência artificial Argo Ai; bem como estabeleceu parcerias com empresas de 

deliverys para o desenvolvimento de AVS, como a Domino’s Pizza e o Walmart (Cb 

Insights, 2020). Em 2019, a Volkswagen anunciou uma joint-venture com a Ford, a 

partir do investimento conjunto de US$ 7 bilhões na Argo AI. Já a General Motors, 

comprou a Cruise Automation, em 2016, mesmo ano em que investiu US$ 500 milhões 

na Lyft (Cb Insight, 2020). O Grupo PSA anunciou sua parceria com a nuTonomy, uma 

startup de sistemas para veículos autônomos que é oriunda do MIT - Massachusetts 

Institute of Technology (Idem). Esses são alguns exemplos das coalizões que têm se 

formado no desenvolvimento de AVs. Mas, em comparação aos elétricos, as políticas 

públicas têm peso ainda maior nos AVs. Acidentes fatais em testes de veículos 

autônomos,o adiamento de metas anunciadas pelas empresas do setor e o estágio inicial 

das medidas regulatórias tornam o mercado ainda mais instável e gera dúvidas quanto à 

possibilidade de adoção generalizada das tecnologias (Fard e Brugeman, 2019).  

Autônomos na Toyota 

 

 Segundo a Toyota (2020c), os primeiros mecanismos de automação dos seus 

veículos foram desenvolvidos na década de 90, sob a estrutura do  Integrated Safety 

Management Concept, que consistia na pesquisa e desenvolvimento de ferramentas para 

a diminuição dos riscos de acidentes, incluindo: guias e assistentes de bordo, para o 

auxílio ao estacionar o veículo; dispositivos de luz e assistentes de freio para evitar 

colisões; sistemas de air-bag para a redução do impacto em acidentes; alertas e 

notificações de acidentes a um centro de controle e etc. Desde 2015, pesquisa e o 

desenvolvimento das tecnologias de direção autônoma da Toyota são desenvolvidas a 

partir do Mobility Teammate Concept (MTC), uma espécie de ‘filosofia corporativa’ da 

empresa para orientar as estratégias de interação/integração entre “os humanos e 

veículos” (Toyota, 2020c, p. 6) que se dão em duas dimensões: o Chauffeur e o 

Guardião.  

O Chauffeur: mede a capacidade do veículo de assumir a responsabilidade pela 

direção, sem necessidade de ação humana em algumas ou todas as tarefas. Se a 
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independência de intervenção for baixa, pode ser necessário o monitoramento do 

ambiente ao redor por parte de humanos (nível 2 da escala SAE). Se a independência for 

maior, o motorista humano atua como reserva (nível 3 da escala SAE). Se for o nível 

mais alto de independência, o motorista humano não precisa exercer nenhuma atividade 

(SAE níveis 4 e 5) (TME, [s.d]). 

O Guardião: mede o nível de assistência e proteção do sistema de direção 

autônoma ao motorista humano em situações de risco, seja por erro do motorista dos 

veículos, dos outros motoristas, ou condições das estradas. Quanto maior o nível do 

Guardião, maior o número de travas de segurança. Por exemplo: os sistemas Lane 

Departure Alert (LDA) e  Automatic Emergency Braking (AEB) auxiliam na prevenção 

de alguns acidentes, enquanto nos nível mais alto o Guardião será capaz de evitar 

qualquer acidente, independente de qualquer conduta do motorista humano (TME, [s.d], 

p. 9, tradução da autora). A empresa esclarece que os o sistema Guardião ainda está 

nos estágios iniciais e os níveis mais altos são projeções para o desenvolvimento futuro 

da tecnologia (Idem). 

Todos esses elementos são condicionados pela disponibilidade e atualização de 

muitos tipos diferentes de dispositivos, dentre sensores, algoritmos, câmeras, radares, 

computadores, nuvens, comunicadores, simuladores e outros (TME, [s.d], p.15). Nesse 

sentido, assim como no caso dos veículos elétricos, a Toyota estabeleceu uma série de 

parcerias para o desenvolvimento de veículos autônomos e componentes.  

Parcerias e investimentos 

 

 O Toyota Research Institute (TRI) é uma subsidiária da Toyota Motor North 

America, com sede em Los Altos/Califórnia, fundada em 2015. O TRI coordena 

projetos em parcerias com instituições americanas de ensino e pesquisa. Com o 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), a Toyota criou o CSAIL-Toyota Joint 

Research Center, um centro de pesquisa conjunta para o desenvolvimento de 

tecnologias de direção autônoma.  No laboratório SAIL, da Universidade de Stanford, o 

TRI participa de pesquisas sobre interações humanos-computadores e humanos-robôs, 

com foco no desenvolvimento de algoritmos e dados. Em colaboração com a 

Universidade de Michigan, o TRI possui uma instalação para pesquisas de robótica, 

direção segura, direção autônoma e mobilidade indoor (Toyota, 2020c). 
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Já o Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC), é um centro de 

pesquisas integradas com universidades, hospitais e órgãos públicos para elaboração de 

projetos de segurança no trânsito (Idem). Para os testes e certificações de qualidade dos 

veículos, a Toyota integra o The Automated Vehicle Safety Consortium ™ (AVSC), um 

programa da SAE Industry Technologies Consortia (SAE ITC®), na construção de 

orientações, princípios e padrões para informar toda a indústria no avanço dos sistemas 

de condução automatizados, nível 4 e 5 da escala SAE (Toyota, 2020c). O quadro 

abaixo elenca as empresas de tecnologia autônoma nas quais a Toyota possui 

investimentos:   

Quadro 5 Investimentos em tecnologias de direção autônoma 

Empresa Atuação/Produto 

Apex.AI  Apex.OS, um software de robótica do sistema Robot 

Operating System (ROS); Apex.Autonomy, uma série de 

softwares para customização por desenvolvedores de 

sistemas autônomos 

Blackmore Frequency-Modulated Continuous-Wave (FMCW) 

LiDAR: sensores e software de análise de dados 

Boxbot Software de delivery, para logística automatizada 

Connected Signals Infraestrutura para a análise de dados de trânsito em 

tempo real 

Elementary Robotics  Robôs assistentes para ambientes domésticos e/ou de 

trabalho 

Embodied Robôs domésticos 

Intuition Robotics Plataforma de Inteligência Artificial 

Joby Aviation  Aeronaves elétricas de pequeno porte  

May Mobility Veículos autônomos para viagens curtas 

Metawave Comunicação Wireless e Inteligência artificial 

Nauto  Plataformas de inteligência artificial para veículos 

Parallel Domain Software de simulação 3D 
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Perceptive Automata Sistema de percepção autônoma  

Realtime Robotics  Processador para sistemas robóticos de análise de dados 

em tempo real 

Sea Machines Robotics  Sistema de controle e percepção autônoma para veículos 

marinhos 

SLAMcore Simultaneous Localization and Mapping (SLAM): 

desenvolve mapas de localização  

Third Wave Automation Sistemas autônomos para logística  

Fonte: Toyota, 2020c. 

 

O principal “teste” da Toyota em relação aos veículos autônomos aconteceu em 

2021, nas Olimpíadas de Tóquio. O veículo era o e-Palette, um mini-ônibus disponível 

em três tamanhos, apresentado ao público pela primeira vez na CES (Consumer 

Technology Association) - maior feira de tecnologia do mundo - em 2018 (Auto Papo, 

2018). O veículo foi resultado de uma parceria entre a Toyota e mais cinco empresas: a 

Amazon, a Didi Chuxing Technology, a Pizza Hut, a Mazda e a Uber (Idem). 

Originalmente, a função do modelo era prover o de transporte mercadorias e a oferta de 

MaaS de forma autônoma, de maneira que, conforme o avanço da tecnologia, as 

empresas de delivery, entrega e transporte por aplicativo pudessem reduzir os custos das 

operações pela não dependência de motoristas. O teste do e-Palette nas Olimpíadas 

resultou em um acidente, quando o veículo não identificou um atleta que atravessava a 

faixa de pedestres, que teve cortes e ferimentos leves, mas ficou impossibilitado de 

competir no evento (BBC, 2021).  

3.3  “Access over ownership”: Mobilidade enquanto Serviço (MaaS) 

 

Além dos veículos elétricos e autônomos, a presente pesquisa sugere que a oferta 

de Mobilidade enquanto Serviço (MaaS) também preenche as condições que Freyssenet 

(2013) aponta para compor uma “segunda revolução industrial”. Em um primeiro 

momento pode-se supor que os serviços de mobilidade como o aluguel ou carsharing 

rivalizem com a venda de veículos elétricos ou mesmo os autônomos. Entretanto, no 

decorrer desta seção, serão discutidos alguns pontos que contradizem essa perspectiva e 

indicam que essa diversificação do portfólio torna complementares tais ofertas e 
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acrescentam ao debate de Freyssenet (2013) a MaaS enquanto co-protagonista da 

ruptura em curso.  

A primeira condição é a crise do sistema atual. Enquanto o carro elétrico é 

defendido como solução para os problemas de emissão de poluentes dos veículos a 

combustão, a MaaS vai de encontro, primordialmente, a questão do trânsito nas cidades: 

na metade do século XX, 30% da população mundial vivia nas áreas urbanas, a previsão 

para 2050 é de que essa porcentagem chegue a 66% (ONU, 2014). A pauta de repensar 

os centros urbanos tornou-se presente nos fóruns, nos congressos e outros espaços de 

debate e construção de políticas internacionais, compondo metas e promessas de países 

em todo o globo com a urgência de reorganizar os espaços nas cidades, as formas de 

transporte e de consumo (ONU, 2014; Deloitte, 2017).  

Outro ponto de crise é a adesão precoce de consumidores a essas novas formas 

de transporte. No caso do carsharing, o compartilhamento de veículos via serviços de 

aluguel, o número de usuários globalmente era de 350 mil em 2006, 5 milhões em 2014 

e previsão de 23 milhões em 2024 (Deloitte, 2017, p. 116). O transporte por aplicativos 

também é um demonstrativo dessa adesão, como no caso emblemático da Uber. A 

empresa entrou em operação em 2010, na cidade de São Francisco (EUA), no ano 

seguinte lançou-se internacionalmente, em Paris. Em 2017 a empresa atuava em 70 

países, com 49 milhões de usuários ativos. Em 2019, esse número era de 119 milhões21.  

A segunda condição apresentada por Freyssenet (2013) é a efervescência de 

soluções advindas de outros setores. A Uber no transporte, a Netflix no 

entretenimento, o Airbnb na hotelaria e o Spotify na música são exemplos muito citados 

ao se falar de uma “subscription economy” (Stock, 2021) enquanto mega tendência, 

com o consumo via contratação temporária de serviços em detrimento da compra de um 

produto, a partir de plataformas digitais, um embate entre uso versus posse. Com a 

pressão dos governos e organizações por novas alternativas de mobilidade e a 

popularização de empresas como a Uber, começou a se desenhar o debate público 

quanto às mudanças na relação dos consumidores com os automóveis (Alan, 2021). 

Além das opções de aluguel de automóveis, individuais ou compartilhados, a MaaS 

                                                
21 Com a pandemia de covid-19, o uso de transporte por aplicativos caiu até atingir 55 milhões no 

segundo trimestre de 2020. Voltou a crescer e terminou 2020 com 93 milhões de usuários ativos. Ver: 

SALAS, Erick Burgueño. Monthly number of Uber's active users worldwide from 2017 to 2020, by 

quarter (in millions). Statista, 2021. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/833743/us-users-

ride-sharing-services/>   

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/1898/erick-burgueno-salas
https://www.statista.com/statistics/833743/us-users-ride-sharing-services/
https://www.statista.com/statistics/833743/us-users-ride-sharing-services/
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enquadra outras formas de se locomover, como os serviços de bicicletas, patinetes e 

veículos alternativos, módulos de integração entre transportes públicos e privados e etc.  

Ainda que o conceito de “Mobilidade enquanto Serviço” seja relativamente 

recente, com maior difusão do termo a partir de uma experiência desenvolvida na 

Suécia em 2014 (Sochor, 2016), o núcleo da idéia tem ligação direta com a criação dos 

mercados eletrônicos na década de 80. Isso porque os mercados eletrônicos foram 

criados com a finalidade de juntar as operações típicas de mercados (mecanismos de 

oferta, demanda, e preço) com intermediação de dispositivos e aplicações do comércio 

eletrônico, reunindo em um espaço - um marketplace - quaisquer compradores e 

vendedores que sigam as regras estabelecidas para a participação nesse espaço (Tschanz 

e Zimmermann, 2016). Essa ferramenta de comunicação, organização e coordenação em 

forma de serviços digitais é a premissa da MaaS.  

Em meados dos anos 90, Tschanz e Zimmermann (1996) apresentaram o projeto 

de um “intelligent information assistant22”, plataforma que prestaria serviços de 

transporte e turismo, com as seguintes funcionalidades: indicação de formas e 

combinações de transporte entre um ponto de partida e ponto de chegada; indicações 

baseadas em preferências pessoais dos usuários; gestão dos dados providos pelos 

usuários; reserva e agendamento de serviços e produtos variados; flexibilidade para 

mudanças nos percursos; informações e sugestões sobre os produtos e serviços de 

interesse. Essas características são basilares das plataformas de mobilidade populares, 

como a Uber (2009) e o BlablaCar (2006).  

As startups de alta tecnologia, do ramo do entretenimento e comércio eletrônico, 

são colocadas como as grandes desafiantes do ramo. Segundo Holland-Letz et. al. 

(2019), essas empresas, junto aos investidores de risco e as private-equity (fundos de 

investimento não-listados na bolsa), são responsáveis por mais de 90% dos 

investimentos em mobilidade, tendo seu valor de mercado aumentado 

significativamente na última década. Os investidores apostam nas inovações de 

mobilidade e na direção autônoma como o ‘futuro’ do transporte (Bailo et.al., 2018). 

 

 

 

 

                                                
22 Em tradução livre: assistente inteligente. 
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Gráfico 3 Valor das Startups de mobilidade 

 

Fonte: Adaptado de Holland-Letz et. al., 201923. 

 

Com o peso cada vez maior das tecnologias digitais em termos de valor 

agregado, as empresas tradicionais do setor automotivo precisam não apenas fortalecer 

seus próprios institutos de pesquisa e desenvolvimento, como também estabelecer 

conexões com as empresas líderes de outros segmentos, o que se relaciona com a 

terceira condição apresentada por Freyssenet (2013): a coalizão entre os atores. Gao 

et.al. (2016) argumentam que para assegurar uma posição forte nos mercados de 

autônomos, elétricos e de serviços de mobilidade, as empresas precisarão investir cerca 

de US$ 70 bilhões até 2030, o que torna improvável que as OEMs o façam sem 

estabelecer parcerias e aquisições estratégicas para manter-se à frente da concorrência.   

O contraste entre os mercados de automóveis e o de smartphones é ilustrativo da 

diferença entre os modelos de negócios das incumbentes: enquanto as firmas líderes do 

setor automotivo mantiveram-se praticamente as mesmas nos últimos quinze anos, com 

apenas duas novas empresas, no mercado de aparelhos celulares foram dez novas líderes 

no mesmo período (CB Insights, 2016). Com a sobreposição das pressões que já lhes 

eram características, como a redução de preços e eficiência energética, as montadoras 

passaram a ter que atuar em nichos de mercado ainda mais variados, de forma a manter-

                                                
23 O valor da Waymo em 2010 não foi divulgado. 
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se competitivas. Por se tratar de um fenômeno em seus primeiros estágios, as grandes 

OEMs do setor têm testado as novas formas de negócios, implementado mudanças nas 

cadeias de suprimentos, de logística, reparos e etc., em vias de estabelecer aqueles que 

se mostrarem mais lucrativos e estáveis a longo prazo (Bailo et.al., 2018).  

Essas plataformas funcionam fundamentalmente via smartphones, e demandam 

infraestrutura específica, por exemplo: o acesso desses aparelhos smartphones às redes 

de internet 3G/4G/5G; níveis altos de conectividade; segurança; informação em tempo 

real sobre opções de transporte; sistemas de pagamento sem dinheiro (Deloitte, 2017). 

Como já demonstraram os primeiros projetos de MaaS, tal estrutura demanda a 

articulação de atores variados, como os fabricantes de veículos, a gestão pública, as 

plataformas de pagamento, os desenvolvedores de alta tecnologia, dentre outros.  

A Toyota provê um exemplo dessa articulação. Em 2014, estabeleceu na cidade 

de Grenoble, na França, um teste de serviço de carsharing (carro compartilhado) com 

duração de três anos. O projeto oferecia a articulação de transportes multimodais e 

menos poluentes, na tentativa de diminuir os engarrafamentos na região  (Toyota, 2014). 

Os modelos ofertados eram o i-Road e o Coms, veículos elétricos e ultra-compactos, 

disponíveis para aluguel em uma dos 27 postos de recarga. O experimento era uma 

parceria entre cinco partes: a Toyota Motor Corporation; os governos da cidade de 

Grenoble e da região metropolitana Grenoble-Alpes; o grupo francês EDF, a maior 

empresa de energia elétrica no mundo e sua subsidiária Sodetrel, que desenvolve 

infraestrutura e serviços de mobilidade para empresas e órgãos públicos; e a Cité Lib, 

uma cooperativa local de serviços e carsharing, parte do “Citiz network” uma rede de 

cooperativas de carsharing na França.  

O quarto fator condicionante para a generalização das alternativas diz respeito às 

decisões macroeconômicas (Freyssenet, 2013). Haja vista a obrigatoriedade dessa 

estrutura para o funcionamento da MaaS, os governos - em especial os municipais - não 

apenas favoreceram a difusão das plataformas como também são atores fundamentais na 

existência da mesma. Quer sejam como reguladores, articuladores e/ou investidores das 

iniciativas, as cidades são um fator-chave e, de acordo com especialistas, substituirão 

macro-regiões e países como segmento mais importante na entrega de serviços pelo 

setor automotivo (Gao et.al., 2016). A comercialização da mobilidade enquanto serviço 

inclui uma delimitação mais específica dos mercados, sendo esses circunscritos às 
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particularidades das cidades, variando de acordo com a densidade populacional e o 

desenvolvimento econômico, que impactam diretamente as preferências dos 

consumidores, as políticas regulatórias e o preço de novos modelos (Idem). 

Em metrópoles como Londres, por exemplo, a posse de carros 

já é um fardo para muitas pessoas, devido às taxas de 

congestionamento, a falta de áreas de estacionamento, os 
engarrafamentos, etc. (...) O tipo de cidade será o principal 

indicador de mercado, ao invés da tradicional perspectiva 

regional, no mercado de mobilidade. Até 2030, o mercado de 

carros de Nova Iorque terá mais em comum com o mercado de 
Xangai que o do Kansas (Gao et.al., 2016, p. 9, tradução da 
autora)  

Em 2014 uma iniciativa triple-helix - isto é, por desenvolvimento conjunto entre 

academia, indústria e governo - chamada UbiGo foi posta em teste em Gotemburgo, na 

Suécia, e provia a integração de formas de transporte a partir de um aplicativo para 

smartphones: 

O serviço UbiGo tentava preencher a lacuna entre transporte 

público e privado ao assumir o papel de ator comercial, um 
“corretor dos trajetos diários” (...) unindo soluções de 

transportes já existentes, incluindo transporte público, táxis, 

compartilhamento de carros e bicicletas bem como aluguel de 
carros e oferecendo ao consumidor esse pacote via a inscrição 
em um serviço único (Sochor, 2016, tradução da autora).  

 

Em 2016, um projeto semelhante foi implementado em Helsinki, na Finlândia, 

com aplicativo chamado Whim, em que os usuários poderiam agendar e pagar viagens 

multimodais - combinando diferentes formas de transporte. Ambas as iniciativas foram 

reconhecidas em fóruns internacionais e fomentaram o desenvolvimento de projetos 

semelhantes em outros países (Deloitte, 2017). Em 2015, a União Européia criou o 

“MaaS Alliance” 24, uma parceria público-privada para promover a cooperação entre 

iniciativas de mobilidade enquanto serviço no continente, com a estruturação de quatro 

grupos de trabalho: questões de legislação e regulação; governança e modelos de 

negócios; tecnologia e padronização; e análise das experiências dos usuários e impactos 

sociais.  

Outros países e regiões também investiram em iniciativas do tipo, como o 

prêmio de US$ 40 milhões do governo norte-americano a cidade de Columbus (USA, 

                                                
24 Ver: <https://maas-alliance.eu/ > 

https://maas-alliance.eu/
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2018) - que somou aos investimentos públicos e privados que a cidade já havia 

arrecadado - para o desenvolvimento de plataformas de integração de formas variadas 

do sistema de transporte na cidade. 

 MaaS na Toyota 

 

Para mostrar-se atuante, à medida que “a sociedade passa da forma tradicional 

de posse dos automóveis” (Tomoyama, 2019)  para outras formas de consumo, a Toyota 

Motor anunciou seu investimento na prestação de novos serviços, além de novos 

produtos, sob a tendência da Mobilidade enquanto Serviço (Mobility as a Service- 

MaaS). O planejamento da empresa foi montado em três diretivas que condensam as 

estratégias de MaaS e a conectividade: a construção de uma plataforma de mobilidade, 

MSPF (Mobility Service Platform), com a inserção de um data communication module - 

um banco de dados de bordo - que, ao contrário da tecnologia de aplicativos em 

aparelhos móveis, mantém a comunicação direta com o veículo a todo o momento de 

uso; a utilização de Big Data, um grande banco de dados que cria informações sobre os 

veículos e a direção dos passageiros, podendo ser utilizado tanto para serviços de 

trânsito no geral quanto para dispositivos automatizados de segurança dentro do próprio 

veículo; e a criação de novos serviços via parceria com outras empresas. A 

conectividade é o fator-chave na provisão desses serviços.  

 Em breve retorno aos mercados eletrônicos mencionados anteriormente, faz-se a 

seguinte pergunta: a qual setor especificamente pertence à Amazon? Comumente 

categorizada como empresa de tecnologia, a multinacional americana atua no e-

commerce, na logística, na computação em nuvem, nos serviços de streaming, na venda 

de produtos, etc. A diversificação de portfólios é uma estratégia comum a grupos de 

diversos setores, e mesmo a Toyota possui desde a produção de carros até a provisão de 

serviços financeiros. Entretanto, no caso dos marketplaces como a Amazon, as 

fronteiras entre os ramos de atuação são ainda mais ‘borradas’, colocando esses “nativos 

digitais não definidos ou restritos a outras indústrias enquanto outliers” (Atluri et. al., 

2017, p. 1, tradução da autora).  

 Quando se fala da adoção de tecnologias digitais características das empresas de 

alta tecnologia - como big data, nuvens, inteligência artificial e etc. - em outros setores, 

fala-se também da atuação em muitas frentes simultaneamente e quão aplicável isso é 
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para outras indústrias. Após pesquisa com 300 CEOs de 37 setores, Atluri et. al. (2017) 

defendem que já na próxima década a competição entre os grandes atores dos mercados 

não será entre os pares de um mesmo setor, mas entre os que conseguem atuar em 

diferentes modelos de negócios com e contra atores de setores variados. 

É o que os especialistas do setor chamam de ecossistema digital (Heineke et.al., 

2021), isto é, uma expansão do modelo de negócio dos marketplaces em que, ao invés 

de parcerias pontuais entre atores, há uma constelação maior e mais complexa de atores. 

O que une esses atores é o acesso aos dados produzidos e compartilhados nessa rede. 

Esses ecossistemas possuem um esquema centralizado nos clientes, com especificações 

individuais muito precisas nos produtos e serviços oferecidos, disponíveis a um só meio 

de acesso, sem que seja preciso sair desse ecossistema para adquirir bens de segmentos 

diferentes.  

Figura 4 Ecossistema dos serviços de mobilidade 

 

Fonte: Heineke et.al., 2021. 

No setor automotivo, esses ecossistemas devem funcionar em três dimensões: 

com mais acesso a consumidores de seus produtos principais, o carro no caso das 

montadoras; com a possibilidade de diversificar o portfólio e entrar em novos mercados, 

com o acesso mais fácil às novas tecnologias e plataformas compartilhadas; e os novos 

modelos de negócios, como novos serviços de aluguel de carros cobrados a partir de 

quilometragem ou licenças de uso por tempo determinado, em oposição à venda por 

unidade, configurando o que Bertoncello et.al. (2021, p. 2, grifo da autora) chama de 

“data monetization”.  
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A quantidade sem precedentes de dados gerados é o elemento que une todas as 

megatendências de mobilidade. Um estudo da McKinsey & Company (2016) apontou 

trinta casos de criação de valor a partir do uso de dados que, juntos, possuem o potencial 

de gerar entre US$450 e US$750 trilhões de dólares até 2030. Esse tipo de estatística 

não possui previsão determinística, mas auxilia na compreensão das possibilidades e 

tem implicações diretas em arrecadação de investimentos nos projetos, por exemplo, 

haja vista o caráter especulativo do mercado financeiro. A consultora agrupou as fontes 

de valor em três macrocategorias, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 6 Modelos de criação de valor 

 

Geração de receita Diminuição de custos Segurança 

Direta: venda de produtos, 

features ou serviços de dados 

aos consumidores 

Redução nos custos de P&D: 

coletar dados dos produtos para 

aprimorar os materiais e designs 

conforme o uso 

Reduzir o tempo de 

intervenção: 

Coleta e análise em 

tempo real de dados sobre 

segurança dos passageiros e 

proteção dos veículos. 

Propaganda sob medida: 

utilizar as informações geradas 

pelos veículos para ofertas 

específicas aos consumidores 

Custos de consumidores: 

analisar padrões do uso por 

consumidores para reduzir 

custos com reparos e 

desvalorização dos produtos 

 

Venda de dados: coletar, 

analisar e vender dados de Big 

Data a terceiros 

Satisfação dos consumidores: 

com a venda de produtos que 

melhor atendam as 

especificidades dos 

consumidores 

 

Adaptado de McKinsey & Company (2016). 

No relatório anual de 2010, a Toyota apresentou na seção special future um 

discurso de “reforçar os laços de confiança” (Toyota, 2010, p. 6-11, tradução da autora) 

que, dentre outras coisas, focava na mudança do modelo de negócios colocando as 

tecnologias da informação no centro da nova estrutura, conforme já citado na 

retrospectiva do capítulo anterior. A empresa defendeu que um “modelo evolucionário 
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de negócios” (Toyota, 2010, p.7, tradução da autora) funciona a partir da integração 

entre o hard power do veículo, com suas funções básicas de direção, e o soft power, a 

funcionalidade de estar conectado. Os sentidos são muito semelhantes aos termos 

hardware (a parte física, material, concreta) e software (mecanismos, aplicativos e/ou 

sistemas operacionais que fazem máquinas, como computadores, funcionarem). Além 

de serviços típicos de pós-venda, como a programação de reparos, e o aprimoramento 

de dispositivos de segurança - questão sensível à empresa naquele contexto, esse 

conexão permitiria uma ligação direta da empresa com os dados produzidos no veículo 

durante toda sua vida útil, sem o corte de vínculo que tradicionalmente acontece após a 

compra de um carro. 

  

Figura 5 Novo modelo de negócios 

 

Fonte: Toyota (2010) 

Um exemplo dessa conexão hard-soft power são os sistemas i-CrooP e T-

Connecet. O i-Croop é um sistema operacional que utiliza informações dos clientes para 

criar alternativas personalizadas que melhor atendam cada consumidor nos serviços pós-

venda. O T-Connect, previamente chamado de G-Book, é um sistema de informações de 

bordo de alguns modelos vendidos na China, que condensa dados de uso do veículo e 

conecta usuários e concessionárias para, por exemplo, determinar prováveis datas de 

manutenção de peças. O sistema aglomera informações muito precisas e é capaz, por 

exemplo, de apontar quais locais os veículos percorreram e a qual velocidade. Esses 

dispositivos, bem como todos os serviços digitais, são desenvolvidos e geridos pela 

Toyota Connected Corporation, fundada em 2000, em parceria com a Toyota Motor.  

Na planta chinesa GAC Toyota Motor Co., Ltd. (GTMC), no Cantão, a Toyota 

fez uso de um sistema de tecnologia da informação, o Sales Logistics Integrated 
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Management (SLIM), que servia como uma espécie de quadro digital que apresentava 

em tempo real os números de produção, venda, distribuição e estoques. O SLIM é a 

ferramenta que possibilitou o kanban, e foi usado como base para o Total Order Support 

System (TOSS), implementado em 2010 no mercado chinês. O TOSS é a expansão do 

SLIM, utilizando a visualização dos quadros digitais, cruzando informações de 

revendedores e criando perspectivas de vendas baseadas nas estatísticas que envolvem 

os modelos que foram vendidos e as buscas de clientes nas plataformas de compra. Em 

outras palavras, o TOSS provê um inventário de vendas em longo prazo, não apenas 

com o registro da trajetória de vendas até o momento como a antecipação das demandas 

por modelos e serviços. 

Em 2016, a Toyota Motor e a Toyota Connected lançaram o Mobility Service 

Platform, a plataforma de mobilidade que provê serviços e dispositivos como o Big 

Data implementado nos veículos e a nuvem que armazena e gerencia esses dados. A 

plataforma é compartilhada com as empresas-parceiras de seguros, ride-sharing e 

carsharing na execução de projetos que combinem os dados gerados pelos veículos da 

Toyota e da Lexus. A Toyota utiliza a plataforma para monetizar esses dados em cinco 

fontes principais: com a gestão de veículos de frotas (business-to-business); gestão de 

compartilhamento de informações de trânsito; telematics insurance, com a coleta de 

dados e definição de padrões dos hábitos de direção dos usuários; o leasing flexível, 

com financiamento de veículos; e o Smart-Key Box (SKB) /TransLog, um dispositivo 

de segurança do veículo.  

O SKB é um dispositivo de bloqueio e desbloqueio das portas do veículo, além 

da inicialização do motor a partir de uma chave de segurança instalada em smartphones, 

que pode ser transferida de um aparelho para outro a partir de criptografia. Já o 

TransLog, é um serviço de assistência aos clientes corporativos que alugam veículos. 

Um dispositivo é instalado nos automóveis e a partir de tecnologias da informação, 

transmite as informações coletadas a um centro de controle, gerando: relatórios de uso 

diário de direção, diagnóstico de direção segura, gestão de economia de combustível, 

registro de comportamentos ‘perigosos’ no trânsito, etc., que funcionam como um 

controle sobre as responsabilidades no uso dos veículos. Além disso, a Toyota 

Connected provê também o serviço de ‘digital marketing’, que opera 1, 050 websites de 

240 empresas do setor - dentre fabricantes, concessionárias, fornecedores - a partir do 
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cruzamento de dados de buscas e a análise de preferências dos consumidores via 

inteligência artificial, gerando relatórios as empresas contratantes. 

Junto à criação da MSPF e da utilização do Big Data, o terceiro ponto central na 

estratégia de Mobilidade enquanto Serviço apresentada pela Toyota foi a criação de 

novos produtos e serviços a partir do desenvolvimento conjunto com empresas variadas. 

O tópico a seguir traz os principais projetos da Toyota em parceria com outras 

empresas, o que Tomoyama (2019, p. 8, tradução da autora) chama de “modelo 

colaborativo”. 

Figura 6 A Cadeia-de-valor da MaaS na Toyota 

 

Fonte: Toyota (2019c) 

Modelo colaborativo 

 

Em 2016, a Toyota estabeleceu uma parceria com a Uber para a concessão de 

lease dos seus veículos aos motoristas do aplicativo que, a partir do Toyota Financial 

Services, poderiam utilizar os rendimentos das corridas para pagamento das parcelas do 

financiamento. Naquele momento, muitos motoristas não possuíam crédito suficiente 

para conseguir o leasing por outras instituições financeiras.  O valor investido na 

parceria não foi revelado.  

Dois anos depois, a montadora anunciou um investimento de US$500 milhões 

(McFarland, 2018) na Uber Technologies Inc.'s Advanced Technologies Group (Uber 

ATG) para o desenvolvimento conjunto de veículos equipados com tecnologias 

autônomas para os serviços de corrida por aplicativo. A parceria inclui a Denso 

Corporation, subsidiária da Toyota Motor. Em 2019, as empresas inauguraram um 

centro de colaboração, para produção em massa de sistemas de direção autônoma 
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(ADSs), e padronização das interfaces dos veículos para que possam receber a 

tecnologia. Ainda em 2018, a Uber e a Toyota também desenvolveram um veículo 

autônomo em conjunto, o e-Palette25. Em 2020, a Toyota divulgou que possui 10.25 

milhões de ações da empresa americana que, quando do anúncio, valiam U $292,46 

milhões de dólares, correspondendo a 0,6% das ações da Uber. 

 Em 2019, a Toyota investiu US $600 milhões na Didi (Sun e Goh, 2019), além 

da criação de uma joint venture para o desenvolvimento de veículos elétricos e 

conectados, na China. A Didi Chuxing Technology Co. é uma empresa chinesa de 

transporte por aplicativo, holding da 99 táxi, da Uber China, da Qingju Bike dentre 

outras subsidiárias de mobilidade.  Assim como a Uber, a Didi participou da elaboração 

do e-Palette em 2018, e também instituiu parcerias de lease para seus motoristas. A 

iniciativa inclui a Guangzhou Automobile Group Co Ltd. (GAC), parceira da Toyota na 

GAC Toyota, joint venture formada pelos dois grupos em 2004. 

Em 2017, a Toyota Tsusho - braço comercial da Toyota Motor - investiu um 

montante não revelado para a execução de um programa piloto com a Grab Holdings, 

uma empresa de transporte, entrega e sistemas de pagamentos digitais do Sudeste 

Asiático. O programa consistia na instalação de dispositivos TransLog, um serviço de 

assistência e controle de operações para clientes corporativos, em 100 veículos da Grab.  

No ano seguinte, a Toyota Motor comprou o equivalente a US$1 bilhão de ações da 

Grab. A estratégia da Toyota era oferecer serviços de financiamento, seguro e 

manutenção aos motoristas da Grab, com base nos dados coletados em dispositivos já 

instalados em alguns veículos, como o TransLog.  

 Em 2016, a Toyota e a Getaround anunciaram uma parceria para integrar a 

tecnologia de compartilhamento de veículos da Getaround Connected - um marketplace 

digital em que usuários alugam carros diretamente com os proprietários dos veículos - 

com a MSPF, plataforma de mobilidade da Toyota, essencialmente o Smart Key-Box. A 

Getaround é uma empresa americana fundada em 2009 e é pioneira no 

compartilhamento de veículos e em 2019, após a aquisição da européia Drivy 

(PRNewswire, 2019), tornou-se a maior empresa do segmento no mundo. Além da 

integração tecnológica, a parceria envolveu também o desenvolvimento de um produto 

                                                
25 O modelo é uma espécie de mini-ônibus e foi utilizado nas Olimpíadas de Tokyo, em 2021.  
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financeiro por parte da Toyota, que reconheceria os pagamentos feitos na Getaround 

pelo uso de modelos Toyota e Lexus, permitindo aos proprietários que essa receita seja 

usada para o pagamento das mensalidades de leasing do veículo, em um esquema 

semelhante ao desenvolvido na parceria com a Uber.  

 Por fim, a MONET Technologies Corporation é uma joint venture formada 

pela Toyota Motor Corporation (49.75%) e a SoftBank Corporation (50.25%), que 

entrou em operação em 2019. A iniciativa, com foco no Japão, atuava em três fatores: 

mobilidade sob demanda, como nos serviços adaptados a idosos; serviços de análise de 

dados; e desenvolvimento de negócios com veículos autônomos (Toyota, 2019).   

Modelo liderado pela Toyota 

 

 Além do modelo baseado em parcerias, a montadora também diversificou os 

negócios do grupo a partir da criação de quatro novas empresas: a Kinto, a HUI, a 

Toyota Mobility Services e a Toyota Share.  

A Kinto é uma empresa prestadora de serviços de mobilidade, estabelecida em 

fevereiro de 2019 no Japão (Toyota, 2019b). Surgiu da parceria entre a Toyota Financial 

Services Co. Ltd. (subsidiária da Toyota Motor) e a Sumitomo Mitsui Auto Service 

Company Ltd.. O investimento inicial era de $1.8bi yen (aproximadamente $1.6 

milhões de dólares) e, a princípio, a empresa seria responsável pela gestão e operação de 

um serviço mensal de aluguel de carros por assinatura, com contratos de três anos. O 

serviço oferecia valores fixos mensais disponíveis em dois pacotes: o Kinto One, com 

veículos da marca Toyota; e o Kinto Select, com veículos da marca Lexus, linha de 

veículos de luxo. O contrato cobriria, em ambos os casos: toda documentação, as taxas e 

impostos do veículo, o seguro, e – no caso da Kinto One – serviços de manutenção 

agendados.  

Após a experiência no Japão, a Kinto expandiu suas operações para mais vinte 

seis países: Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Alemanha, Noruega, Itália, Suíça, 

França, Polônia, Espanha, Bélgica, Irlanda, Austrália, Tailândia, Nova Zelândia, 

Indonésia, Japão, Malásia, China, Cingapura, Cazaquistão, Estados Unidos, Uruguai, 

Canadá, Brasil, Costa Rica e Argentina.  

Mais cinco modalidades de serviços foram criadas: a Kinto Flex, aluguel de 

veículo com contratos podendo variar entre um e doze meses de duração; a Kinto Ride, 
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serviço de transporte por aplicativo; a Kinto Share, aluguel de veículos por hora ou por 

dia; a Kinto Go, um aplicativo de transporte multimodal; e a Kinto Join, um aplicativo 

de carona para empresas, que conecta pessoas que fazem trajetos semelhantes para o 

trabalho. A disponibilidade dessas modalidades varia de acordo com o país. Em 

algumas regiões a Kinto opera sob o nome de Toyota Mobility Services. 

Com a criação de empresas desse modelo e diante da difusão da idéia de “acesso 

versus posse”, surge o questionamento se os negócios de aluguel e venda seriam 

concorrentes dentro do próprio grupo. A Toyota, como outros atores do mercado, 

defende que não. A entrada no mercado de serviços é explicada como uma estratégia de 

diversificação do portfólio, como na fala do diretor de mobilidade da Toyota no Brasil:  

Quando o carro for devolvido pelo cliente, poderemos usá-lo 
no Kinto Share, que é nossa modalidade de aluguel por hora, 

ou mesmo na gestão de frotas para empresas, além de revender 

o modelo. O carro por assinatura é um coringa e onde tivermos 
demanda, realocaremos o veículo (Armellini apud Sutto, 2021). 

Uma característica importante da Kinto é a escolha da Toyota por criar a 

empresa a partir de seu braço financeiro, a Toyota Financial Services (TFS). Enquanto 

algumas montadoras entram no mercado de serviços de mobilidade via empresas-mãe, 

aquelas que optam por fazê-lo via instituições financeiras têm como recurso o acesso 

que essas instituições possuem dos dados dos consumidores, seus créditos e históricos 

de pagamentos a concessionárias, o que proporciona à empresa o teste de modelos de 

negócios diferentes (Panzino, 2019). De acordo com Scott Cooke, o CFO da Toyota 

Financial Services (apud Panzino, 2019), a instituição tem contato com mais de 100 

milhões de consumidores todos os anos, consumidores esses que - nos modelos 

tradicionais - manteriam vínculo com a TFS durante os três anos de financiamento e 

depois passariam o resto da vida útil do produto descolados da empresa. A expectativa, 

segundo Cooke, é de que com essa nova modalidade de consumo, esse vínculo possa se 

estender por mais tempo, durante toda vida do produto, e com acesso a mais 

consumidores, uma vez que um só modelo poderia ser utilizado em diferentes tipos de 

serviços.  

Com a indústria automotiva passando por grandes mudanças, 

nós estamos implementando iniciativas para melhorar o estilo 

de vida de nossos clientes e da sociedade como um todo, ao 
expandir nossa cadeia de valor global para criar valor agregado 

a partir de serviços financeiros durante todo o ciclo do 
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automóvel, da manufatura ao descarte (Leroy, 2019 apud 
Toyota, 2019c, p. 9, tradução da autora).  

 De fato, em todas as estratégias de mobilidade até aqui apresentadas, o Toyota 

Financial Services desempenhou um papel de relevância. Na Kinto o TFS não apenas 

investiu o capital inicial como têm os recursos adequados para o novo modelo de 

negócios, permitindo que a Toyota entre em outro ramo sem demérito da venda de 

veículos. Já nas parcerias apresentadas na subseção anterior, o TFS proveu o fator de 

barganha, no sentido do financiamento dos veículos para motoristas de aplicativos em 

troca do desenvolvimento de sistemas de navegação autônoma e veículos elétricos, 

garantindo sua entrar no setor de ride-hailing e carsharing, ao mesmo tempo em que 

favorece a aquisição de veículos da marca. 

 Em 2018, a Toyota um serviço de mobilidade em Honolulu, Hawaii. o “Hui” é 

gerenciado pela Servco Pacific (Servco), distribuidora da Toyota no país, e utiliza o 

Toyota Mobility Service Platform (MSPF) para a provisão do serviço de carsharing por 

hora ou dia. Além do MSPF, o serviço conta com um aplicativo, criado pela Toyota 

Connected North America, em que o usuário realiza toda operação, desde a reserva até a 

devolução do automóvel e encerramento do uso.   

 No ano seguinte, foi a vez do “Toyota Share”, um serviço de compartilhamento 

de veículos, administrado por distribuidores e filiais - de venda e financiamento - da 

empresa. O serviço foi desenvolvido especificamente para o território japonês, e contou 

com o desenvolvimento de aplicativos próprios. No Toyota Share, os assinantes podem 

reservar o veículo com até 14 dias de antecedência, e o uso varia entre 15 minutos e 72 

horas. O serviço não cobra taxas de contratação ou mensalidades. O Chokunori é um 

serviço bastante semelhante ao Toyota Share, com mesma abrangência territorial e 

aparatos tecnológicos, com a diferença do tempo de uso ser entre 3 horas e um mês; e 

sua contratação disponível apenas nas filiais da Toyota Motor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho teve como principal objetivo analisar de que forma o surgimento de 

diferentes arranjos industriais e comerciais, sob o conceito de ‘mercado de mobilidade’, 

têm impactado o mercado de automóveis. O problema de pesquisa surgiu a partir da 

observação de um debate sendo construído nas revistas especializadas, nos relatórios de 

empresas de consultoria e análise do setor, e mesmo nos materiais das próprias 

empresas. Questões acerca de uma “nova mobilidade” começaram a aparecer cada vez 

mais nos discursos de atores do setor automotivo. Com frequência, esses discursos são 

orientados pela questão tecnológica e atribuem caráter de ‘progresso’ ou ‘disrupção’ 

para os dispositivos e arranjos que são postos como inovadores. Em vias de se promover 

a adoção generalizada dessas tecnologias, os atores do mercado entram em disputas para 

definir quais serão seus papéis nesse ‘novo mercado’.  

A proposta teórico-metodológica foi articular os dados empíricos com a 

literatura da Nova Sociologia Econômica (Smelser e Swedberg; 2005) sob duas óticas: a 

análise dos mercados a partir dos processos de qualificação (Callon et. al., 2002) e 

valoração (Karpik, 2011; Beckert, 2011; Aspers, 2009) dos produtos; e a análise das 

instituições e estruturas de poder nas arenas de disputas desses mercados (Fligstein, 

2011; Fligstein e Dauter, 2012).  

 Quando analisados os processos de qualificação dos produtos e da empresa em 

si - tendo em vista a teoria de coprodução de perfis nos agenciamentos de mercados - os 

framings apresentados por Callon (2015) puderam ser observados. Ao se colocar como 

provedora de uma mobilidade sistemática, a Toyota recorreu a ‘sociedade da 

mobilidade’, parte de um todo, em contraste com a idéia dos automóveis como um 

‘pedaço privado no público’. A empresa exerceu uma passiva-ação dos produtos e de si, 

na intenção de ligar-se à rede dos stakeholders.  Além de atribuir valor aos seus 

produtos e ofertas, a empresa também passou a qualificar a si mesma enquanto ‘empresa 

de mobilidade’, posicionando-se nesse ‘novo mercado’ (Aspers, 2009) e remodelando 

seu perfil nas estratégias e discursos de marketing referentes a essas ofertas a partir dos 

discursos (Callon, 2015). 

Quanto ao processo de avaliação, a empresa possui recursos e instrumentos de 

cálculo muito mais expressivos que seus consumidores ou mesmo outros atores com 
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quem se relaciona. Um exemplo observável dessa desigualdade são os discursos de 

simplificação das tecnologias dos motores elétricos, que sobrepõem o processo de 

ativação do bem ao qualificar seus modelos híbridos como alternativa mais sustentável 

econômica e ambientalmente e, como apontado por Villareal (2011), a construção desse 

discurso é feita de modo a convencer possíveis consumidores, investidores e 

reguladores que não possuem conhecimentos técnicos acerca dos motores. Desse modo, 

são mobilizados e avaliados não apenas critérios financeiros, mas também as 

qualidades: tecnologias que são ‘verdes e sustentáveis’; as que são do ‘futuro’ ou do 

‘passado’; ‘coletivas’ ou ‘individuais’; ‘inteligentes’ ou ‘ultrapassadas’ e etc., 

mobilizando valores de fontes variadas (Beckert, 2011). Tais valores legitimam os 

produtos, de modo que o consumidor esteja disposto a pagar. Esse attachment é feito 

primordialmente pelo uso de big data e algoritmos, de forma a produzir estatísticas de 

consumo e orientar as estratégias de marketing de forma ultra personalizada. 

Quanto à organização do encontro, os serviços de MaaS são o elemento mais 

emblemático de mudança, com produtos sendo qualificados enquanto serviços e 

disponíveis via aplicativos em smartphones. Os espaços de exposição dos produtos e os 

críticos do mercado (Karpik, 2011) também foram reorganizados, com algumas das 

maiores fabricantes de automóveis se apresentando em feiras de tecnologia ao invés de 

Salões do Automóvel, e os consultores especializados produzindo materiais a cerca 

dessa ‘nova mobilidade’ como um novo mercado. Entretanto, essa retórica de um novo 

mercado da mobilidade em paralelo ou em concorrência com o mercado automotivo 

‘tradicional’ trouxe o questionamento sobre como é possível definir o quê de fato pode 

ser considerado mudança e o quê se trata de lutas pela manutenção das estruturas 

vigentes.  

Um primeiro indicativo da relevância de se problematizar os discursos dos atores 

vem do fato de que as tecnologias hoje postas como ‘inovações’ são versões de 

invenções com mais de um século de criação, como os motores elétricos e os 

mecanismos de automatização dos veículos. Nesse sentido, um resultado da pesquisa é a 

observação de que a inserção dos aparatos técnicos não é suficiente para explicar 

possíveis rupturas nos moldes do mercado estabelecido.  

A partir de um modelo de análise apresentado por Freyssenet (2013), fez-se um 

esforço para analisar os três principais elementos dessa ‘nova mobilidade’ (MaaS, EVs 
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e AVs) sob quatro fatores condicionantes para que se haja disrupção no mercado 

automotivo: uma crise do sistema vigente; soluções tecnológicas de outros setores; 

coalizões entre atores de setores diversos e as decisões macroeconômicas. O autor, que 

chegou a essas condições após revisão da literatura histórica do setor automotivo, 

formulou o modelo ao propor que os veículos elétricos pudessem ser universalizados 

como substituição dos veículos movidos por combustão interna (ICEs). Os trabalhos de 

Freyssenet (2013) e Boyer e Freyssenet (2017) contribuíram muito para o debate do 

tema ao mostrar que questões políticas e conjunturais são determinantes para a escolha 

de soluções tecnológicas que são adotadas universalmente.  

Ao fazer o exercício de se utilizar o método para analisar a MaaS e os AVs, 

pôde-se perceber como a crise do mercado de automóveis tem sido caracterizada no 

contexto contemporâneo: primeiro, a questão energética. As sociedades neoliberais 

movidas por carbono, conforme Urry (2011), enfrentam mudanças climáticas, a 

diminuição das descobertas de novas reservas de petróleo, os impactos da emissão de 

poluentes na atmosfera, as flutuações no preço dos combustíveis, as guerras por petróleo 

e outras questões que tornam os ICEs um problema que demanda solução. O problema 

do petróleo enquanto fonte energética se relaciona não apenas com os motores, mas 

também as formas de consumo e produção em massa.  

Outro ponto relacionado aos automóveis é que com o aumento da população 

mundial, em especial a concentração nos centros urbanos, as grandes áreas reservadas 

para estacionamentos são um problema nos espaços das cidades. Além disso, os 

congestionamentos geram ‘perda de tempo’ em um contexto de circulação intensa de 

pessoas e mercadorias. O trânsito também é um problema na dimensão da saúde, devido 

ao expressivo número de acidentes. Esses fatores botam em destaque o impacto de 

aumento de automóveis no cotidiano das pessoas. 

Mas, cabe ressaltar, mesmo esses problemas também não são uma novidade do 

contexto atual. O automóvel, que hoje é ligado a todos esses fatores de crise, foi 

escolhido no início do século XIX como solução para essas mesmas coisas, que naquele 

momento eram consequência do aumento de veículos a cavalo nas cidades. Os animais 

ocupavam espaços no estacionamento e no plantio de seus alimentos, os estábulos 

favoreciam a proliferação de doenças e poluentes, causavam acidentes e não 

acompanhavam o ritmo do transporte de pessoas e mercadorias que acelerava com a 
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expansão da indústria. Saber desse paralelo é importante, pois ressalta o caráter 

conjuntural dos discursos de nova mobilidade, já que os atores do mercado não apenas 

constroem os argumentos para defesa das alternativas como também apontam os 

problemas do sistema vigente, tornando-o um problema público com urgência de 

solução.  

A segunda condição, as soluções oriundas de setores diferentes, também 

perpassa os três elementos. Os veículos elétricos do século XXI possuem baterias e 

componentes desenvolvidos majoritariamente por startups do mercado de alta 

tecnologia. Os dispositivos utilizados nos serviços de MaaS têm origem nos mercados 

eletrônicos desenvolvidos na década de 90 e que também foram adaptados por startups 

do setor de transporte e mobilidade urbana. Os sistemas autônomos dos veículos, em 

quaisquer níveis de automação, só foram possíveis graças aos avanços das tecnologias 

da comunicação, como o sinal wireless, que permite a conexão entre os veículos e dos 

veículos com tudo ao redor. Dos setores de informática e comunicação vêm os 

principais desafiantes da indústria automotiva, como as gigantes do Vale do Silício 

(Google, Apple, Tesla) e as empresas de aplicativos de transporte, como a Uber e Lyft.  

Mas, assim como os primeiros automóveis não foram comercializados pelos 

engenheiros que os construíram, tais opções de transporte demandaram e ainda 

demandam recursos de empreendedores e investidores. Nesse sentido, coalizões foram 

formadas a partir das parcerias entre empresas de diversos segmentos, não apenas para 

produção e comercialização, como também para legitimação e regulação desses 

produtos e serviços.  

De forma muito determinante, as decisões macroeconômicas também 

condicionam tanto os EVs, quanto os AVs e as MaaS. As disputas políticas acerca das 

fontes de energia no caso dos elétricos, a provisão de infraestrutura específica no caso 

da MaaS e dos AVs, e as regulamentações transpassando os três são alguns exemplos 

dessas decisões. Os Estados possuem papel central na capacidade de universalização das 

soluções tecnológicas, quer seja no incentivo financeiro com subsídios e taxas para 

priorizar ou desfavorecer uma ou outra tecnologia na construção da demanda, quer seja 

nos mandatos e decretos diretos acerca da adoção ou banimento. 
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Ao se considerar todas essas questões na análise do caso da Toyota, o que se 

compreende é de que o mercado de automóveis se reorganiza não de forma a atender 

demandas já formadas, mas a superar problemas e manter posições, em acordo com a 

teoria proposta por Fligstein (2011). Um primeiro ponto é a reorganização interna em 

períodos de transformação quando um mercado antes estável passa por crises. No caso 

da Toyota, essa pode ser exemplificada pela nomeação dos vice-presidentes regionais 

em 2009, quando o mundo passava por uma crise econômica, com intuito de dar mais 

autonomia para que esses vice-presidentes promovessem estratégias locais. Outro 

exemplo foi a nomeação de Akio Toyoda a presidente, um membro da família 

fundadora de volta ao cargo após crises de qualidade nos produtos após um grande 

recall.  

Outro ponto é a diversificação. Fligstein (2001) usa a metáfora dos movimentos 

sociais para ilustrar como as empresas incumbentes tornam-se mais ativas quando são 

desafiadas. Um exemplo é a estratégia de MaaS: ao ser desafiada pelas empresas de 

transporte por aplicativos, a Toyota desenvolveu uma plataforma de mobilidade, 

instituiu parcerias, adquiriu empresas e patentes de forma a manter suas concepções de 

controle no mercado. Mesmo que as startups tenham alto valor de captação de mercado, 

as desafiantes esbarram em coalizões sociais muito estruturadas. Por exemplo, o fato de 

os bancos tradicionais não aceitarem as remunerações dos motoristas de aplicativos 

como pagamento de mensalidades de leasing por falta de regulamentação da profissão, 

fez com que o braço financeiro da Toyota, o Toyota Financial Services, se tornasse um 

poderoso recurso de barganha. O financiamento de seus veículos a esses profissionais 

foi a contrapartida da Toyota em algumas das parcerias que ela estabeleceu com as 

startups, mantendo a diversificação do seu portfólio: ao prover o serviço financeiro, ao 

tornar seus veículos acessíveis a esses motoristas e ao acompanhar o avanço das novas 

plataformas. 

O papel do Estado também foi muito determinante no caso da Toyota. A 

empresa travou disputas políticas e buscou coalizões especialmente na questão dos 

elétricos. Os posicionamentos da Toyota no mercado norte-americano são bons 

exemplos dessa dinâmica. A empresa se posicionou contra e a favor de mandados e leis 

regulamentadoras dos EVs na luta pelo estabelecimento dos motores híbridos, cujo 

mercado lidera há mais de 20 anos. Nesse mesmo sentido, o caso do conflito com a 

Tesla também é ilustrativo na caracterização do mercado enquanto campo político. Em 
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um primeiro momento, as empresas foram parceiras no desenvolvimento de tecnologias 

dos veículos elétricos. Entretanto, conforme a Toyota passou a defender os modelos 

híbridos como solução a ser universalizada, a Tesla - fabricante de veículos totalmente 

elétricos - tornou-se uma potencial ameaça, em especial ao ultrapassar o valor de 

mercado da Toyota pela primeira vez, em 2019. Essas relações de parceria e 

concorrência se alteram conforme o nível de ameaça que as desafiantes trazem às 

incumbentes, que estão sempre na luta pela estabilidade.  

Como principal resultado do presente trabalho, argumenta-se que a Toyota 

ilustra a teoria de Fligstein (2001) quanto à definição de crise dos mercados: enquanto 

alguns autores (apud Fligstein e Dauter, 2012) defendem que as empresas devem estar 

em constante fluxo de inovações tecnológicas para manter-se competitivas, o caso da 

Toyota mostra que a empresa passou a atuar em novos mercados e se reorganizou para 

prover os novos produtos e serviços, mas sem que isso se provasse enquanto 

desinstitucionalização do mercado. A Toyota ainda luta para manter suas concepções 

acerca dos modelos que devem ser universalizados, e mobiliza recursos políticos, 

econômicos e morais para isso. É de entendimento da autora que as teorias da 

performatividade e da valoração não são descoladas do caso estudado, mas de forma 

geral, a disputa mostrou-se ser pelo status quo. Os processos de qualificação do bem, a 

mobilização dos dispositivos de julgamento, dos valores imaginativos e a construção de 

perfis e identidades - tanto dos produtos quanto da empresa em si - funcionam como 

ferramentas para manutenção das concepções de controle da Toyota. 

  



95 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

ALAN, Brian. Um carro para chamar de seu. ISTOÉ, Fevereiro de 2021. Disponível 

em: <https://istoe.com.br/um-carro-para-chamar-de-seu/> Acesso em 15 de novembro 

de 2021. 

 

ALMEIDA, Ronaldo de. Estudo de caso: foco temático e diversidade metodológica. 

In: ALONSO, Angela et. Al. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco 

Qualitativo. São Paulo, Sesc São Paulo/CEBRA, p. 60-71, 2016. 

ALONSO, Angela. Métodos qualitativos de pesquisa: uma introdução. In: Alonso, 

Angela et. Al. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo. São Paulo, 

Sesc São Paulo/CEBRA, p. 8-23, 2016. 

ASPERS, Patrik. Knowledge and valuation in markets. Theory and Society, v. 38, n. 

2, p. 111-131, 2009. 

ASPERS, Patrik; BECKERT, Jens. Value in markets. In: The Worth of Goods: 

valuation and pricing in the economy. Oxford: Oxford University Press, 2011. p. 3-38. 

ATLURI, Venkat; DIETZ, Miklos; HENKE, Nicolaus. Competing in a world of 

sectors without borders. McKinsey Quarterly, 2017. Disponível em: 

<https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-

insights/competing-in-a-world-of-sectors-without-borders> Acesso em 19 de novembro 

de 2021. 

 

AUTO PAPO. Toyota apresenta e-Palette, autônomo para pessoas e carga. Janeiro 

de 2018. Disponível em: <https://autopapo.uol.com.br/noticia/toyota-e-palette-

autonomo/> Acesso em 19 de novembro de 2021.  

 

AUTOMOTIVE BUSINESS. A indústria automotiva do futuro. Relatório do Fórum 

AB Lab Inovação, 2019. 

BAILO, Carla; DZICZEK, Kristin; SMITH, Brett; SPULBER, Adela; CHEN, Yen; 

SCHULTZ, Michael. The Great Divide: What Consumers Are Buying vs. The 

Investments Automakers & Suppliers Are Making in Future Technologies, 

Products & Business Models. CAR: Center For Automotive Research, 2018.  

 

BALDOCCHI, Gabriel; MOTTA, Leonardo.  A indústria automobilística não vai 

apenas produzir carros. Ela será prestadora de serviços de mobilidade. ISTOÉ 

DINHEIRO, Abril de 2019.  Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/a-

industria-automobilistica-nao-vai-apenas-produzir-carros-ela-sera-prestadora-de-

servicos-de-mobilidade/> Acesso em 15 de novembro de 2021. 

 

BBC. Tokyo 2020: Toyota restarts driverless vehicles after accident. Agosto de 

2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/business-58390290> Acesso em 19 

de novembro de 2021.  

 

https://istoe.com.br/um-carro-para-chamar-de-seu/
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/competing-in-a-world-of-sectors-without-borders
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/competing-in-a-world-of-sectors-without-borders
https://autopapo.uol.com.br/noticia/toyota-e-palette-autonomo/
https://autopapo.uol.com.br/noticia/toyota-e-palette-autonomo/
https://www.istoedinheiro.com.br/a-industria-automobilistica-nao-vai-apenas-produzir-carros-ela-sera-prestadora-de-servicos-de-mobilidade/
https://www.istoedinheiro.com.br/a-industria-automobilistica-nao-vai-apenas-produzir-carros-ela-sera-prestadora-de-servicos-de-mobilidade/
https://www.istoedinheiro.com.br/a-industria-automobilistica-nao-vai-apenas-produzir-carros-ela-sera-prestadora-de-servicos-de-mobilidade/
https://www.bbc.com/news/business-58390290


96 

 

BBC. Toyota halts donations to Republican election objectors. Julho de 2021b. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/news/business-57773010> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

BECKERT, Jens. The Transcending Power of Goods: Imaginative Value in the 

economy. In: The Worth of Goods: valuation and pricing in the economy. Oxford: 

Oxford University Press, 2011. p. 106-128. 

BEGGIN, Riley. Stellantis, Toyota drop out of Trump lawsuit against California 

emission rules. The Detroit News. Fevereiro de 2021. Disponível em: 

<https://www.detroitnews.com/story/business/autos/2021/02/02/stellantis-toyota-drop-

out-trump-suit-against-california-emission-rules/4352557001/> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

BERTONCELLO, Michele; MARTENS, Christopher; MÖLLER, Timo; 

SCHNEIDERBAUER, Tobias. Unlocking the full life-cycle value from connected-

car data. McKinsey Center for Future Mobility, 2021. 

 

BOYER, Robert; FREYSSENET, Michel. Is a “second car revolution” underway? 

How to improve our capacity to answer? , Transcription of oral comments of slides 

presentation. 25th GERPISA colloquium, ENS Cachan, 14-16 june 2017, Numeric 

Publishings, gerpisa.org, 560 Ko ; freyssenet.com, 2017, 560 Ko., 2017. 

 

BRETAS, Valéria. Hoje não vendemos só um carro. Vendemos uma série de 

serviços. ISTO É DINHEIRO.  Agosto, 2019. https://www.istoedinheiro.com.br/hoje-

nao-vendemos-so-um-carro-vendemos-uma-serie-de-servicos/ Acesso em 15 de 

novembro de 2021.  

 

BÜSCHER, Monika; COULTON, Paul; EFSTRATIOU, Christos; GELLERSEN, Hans; 

HEMMENT, Drew. Connected, Computed, Collective: Smart Mobilities. In: 

GRIECO, Margarete; URRY, John. Mobilities: new perspectives on transport and 

society, Ashgate, 2011. p. 135-158. 

CALLON, Michel. Introduction: the embeddedness of economic markets in 

economics. The Sociological Review, v. 46, n. S1. p. 1-57, 1998.  

_______________. Revisiting marketization: from interface-markets to market-

agencements. Consumption Markets & Culture, DOI: 

10.1080/10253866.2015.1067002. 2015. 

CALLON, Michel; LATOUR, Bruno.  «¡ No calcularás!» o cómo simetrizar el don y 

el capital. Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, v. 11, n. 1,. 

p. 171-192, 2011. 

CALLON, Michel; LAW, John.‘On Qualculation, Agency and Otherness’. Centre for 

Science Studies, Lancaster University, Reino Unido, 2003. Disponível em: 

<http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Callon-Law-Qualculation-Agency-

Otherness.pdf> 

CALLON, Michel; MÉADEL, Cécile; RABEHARISOA, Vololona. The economy of 

qualities, Economy and Society. 31:2, 194-217, 2002. 

https://www.bbc.com/news/business-57773010
https://www.detroitnews.com/story/business/autos/2021/02/02/stellantis-toyota-drop-out-trump-suit-against-california-emission-rules/4352557001/
https://www.detroitnews.com/story/business/autos/2021/02/02/stellantis-toyota-drop-out-trump-suit-against-california-emission-rules/4352557001/
https://www.istoedinheiro.com.br/hoje-nao-vendemos-so-um-carro-vendemos-uma-serie-de-servicos/
https://www.istoedinheiro.com.br/hoje-nao-vendemos-so-um-carro-vendemos-uma-serie-de-servicos/


97 

 

CALLON, Michel; MUNIESA, Fabian. Les marchés économiques comme dispositifs 

collectifs de calcul. Réseaux, n. 6. p. 189-233, 2003. 

CARNEIRO, Marcelo Sampaio. A sociologia dos agenciamentos mercantis e a 

contribuição de Michel Callon para o estudo dos mercados. Soc. estado.,  Brasília ,  

v.  34, n.3, p.745-767, 2019. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69922019000300745&lng=en&nrm=iso>.  

CBINSIGHTS. 40+ Corporations Working On Autonomous Vehicles. 2020.  

CBINSIGHTS. The Race For The Electric Vehicle. CB Information Services, Inc. 

2021. Disponível em: <https://www.cbinsights.com/research/report/electric-car-race/> 

Acesso em 13 de novembro de 2021.  

 

CDC. Road Traffic Injuries and Deaths—A Global Problem. Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), 2020. Disponível em: 

<https://www.cdc.gov/injury/features/global-road-safety/index.html> Acesso em 19 de 

novembro de 2021.  

 

CROTHERS, Brooke. Para presidente da Toyota, Tesla não é uma montadora 

“real”. Forbes, Novembro de 2020. Disponível em: 

<https://forbes.com.br/negocios/2020/11/para-presidente-da-toyota-tesla-nao-e-uma-

montadora-real/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

CRUZ, Hélio Nogueira da. Desafios - Qual é o futuro da indústria automobilística? 

Canal Usp, Abril de 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Kznw-

b__O6w&t=1761s> Acesso em: 15 de novembro de 2021. 

 

D’ALLEGRO, Joe. Elon Musk says the tech is ‘mind-bogglingly stupid,’ but 

hydrogen cars may yet threaten Tesla. CNBC, Fevereiro de 2019. Disponível em: 

<https://www.cnbc.com/2019/02/21/musk-calls-hydrogen-fuel-cells-stupid-but-tech-

may-threaten-tesla.html> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

DAVIS, River. Japan Plans Phase-out of New Gasoline Cars by Mid-2030s. 

Bloomberg,  Dezembro de 2020. Disponível em: 

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-03/japan-said-to-plan-phase-out-

of-new-gasoline-cars-by-mid-2030s> Acesso em 15 de novembro de 2021.  

 

DELLOITE. The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready?. 2018 

__________. The Rise of Mobility As A Service. Deloitte Review, Issue 20, 2017. 

DEPARTMENT OF ENERGY. President Obama Announces $2.4 Billion in Grants 

to Accelerate the Manufacturing and Deployment of the Next Generation of U.S. 

Batteries and Electric Vehicles. Energy.GOV, Agosto de 2009. Disponível em: 

<https://www.energy.gov/articles/president-obama-announces-24-billion-grants-

accelerate-manufacturing-and-deployment-next> Acesso em 14 de novembro de 2021.  

 

https://www.cbinsights.com/research/report/electric-car-race/
https://www.cdc.gov/injury/features/global-road-safety/index.html
https://forbes.com.br/negocios/2020/11/para-presidente-da-toyota-tesla-nao-e-uma-montadora-real/
https://forbes.com.br/negocios/2020/11/para-presidente-da-toyota-tesla-nao-e-uma-montadora-real/
https://www.youtube.com/watch?v=Kznw-b__O6w&t=1761s
https://www.youtube.com/watch?v=Kznw-b__O6w&t=1761s
https://www.cnbc.com/2019/02/21/musk-calls-hydrogen-fuel-cells-stupid-but-tech-may-threaten-tesla.html
https://www.cnbc.com/2019/02/21/musk-calls-hydrogen-fuel-cells-stupid-but-tech-may-threaten-tesla.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-03/japan-said-to-plan-phase-out-of-new-gasoline-cars-by-mid-2030s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-03/japan-said-to-plan-phase-out-of-new-gasoline-cars-by-mid-2030s
https://www.energy.gov/articles/president-obama-announces-24-billion-grants-accelerate-manufacturing-and-deployment-next
https://www.energy.gov/articles/president-obama-announces-24-billion-grants-accelerate-manufacturing-and-deployment-next


98 

 

DIVALL, Colin. Transport History, the Usable Past and the Future of Mobility. In: 

GRIECO, Margarete; URRY, John. Mobilities: new perspectives on transport and 

society, Ashgate, 2011. p. 305-320.  

DOBBIN,  Frank.  Comparative  and  historical  approaches  to  economic  

sociology. The  Handbook  of  Economic Sociology, v. 2, p. 26-48, 2005 

______________. Why the economy reflects the polity: early rail policy in Britain, 

France, and the United States. The Sociology of Economic Life, 2nd. ed. Cambridge: 

Westview Press, 2001. p. 401-424. 

ENERGY STARTUPS. Top 81 Electric Cars startups. Energy Startups, Novembro 

de 2021. Disponível em: <https://www.energystartups.org/top/electric-cars/> Acesso em 

15 de novembro de 2021. 

 

ÉPOCA NEGÓCIOS. O plano da Volkswagen para liderar a fabricação de carros 

elétricos. Setembro de 2019. 

<https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/09/o-plano-da-volkswagen-

para-liderar-fabricacao-de-carros-eletricos.html> Acesso em: 15 de novembro de 2021. 

 

ÉPOCA NEGÓCIOS. Setor automotivo acelera o investimento em startups. Janeiro 

de 2019b. <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/01/setor-

automotivo-acelera-o-investimento-em-startups.html > Acesso em: 15 de novembro de 

2021. 

 

FARD, Zahra Bahrani, BRUGEMAN, Valerie Sathe. Technology Roadmap: 

Intelligent Mobility Technologies. Center for Automotive Research, Ann Arbor, MI. 

2019. Disponível em: <https://www.cargroup.org/wp-

content/uploads/2019/09/Technology-Roadmap-White-Paper.pdf> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

FÉLIX, Leonardo. Atrasada para os elétricos, Toyota agora promete até vassoura 

voadora. Outubro de 2019. Disponível em: 

<https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/atrasada-para-os-eletricos-toyota-agora-

promete-ate-vassoura-voadora/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

FLIGSTEIN,  N. Mercado como política:  uma  abordagem  político-cultural  das  

instituições  de  mercado. Contemporaneidade e Educação, n. 9, 2001. p. 26-55. 

FLIGSTEIN, Neil; DAUTER, Luke. A Sociologia dos Mercados. Caderno CRH, v. 25, 

n. 66, p. 481-504, 2012 

FREYSSENET, Michel. ‘Three possible scenarios for cleaner automobiles’, Int. J. 

Automotive Technology and Management, Vol. 11, No. 4, p.300–311, 2011. 

 

FREYSSENET, Michel. The start of a Second Automobile Revolution. Corporate 

strategies and public policies, Economia e Politica Industriale - Journal of Industrial and 

Business Economics, 2011 vol. 38 (2): 69-84. Author version: Digital publication, 

freyssenet.com, 2013, 850 ko, ISSN 7116-0941. 

https://www.energystartups.org/top/electric-cars/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/09/o-plano-da-volkswagen-para-liderar-fabricacao-de-carros-eletricos.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/09/o-plano-da-volkswagen-para-liderar-fabricacao-de-carros-eletricos.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/01/setor-automotivo-acelera-o-investimento-em-startups.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/01/setor-automotivo-acelera-o-investimento-em-startups.html
https://www.cargroup.org/wp-content/uploads/2019/09/Technology-Roadmap-White-Paper.pdf
https://www.cargroup.org/wp-content/uploads/2019/09/Technology-Roadmap-White-Paper.pdf
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/atrasada-para-os-eletricos-toyota-agora-promete-ate-vassoura-voadora/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/atrasada-para-os-eletricos-toyota-agora-promete-ate-vassoura-voadora/


99 

 

 

G1. Toyota compra parte da Tesla por US$ 50 milhões. Auto Esporte, Maio de 2010. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/05/toyota-compra-parte-da-

tesla-por-us-50-milhoes.html> Acesso em 14 de novembro de 2021. 

 

G1. Waymo, do Google, inicia testes abertos ao público de carros autônomos em 

São Francisco. Economia, Agosto de 2021. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/inovacao/noticia/2021/08/24/waymo-do-

google-inicia-testes-abertos-ao-publico-de-carros-autonomos-em-sao-francisco.ghtml> 

Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

GAO, Paul; KAAS, Hans-Werner; MOHR, Detlev; WEE, Dominik. Automotive 

revolution – perspective towards 2030. McKinsey & Company, 2016. Disponível em: 

<https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-

insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry/de-DE> Acesso em 19 

de novembro de 2021. 

 

GODOY, Arilda Schmidt. ―Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais‖. Revista de 

Administração de Empresas São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29 Mai./Jun. 1995. 

GÖTZ, Konrad; OHNMACHT, Timo. Research on Mobility and Lifestyle – What 

are the Results? In: GRIECO, Margarete; URRY, John. Mobilities: new perspectives 

on transport and society, Ashgate, 2011. p. 91-108. 

GRANDE, Paulo Campo. Futuro do pretérito: primeiro carro autônomo do mundo 

completa 50 anos. Quatro Rodas, Novembro de 2018. Disponível em: 

<https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/futuro-do-preterito-primeiro-carro-autonomo-

completa-50-anos/> Acesso em 19 de Novembro de 2021. 

GRANOVETTER,  Mark. Ação econômica e estrutura social: o problema da 

imersão. RAE-eletrônica, v. 6, n. 1, p. 1-41, 2007. 

GS YUASA. GS Yuasa’s Automotive Lithium-ion Batteries Adopted in Toyota 

Motor’s Hybrid Synergy Drive System for First Time -Batteries Delivered for Use 

in New Model “Harrier”. Junho de 2020. Disponível em: <https://www.gs-

yuasa.com/en/newsrelease/article.php?ucode=gs200710281220_818> Acesso em 19 de 

novembro de 2021.  

 

HEINEKE, Kersten; HORNIK, Tamara; SCHWEDHELM, Dennis; SZILVACSKU, 

Imre. Defining and seizing the mobility ecosystem opportunity. McKinsey & 

Company, 2021. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-

and-assembly/our-insights/defining-and-seizing-the-mobility-ecosystem-opportunity> 

Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

HENNING, Kagermann. Recommendations for implementing the strategic initiative 

INDUSTRIE 4.0. 2013. 

HERNANDEZ, A. A.; MARQUES, I. C. Entrevista com Michel Callon: dos estudos 

de laboratório aos estudos de coletivos heterogêneos, passando pelos 

gerenciamentos econômicos. Sociologias, no.19 Porto Alegre Jan./June 2008. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

45222008000100013 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/05/toyota-compra-parte-da-tesla-por-us-50-milhoes.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/05/toyota-compra-parte-da-tesla-por-us-50-milhoes.html
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/inovacao/noticia/2021/08/24/waymo-do-google-inicia-testes-abertos-ao-publico-de-carros-autonomos-em-sao-francisco.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/inovacao/noticia/2021/08/24/waymo-do-google-inicia-testes-abertos-ao-publico-de-carros-autonomos-em-sao-francisco.ghtml
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry/de-DE
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry/de-DE
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/futuro-do-preterito-primeiro-carro-autonomo-completa-50-anos/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/futuro-do-preterito-primeiro-carro-autonomo-completa-50-anos/
https://www.gs-yuasa.com/en/newsrelease/article.php?ucode=gs200710281220_818
https://www.gs-yuasa.com/en/newsrelease/article.php?ucode=gs200710281220_818
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/defining-and-seizing-the-mobility-ecosystem-opportunity
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/defining-and-seizing-the-mobility-ecosystem-opportunity
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222008000100013
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222008000100013


100 

 

HOLLAND-LETZ, Daniel; KLOSS, Benedikt; KÄSSER, Matthias; MÜLLER, 

Thibaut. Start me up: Where mobility investments are going. McKinsey & 

Company, 2019.  Disponível em: 

<https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Ass

embly/Our%20Insights/Start%20me%20up%20Where%20mobility%20investments%2

0are%20going/Start-me-up-where-mobility-investments-are-going.ashx> Acesso em 19 

de novembro de 2021. 

 

ICCT. China’s New Energy Vehicle Mandate Policy (Final Rule). International 

Council On Clean Transportation, Janeiro de 2018. Disponível em: 

<https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_China-NEV-mandate_policy-

update_20180111.pdf> Acesso em 19 de novembro de 2021.  

 

IEA. Global EV Outlook 2021. International Energy Agency, Paris, 2021. Disponível 

em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021> Acesso em 13 de novembro 

de 2021. 

 

JAMA. Japanese Government Incentives for the Purchase of Environmentally 

Friendly Vehicles. 2009. Disponível em: <https://www.jama.org/japanese-government-

incentives-purchase-environmentally-friendly-vehicles/> Acesso em 19 de novembro de 

2021.  

 

JAPÃO. Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) 

Automated Driving for Universal Services R&D Plan. Cabinet Office Director 

General for Science, Technology and Innovation, Maio de 2020. Disponível em: 

<https://en.sip-adus.go.jp/sip/file/sip_2020_plan_en_s-1.pdf> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

JIN, Hyunjoo; MEHTA, Chavi. Alphabet’s Waymo raises $2.5 bln in first fresh 

funding in a year. Reuters, Junho de 2021. Disponível em: 

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/alphabets-waymo-raises-25-

bln-funding-round-2021-06-16/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

KARPIK, Lucien. What Is the Price of a Scientific Paper? In: The Worth of Goods: 

valuation and pricing in the economy. Oxford: Oxford University Press, 2011. p.63-85. 

KPMG. The time is now: Are you a Metalsmith or ‘Gridmaster’?, 2018. Disponível 

em: https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2019/01/the-time-is-now-are-you-a-

metalsmith-or-gridmaster.html 

LaFRANCE, Adrienne. Your Grandmother’s Driverless Car. The Atlantic. Junho de 

2016. Disponível em: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/06/beep-

beep/489029/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

LATOUR, Bruno. On recalling ANT. In J. Law & J. Hassard (Eds.), Actor network 

theory and after. Oxford: UK Blackwell,  p. 15-25, 1999. 

LAURIER, Eric; DANT, Tim. What We Do Whilst Driving: Towards the Driverless 

Car. In: GRIECO, Margarete; URRY, John. Mobilities: new perspectives on transport 

and society, Ashgate, 2011. p. 223-244.  

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/Start%20me%20up%20Where%20mobility%20investments%20are%20going/Start-me-up-where-mobility-investments-are-going.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/Start%20me%20up%20Where%20mobility%20investments%20are%20going/Start-me-up-where-mobility-investments-are-going.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/Start%20me%20up%20Where%20mobility%20investments%20are%20going/Start-me-up-where-mobility-investments-are-going.ashx
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_China-NEV-mandate_policy-update_20180111.pdf
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_China-NEV-mandate_policy-update_20180111.pdf
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
https://www.jama.org/japanese-government-incentives-purchase-environmentally-friendly-vehicles/
https://www.jama.org/japanese-government-incentives-purchase-environmentally-friendly-vehicles/
https://en.sip-adus.go.jp/sip/file/sip_2020_plan_en_s-1.pdf
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/alphabets-waymo-raises-25-bln-funding-round-2021-06-16/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/alphabets-waymo-raises-25-bln-funding-round-2021-06-16/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/06/beep-beep/489029/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/06/beep-beep/489029/


101 

 

LAW, J. Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy and 

Heterogeneity. Systems Practice v.5, n.4, p. 379-393, 1992. Disponível em: 

<http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology > 

LOOMIS, Bill. 1900-1930: The years of driving dangerously. The Detroit News. 

Abril de 2015. Disponível em: 

<https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan-history/2015/04/26/auto-

traffic-history-detroit/26312107/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

MACKENZIE, Donald, MUNIESA, Fabian; SIU, Lucia. Do Economists Make 

Markets?: On the Performativity of Economics, Princeton: Princeton University 

Press, 2020. https://doi.org/10.1515/9780691214665 

 

MCFARLAND, Matt. Toyota invests $500 million in Uber. CNN Money, 

Washington, Agosto de 2018. Disponível em: 

<https://money.cnn.com/2018/08/27/technology/toyota-uber/index.html> Acesso em 19 

de novembro de 2021. 

 

McFARLANE, Alec. Toyota dumps stake in Tesla as former partners become 

rivals. CNN Business, Junho de 2017. Disponível em: 

<https://money.cnn.com/2017/06/05/investing/toyota-sells-tesla-stake/index.html> 

Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

MCKINSEY & COMPANY. Monetizing car data: New service business 

opportunities to create new customer benefits. 2016. Disponível em: 

<https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/automotive%20and%20asse

mbly/our%20insights/monetizing%20car%20data/monetizing-car-data.ashx> Acesso 

em 19 de novembro de 2021. 

 

MOGNON, Mateus. Carros da General Motors com Android chegam a partir de 

2021. TECHMUNDO, Setembro de 2019. <https://www.tecmundo.com.br/mobilidade-

urbana-smart-cities/145636-carros-general-motors-android-chegam-partir-2021.htm> 

Acesso em: 15 de novembro de 2021. 

 

MORRIS, James. Why Toyota Has Got It Wrong On Electric Cars. Forbes, Outubro 

de 2021. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/jamesmorris/2021/10/02/why-

toyota-has-got-it-wrong-on-electric-cars/?sh=5830e1a686f1> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

MOTAVALLI, Jim. Every Automaker’s EV Plans Through 2035 And Beyond. 

Forbes Wheels, Outubro de 2021. Disponível em: 

<https://www.forbes.com/wheels/news/automaker-ev-plans/> Acesso em 13 de 

novembro de 2021.  

 

NERY, Emily. Presidente da Toyota critica rápida transição para carros elétricos e 

aponta futuro colapso da indústria. Jornal do Carro - Estadão. Dezembro de 2020. 

Disponível em: <https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/presidente-da-toyota-

critica-rapida-transicao-para-carros-eletricos-e-aponta-futuro-colapso-da-industria/> 

Acesso em 19 de novembro de 2021.  

http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology
https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan-history/2015/04/26/auto-traffic-history-detroit/26312107/
https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan-history/2015/04/26/auto-traffic-history-detroit/26312107/
https://doi.org/10.1515/9780691214665
https://money.cnn.com/2018/08/27/technology/toyota-uber/index.html
https://money.cnn.com/2017/06/05/investing/toyota-sells-tesla-stake/index.html
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/automotive%20and%20assembly/our%20insights/monetizing%20car%20data/monetizing-car-data.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/automotive%20and%20assembly/our%20insights/monetizing%20car%20data/monetizing-car-data.ashx
https://www.tecmundo.com.br/mobilidade-urbana-smart-cities/145636-carros-general-motors-android-chegam-partir-2021.htm
https://www.tecmundo.com.br/mobilidade-urbana-smart-cities/145636-carros-general-motors-android-chegam-partir-2021.htm
https://www.forbes.com/sites/jamesmorris/2021/10/02/why-toyota-has-got-it-wrong-on-electric-cars/?sh=5830e1a686f1
https://www.forbes.com/sites/jamesmorris/2021/10/02/why-toyota-has-got-it-wrong-on-electric-cars/?sh=5830e1a686f1
https://www.forbes.com/wheels/news/automaker-ev-plans/
https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/presidente-da-toyota-critica-rapida-transicao-para-carros-eletricos-e-aponta-futuro-colapso-da-industria/
https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/presidente-da-toyota-critica-rapida-transicao-para-carros-eletricos-e-aponta-futuro-colapso-da-industria/


102 

 

 

ONU. “World urbanization prospects: The 2014 revision, highlights,” United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2014. Disponível em: 

<https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf> Acesso em 

15 de novembro de 2021.  

 

PANZINO, Charsly. Automakers' finance arms expand into mobility services to 

grow revenue. S&P Global, Outubro de 2019. Disponível em: 

<https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/T-

P6nyA639hJ2YeT9iGa0Q2> Acesso em 19 de novembro de 2021.  

 

POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro: Campus, 2000 

PRESSE, France. Carros autônomos da Waymo começam a rodar sem ninguém no 

banco do motorista. Auto Esporte, Novembro de 2017. Disponível em: 

<https://autoesporte.globo.com/carros/noticia/2017/11/carros-autonomos-da-waymo-

comecam-rodar-totalmente-sem-ninguem-no-banco-do-motorista.ghtml> Acesso em 19 

de novembro de 2021. 

PRNewswire. Getaround torna-se a líder global de compartilhamento de carros 

com a aquisição por US$ 300 milhões da plataforma europeia Drivy. Exame, Abril 

de 2019. Disponível em: <https://exame.com/negocios/releases/getaround-torna-se-a-

lider-global-de-compartilhamento-de-carros-com-a-aquisicao-por-us-300-milhoes-da-

plataforma-europeia-drivy/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

RAUD-MATTEDI, Cécile. A construção social do mercado em Durkheim e Weber: 

análise do papel das instituições na sociologia econômica clássica. Rev. bras. Ci. 

Soc. [online]. 2005, vol.20, n.57, p.127-142. ISSN 0102-6909.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092005000100008. 

REDAÇÃO AB. Futuro da indústria sugere ruptura de modelo. Automotive 

Business, Agosto de 2019. Disponível em:  

<https://www.automotivebusiness.com.br/pt/posts/noticias/futuro-da-industria-sugere-

ruptura-de-modelo/ > Acesso em: 15 de novembro de 2021. 

 

REUTERS. China to subsidise hybrid, electric car purchases. Reuters, Junho de 

2010. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/china-economy-cars-

idUSTOE65007Z20100601> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

RIBEIRO, Ricardo. Fim dos salões? Frankfurt indica que feiras vão mudar para 

não morrerem. UOL,  Setembro de 2019. Disponível em: 

<https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/09/13/fim-dos-saloes-frankfurt-

indica-que-feiras-vao-mudar-para-nao-morrerem.htm> Acesso em 15 de novembro de 

2021. 

 

ROSSI, Edson. Didi começa a testar táxi autônomo. ISTOÉ DINHEIRO, Setembro de 

2019. <https://www.istoedinheiro.com.br/didi-comeca-a-testar-taxi-autonomo/>  Acesso 

em: 15 de novembro de 2021. 

 

SAE.Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems 

for On-Road Motor Vehicles. 2018. Disponível em: 

https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/T-P6nyA639hJ2YeT9iGa0Q2
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/T-P6nyA639hJ2YeT9iGa0Q2
https://autoesporte.globo.com/carros/noticia/2017/11/carros-autonomos-da-waymo-comecam-rodar-totalmente-sem-ninguem-no-banco-do-motorista.ghtml
https://autoesporte.globo.com/carros/noticia/2017/11/carros-autonomos-da-waymo-comecam-rodar-totalmente-sem-ninguem-no-banco-do-motorista.ghtml
https://exame.com/negocios/releases/getaround-torna-se-a-lider-global-de-compartilhamento-de-carros-com-a-aquisicao-por-us-300-milhoes-da-plataforma-europeia-drivy/
https://exame.com/negocios/releases/getaround-torna-se-a-lider-global-de-compartilhamento-de-carros-com-a-aquisicao-por-us-300-milhoes-da-plataforma-europeia-drivy/
https://exame.com/negocios/releases/getaround-torna-se-a-lider-global-de-compartilhamento-de-carros-com-a-aquisicao-por-us-300-milhoes-da-plataforma-europeia-drivy/
https://www.automotivebusiness.com.br/pt/posts/noticias/futuro-da-industria-sugere-ruptura-de-modelo/
https://www.automotivebusiness.com.br/pt/posts/noticias/futuro-da-industria-sugere-ruptura-de-modelo/
https://www.reuters.com/article/china-economy-cars-idUSTOE65007Z20100601
https://www.reuters.com/article/china-economy-cars-idUSTOE65007Z20100601
https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/09/13/fim-dos-saloes-frankfurt-indica-que-feiras-vao-mudar-para-nao-morrerem.htm
https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/09/13/fim-dos-saloes-frankfurt-indica-que-feiras-vao-mudar-para-nao-morrerem.htm
https://www.istoedinheiro.com.br/didi-comeca-a-testar-taxi-autonomo/


103 

 

<https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/> Acesso em 19 de novembro de 

2021. 

 

SALAS, Erick Burgueño. Monthly number of Uber's active users worldwide from 

2017 to 2020, by quarter (in millions). Statista, 2021. Disponível em: 

<https://www.statista.com/statistics/833743/us-users-ride-sharing-services/>  Acesso 

em 13 de novembro de 2021. 

 

SHEPARDSON, David; MASON, Jeff. Biden seeks to make half of new U.S. auto 

fleet electric by 2030. Reuters, Agosto de 2021. Disponível em: 

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/biden-set-target-50-evs-by-

2030-industry-backs-goal-2021-08-05/> Acesso em 15 de novembro de 2021. 

 

SHIMIZU, Koichi. A Maverick in the Age of Mega-mergers? Toyota’s Global 

Strategies. In: FREYSSENET, Michel; SHIMIZU, Koichi; VOLPATO, Giuseppe. 

Globalization or Regionalization of the American and Asian Car Industry? Palgrave 

Macmillan, pp - 119-143, 2003. 

 

SIERZCHULA, William; BAKKER, Sjoerd; MAAT, Kees; VAN WEE, Bert. The 

influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric 

vehicle adoption. Energy Policy, Volume 68, Pages 183-194, ISSN 0301-4215,  2014.  

SIMMEL, Georg. Excurso sobre o problema: como é possível a sociedade?. Sociologia 

& Antropologia. vol.3 no.6, 2013. 

SMELSER, Neil J.; SWEDBERG, Richard. Introducing Economic Sociology. In: The 

Handbook of Economic Sociology, 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2005. 

p. 3-25. 

SOCHOR, Jana. Benefits of Mobility as a Service: Evidence from the UbiGo MaaS 

pilot in Gothenburg, Sweden. Chalmers University of Technology, Suécia, 2016. 

Disponível em: <https://ibec-its.com/wp-content/uploads/sites/18/2016/11/IBEC-

2_Sochor_Melbourne-2016.pdf> Acesso em 13 de novembro de 2021. 

 

STARK, David; HUTTER, Michael. “Pragmatist Perspectives on Valuation”. 

Introduction to Moments of Valuation. In: ANTAL, Ariane B.; HUTTER, Michael; 

STARK, David. Moments of Valuation. Oxford University Press, 2015. 

STATISTA. Global market value of carmakers as of October 26, 2021 by market 

cap. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1130533/global-market-value-

of-carmakers-by-market-cap/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

STOCK, Kyle.  Your Car Is About To Be a Software Platform, Subscriptions and 

All. Bloomberg, Maio de 2021. Disponível em: 

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-01/your-car-is-about-to-be-a-

software-platform-subscriptions-and-all > Acesso em 15 de novembro de 2021.  

 

SUN, Yilei; GOH, Brenda. Toyota to invest $600 million in China's Didi, new JV to 

develop mobility services. Reuters, Julho de 2019. Disponível em: 

<https://www.reuters.com/article/us-toyota-china-idUSKCN1UK0CY> Acesso em 19 

de novembro de 2021. 

 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/1898/erick-burgueno-salas
https://www.statista.com/statistics/833743/us-users-ride-sharing-services/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/biden-set-target-50-evs-by-2030-industry-backs-goal-2021-08-05/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/biden-set-target-50-evs-by-2030-industry-backs-goal-2021-08-05/
http://www.palgrave.com/
http://www.palgrave.com/
https://ibec-its.com/wp-content/uploads/sites/18/2016/11/IBEC-2_Sochor_Melbourne-2016.pdf
https://ibec-its.com/wp-content/uploads/sites/18/2016/11/IBEC-2_Sochor_Melbourne-2016.pdf
https://www.statista.com/statistics/1130533/global-market-value-of-carmakers-by-market-cap/
https://www.statista.com/statistics/1130533/global-market-value-of-carmakers-by-market-cap/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-01/your-car-is-about-to-be-a-software-platform-subscriptions-and-all
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-01/your-car-is-about-to-be-a-software-platform-subscriptions-and-all
https://www.reuters.com/article/us-toyota-china-idUSKCN1UK0CY


104 

 

SUTTO, Giovanna. Montadoras vs. locadoras: carro por assinatura é nova fonte de 

receita e traz mais competição. InfoMoney, Maio de 2021. Disponível em: 

<https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/montadoras-vs-locadoras-carro-por-

assinatura-e-nova-fonte-de-receita-e-traz-mais-competicao/> Acesso em 19 de 

novembro de 2021.  

 

TABUCHI, Hiroko. Toyota Led on Clean Cars. Now Critics Say It Works to Delay 

Them. The New York Times, Julho de 2021.  Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/2021/07/25/climate/toyota-electric-hydrogen.html> Acesso 

em 19 de novembro de 2021.  

 

THE HINDU. Toyota official red-flags electric vehicle push in India. Dezembro de 

2017. Disponível em: <https://www.thehindu.com/business/Industry/toyota-official-red-

flags-electric-vehicle-push-in-india/article22310491.ece> Acesso em 19 de novembro 

de 2021. 

 

TME. AUTOMATED DRIVING AT TOYOTA: VISION, STRATEGY AND 

DEVELOPMENT. [s.d], Disponível em: 

<https://media.toyota.fr/download/459247/pdftoyota-automatedvehicles-1.7.pdf> 

Acesso em 19 de novembro de 2021.  

 

TOMOYAMA, Shigeki. Toyota’s Connected & MaaS Strategy. Toyota, Fevereiro de 

2019. Disponível em: <https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-

results/2019_3q_competitiveness_en.pdf> Acesso em 19 de novembro de 2021.  

 

TOYOTA. "Cité lib by Ha:mo", a New Type of Urban Mobility Based on Ultra-

Compact Electric Vehicles Connected to Public Transport, Launches in Grenoble, 

France. Toyota Global, Setembro de 2014. Disponível em: 

<https://global.toyota/en/detail/3962091> Acesso em 13 de novembro de 2021.  

 

________. Annual Report. 2010. Disponível em: 

<https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/t/NYSE_TM_2010

.pdf> Acesso em 19 de novembro de 2021.  

 

________. Annual Report. 2019c. Disponível em: 

<https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_TM_2019.pd

f> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

________. BYD, Toyota Launch BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY Joint 

Venture to Conduct Battery Electric Vehicle R&D. Abril de 2020b. Disponível em: 

<https://global.toyota/en/newsroom/corporate/32126024.html> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

________. CATL and Toyota Form Comprehensive Partnership for New Energy 

Vehicle Batteries. Julho de 2019d. Disponível em: 

<https://global.toyota/en/newsroom/corporate/28913488.html> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/montadoras-vs-locadoras-carro-por-assinatura-e-nova-fonte-de-receita-e-traz-mais-competicao/
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/montadoras-vs-locadoras-carro-por-assinatura-e-nova-fonte-de-receita-e-traz-mais-competicao/
https://www.nytimes.com/2021/07/25/climate/toyota-electric-hydrogen.html
https://www.thehindu.com/business/Industry/toyota-official-red-flags-electric-vehicle-push-in-india/article22310491.ece
https://www.thehindu.com/business/Industry/toyota-official-red-flags-electric-vehicle-push-in-india/article22310491.ece
https://media.toyota.fr/download/459247/pdftoyota-automatedvehicles-1.7.pdf
https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-results/2019_3q_competitiveness_en.pdf
https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-results/2019_3q_competitiveness_en.pdf
https://global.toyota/en/detail/3962091
https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/t/NYSE_TM_2010.pdf
https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/t/NYSE_TM_2010.pdf
https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_TM_2019.pdf
https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_TM_2019.pdf
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/32126024.html
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/28913488.html


105 

 

________. History of Toyota. 2021c Disponível em: 

<https://global.toyota/en/company/trajectory-of-toyota/history/> Acesso em 19 de 

novembro de 2021.  

 

________. Sales, Production, and Export Results. 2021d. Disponível em: 

<https://global.toyota/en/company/profile/production-sales-figures/> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

________. Toyota and Panasonic Decide to Establish Joint Venture Specializing in 

Automotive Prismatic Batteries. Fevereiro de 2020. Disponível em: 

<https://global.toyota/en/newsroom/corporate/31477926.html> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

________. Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations. 

Fevereiro de 2019. Disponível em: 

<https://global.toyota/en/newsroom/corporate/26434644.html> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

________.. Toyota Automated Driving. Agosto de 2020c. Disponível em: 

<https://automatedtoyota.com/docs/10/1a0b46b2c789165fdf296ad6d74e796f2b57837f9

/ATwhitepaper.pdf > Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

________. Toyota Launches LS and Mirai Equipped with "Advanced Drive" that 

Enables Drivers and Cars to Drive Together in Japan. Abril de 2021b. Disponível 

em: <https://global.toyota/en/newsroom/corporate/35063150.html> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

________. Toyota Statement on PAC Contributions. Julho de 2021. Disponível em: 

<https://pressroom.toyota.com/toyota-statement-on-pac-contributions/> Acesso em 19 

de novembro de 2021.  

 

________. Toyota to Debut Three New Electrified Vehicles for U.S. Market. 2021e. 

Disponível em: <https://pressroom.toyota.com/toyota-to-debut-three-new-electrified-

vehicles-for-u-s-market/>  Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

________. Toyota Establishes New Company "KINTO". Fevereiro de 2019b. 

Disponível em: <Toyota Establishes New Company "KINTO" | Corporate | Global 

Newsroom | Toyota Motor Corporation Official Global Website> Acesso em 19 de 

novembro de 2021. 

 

________.TOYOTA ITS Web Exhibition 2021 -V2X. Outubro de 2021f. Disponível 

em: <https://www.toyota.co.jp/its/en/2021/> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

TSCHANZ, Nico; ZIMMERMANN, Hans-Dieter.  The Electronic Mall Bodensee as 

Platform for the Development of Travel Services.  10.1007/978-3-7091-7598-9_23. 

(1996). 

 

UK. The Pathway to Driverless Cars: detailed review of regulations for automated 

vehicle technologies. Department for Transport. Fevereiro de 2015. Disponível em: 

https://global.toyota/en/company/trajectory-of-toyota/history/
https://global.toyota/en/company/profile/production-sales-figures/
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/31477926.html
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/26434644.html
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/35063150.html
https://pressroom.toyota.com/toyota-statement-on-pac-contributions/
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/26466171.html
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/26466171.html
https://www.toyota.co.jp/its/en/2021/


106 

 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme

nt_data/file/401565/pathway-driverless-cars-main.pdf> Acesso em 19 de novembro de 

2021. 

 

URRY, John. Does mobility have a future? In: GRIECO, Margarete; URRY, John. 

Mobilities: new perspectives on transport and society, Ashgate, 2011. p. 3-20. 

USA. Economic Analysis of the Car Allowance Rebate System ("Cash for 

Clunkers"). Obama White House Archives. 2009.   Disponível em: 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/cea/CarAllowanceRebateSy

stem> Acesso em 19 de novembro de 2021. 

 

USA. ITS 2015 –2019 STRATEGIC PLAN. U.S. Department of Transportation’s, 

Dezembro de 2014. Disponível em:<https://www.its.dot.gov/strategicplan.pdf> Acesso 

em 19 de novembro de 2021. 

 

USA. Preparing for the future of transportation, Automated vehicles 3.0. Us. 

Department of Transportation, Outubro de 2018. Disponível eUSAm: 

<https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-

vehicles/320711/preparing-future-transportation-automated-vehicle-30.pdf> Acesso em 

19 de novembro de 2021. 

 

VENDITTI, Mário Sérgio. A história do carro elétrico.  ESTADÃO,  Dezembro de 

2020. Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/inovacao/a-historia-do-carro-

eletrico/ > Acesso em 15 de novembro de 2021.  

 

ZANG, Chunying; STRINGER, David; LIU, John. Tesla's deal with CATL could be 

key in ChinaIn: Europe Automotive News. Bloomberg. Julho de 2020. Disponível 

em: <https://europe.autonews.com/suppliers/teslas-deal-catl-could-be-key-china> 

Acesso em 19 de novembro de 2021.  

 

ZELIZER, Viviana.  O significado social  do  dinheiro:  “dinheiros  especiais”. In:  

PEIXOTO,  João;  MARQUES,  Rafael (Orgs.) A Nova Sociologia Económica: uma 

antologia. Oeiras: Celta Editora, p. 125-165, 2003. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401565/pathway-driverless-cars-main.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401565/pathway-driverless-cars-main.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/cea/CarAllowanceRebateSystem
https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/cea/CarAllowanceRebateSystem
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-vehicles/320711/preparing-future-transportation-automated-vehicle-30.pdf
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-vehicles/320711/preparing-future-transportation-automated-vehicle-30.pdf
https://mobilidade.estadao.com.br/inovacao/a-historia-do-carro-eletrico/
https://mobilidade.estadao.com.br/inovacao/a-historia-do-carro-eletrico/
https://europe.autonews.com/suppliers/teslas-deal-catl-could-be-key-china


107 

 

ANEXO I: Linha do Tempo de Macro-políticas para AVs 

 
Fonte: Adaptado de Fard e Brugeman (2019) 
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