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Resumo  
O presente artigo se propõe a analisar, a partir do caso de duas multinacionais brasileiras, 
os desafios encontrados pelas empresas no seu processo de internacionalização e mais 
especificamente na gestão internacional de manufatura. Trata-se de tema recente, de 
relevância estratégica crescente para as empresas, e com poucas publicações nacionais a 
respeito. Os principais modelos encontrados na literatura baseiam-se em pesquisa junto a 
multinacionais com matriz em paises desenvolvidos, e aqui analisamos as principais questões 
apontadas na mesma para as empresas nacionais Embraco e Marcopolo. O artigo auxilia na 
reflexão sobre o tema propondo questões para pesquisas mais aprofundadas e aponta 
desafios que as empresas nacionais que buscam produzir no exterior irão enfrentar. Além 
dessas empresas e do meio acadêmico o artigo também pode ser de interesse para órgãos 
governamentais, tais como o BNDES. 
Palavras chave: Multinacionais brasileiras, Gestão internacional de manufatura, estratégia 
de produção. 
 
1. Introdução 
O objetivo do presente artigo é refletir sobre a internacionalziação das empresas, e mais 
específicamente sobre os desafios contemporâneos a respeito da gestão internacional de 
manufatura, a partir do caso de duas multinacionais brasileiras (Embraco e Marcopolo. 
Pretende-se observar nos casos algumas das principais questões e modelos abordados na 
literatura e essa primeira seção do artigo visa contextualizar essa discussão e as motivações 
que levaram a elaboração do mesmo, bem como explicar a organização posterior do trabalho. 

Ao longo dos últimos anos observa-se mundialmente cada vez mais empresas competindo e 
atuando fora dos seus paises de origem, em um processo de globalização crescente. Nesse 
contexto, além do aproveitamento de oportunidades (exploração de novos mercados, ganhos 
tecnológico, redução do custo de produção, entre outros), também a própria concorrência 
estimula as empresas a se internacionalizarem. Esse processo também ocorre diretamente 
ligado à manufatura, como observa Flaherty (1996) ao salientar que novas tecnologias de 
informação, comunicação e a conseqüente queda no custo logístico, em conjunto com as 
novas políticas de comércio internacional (diminuição de barreiras e acordos comerciais), 
possibilitaram oportunidades para as empresas servirem melhor os mercados mundiais, 
reestruturando suas operações de produção internacional. Conjuntamente a isso, ainda temos 
crescentes estimulos governamentais aos investimentos no exterior (programas de atração de 
investimentos, privatizações, desburocratização dos estados, etc).  

Esse processo de mudança na atuação das multinacionais (doravante apenas MNCs) também 
causam grande impacto nas indústrias localizadas em países emergentes. Para Fleury (1999), 
no que se refere ao Brasil, onde o processo de industrialização foi muito dependente das 
MNCs, as mudanças no papel estratégico das subsidiárias dessas empresas têm impacto 
relevante em toda a indústria local, e também na definição de políticas públicas. Muitas 
empresas nacionais foram adquiridas por MNCs (principalmente durante o processo de 
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privatização das estatais), e buscam se adaptar a cadeias produtivas globais.  

Por outro lado, também se observa a reação de algumas empresas brasileiras tentando 
aumentar sua participação internacional, inclusive com o estabelecimento de plantas 
industriais no exterior (essas empresas são um primeiro ponto de interesse desse artigo).  E se 
observarmos a bibliografia sobre o processo de internacionalziação de empresas e mais 
especificamente a bibliografia sobre gestão internacional de manufatura, constatamos que elas 
são baseadas em modelos e casos de empresas multinacionais com matriz nos países 
desenvolvidos (o que não chega a ser surpresa uma vez que poucas empresas com matriz em 
outros paises estiveram entre as primeiras a se internacionalizar). Porém, como mostra o 
artigo de Barlett e Ghoshal (2000), também é possível aprender com casos de empresas vindas 
dos paises emergentes, tais como o Brasil.  

Nas próximas seções são apresentados: breve revisão bibliográfica com ênfase em orientar a 
discussão dos casos, a descrição e discussão dos casos e as considerações finais.  

2. Revisão da bibliografia e orientação para a análise dos casos 
O intuito nesse artigo não é discutir amplamente a bibliografia, mas sim identificar algumas 
dimensões e questões centrais que possam ser testadas nos casos escolhidos. Inicialmente a 
busca bibliográfica foi centrada no processo de internacionalização em si e a forma de entrada 
para as empresas atuarem internacionalmente (e não em bibliografia sobre gestão ou 
estratégias adotadas por multinacionais).  

Dessa busca, uma referência recorrente utilizada é a que podemos resumir transcrevendo 
Cyrino e Oliveira (2002): ¨A partir do Modelo de Uppsala e das teorias acerca das formas de 
entrada em mercados internacionais foi desenvolvida uma escala de comprometimento em 
formas de entrada como segue, da menos comprometida (1) para a mais comprometida (8): 

− 1. Exportação através de terceiros; 
− 2. Exportação direta; 
− 3. Licenciamento; 
− 4. Associação/Alianças estratégicas com empresas estrangeiras; 
− 5. Franchising; 
− 6. Instalação de escritórios próprios voltados à comercialização; 
− 7. Instalação de subsidiária/Unidade de produção; 
− 8. Centro de pesquisa¨ 
 

A escala pressupõe que as empresas tendem a evoluir dos estágios iniciais (menos 
comprometidos), para os estágios finais (mais comprometidos) na sua atuação internacional, 
em função do aprendizado e benefícios que consigam. Se olharmos nosso interesse nesse 
artigo e os casos escolhidos, temos presente a preocupação com a gestão de manufatura e 
estamos falando de empresas já com plantas industriais no exterior. Observando a escala 
acima proposta podemos ver que se trata de uma forma ¨bastante comprometida¨ de 
internacionalização, ou, em outras palavras, de uma forma avançada.  

Com isso posto, passamos para uma busca bibliográfica focada em publicações relacionados à 
área de gestão internacional de manufatura (em inglês international manufacturing ou 
international manufacturing strategy). Trata-se de uma área ainda em formação, até porque o 
próprio processo de globalização das empresas (e também da manufatura) se apresenta 
bastante complexo e incompreendido.  
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Uma questão relevante recorrentemente apontada é a definição do escopo de atuação das 
plantas industriais, ou em outras palavras de papeis estratégicos para as mesmas. Parte-se do 
princípio de que cada planta tem papel distinto dentro da estratégia de produção contribuindo 
de forma diferente para os objetivos corporativos. Nesse sentido, provavelmente a tipologia 
mais citada foi a proposta por Ferdows (1997), que estabeleceu seis papeis estratégicos para 
as plantas das MNCs localizadas no exterior em relação à sua matriz (offshore, source, server, 
contributor, outpost e lead). Os autores Vereecke e Van Dierdonck (2002) em seu artigo 
testam o modelo de Ferdows (1997), e argumentam que o papel estratégico das plantas difere 
em duas dimensões:(1) a competência presente na subsidiária e (2) a importância do ambiente 
nacional onde a planta esta inserida para a estratégia global da empresa.  

Porém até porque o ambiente competitivo de atuação da maioria das empresas é dinâmico e, 
portanto, as mudanças são constantes, não basta definir papeis estratégicos, pois esses mudam 
com o tempo. O grande desafio está em gerenciar a rede (do inglês network, doravante sempre 
rede) de plantas industriais de forma adequada. Para Ferdows (1997) as MNCs devem buscar 
constantemente elevar o papel estratégico de suas plantas internacionais (processo de 
upgrading), buscando criar uma rede robusta e aproveitar, assim, os benefícios intangíveis 
que as subsidiárias podem conseguir (como por exemplo, aprender com a competição, ganhar 
conhecimentos junto a centros de pesquisas no exterior e atrair recursos humanos 
globalmente). Já para Shi (2001) a questão central para as MNCs é: como racionalizar, de 
forma efetiva, seus recursos internacionais de manufatura para que a empresa como um todo 
se torne mais forte que a soma das partes? Nesse contexto, o autor retoma o texto de Shi & 
Gregory (1998), onde é proposto um mapa de configurações internacionais que relaciona a 
dispersão geográfica das plantas com as habilidades de aprendizado das mesmas.  

Por fim, podemos encontramos uma discussão mais específica, porém recorrente na literatura, 
a respeito dos fatores que afetam a localização internacional das plantas industriais. Ferdows 
(1997) os divide em três grandes grupos: (1) baixo custo de produção; (2) skills e 
conhecimento e (3) proximidade do mercado. Já uma abordagem mais detalhada advém do 
resultado da pesquisa utilizando metodologia Delphi realizada pelos autores Atthirawong & 
Maccarthy (2002) que estabelece uma lista com os doze principais grupos de fatores, quais 
sejam: custos, infraestrutura, características do trabalho, fatores políticos locais, fatores 
econômicos, modelo legal, proximidade ao mercado, proximidade aos fornecedores, 
qualidade de vida, características específicas de um local, fatores socio-culturais, 
proximidades aos competidores e proximidade a outras plantas da empresa.  Nessa mesma 
pesquisa os autores avaliam que os resultados podem ser modificados em função da 
localização da matriz da empresa (os autores avaliam os casos de matriz nos EUA, Europa e 
Japão) e isso pode indicar a importância desse tipo de pesquisa junto a MNCs brasileiras.  

Para os objetivos desse artigo, propomos as seguintes questões e indicadores para serem 
abordados na análise dos casos: (1) a evolução, com o tempo, no processo de 
internacionalização (vista pela escala do modelo de Upsala); (2) em um nível mais avançado 
de internacionalização a busca por expandir a presença industrial global; (3) as redes de 
plantas industriais e a busca pelo upgrading como forma de aumentar os benefícios. Como 
indicadores pertinentes poderemos avaliar: a quantidade de plantas no exterior, a dispersão 
geográfica das mesmas, as capacitações e importância ds mesmas além de sua localização.  

3. Descrição e análise dos estudos de caso 
Esse tópico apresenta a descrição dos casos escolhidos conjuntamente com a análise inicial 
dos mesmos (optou-se por não separar esses aspectos para que não houvesse a necessidade de 
ir e voltar nos mesmos temas). Porém, vale salientar que a comparação mais específica com a 
literatura e o aprofundamento dos pontos se encontra na conclusão do artigo.  
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Uma dificuldade inicial foi escolher os casos, pois deveriam ser empresas brasileiras 
internacionalizadas e em estado avançado, ou seja, pelo menos com plantas produtivas no 
exterior. Isso reduzia bastante as possibilidades e escolheu-se, por fim, as empresas Embraco 
e Marcopolo, para as quais o quadro a seguir resume algumas informações gerais relevantes. 

 

Item Marcopolo S.A. Embraco S.A. 
Sede (ano de fundação) Caxias do Sul (1949) Joinville (1971) 
Faturamento (Exame - 

2002) 
429 Mi/US$ 449 Mi/US$ 

Funcionários 8000 9000 

Principais produtos 
Carrocerias de ônibus 

(rodoviários, urbanos e 
micro) 

Compressores herméticos 

Produção anual (2003) 14362 unidades (68% no 
Brasil) 23 milhões (57% no Brasil) 

Fábricas no Brasil 
 

Quatro – duas em Caxias 
do Sul/RS, São José dos 
Pinhais/PR e Duque de 

Caxias/RJ 

Três - duas em Joinville/SC 
(uma fundição) e uma em 

Itaiópolis/SC 

Posição no mercado 
nacional 

Líder (47% dos ônibus 
nacionais em 2003) Líder 

Posição no mercado 
internacional 

Não identificada 
(mercado mundial 

bastante fragmentado)  

Líder mundial em 
compressores herméticos 
(aprox 25% market share 
mundial e 35% nos EUA) 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Quadro 1 – Dados  gerais das empresas pesquisadas 

 
Ambas as empresas têm faturamentos bastante parecidos (entre 429 e 449 milhões de dólares 
anuais) e podem ser consideradas empresas de porte médio, ainda que estejam crescendo 
bastante nos últimos anos (isso mesmo em nível nacional uma vez que o ranking da revista 
Exame Maiores e Melhores de 2003 ocupam os lugares 177 e 181). Esse, por si só já é um 
fato interessante dos casos, que mostra que nem sempre as empresas maiores são as que tema 
maiores condições de se internacionalizar. Por outro lado ambas as empresas atuam de forma 
bastante focada (como se pode ver pelos produtos que vendem), podendo-se inclusive dizer 
que atuam em nichos de mercado (pelo menos para a Embraco). E essa especialização pode 
facilitar e estimular a internacionalização, uma vez que as empresas adquirem know-hows e o 
mercado nacional acaba ficando “pequeno” (ambas são líderes no Brasil). 

No caso da Marcopolo podemos mesmo dizer que a competitividade do setor no Brasil (pelo 
grande uso do transporte rodoviário) permitiu à empresa ganhos de know-how que a 
qualificaram para a internacionalização  (por exemplo em diferenciação de produto). Isso fica 
claro se observarmos que a Busscar, uma das principais concorrentes da Marcopolo no país 
também está produzindo no exterior (com plantas industriais em Cuba, México,Venezuela e 
inclusive tem um acordo para que a empresa Vest Karroserie produza ônibus com sua 
tecnologia na  Noruega). E em qual outro setor podemos encontrar duas empresas brasileiras 
com plantas industriais no exterior? 

O quadro dois, apresentado a seguir, mostra dados mais específicos para uma análise mais 
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detalhada na linha que se propôs no final da seção passada. 

 
Item Marcopolo Embraco 

Primeiras exportações 

1961 para o Uruguai; 
1971 unidades 

desmontadas (CKD) e 
1987 EUA 

1977/78 para América 
Latina, EUA e Canadá. 

Exportações atuais 
30% do produzido no 

Brasil em 2003, para 60 
países 

75% do produzido no 
Brasil para cerca de 70 

países 
Produção no exterior 28% (cerca de 4000) 43% (cerca de 9,9 milhões)

Portugal (Coimbra) – 
1991 – compra para 
vender ao mercado 

europeu, capac. de 350 
ônibus/ano 

Colômbia (Bogotá) – dec 
90 – JV produção de 

ônibus urbanos 

Itália (Turim) - 1994, 
compra planta que já 

existia desde 1956 – marca 
italiana Áspera). 

Capacidade de produção: 
6,2 Mi/ano 

Argentina (Córdoba) – 
1998 – compra, ônibus 

urbano e micro 
México (Monterrey) 

produção para o mercado 
EUA. Canadá e México 

China (Pequim) – 1995 – 
JV com o grupo Beijing 

Snowflake electric. 
Capacidade de produção: 

1,5 Mi comp/ano. 

Plantas no exterior: 
localização, ano de 
inauguração, forma 

de entrada e 
produção (capacidade 

e produtos) 

África do Sul 
(Johanesburgo) – JV – 
ônibus urbano e micro 

Eslováquia (Spisská Nova 
Vês) – 1999, construção 

própria. 

Outras formas de 
presença relevante no 

exterior 

Representantes 
comerciais fixos em mais 

de 20 países 

Filial para armazenamento, 
distribuição e atendimento 
técnico nos EUA e filial 
comercial em Cingapura. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Obs: JV referente a joint venture 

Quadro 2 – Dados específicos para as empresas pesquisadas 

 
Inicialmente analisando o aspecto evolutivo pode-se observar que ambas as empresas 
realmente começaram exportando e isso com bastante antecedência em relação ao seu 
primeiro investimento em plantas no exterior. De forma mais avançada a Marcopolo começa a 
produzir no exterior em 1991, com a compra de uma planta em Portugal, voltada à produzir 
ônibus para o mercado europeu e na seqüência ocorrem investimentos em mais três plantas 
industriais na América (Argentina, no âmbito do mercosul, Colômbia e uma no México para 
atender o mercado da América do Norte). Por fim a empresa inaugurou, em esquema de joint 
venture (doravante apenas JV) uma planta industrial na África do Sul (sendo atualmente a 
única empresa brasileira com manufatura no continente africano), para chegar às atuais 5 
plantas no exterior (em número mais que suas 4 do Brasil), em 5 países diferentes. Ou seja, 
observa-se crescente aumento do número de plantas industriais e ao mesmo tempo da 
dispersão das mesmas (28% da produção já ocorre fora do país). E esse processo de expansão 
deve continuar já que em artigo recente na Gazeta Mercantil a empresa aponta planos para 
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realizar JV na Rússia já em 2005 e ainda pretende inaugurar fábrica de componentes na China 
(JV com Chang Zhou Bus Company, da qual a Marcopolo detêm 75% do capital).  

Já a Embraco também inicia seus investimentos em plantas produtivas fora do Brasil pela 
Europa, com a compra de uma fábrica italiana em 1994 (a marca Áspera é mantida até os dias 
de hoje) e logo no ano seguinte começa a produção na China. Em 1998 a Embraco começa a 
construir uma planta industrial na Eslováquia, que é inaugurada em 1999, com o intuito de 
redirecionar parte da produção da planta italiana (atualmente suas três plantas industriais no 
exterior podem produzir cerca de 43% dos seus 23 milhões de compressores anuais). 

Outra questão observada é a forma de se adquirir as plantas industriais no exterior, ou 
estratégia de entrada. Existe a possibilidade de adquirir uma empresa, e assim, assumir a 
operação das plantas industriais já existentes (brown field citando a literatura). Esse método 
foi adotado, por exemplo, pela Embraco na Itália. Outra forma é através de JVs e nesse caso 
temos a seleção de um parceiro para investimento conjunto (essa parece ser a forma favorita 
da Marcopolo, que atuou assim na África do Sul, Colômbia e para o futuro pretende repetir na 
Rússia e China). Essa forma, via JV, pode baratear os custos de investimento e reduzir alguns 
riscos de atuação em mercados ainda desconhecidos (na China essa é uma forma quase que 
necessária dada a regulamentação política). Por fim uma etapa mais evoluída, pois requer 
mais conhecimentos próprios e experiência seria montar a própria planta no exterior 
(modalidade de investimento green field, que a Embraco praticou na Eslováquia).  

Quanto ao upgrading das subsidiárias não foi possível levantar informações detalhadas, mas 
parece que a Marcopolo está investindo atualmente na evolução de sua planta portuguesa que 
hoje tem capacidade para produzir 350 ônibus ano e deve chegar em 5 anos à produção 
efetiva de 1000 unidades anuais. Também o portfolio de produtos da planta está sendo 
ampliado e novas técnicas de produção instaladas o que pode indicar que a empresa pretende 
dar maior capacitação à sua subsidiária. Já para a Embraco parece existir forte relação entre 
suas plantas européias, com passagem de produção da Itália pra a Eslováquia (onde a mão de 
obra é mais barata), mas ao mesmo tempo com investimento na capacitação da planta italiana 
(por exemplo, a planta ganhou o certificado ISO 14001 em 2001). 

No que se refere à questão da localização das plantas industriais (também levantada na 
revisão bibliográfica), pode-se dizer que, até onde foi possível apurar, os fatores 
mercadológicos estiveram no centro das escolhas iniciais para ambas as empresas ( 
incipalmente questões tais como tamanho de mercado e proximidade aos consumidores). Mais 
recentemente encontramos justificativas na linha da facilidade de produção da localização 
(por exemplo, busca por mão de obra barata que levou a Embraco a produzir na Eslováquia e 
é citado pela Marcopolo como fator para os investimentos na Russia e China). O caso da 
escolha da Russia por parte da Marcopolo é emblematico: o mercado local é atrativo (cerca de 
40 mil ônibus por ano, ainda herança da época de regime comunista que estimulou o uso de 
transporte coletivo) aliado a mão de obra relativamente barata e qualificada.  

Por fim, outro aspecto de destaque, é o fato de ambas empresas considerarem o fator 
tecnológico importante para seu sucesso internacional (um exemplo disso é frase de diretor da 
Marcopolo de que os ônibus europeus são atualmente todos idênticos, e a Marcopolo pode 
oferecer um diferencial em termos de produto nesse mercado – Gazeta Mercantil 23-25 de 
abril de 2004). Ambas as empresas investem em P&D: a Marcopolo, por exemplo, se 
considera a primeira encarroceiradora do mundo a montar uma pista de testes próprias e a 
Embraco têm longa experiência em acordos de desenvolvimento junto a universidades (com a 
UFSC desde 1982) e já depositou mais de 300 patentes em nível mundial.  

4. Conclusões 
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Observou-se nos casos analisados que realmente as duas empresas começaram sua 
internacionalização via exportação, e é interessante notar que, mesmo com a expansão da 
presença internacional, as exportações, a partir do Brasil, continuam crescentes e relevantes 
(ou seja evoluiu-se na escala de comprometimento, mas sem deixar de atuar nos níveis 
inferiores, pelo contrário). Quando olhamos especificamente para os investimentos em plantas 
no exterior, também podemos constatar evolução a partir do conhecimento adquirido (por 
exemplo, a Embraco se capacitou para construir uma planta própria no exterior - greenfield, o 
que requer inegavélmente mais competência do que a aquisição de operações existentes). 

Utilizamos dois indicadores iniciais para avaliar a presença internacional em termos de 
produção, a quantidade de plantas no exterior e sua dispersão geográfica. Isso pois a partir da 
literatura e dos casos percebe-ser que quanto mais plantas no exterior, mais se justifica uma 
tipologia de papéis estratégicos e mais complexa é a gestão e as possibilidades de ganho e 
aprendizado que a rede de plantas representará. De forma análoga, a dispersão geográfica 
mostra, até certo ponto, o grau de internacionalização da empresa e diferentes locais e culturas 
representam diferentes desafios para a gestão da rede de plantas industriais.  

Seguindo nessa linha de raciocínio podemos perguntar: a quantidade de plantas no exterior e a 
dispersão geográfica refletem o comprometimento das empresas com a atuação internacional? 
Se aceitarmos que sim, podemos fazer uma critica à escala do modelo de Upsala a partir dos 
casos estudados: as empresas apresentam estratégias distintas de entrada (a Marcopolo prefere 
uso de JVs e a Embraco adquirir ou até construir plantas próprias). E nesse sentido na escala 
uma JV seria enquadrada como aliança estratégica, um nível muito menos comprometido do 
que a pose de plantas próprias no exterior. Porém, contraditoriamente vemos que a Marcopolo 
esta em expansão mais rápida e continuada que a Embraco (quantidade de plantas, dispersão 
das mesmas e propostas para o futuro proximo), e se isso indicar maior comprometimento da 
empresa com a sua atuação internacional poderse-ia criticar a escala anterior.  

Outro aspecto que podemos observar é que, parece existir relação entre a importacia do país, 
ou região, onde planta se localiza com os investimentos e conseqüênte importância da planta 
na operação da empresa. Esse aspecto pode ser visto, entre outros casos, nos investimentos 
recentes da Marcopolo na Europa e parece confirmar o que sugeriram os autores Vereecke & 
Van Dierdock (2002). Ainda nessa linha podemos fazer uma análogia com o ambiente de 
negócios no Brasil, que é inegavelmente importante para as duas empresas, e as capacitações 
que daí advém para o sucesso de internacionalização. Nesse sentido destaca-se a 
competitividade do setor no caso da Marcopolo (sua concorrênte nacional Busscar também 
está evoluída internacionalmente), e o fato das duas empresas investirem em P&D (e isso se 
relaciona com as demandas iniciais do mercado interno).  

Quando analisamos o aspecto de localização internacional das plantas destacaram-se aspectos  
de cunho mercadológico, além dos ligados à mão de obra local. Se olharmos o que Ferdows 
(1997) propos (vide revisão bibliográfica) faltam aspectos ligados à escolha da localização em 
função de ganhos de competencia para a empresa como um todo. Parece que as empresas 
ainda não estão conseguindo auferir grandes benefícios de sua rede de plantas, uma vez que 
todas as indicações encontradas são de que o fluxo de know-how é unidirecional (da matriz 
para a subsidiária). Talvez a própria estruturação da rede ainda não exista (e isso facilitaria o 
processo de upgrading), o que não chega a surpreender já que se compararmos as empresas 
estudadas a grandes MNCs, a atuação internacional dessas é recente e limitada. 

Essa constatação está de acordo com Rocha (2002), que afirma que a internacionalização das 
empresas brasileiras tem ocorrido de forma lenta e tardia (lembremos que as empresas 
escolhidas no caso estão entre as líderes no país nesse processo). Nesse sentido o presente 
artigo cumpre seu papel de discutir questões apontadas na literatura que podem ser úteis paras 
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as empresas brasileiras em processo de internacionalização (por exemplo, além dos casos 
estudados temos Busscar, Embraer, Gerdau, Sabo e Web). Além de orgaos ligados ao governo 
interessados no assunto (por exemplo o BNDES que inclusive abriu uma primeira linha para 
financiar investimento de empresas brasileiras em plantas no exterior).  

As análises dos cassos nesse artigo foram baseadas em dados secundários, utilizando-se como 
fonte principalmente as páginas na internet das empresas além de artigos de revistas e jornais 
(vide referências), e portanto suas conclusões devem ser tomadas como base para pesquisa 
mais aprofundada e não como resultados finais (a generalização para outros casos também 
pode ser problemática). Porém, dada a falta de pesquisa na área, o objetivo era exatamente o 
de apontar os principais desafios para as empresas, nesse tema que é cada vez mais estratégico 
para as mesmas no que se refere a produção, além de colaborar com a discução acadêmica a 
respeito. Afinal de contas, em sua conclusão Fleury (1999) argumenta que as forças 
impulsionadoras da nova lógica de produção internacional ainda se mostram contraditórias e 
isso implica na necessidade de novos e crescentes esforços de pesquisa. 
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