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Resumo 

 

 

Com a globalização é cada vez mais comum ver empresas unindo esforços 

para poderem expandir suas fronteiras, ganhar vantagens ou até mesmo manter 

seus mercados. Essas parcerias podem ser conhecidas como alianças estratégicas. 

O mesmo é válido no Mercado automotivo considerando a presença de grandes 

players espalhados ao redor do mundo em uma constante briga por conquista de 

mercados. Assim como o número de alianças tem aumentado no decorrer dos anos, 

consequentemente o número de alianças que não tiveram sucesso também tem 

aumentado. Muitas delas podem ser vistas como um grande sucesso como foi o 

caso da Toyota com a PSA (Peugeot e Citroën) , enquanto outras não compartilham 

da mesma aderência como pode ser visto no caso da união entre a Mercedes Benz 

e a Chrysler.  

Essa monografia tem como objetivo delinear os conceitos de alianças 

estratégicas e fatores que podem levar ao sucesso ou fracasso de uma aliança com 

foco em como a competição pode afetar uma parceria. Para tentar entender a 

relação entre isso iremos nos apoiar em três estudos de caso do setor automotivo 

entre algumas parcerias vistas nos últimos anos entre as marcas Toyota, Peugeot, 

Citroën, Mercedes-Benz, Chrysler, Renault e Volvo. Concepções como a teoria dos 

custos de transação, visão baseada em recursos (VBR) e teoria dos jogos serão 

combinados a fim de obter uma melhor compreensão sobre alianças estratégicas e a 

influência que a concorrência exerce no sucesso ou fracasso. 

 

 

Abstract 

 

 

With globalization, it is increasingly common to see companies joining forces 

to integrate into their borders, to gain advantages by working in their markets. These 

can be called strategic alliances. The same is first in the market in a constant of great 
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players spread by the world of the world in a constant fight by conquest of markets. 

The number of alliances has increased, it will not be over the years, so the number of 

non-winning alliances has also increased. Sales can be seen as a big hit with 

Toyota's case with a PSA (Peugeot and Citroën), while they are not shared with the 

same view as can be seen in the case of the war between a Mercedes Benz and a 

Chrysler. 

This monograph aims to outline the concepts of strategic alliances and the 

factors that can lead to the success or failure of an alliance with the focus on a 

competition can be a partnership. The alternative to economy of cars between 

companies can be found in recent years as Toyota, Peugeot, Citroen, 

Mercedes-Benz, Chrysler, Renault and Volvo. Concepts such as transaction cost 

theory, resource-based view (VBR), and game theory are combined to improve 

understanding of political alliances and the influence competition has on success or 

failure. 
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1. Introdução 

 

 

Com a globalização tem-se um processo de intensificação da concorrência,          

tornando-se necessário aos diferentes atores se tornarem competitivos. Neste         

movimento, encontram-se casos de empresas tradicionalmente concorrentes,       

cooperando mutuamente no intuito de conseguirem ter meios de sobreviver num           

mercado que se apresenta mais competitivo. O mercado automotivo pode ser citado            

como um típico exemplo deste movimento. Composto por grandes atores          

espalhados ao redor do mundo num processo de concorrência monopolística,          

começam a estabelecer “alianças estratégicas” que servem de alguma forma para           

garantir a sobrevivência no mercado destes conglomerados que se formam.  

Com a proliferação das alianças ao redor do mundo, na mesma proporção            

são observados casos de sucesso e de insucesso nos vários mercados, inclusive no             

automobilístico, podendo respectivamente ser ilustrados pela parceria Toyota e PSA          

e Mercedes Benz e a Chrysler. 

 

 

1.1 Objetivo geral  
 
 

Esse trabalho tem como objetivo geral delinear os conceitos de alianças           

estratégicas e fatores que podem levar ao sucesso ou insucesso de uma aliança,             

investigando particularmente como a competição pode afetar a cooperação entre os           

parceiros. Neste intuito foram escolhidos por facilidade de obtenção de dados três            

estudos de caso do setor automotivo envolvendo as marcas Toyota, Peugeot,           

Citroën, Mercedes-Benz, Chrysler, Renault e Volvo. 

 

1.2 Objetivo específico  
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O objetivo específico deste trabalho é se valer da revisão literária sobre            

alianças estratégicas para analisar três casos de parcerias entre montadoras          

realizadas no período de 1990 a 2002 e publicadas respectivamente entre 2007 e             

2010 conforme apresentado no Quadro 1, identificando fatores que tenham          

determinado sucesso ou insucesso destas parcerias com foco no papel da           

competição. Para apoiar o processo analítico de compreensão sobre alianças          

estratégicas e a influência que a concorrência exerce no sucesso ou insucesso será             

feita a revisão de teorias como a Visão Baseada em Recursos (VBR), Teoria dos              

Jogos e Teoria dos Custos que serão bases para futuras análises aplicadas pelo             

modelo analítico de Hunt (2002). 

 

Caso Identificação Autor Título 

1 Toyota e PSA 
 ICHIJO, K. e 

KOHLBACHER, 
F. 

The Toyota way of global knowledge 
creation 

the ‘learn local, act global’ strategy 

2 Mercedes-Benz e Chrysler LANEVE, M The influence of national culture on 
cross-border M&A 

3 Renault e Volvo LANEVE, M The influence of national culture on 
cross-border M&A 

Quadro 1. Estudos de caso 
Fonte. Adaptado pelo autor de Laneve (2010) e Ichijo e Kohlbacher (2007). 
 

 

1.3 Metodologia 
 
 

Selltiz et al. (1974) classificam as pesquisas sociais em três grupos:           

Pesquisas Exploratórias, Descritivas e Explicativas. Prodanov e Freitas (2013, p.          

51-52) argumentam que uma pesquisa pode ser classificada como exploratória          

quando se encontra em fase preliminar, necessitando-se de mais informações sobre           

o tema objeto de interesse, possibilitando ao pesquisador ter mais elementos que            

permitam definir e delimitar com clareza o tema da pesquisa, fixar objetivos e             

formular hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto,            

assumindo, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 
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De acordo com Tasca et al. (2010) a análise do contexto, a definição de um               

problema e das questões direcionadoras dão início ao processo de pesquisa           

científica, motivando assim os pesquisadores a procurarem informações sobre         

determinada temática em bases bibliográficas.  

Para Yin (2005) estudos de caso tem como objetivo investigar um fenômeno            

contemporâneo dentro de um determinado contexto. Para o autor estudos de casos            

múltiplos possibilitam levantar evidências relevantes e de maior confiabilidade se          

comparado aos estudos de casos únicos. Hartley (1994) entende que estudo de            

caso é mais uma estratégia de pesquisa do que um método.  

As abordagens quantitativas e qualitativas diferem, assim, nos seus         

fundamentos filosóficos e metateóricos a respeito da natureza da realidade          

(ontologia), do conhecimento (epistemologia), dos princípios que inspiram e         

governam a investigação científica (metodologia) e nos instrumentos relativos à          

implementação prática de uma pesquisa (métodos e técnicas de investigação)          

(GELO et al., 2008). 

Para Minayo e Gómez (2001) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo            

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde           

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não              

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

1.4 Método 

 
 

É uma pesquisa qualitativa, exploratória. Neste sentido, optou-se pela         

consulta a bases de dados secundárias (livros, artigo e afins) de autores que             

investigam alianças estratégicas com foco na competição, buscando-se identificar         

fatores que possam contribuir para “sucesso” ou “insucesso” das mesmas. Para           

primeiro acesso à base de dados optou-se pela ferramenta Google Acadêmico,           

fazendo uso das palavras-chave alianças estratégicas e strategic alliance         

obtendo-se respectivamente 69 mil resultados em português e 2 milhões em inglês            

em agosto de 2018.  
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Buscando-se identificar dimensões que contribuam para a construção de         

alianças de sucesso, optou-se por analisar estudos de casos que tratassem de            

alianças estratégicas, nesta busca, foram identificados três estudos de caso sobre o            

tema relacionados ao setor automotivo elaborados no período de 2007 a 2010. A             

escolha desta amostra (três estudos de caso) se deu por conveniência, pois            

minimizam tipicidades e eventuais vieses de diferentes segmentos que poderiam          

interferir nas análises presentes nos mesmos.  

Na pesquisa exploratória percebeu-se a possibilidade de ampliar a         

investigação sobre o tema fazendo uso de outras concepções para análise da            

competição vs cooperação em alianças estratégicas apoiadas na Teoria dos Custos,           

Visão Baseada em Recursos (VBR) e Teoria dos Jogos. Compulsoriamente,          

tentou-se validar as afirmações propostas pelos autores dos casos fazendo o uso do             

método de análise qualitativa do sucesso ou insucesso em alianças proposto por            

Hunt (2002).  
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2. Revisão de literatura  

 
 
2.1 Alianças Estratégicas  

 
 

Segundo Vyas et al. (1995) alianças estratégicas são definidas de forma geral            

como qualquer relação entre empresas envolvendo o compartilhamento de objetivos.          

Uma aliança estratégica é um acordo entre dois ou mais parceiros para            

compartilharem recursos e ou conhecimento com as partes envolvidas, sendo que           

Ariño e De La Torre (1998) já trazem que as últimas décadas tem mostrado um               

aumento significativo na frequência e magnitude das alianças entre empresas, sendo           

notório que cada parte depende de seu parceiro para atingir seus objetivos.  

Das e Teng (2000) aponta que as parcerias estratégicas buscam          

simultaneamente cooperar e competir, sendo que o primeiro advém das          

dependências mútuas entre os membros das alianças, podendo ser formada entre           

duas (diádica) ou mais empresas. Ainda segundo os autores, alianças podem ser            

verticais, entre compradores e fornecedores, ou horizontais, entre competidores         

potenciais. Ridder (2007) traz que podem ocorrer com a fusão de duas ou mais              

empresas para se tornarem uma única mais forte podendo ou não se manterem             

formalmente independentes, sendo que empresas precisam uma das outras para          

atingirem uma boa performance. 

Em alianças estratégicas a competição pode levar os parceiros a priorizar           

interesses individuais em detrimento do coletivo, podendo comprometer a         

estabilidade das mesmas (RIDDER, 2007; HIBBARD, 2001; KUMAR E STERN,          

2001; DAS E TENG, 2000), destacando-se como fator determinante para o           

insucesso das mesmas (PARK E UNGSON, 2001) e podendo o processo           

competitivo comprometer a performance financeira (LUO et al., 2007).  

Segundo Hibbard et al. (2001) as respostas organizacionais dependem das          

características de seus relacionamentos, sendo a competição um aspecto importante          

nas alianças estratégicas. Segundo o autor, o sucesso de uma aliança depende do             

nível de concorrência, sendo assim, conhecer como os parceiros apresentam          
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comportamentos oportunistas em determinadas situações e o que influencia esse          

comportamento é crucial para as organizações que participam de alianças          

estratégicas. Ainda segundo o autor uma visão de como um parceiro responderá a             

uma situação de conflito permite que as organizações se antecipem, prevenindo o            

rompimento de alianças e perdas financeiras. 

Antes de discorrer sobre as características do comportamento competitivo em          

alianças estratégicas, uma distinção teórica sobre o conceito de competição deve           

ser feita. De forma mais genérica, competição é conceituada como foco em            

propriedades da indústria ou estrutura de mercado (BAUM E KORN, 1996; CHEN,            

1996), sendo determinada pela dimensão estrutural do mercado, como o número e            

tamanho de empresas, simetria, diferenciação de produto e integração vertical da           

cadeia (BENGTSSON E SÖLVELL, 2004). Da perspectiva das alianças estratégicas,          

essa conceitualização se refere a diferentes níveis de análise. Rivalidade tomando o            

lugar da aliança e concorrência direta em mercados com mesma estrutura, ambos            

são conceitos de competição e possuem uma influência importante no sucesso ou            

insucesso de alianças estratégicas (DAS E TENG, 2000; KOGUT, 1989; PARK E            

RUSSO, 1996).  

Demais características e conceitos referentes a alianças estratégicas serão         

discutidos com o objetivo de criar bases sólidas para a discussão futura entre a              

competição vs cooperação quando se fala em parcerias entre empresas. 

 

 
2.2 Tipos de Alianças Estratégicas  
 
 

Hitt (2008), Ridder (2007) e Das e Teng (2000) dividem alianças em Verticais             

e Horizontais, caracterizando a primeira entre compradores e fornecedores e a           

segunda entre competidores potenciais. Para Rindfleisch (2000), Vives (1990) e Von           

Hipple (1987) em alianças verticais observa-se maior grau de confiança entre os            

membros em função de menor nível de competitividade, diferentemente de alianças           

horizontais onde um dos membros pode fazer uso da aliança para ganhar posição             

de mercado às custas do parceiro. Segundo os autores, alianças horizontais podem            
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vir a ser mais benéficas para empresas envolvidas pois podem promover a            

cooperação através de uma maior variedade de fatores institucionais que não são            

presentes em parcerias verticais, sendo que no processo de criação de relações            

formais, empresas relacionadas horizontalmente tendem a partilhar um grande         

número de informações e atividades, networks de longo prazo e know how. Dessa             

forma, confiança entre os parceiros de uma aliança é fundamental.  

Segundo Pfeffer e Salancik (1978) confiar na boa vontade de um parceiro            

pode ser um comportamento arriscado, mas pode vir a ser uma necessidade caso a              

empresa dependa de outra para obtenção de recursos importantes. Tal          

posicionamento se confirma para Moorman et al. (1992) que definem confiança           

como a vontade de depender do parceiro em suas operações.  

Empresas envolvidas em alianças que operam na mesma linha de produto           

(horizontais), tem potencial para compartilhar maiores boas práticas, porém, a falta           

de confiança ou presença de comportamento competitivo pode levar a mesma a ter             

problemas, enquanto parceiros que operam em diferentes linhas (verticais) tendem a           

serem mais abertos considerando que não competem de maneira direta (RIDDER,           

2007). 

Brondoni (2003) identifica que alianças estratégicas podem ocorrer com ou          

sem participação de capital. Na primeira situação são observados acordos          

contratuais cooperativos que preveem investimento dos parceiros, criando alto nível          

de interdependência e integração entre os mesmos que compartilham riscos e           

benefícios em longo prazo, fato que não se consagra na segunda situação. Para             

Russo (2016) o nível de controle acionário permite classificar os participantes da            

aliança em majoritários, igualitários ou minoritários, sendo que da primeira para a            

última se altera níveis de risco, controle e responsabilidade no gerenciamento da            

aliança em função do nível de investimento. Para o autor, em qualquer das opções,              

a participação de capital traz um sentimento de “propriedade” que induz a um             

comportamento menos oportunista, típico das situações onde não se tem          

participação de capital. Hennart (1998) define Joint Ventures como entidades          

corporativas diferentes em que parceiros unem recursos através da participação no           

capital social. Kogut (1988) afirma que tais acordos apresentam baixa flexibilidade e            
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impõem custos e esforços elevados às partes para ser rompido, diminuindo a            

possibilidade de comportamento oportunista de algum participante.  

Alianças sem participação de capital são organizadas através de contratos          

sem participação no corpo social entre os aliados (PISANO, 1989), não impondo            

elevado nível de integração entre os parceiros, sendo menos custosa para ser            

desfeita, mas sujeita ao comportamento oportunista. Alianças desse tipo não são           

baseadas no compartilhamento de ações e podem vir através de diversos arranjos            

contratuais como parceria na cadeia de fornecedores, coprodução e marketing          

cooperativo (BRONDONI, 2003). 

 

 

2.3 Caracterização de Alianças Estratégicas  
 
 

Cravens et al. (1993) apresentam diversas características que contribuem         

para a efetividade de uma aliança estratégica, destacando-se o Poder e           

Dependência entre os Integrantes, Comprometimento, Processo de Planejamento e         

Grau de Colaboração.  

 

 

2.3.1 Poder e Dependência dos Integrantes 

 
 

Segundo Buffington e Farabelli (1991) o Poder e Dependência dos          

Integrantes em uma aliança estratégica deve ser igualmente dividido, pois a falta de             

benefícios complementares pode determinar o insucesso de alianças. Para os          

autores alianças de sucesso se constroem quando ambos parceiros contribuem com           

seu negócio principal, diminuindo-se a probabilidade de sucesso quando a          

contribuição se dá apenas em negócios secundários. Zachary (1992) exemplifica          

como situações de sucesso onde as partes contribuíram com seu negócio principal a             

aliança estratégica da Apple Computer (Software), Sony (design e produção) e           

Motorola (chips e know how da comunicação) onde conjuntamente desenvolverem          
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aparelhos celulares de pequeno porte que pudessem ser usados como cadernos           

eletrônicos.  

 

 

2.3.2 Comprometimento 

 
 

Para Day (1990) o comprometimento tem grande influência para o sucesso ou            

insucesso de alianças, sendo este percebido a longo prazo. Quando parceiros           

dedicam pessoas e recursos corretos dando prioridade ao projeto, mostram-se          

comprometidos com a aliança. Indicações de contribuição incluem investimentos         

pela participação nas empresas, acordos exclusivos e abstenção de maiores          

conflitos entre ambas partes (ANDERSON E WEITZ, 1990). Sendo que Day (1990)            

também afirma que negar algo, quando se fala em longo prazo, leva os participantes              

a contribuírem menos e de forma menos efetiva para o sucesso da aliança, havendo              

um menor comprometimento. 

 

 

2.3.3 Processo de planejamento de alianças 

 

 

Planejar todo processo que ocorrerá durante a aliança de antemão é visto            

como fator importante para o sucesso da mesma. Diversos pesquisadores como           

Bleeke e Ernst (1991) e Buffington e Farabelli (1991) concordam neste aspecto.            

Segundo Cravens et al. (1993) elementos chave no planejamento de alianças           

incluem estratégias/objetivos específicos e como gerenciar essa relação. Ainda         

segundo o autor, quando é feita uma inserção em um mercado através de uma              

aliança em que uma das partes já está inserida, é mais fácil definir objetivos, sendo               

que quanto mais específico e verossímil forem os objetivos de uma aliança, maior a              

probabilidade de sucesso. 

Um planejamento adequado antes de formar a aliança evita problemas ou           

gargalos futuros que podem ser detectados e resolvidos. Para uma aliança entre            

15 
 



 

competidores (horizontal), a resolução de conflitos é mais complexa do que em            

alianças verticais. A falha em definir os responsáveis por tomar decisões é um             

contribuinte para a baixa efetividade de alianças (DAY, 1990). Alianças significam           

dividir o controle (OHMAE, 1990). 

 

 

2.3.4 Grau de Colaboração 

 
 

Colaboração é provavelmente o mais importante dos fatores para o sucesso           

em alianças. A vontade de se trabalhar junto para atingir metas voltadas para o              

futuro. Relações de alianças vão ainda além das teorias oferecidas pela visão            

baseada em recursos, De acordo com Ring e Van de Ven (1992), motivações como              

resultados imparciais e confiança são ignorados na criação dos mecanismos de           

governança pela visão baseada em recursos.  

Colaboração pode ser vista como fator chave em uma aliança eficiente.           

Entender a importância da colaboração pode ajudar parceiros a superar períodos de            

incerteza, resolver conflitos e obter maior lucro e benefícios em um período mais             

longo. (BUJIS, 2009). 

 

 

2.4 Competição vs Cooperação 
 
 

Quando as partes envolvidas perdem o aspecto cooperativo e o oportunismo           

entra no cenário é desencadeado um efeito dominó de rivalidade e a performance de              

ambos acaba sendo influenciada negativamente. Para confirmar essa afirmação         

será feito um aprofundamento sobre a influência da rivalidade no comportamento de            

parceiros. 

Ridder (2007) traz que em alianças estratégicas os parceiros dependem da           

mútua cooperação para atingirem bons resultados, tendo como ponto inicial a           

colaboração, devendo-se evitar a busca pelos interesses individuais. Parkhe (1993,          
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p. 797) identifica o comportamento competitivo mútuo como um problema comum           

em alianças afirmando que “Alianças não podem ser completamente controladas          

pelos envolvidos, elas são cercadas de incertezas, interdependências e         

vulnerabilidades que levam a instabilidade e situações problemáticas”.  

Essa competição além de poder trazer prejuízos para alianças é apontada           

muitas vezes como um ponto inicial para o insucesso das mesmas. Ainda segundo             

Ridder (2007) alianças estratégicas são caracterizadas por parceiros que são          

formalmente independentes, porém, a cooperação faz com que as partes se tornem            

mutuamente dependentes considerando que a parceria é necessária para atingir          

uma boa performance.  

O conceito de alianças estratégicas engloba uma variedade de formas e           

estruturas de governança, e várias categorizações podem ser feitas. Exemplos de           

diferentes estruturas de governança são empresa conjunta, investimento direto em          

ações, pesquisa e desenvolvimento conjunto, produção conjunta, marketing,        

distribuição compartilhada, consórcios de pesquisa entre outros (DAS E TENG,          

2001). 

Organizações podem ter diferentes razões para entrar em uma aliança, sendo           

que segundo Hitt et al. (2008) empresas formam alianças estratégicas para reduzir a             

concorrência, melhorar suas capacidades competitivas, obter acesso a recursos,         

aproveitar oportunidades, desenvolver flexibilidade estratégica e inovar. Buscando        

compreender a influência da competição em alianças estratégicas, autores como          

Das & Teng (2000), Hibbard et al. (2001), Khnanna et al. (1998) e Quintana-García &               

Benavides-Velasco (2004) trazem que a competição em alianças estratégicas é          

considerada uma grande influência na viabilidade dela a longo prazo, sendo um fator             

crítico para o sucesso das mesmas.  

Vickers (1995) e Baum & Korn (1996) apontam que rivalidade se refere ao             

esforço das organizações em prol de algo ou alguma posição que não podem ser              

alcançadas por todos, podendo contemplar diversos aspectos, como lucro, fatia de           

mercado, controle, preços ou conhecimento. As causas da rivalidade serão          

apontadas posteriormente segundo a ótica da Visão Baseada em Recursos, Teoria           

dos Custos e Teoria dos Jogos. Autores como Das & Teng (2000) e Quintana-García              
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& Benavides-Velasco (2004) confirmam que alianças estratégicas podem ser         

estudadas de diferentes perspectivas teóricas que podem providenciar a         

compreensão dos aspectos competitivos e cooperativos de uma aliança, como os           

custos econômicos das transações, recursos e a teoria dos jogos. 

 

 
2.4.1 Teoria dos Custos 

 
 

Segundo Kogut (1988) a teoria dos custos nas empresas para minimizar a            

soma dos custos de produção e transações, sendo o que os custos de transação              

representam custos necessários para exercer uma determinada atividade econômica         

como os custos de gerenciamento das relações e manutenção de contratos.           

Williamson (1979) traz que a eficiência no uso dos recursos pode ser alcançada via              

mercado ou pelo desenvolvimento interno, sendo a escolha da estrutura ideal dada            

pela lógica intrínseca de produção (arranjo físico ideal) e custos de operação.  

Park e Russo (1996) apontam que alianças podem ser vistas como uma            

governança entre mercado e empresa que compartilham atributos tentando evitar ou           

reduzir os pontos fracos de cada um. Quintana-García & Benavides-Velasco (2004)           

colocam que alianças estratégicas são feitas para atingir as metas individuais de            

cada um sob o ponto de vista coletivo pode ser confirmada. 

Um pressuposto básico da teoria dos custos é a orientação pelo interesse            

próprio dos aliados, que pode levar ao comportamento competitivo ou oportunismo           

(PARKHE, 1993), sendo esse comportamento enfatizado pela afirmação de Ariño &           

De La Torre (1998) que além da adição de metas compartilhadas por ambas             

empresas, cada uma tem metas individuais que não são compartilhadas. Seguindo           

esse raciocínio, o comportamento competitivo será prevalente em alianças onde os           

parceiros possuem metas conflitantes, como público alvo ou segmento de mercado,           

tornando-se torna mais evidente quando a aliança é formada por competidores           

diretos (aliança horizontal) que estão buscando maximizar sua influência sobre um           

mesmo mercado. As metas dos integrantes da aliança nesse caso estão em conflito             

direto segundo os estudos de Park e Russo (1996), Park e Ungson (2001) e Das e                
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Teng (2000) porquê parceiros normalmente são, direta ou indiretamente,         

competidores ou potenciais competidores, fazendo com que muitas alianças se          

deparem com o comportamento competitivo. Sivadas e Dwyer (2000) também afirma           

que alianças entre companhias com metas conflitantes são mais suscetíveis a           

falharem, além da resistência encontrada entre concorrentes para cooperarem. 

Park e Ungson (2001) trazem que o comportamento competitivo pode ocorrer           

também devido aos benefícios coletivos gerados pela aliança serem orientados para           

um futuro incerto, enquanto os custos de oportunidade e comportamento competitivo           

são mais tangíveis e imediatos. Ainda segundo o autor o comportamento oportunista            

traz a realização imediata das metas individuais sem levar em conta a incerteza dos              

retornos a longo prazo. A cooperação entre empresas em algumas áreas enquanto            

competem em outras levam a uma relação paradoxal, sendo que Quintana-García &            

Benavides-Velasco (2004) evidenciam que parceiros têm que lidar com hostilidade          

devido ao conflito de interesses ao mesmo tempo que precisam confiar uns nos             

outros para atingirem seus objetivos comuns. 

 

 
2.4.2 Visão Baseada em Recursos (VBR) 

 
 

Clarke-Hill et al. (2003) e Park e Ungson (2001) trazem que a visão baseada              

em recursos foca unicamente nos recursos e competências que cada empresa pode            

obter para gerar vantagem competitiva. Ainda segundo os autores, sob essa           

perspectiva as empresas são consideradas heterogêneas quanto aos recursos e          

capacidades individuais. Quando se fala em recursos e capacidades, Hitt (2008)           

aponta que eles são limitados em sua mobilidade e complexidade de           

desenvolvimento, sendo assim, a maioria das empresas não possuem todos os           

recursos e capacidades necessários para alcançar seus objetivos individuais.         

Através da cooperação em uma aliança estratégica, elas podem obter acesso a            

recursos e capacidades complementares de outras empresas. 

Quando tem- se em pauta a colaboração em alianças estratégicas Dussauge            

et al. (2000) traz que em uma aliança estratégica, por exemplo, pode criar condições              
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favoráveis para a troca de conhecimentos e experiências, sendo que isso permite            

que os parceiros tenham posse dos recursos, internalizando-os. Entrar em uma           

aliança estratégica pode ser de grande importância para ter acesso e obter recursos             

e isso é apontado em diversos estudos como o de Kale et al. (2000) que considera o                 

aprendizado uma das principais razões para condução de alianças e o artigo de             

Khanna et al. (1998) apontando que grande parte das alianças tem o aprendizado             

como objetivo principal.  

Ainda segundo a autora, alianças estratégicas que possuem aprendizado         

como seu objetivo principal implicam que a empresa que estiver apta a aprender             

mais com sua contraparte enquanto a aliança durar é a que mais se beneficiará a               

longo prazo, sendo alianças de aprendizado apontadas como uma “corrida pelo           

conhecimento” por HAMEL (1991). Segundo Kale et al. (2000) essa corrida por            

conhecimentos muitas vezes acaba gerando comportamento competitivo conforme        

os parceiros tentam absorver o máximo de sua contraparte enquanto tenta proteger            

os conhecimentos e recursos próprios. 

Khanna et al. (1998) ainda trazem que os aspectos competitivos de alianças             

voltadas para o aprendizado dependem da relação entre benefícios e recursos           

comuns e privados, sendo que distinção entre benefícios privados e comuns são            

muito parecidas com o conceito de organização, onde benefícios privados podem           

ser obtidos do parceiro e aplicados em nossa própria empresa. Benefícios comuns            

são os que provém da aplicação conjunta do aprendizado obtido por ambas partes e              

consequência de estar em uma aliança. Ainda de acordo com a autora, um maior              

índice de conversão entre benefícios privados para benefícios comuns acaba          

levando áreas das empresas a reduzirem o comportamento coletivo e aumentar o            

comportamento competitivo considerando a similaridade de competências. Isso        

aponta, que também em alianças voltadas para o aprendizado, o comportamento           

competitivo provém da perseguição de incentivos pessoais ao invés de ganhos           

mútuos. 

Dussauge et al. (2000) afirmam que a tensão competitiva se torna mais             

aparente quando as partes são competidores de um mesmo mercado, sendo que            

uma aliança entre competidores diretos aumenta as oportunidades de         
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desenvolvimento interno, mas a perda de conhecimentos cruciais para um          

competidor afeta negativamente a dependência das partes e a posição competitiva           

no mercado. Park e Russo (1996), apontam que “a sensibilidade da informação,            

quanto a seu potencial de equiparar as forças devido à cooperação é agravado no              

cenário de competição direta. 

 

 
2.4.3 Teoria dos jogos 

 
 

Segundo Das e Teng (2000) a teoria dos jogos permite identificar /aspectos            

do comportamento competitivo e colaborativos das partes de uma aliança ao estudar            

situações onde o resultado final depende diretamente das escolhas das partes           

envolvidas. Essa visão também é conhecida como “a análise do comportamento           

racional em situações envolvendo independência dos resultados” como apontado         

por CAMERER (1991).  

Clarke-Hill et al. (2003) apontam que apesar de suas críticas sobre a            

aplicabilidade, a teoria dos jogos pode nos ajudar a compreender a complexa            

interação entre cooperação e competição, além de mostrar que ambos são inerentes            

em alianças estratégicas. Ainda segundo o autor, parceiros em uma aliança           

estratégica sempre tem a possibilidade de sair da mesma e apesar disso, a escolha              

entre cooperar ou competir não é suficiente para explicar o comportamento           

competitivo ou cooperativo de ambas as partes em uma aliança estratégica. Para            

estudar alianças estratégicas sob essa ótica, a decisões devem ser adicionadas ao            

dilema dos prisioneiros, assim, a escolha pelo comportamento competitivo é também           

determinada pelo custo de oportunidade que pode ser ganho com a ruptura da             

mesma. 

Na teoria dos custos foram identificados elementos que justificam o porquê do            

comportamento competitivo poder ter maior aderência aos interesses das empresas          

do que o cooperativo, enquanto na teoria dos jogos segundo Das e Teng (2000)              

alianças podem ser vistas como jogos cujo comportamento competitivo é mais           

recompensador do que o cooperativo.  
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Para ter uma melhor visão sobre a rivalidade em alianças estratégicas, Park e             

Ungson (2000) às ilustra pelo dilema dos prisioneiros, que nos traz uma visão sobre              

como a rivalidade em alianças pode surgir. Neste dilema, duas partes podem            

escolher entre duas estratégias: Competir ou Cooperar. Quando ambas partes          

cooperam, o resultado obtido pelos participantes é “$$$”, enquanto em ambiente de            

competição cada um tem como resultado “$$”. Quando um escolhe cooperar e o             

outro competir, o primeiro tem como resultado “$” e o segundo “$$$$”            

respectivamente. A Figura 1 ilustra os resultados das diferentes escolhas, fazendo           

uso da cor azul que representa o maior ganho agregado, quando os dois atores              

optam pela cooperação mútua.  

 

 Empresa 1 

Empresa 2 

 Cooperar Competir 

Cooperar $$$ $$$ $ $$$$ 

Competir $$$$ $ $$ $$ 

                       Figura 1. Dilema dos prisioneiros 
                            Fonte: Adaptado de Parkhe (1993).  
 

Uma aliança estratégica pode ser vista como uma sequência de dilemas do            

prisioneiro conforme as partes envolvidas podem escolher cooperar ou competir          

diversas vezes durante uma aliança, sendo que o dilema ilustra que apesar da             

cooperação mútua ser benéfica para ambos, as empresas tendem a competir quer            

seja por ambição, quer seja por medo da escolha do outro. De acordo com essa               

aproximação, a escolha do comportamento competitivo depende de diversos fatores,          

destacando-se ganhos da operação e perspectiva de futuro. A perspectiva de futuro            

se refere a relação entre expectativas dos benefícios futuros e das ações atuais. A              

escolha de um comportamento competitivo pode se dar diante de uma expectativa            

de rompimento da aliança. (PARKHE, 1993).  

 

 
2.4.4 Integração de diferentes perspectivas  
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Apesar de convergirem em alguns pontos, diferentes autores trazem visões          

complementares sobre a rivalidade em alianças estratégicas, não existindo         

unanimidade. Para Porter (1980) a rivalidade ocorre quando um ou mais           

competidores vislumbram a oportunidade de melhorar sua posição ou se sentem           

incomodados pelos rivais. Desta forma, as ações competitivas de uma firma           

impactam seus concorrentes podendo incitar retaliação ou esforços para conter          

esses movimentos, indicando que as empresas são mutuamente dependentes,         

sendo essa mudança também conhecida como díade de ação / resposta.  

Para Chen e Miller (1994) uma ação se refere a um movimento competitivo             

que pode levar a um aumento da fatia de mercado ou redução nos retornos de seus                

rivais, sendo que esta pode ser rebatida com outra ação para defender ou melhorar              

sua fatia ou posição no mercado. Desta forma, “para ganhar vantagem competitiva            

em relação aos seus oponentes, empresas constantemente tomam ações ofensivas          

e defensivas” (BAUM E KORN, 1996).  

Das e Teng (2000) trazem uma estrutura que integra grande parte das            

perspectivas teóricas na instabilidade de alianças onde sob a perspectiva de tensão            

interna, descrevem alianças estratégicas como áreas onde conflitos se desenvolvem          

e podem ser vistas como constituídas por três pares de forças competitivas:            

Cooperação vs competição, rigidez vs flexibilidade e visão (de curto vs longo) prazo.             

Segundo a teoria dos custos e da visão baseada em recursos, ainda segundo os              

autores, a competição pode ser vista como a perseguição de um interesse próprio às              

custas dos outros e cooperação como busca para interesses e benefícios mútuos            

em alianças, sendo assim, a cooperação e competição são como forças opostas em             

alianças estratégicas, em que ambas são necessárias para o sucesso e           

sustentabilidade da mesma, onde a cooperação garante uma relação de trabalho           

sem muito atrito e a competição protege as partes de perderem suas vantagens             

específicas. Para os autores a estabilidade da aliança requer equilíbrio entre essas            

forças. Sem cooperação o comportamento oportunista se tornaria prevalente em          

uma aliança. Quando os membros são excessivamente cooperativos, eles são          

suscetíveis a transferir o Know-how e suas competências básicas para os parceiros            

que por sua vez podem deixar a aliança e continuar por si mesmos. 
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Weaver & Dickson (1998) alegam que para a teoria dos custos, relações            

cooperativas pautadas pela percepção da eficiência são inclinadas ao         

comportamento oportunista, podendo este ser visto como um desvio das normas           

comportamentais esperadas em tal situação, comumente motivados pela expectativa         

de melhorar a posição de mercado de uma empresa, não considerando o custo da              

aliança. 
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3. Apresentação dos casos  

 
 

Para compreensão das características e diversas abordagens de alianças         

estratégicas, inicialmente serão apresentados três estudos de caso referentes a          

parcerias do setor automotivo apresentadas no Quadro 1. Neste está apresentada a            

origem do caso, autor e classificação inicial em sucesso (um caso) ou insucesso             

(dois casos). Esta não considera resultados financeiros das empresas envolvidas,          

mas sim aspectos qualitativos abordados pelos autores. Todos os elementos          

apresentados em cada caso representam as considerações dos respectivos autores.          

Desta forma, só se faz citação de autoria nesta seção quando expressa a opinião de               

outros que não os autores dos casos pesquisados.  

 

Caso Identificação Autor Título 

1 Toyota e PSA  ICHIJO, K. e 
KOHLBACHER, F. 

The Toyota way of 
global knowledge 

creation 
the ‘learn local, act 

global’ strategy 

2 Mercedes-Benz e 
Chrysler LANEVE, M 

The influence of 
national culture on 
cross-border M&A 

3 Renault e Volvo LANEVE, M 
The influence of 

national culture on 
cross-border M&A 

Quadro 1. Estudos de caso 
Fonte. Adaptado pelo autor de Laneve (2010) e Ichijo e Kohlbacher (2007). 
 
 
3.1 Apresentação Caso 1: Aliança estratégica Toyota e PSA 

 
 

A parceria entre a Toyota e a PSA, nomeada Toyota Peugeot Citroen            

Automobile Czech (TPCA), é uma colaboração através da participação de capitais           

onde ambas empresas adquiriram exatamente a metade das ações referentes ao           

desenvolvimento de produção de carros pequenos na Europa Ocidental (República          
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Checa) das marcas Toyota, Peugeot e Citroen. Esse acordo envolve a construção            

de uma planta compartilhada em Kolin que começou em 2002 (mesmo ano em que o               

acordo foi assinado) e teve a produção iniciada em 2005. Todos os elementos             

apresentados neste item são oriundos das considerações dos autores do caso Ichijo            

e Kohlbacher (2007). Situações em que tal regra não se aplica, os autores são              

citados.  

A aliança visava trazer benefícios produtivos, novas oportunidades e criação          

conjunta de valor. 

As duas empresas escolheram a Europa Central para celebrar o acordo de            

cooperação por entenderem que a região contava com baixo custo de mão de obra,              

aumento de renda e de venda de veículos novos.  

A parceria Toyota e PSA se justificava como forma de reagir às mudanças do              

mercado europeu, encontrando uma nova categoria de carros pequenos e com           

grande tecnologia embarcada. Ambas empresas tinham à época metas estratégicas          

de colaboração mútua, conforme ilustram os trechos 1 e 2, extraídos das relações             

com investidores do grupo PSA e Toyota: 

 

● Trecho 1: A PSA, através da colaboração com a Toyota quer expandir            

a gama de produtos: “dividindo riscos e custos a PSA tem como            

objetivo oferecer mais opções de produtos para nossos consumidores         

com investimentos limitados”. A PSA possui apenas dois modelos de          

carros pequenos e precisa se reposicionar: “Apesar disso nossa meta é           

atingir a economia de escala e redução do risco, sendo a aliança            

estratégica um meio de responder aos desafios impostos pela         

globalização e aumento na competição”.  

 

● Trecho 2: Toyota, através da colaboração com a PSA tem como           

objetivo expandir seu próprio negócio na Europa: “A Toyota quer          

ganhar o know-how necessário para operar na Europa e         

desenvolvimentos de canais de distribuição, sendo que a PSA possui          

uma boa reputação e capacidade nesse mercado”. 
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Segundo Russo (2016) o acordo se restringia a desenvolver carros pequenos           

como o Citroën C1, Peugeot 107 e Toyota Aygo, compartilhando a mesma planta             

produtiva (economia de escala), não incluindo ações de marketing e vendas. As            

empresas envolvidas consideraram os resultados da aliança como sucesso, pois          

esta permitiu que ambos tivessem benefícios conjuntos sem renunciar a suas           

independências ao mesmo tempo que compartilhavam habilidades e expertises         

produtivos, acelerando o desenvolvimento, aumentando a capacidade produtiva e         

permitindo mútuo aprendizado sobre processo e cultura.  

Nessa aliança, A Toyota foi responsável pelo design e implementação da           

fábrica (visando construir a planta com base no modelo Toyota e seus princípios,             

tornando a planta o mais eficiente possível dentro da realidade deles) e            

desenvolvimento de tecnologias para os carros, enquanto a PSA ficou responsável           

por negociar e prover toda a rede de fornecedores assim como gerenciar tais             

relações. Sob esta perspectiva pode se considerar que os objetivos pretendidos com            

a aliança foram compatíveis e alcançáveis de forma simultânea, podendo-se sob tal            

dimensão classificar a cooperação como “sucesso”.  

A Toyota e o Grupo PSA, através de sua colaboração, têm criado valor,             

sinergia e alcançado benefícios mútuos que nenhuma delas seria capaz de atingir de             

forma tão rápida e individualmente. A sinergia permite que eles se beneficiem da             

economia de escala através da parceria produtiva, internalizam as boas práticas,           

know-how e habilidades que por sua vez melhoraram a posição competitiva deles no             

mercado global.  

Apesar da parceria para a construção da planta de Kolin ter sido um sucesso,              

eles não pararam de contribuir ali e seguiram colaborando para atingir seus objetivos             

estratégicos e produção conjunta na mesma plataforma do Toyota Aygo, Peugeot           

108 e Citroen C1. Sendo esses modelos com aproveitamento eficiente de           

combustível e as tecnologias mais sofisticadas quando se considera segurança,          

mobilidade urbana, confiabilidade e sustentabilidade. 

Através da parceria eles introduziram uma nova classe de carros de pequeno            

porte, posicionados abaixo dos modelos de entrada e que têm sido capazes de             
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responder às mudanças do mercado europeu. Os modelos de carros pequenos           

construídos pela TPCA possuem diversas vantagens como preço inferior aos          

concorrentes do mesmo segmento, altos níveis de segurança, performance e          

excelente desempenho ambiental.  

Com seus esforços nesse projeto conjunto e experiências em diferentes          

áreas, a Toyota e a PSA cooperaram com sucesso o que lhes permitiu atingir não               

apenas a economia de escala como também benefícios mútuos. De fato, ambas            

empresas, em sua planta conjunta, compartilharam seus conhecimentos em design          

de produtos, tecnologias, estilo, relações com fornecedores, produtores e até mesmo           

suas culturas.  

 

 

3.2 Apresentação Caso 2: Aliança estratégica Mercedes-Benz e Chrysler 
 
 

A produtora de carros, veículos motorizados e motores, Daimler Motoren          

Geselleschaft, conhecida como Daimler AG foi fundada em 1883. Em 1926 a            

empresa teve uma fusão com a Benz & Cie e a nova empresa “Daimler-Benz AG” foi                

formada junto com a marca Mercedes-Benz que foi trazida para todos seus            

produtos. 

O Grupo Chrysler LLC, fundado em 1925 por Walter Chrysler é uma produtora             

de veículos em Detroit, Michigan. Em maio de 1998, Daimler-Benz e Chrysler            

Corporation, duas das líderes na produção de carros se fundiram e decidiram            

unificar suas frentes no que eles chamaram de “fusão igualitária”. Em 1998            

Schrempp (CEO da Daimler-Benz) afirmou que “a união deles iria trazer crescimento            

e força jamais vistos no mercado”.  

Fato é que Daimler-Benz e Chrysler são provavelmente a mais famosa           

aliança não bem-sucedida da indústria automobilística devido às diferentes culturas,          

sendo que ambas empresas contribuíram de forma crítica para o insucesso da            

mesma. Diferenças culturais e a necessidade de integração entre empresas vindas           

de realidades diferentes não podem ser ignoradas (RUSSO, 2016). 
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Os CEOs de ambas empresas, Jurgen Schrempp da Daimler- Benz e Robert            

Eaton da Chrysler tinham como objetivo criar uma forte parceria que permitiria            

ambos a sobreviverem no mercado automotivo, formando uma empresa para          

dominar o mercado como um todo. Ambas empresas queriam expandir seus           

negócios e competir a nível global. Como resultado da fusão, a Daimler Chrysler se              

tornou a décima quinta maior empresa do setor automotivo pelo critério quantidade            

de veículos produzidos. A fusão trazia como expectativa para:  

 

● Grupo Chrysler – tradicionalmente forte no mercado norte americano         

queria se tornar uma empresa global. Durante décadas enfrentando         

problemas financeiros, precisava de estabilidade financeira, bem como        

recursos para viabilizar projetos de expansão.  

 

● Daimler-Benz - forte do ponto de vista financeiro, operava em          

diferentes áreas geográficas, sendo seu recurso mais valioso a marca          

“Mercedes”. Apesar de competir em mercados globais, a Daimler-Benz         

precisava diversificar seu portfólio de produtos para reduzir a         

vulnerabilidade da marca Mercedes no mercado de carros de luxo          

(RUSSO, 2016).  

 

Enquanto a Chrysler procurava um parceiro para atingir estabilidade         

financeira e presença global (sendo sua presença até então restrita ao mercado            

norte americano), a Daimler estava procurando por alguém para conseguir alavancar           

seus negócios através da economia de escala e aumentar sua presença na indústria             

automotiva. A Daimler escolheu a Chrysler devido a sua eficiência, baixos custos de             

design e network bem desenvolvido no mercado. A razão que tinham em comum era              

a expansão geográfica, onde através da parceria conseguiriam penetrar novos          

mercados e ganhar maior presença no setor automotivo. 

As metas estratégicas por trás da fusão poderiam ser atingidas pelo           

compartilhamento de tecnologias, know-how, capacidades, distribuição e       

fornecedores. Além da fusão ser favorecida pelos recursos complementares das          
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duas empresas, de fato a Daimler era mais forte sob o ponto de vista tecnológico e                

capacidades de engenharia, diferentemente da Chrysler que possuía um viés para o            

design e desenvolvimento de produtos. Do ponto de vista do mercado, a fusão não              

representaria uma competição direta entre ambas, pois a Daimler produzia à época            

apenas veículos de luxo e alta classe com foco na qualidade e atenção aos detalhes,               

enquanto a Chrysler estava mais focada no baixo custo e eficiência orientada para             

uma ampla gama de modelos, operando em diferentes segmentos de mercado. 

Apesar da estratégia e boa intenção de ambas empresas, a fusão não            

aconteceu como desejado e nem com a sinergia planejada, se mostrando um            

verdadeiro insucesso, levando a venda da Chrysler para o fundo de investimento US             

Cerberus Capital Management em 2007. Primeiramente, um aspecto que poderia ser           

visto como sinal de futura falha foi representado pela dominância dos alemães sobre             

os americanos com a nova empresa, sendo que a aliança apesar de ser declarada              

“uma fusão igualitária” na verdade foi quase que a compra da Chrysler pela Daimler              

considerando o cenário financeiro vivenciado por ambas empresas. Após a fusão,           

em uma entrevista ainda no começo de 1999, Schrempp (CEO da Daimler) admitiu             

que o acordo com a Chrysler nunca teve a intenção de ser uma fusão igualitária e                

sim uma compra. A fusão inicialmente anunciada como igualitária visava ganhar o            

apoio dos americanos. No entanto, no ano 2.000 o presidente americano da            

Chrysler, James P. Holden, foi substituído pelo alemão Dieter Zetsche,          

caracterizando um processo de substituição de executivos americanos por alemães          

em áreas chave da fusão ao longo do ano. O insucesso da aliança entre a Daimler e                 

a Chrysler representa um caso de conflito cultural. É possível assumir com            

segurança que a falta de fit cultural foi um dos fatores que mais pesaram para o                

insucesso dessa aliança. 

Eles vinham de diferentes indústrias, culturas, realidades políticas e possuíam          

culturas corporativas não compatíveis. Para minimizar esse conflito, Schrempp optou          

que as empresas mantivessem suas culturas, o que veio a gerar conflitos            

posteriores. 

As duas empresas eram muito diferentes porque a Daimler era uma empresa            

alemã “conservadora, eficiente e segura” enquanto a Chrysler era “ousada,          
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diversificada e criativa”. Por um lado, tem-se a Chrysler que opera de maneira             

menos rígida e é uma empresa de inovação que encoraja a criatividade e             

desenvolvimento de novos negócios, ideias e mercados e do outro a Daimler, alemã             

que apoia a formalidade e hierarquia. A estrutura corporativa da Daimler era            

hierárquica, diferente da Chrysler que era orientada por times. 

Enquanto americanos promoviam a liberdade no desenvolvimento de        

relações, a Daimler preferia manter isso de maneira formal e burocratizada. Luo et             

al. (2006) apontaram que o processo de tomada de decisão na Daimler era muito              

formalizado e os funcionários se vestiam com roupas formais, diferente da Chrysler            

onde americanos promoviam a comunicação informal e roupas casuais. 

A Chrysler era muito mais suscetível ao risco do que a alemã Daimler-Benz,             

que tinha grande repúdio a incertezas (LANEVE, 2010). Alemães eram avessos ao            

risco, diferentemente dos americanos, que eram mais propensos à tomada de risco            

e suas atividades eram menos estruturadas e as regras não eram escritas. Daimler             

preferia objetivos claros e atividades agendadas. Sistema de controle era muito           

importante para alemães, diferentemente dos americanos. Americanos preferiam        

experimentação do tipo tentativa e erro e rápidas (fast-paced), o que diferia dos             

Alemães que preferiam planos detalhados e implementações mais precisas. Seus          

estilos diferentes de gestão ficavam evidenciados também no fato de que           

americanos preferiam discussões curtas e relatórios menores; “Isso porque a          

Chrysler promovia criatividade e inovação como as fontes principais de sucesso           

empresarial diferentemente de Daimler, que acreditava que o sucesso da empresa           

era baseado em parâmetros formais das atividades e implementação de estratégias           

formais” (LUO ET AL., 2003). Alemães preferiam relatórios longos e discussões           

extensas; ao invés disso americanos preferiam relatórios bem como encontros e           

reuniões curtas. Diferenças culturais também apareceram nos comportamentos dos         

funcionários pois americanos demandavam salários altos e não estavam dispostos a           

se realocarem para Alemanha, diferentemente de alemães que gostavam não se           

importavam com os altos gastos e estavam dispostos a se moverem para América.             

Outra diferença cultural estava no fato das diferenças nas propostas de marca:            

Daimler valorizava confiabilidade, adquirindo alto patamar de qualidade, enquanto         
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Chrysler tinha a imagem da grandeza Americana e seu valor estava na atratividade,             

design atraente num preço competitivo. Essa condição criou caos e problemas na            

coordenação de diferentes departamentos; levou a uma grande falta de          

coordenação. Como dito anteriormente, mesmo que a aliança fora declarada como           

uma “fusão de iguais”, era uma verdadeira tomada da Chrysler pela Daimler. A             

associação de DaimlerChrysler nunca foi estabelecida como uma fusão de iguais;           

primeiramente, alemães garantiram à Chrysler a liberdade de fazerem o que sempre            

fizeram, porém, logo dominaram todas as operações e impuseram a Chrysler seu            

modo de fazer as coisas, seu estilo gerencial e cultura corporativa. 

Os americanos foram expurgados das atividades da DaimlerChrysler; eles         

sentiram que os alemães haviam lhes dominado. Esse aspecto levou a uma falta de              

confiança, que em retorno levou a uma falha na aliança. Logo, diversas diferenças             

culturais, estruturais e de valores entre as duas companhias levaram a falha da             

fusão que não pois realizar as sinergias desejadas. As diferenças apontadas estão            

apresentadas no Quadro 2.  

 

Item Chrysler Daimler-Benz 

Estrutura corporativa 
Orientação para o trabalho em 

equipe 
Abordagem mais igualitária 

Forte hierarquia autoritária 

Cultura corporativa 
Mais informal 
Mais flexível 

Favorável ao risco. 

Formal 
Tradicional 

Aversão ao risco 
Burocrática 

Produtos 
(Carros) 

Atraentes 
Preços competitivos 

Confortáveis ao dirigir. 

Pequenos e luxuosos 
Alta qualidade 

Preços elevados 

Quadro 2. Características das Empresas 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 
 Todas as diferenças culturas levaram ao desentendimento, falta de         

colaboração, falta de confiança, comunicação pobre e conflitos, que em retorno           

impediu a fusão de perceber as sinergias desejadas. O principal problema que levou             

a aliança ao insucesso foi representado pela falta de integração cultural por parte             

das duas empresas. Como dito na seção anterior, conflito cultural (nacional e            
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corporativo) é certamente um dos maiores problemas enfrentados por parcerias          

globais; empresas parceiras, localizada em países diferentes, como a alemã Daimler           

& a Americana Chrysler, tinham origens e cultura diferentes e não fizeram nenhum             

esforço para misturar as duas culturas, a fim de evitar conflitos. Daimler-Benz tentou             

forçar seu estilo próprio de gerência e cultura corporativa; nunca deixou seu credo             

de “qualidade além de qualquer custo” (LANEVE, 2010). 

Durante as fases pós fusão, essas diferenças culturais apareceram e levaram           

a diversos desentendimentos sobre estilo gerencial, comunicação, planejamento e         

processo de tomada de decisão que impactaram negativamente em um resultado           

bem-sucedido. O insucesso da aliança entre Daimler e Chrysler é um exemplo claro             

de choque cultural de realidade. Significou que cultura/hábito representa um papel           

crítico no desenvolvimento da relação da aliança; é necessário encontrar uma           

integração, um balanço e um compromisso entre diferentes culturas corporativas.          

Quando numa aliança houver cruzamento de culturas, estas não podem ser           

ignoradas, pois um tipo de cultura não pode suprimir e substituir a outra,             

sugerindo-se um consenso com intuito de criar uma cultura nova e híbrida,            

contemplando contribuições das empresas envolvidas. Daimler e Chrysler não         

estavam verdadeiramente dispostas a cooperar, aceitar mudanças e encontrar         

integração que conectasse, de fato, as duas culturas distintas envolvidas. Portanto,           

os benefícios visados nunca foram percebidos/realizados, inviabilizados pela        

inabilidade de promover o processo integrativo das duas diferentes culturas. 

 
 
3.3 Apresentação Caso 3: Aliança estratégica Renault e Volvo 
  

A Renault era forte onde a Volvo era fraca e vice-versa, o que poderia ter               

gerado grandes sinergias entre as empresas e ajudado a atingir o objetivo principal             

dessa aliança: "criar a sexta maior empresa de automóveis e o segundo maior             

fabricante de caminhões pesados do mundo" (BRUNER E SPEKMAN, 1998).  

A companhia automotiva francesa “Renault” foi fundada em 1898, tornando-se          

ao longo dos anos projetista, produtora e vendedora de carros de passageiros e             

veículos comerciais sobre três marcas, Renault, Dacia e RSM.  
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O Grupo Volvo teve sua origem em 1927, trabalhando na atualidade com a             

marca comercial Volvo, produzindo carros, caminhões, ônibus, equipamentos de         

construção, motores, peças e serviços automotivos. A Volvo foi adquirida pela Ford            

em 1999 sendo repassada no ano seguinte para o grupo chinês Geely Holding             

Group. No ano do estudo (2010) o grupo “Volvo Car” produz uma linha premium de               

carros, incluindo sedans, vagões, wagons esportivos, carros cross country e veículos           

utilitários esportivos, sendo uma das marcas de automóveis mais conhecidas e           

respeitadas do mundo, com vendas em cerca de 100 países. 

Renault e Volvo anunciaram em fevereiro de 1990 sua aliança estratégica por            

meio de participações cruzadas, produção conjunta e contratos de P&D (Pesquisa e            

Desenvolvimento). As duas empresas justificavam a iniciativa à época, por serem           

pequenas demais para sobreviver no competitivo mercado global de automóveis,          

onde se destacavam as fabricantes japonesas. Na aliança a Renault comprou 25% e             

45% das fábricas de carros e caminhões da Volvo respectivamente. Em           

contrapartida a Volvo comprou 20% e 45% das fábricas de carros e caminhões da              

Renault. 

A proposta de aliança teve como motivação as habilidades complementares          

das empresas, sendo que a Renault era forte em carros pequenos e motores a              

diesel enquanto a Volvo era mais forte no mercado de carros grandes e na              

tecnologia da gasolina. Além de se complementar tecnologicamente, também o          

faziam do ponto de vista geográfico, pois a Renault era forte na América Latina e no                

sul da Europa, enquanto a Volvo era na América do Norte e no norte da Europa.                

Destaca-se que as duas empresas já tiveram ações colaborativas bem-sucedidas          

anteriores, onde trocaram por 20 anos motores a gasolina por caixas de câmbio             

(BRUNER E SPEKMAN, 1998). 

Durante a aliança, Louis Schweitzer (presidente do conselho de supervisão da           

Renault) e Pehr Gyllenhammar (presidente do conselho de diretores da Volvo)           

estavam pensando em uma integração mais próxima entre as duas empresas,           

criando uma estrutura comum para a divisão de automóveis (LANEVE, 2010). Em            

1993, eles revelaram seu projeto de fusão que envolveu a construção de uma nova              

empresa Renault-Volvo RVA, detida em 65% pelo governo francês e 35% pela            
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Volvo. Os principais objetivos foram desenvolver unidades de produção e          

distribuição conjuntas; A RVA se tornaria "a segunda produtora de caminhões e a             

sexta maior de carros de passageiros no mundo". Os objetivos acima não foram             

alcançados através da aliança (BRUNER E SPEKMAN, 1998).  

A RVA seria gerida pelo Conselho de Administração (seria nomeado Louis           

Schweitzer, responsável pela operação) sob a supervisão do Conselho de          

Supervisão (seria nomeado Pehr Gyllenhammar, responsável pelas questões        

financeiras). O governo francês anunciou sua intenção de privatizar a RVA em 1994,             

onde obteria um direito especial, denominado Golden Share (Direitos especiais          

sobre reserva de um percentual de ações para eles e poder de eleger um membro               

para fazer parte da governança corporativa da empresa). O Governo francês,           

através da Golden Share (poder de veto) no RVA, procurou promover a criação de              

um grupo de acionistas franceses a fim de contrabalançar a força do parceiro sueco,              

a quem foi atribuído 35% do capital. Atingir esses objetivos levaria alguns anos e por               

isso o governo francês decidiu usar da força da "Golden Share" para garantir o              

equilíbrio 65-35, estabelecido pelos acordos. 

A Golden Share garantiu para o governo francês direitos especiais para           

determinar a divisão de lucros e tomada de decisão da RVA, o que levou a um                

equilíbrio injusto de poderes entre as duas firmas, dando a vantagem para Renault e              

nenhum ganho para os acionistas da Volvo. Os investidores da Volvo tinham muitas             

dúvidas sobre a fusão das empresas, especialmente em dois pontos principais:  

• O primeiro era relacionado ao processo de privatização, os investidores da           

Volvo não queriam que fosse determinado sob controle do governo francês. 

• O segundo era a respeito ao Golden Share do governo francês na RVA.             

Portanto os problemas de privatização e Golden Share criaram muita incerteza nos            

investidores e acionistas institucionais da Volvo; que foram contra a fusão (BRUNER            

E SPEKMAN, 1998).  

Pehr Gyllenhammar tentou convencer os investidores institucionais a aceitar o          

acordo de fusão, não recebendo apoio, levando ao final da mesma em fevereiro de              

1994. Aspectos políticos, organizacionais e culturais podem ser apontados para          
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explicar o insucesso desta aliança, pois os executivos dos dois parceiros tinham foco             

em aspectos financeiros e econômicos apenas.  

Russo (2016) afirma que conflito cultural (nacional e organizacional)         

representa um problema de alta incidência em alianças estratégicas em todo o            

mundo, pois empresas associadas oriundas de diferentes países, possuem         

diferentes experiências institucionais e culturais. A aliança entre Renault e Volvo se            

justificava pela compatibilidade estratégica em termos de área geográfica e          

negócios, mas não resistiu à regra do conflito cultural.  

Park e Ungson (1997) identificam o papel dos governos sueco e francês            

interferindo no desempenho da aliança. Na França o controle do governo no setor             

industrial era muito alto ao contrário do que se observava na Suécia. Outro problema              

cultural crítico, no qual impactou negativamente o desfecho da relação, era           

representado pela diferença na distância de poderes. Na Volvo tem uma distância            

baixa dos poderes, portanto a estrutura da Volvo era descentralizada e equilibrada,            

enquanto na Renault a distância é muito alta, por isso a estrutura era muito              

centralizada e hierarquizada. Além disso, a cultura sueca era mais orientada pelo            

grupo (group-oriented), ao contrário da francesa que era voltada ao individualismo.  

Um ponto crítico foi a cultura nacionalista sueca, sendo que a Volvo era vista              

como um símbolo da indústria sueca e parte da cultura nacional, por isso, a fusão               

entre a Renault e a Volvo tocou o lado nacionalista dos suecos (BRUNER E              

SPEKMAN, 1998). Sentiam como se o símbolo da nação deles fosse entregue a             

estrangeiros que não respeitavam a cultura sueca, sendo assim, o nacionalismo           

sueco prevaleceu, levando-os a recusar a fusão entre as duas empresas (LANEVE,            

2010). 

 

4. Modelo analítico para os estudos de caso  

 

Uma das dificuldades para analisar as alianças, classificando-as em         

“sucesso” ou “insucesso” remete à necessidade de ferramental que permita fazer           

uma análise comparativa, bem como justificar o que propriamente caracteriza          

“sucesso” ou “insucesso”. 
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4.1 Apresentação do Modelo de Hunt  
 

Hunt (2002) apresenta um modelo integrado apoiado pela visão baseada em           

Recursos, Competências, Relacionamentos e Vantagem Competitiva para definir um         

modelo de sucesso para alianças. Na Figura 2, é trazido o modelo proposto pelo              

autor para definir o sucesso de alianças:  

 
Figura 2 -  Modelo integrativo de Hunt 
Fonte: Hunt (2002, p. 20) 
 

 

4.1.1 Visão baseada em Competências 

 
Para Sanchez et al. (1996) a visão de competência é a habilidade de manter              

de forma coordenada o investimento de ativos permitindo que a empresa atinja seus             

objetivos, sendo que os teóricos da área trazem que a competição é focada em bens               

intangíveis, dinâmicos, envolve aprendizado estratégico e incorporado em sistemas         

de relações sociais e corpos societários. Lado et al. (1992) afirma que isso é              
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traduzido em competências gerenciais e elas são a chave para entender o sucesso             

de uma empresa, sendo grande parte dessas competências tácitas.  

 

4.1.2 Visão baseada em Recursos 

 
 

Hunt (2002) traz que resultados financeiros superiores são fortemente ligados          

com a Visão Baseada em Recursos (VBR), onde essa posição pode ser atingida             

através de recursos que podem ser tangíveis ou não desde que permitam que a              

empresa a produza algo que tenha valor em um determinado segmento de mercado,             

sendo isso também reafirmado por Hunt e Morgan (1995). Para o autor, a empresa              

irá desfrutar de performance financeira superior quando tiver acesso a recursos que            

sejam não transferíveis, difíceis de serem comprados ou adquiridos, não imitáveis e            

não substituíveis. 

 

 

4.1.3 Visão baseada em Relacionamentos 

 
 

Hunt e Morgan (1994) trazem o modelo de fatores baseados no           

relacionamento ao qual a cooperação é necessária e depende diretamente da           

confiança de uma empresa em outra, sendo que alianças que possuem maior nível             

de cooperação tendem a obter maior sucesso no desenvolvimento de recursos de            

difícil replicação e contribui indiretamente para o sucesso de uma aliança. Hunt            

(2002) aponta que o comprometimento e confiança levam um parceiro a cooperar,            

sendo esses frutos das possíveis perdas da aliança, valores compartilhados,          

comunicação e ausência do comportamento oportunista. 

 

 

4.1.4 Visão baseada em Vantagem Competitiva 
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Porter (1980) traz que ao enfrentar as cinco forças competitivas existem três            

estratégias genéricas potencialmente bem-sucedidas para superar outras empresas,        

sendo elas a liderança no custo total, diferenciação ou enfoque. Alderson (1957, p.             

184-97) traz uma classificação similar apontando como bases para uma vantagem           

competitiva a segmentação de mercado, fornecedores, melhoria do produto,         

melhoria no processo e inovação no produto. 

Hunt (2002) aponta que contemplar os tópicos abordados pela visão baseada           

em Competências, Recursos e Relacionamentos tende a gerar vantagem         

competitiva e consequentemente aumenta as chances de sucesso em uma aliança. 

 

 

4.2 Análise dos casos utilizando modelo de Hunt 
 
 

Para cada um dos três casos serão selecionados indícios extraídos no intuito            

de classificar as parcerias como “sucesso” ou “insucesso” pelo modelo de Hunt            

(2002). Destaca-se que mais importante do que a classificação é identificar           

elementos que de alguma forma interferiram nos resultados das empresas          

componentes em cada parceria apresentada, identificando eventuais dimensões e         

subdimensões que possam ser interpretadas como contributivas e não contributivas          

para o sucesso ou insucesso. No levantamento de indícios, não se teve acesso a              

dados financeiros das empresas envolvidas, utilizando-se de resultados qualitativos         

referentes à posição de mercado para análise.  

Para facilitar a utilização do modelo proposto foi elaborado o Quadro 3 onde             

na coluna “Visão Baseada em” são apresentadas as diferentes visões pelas quais            

Hunt (2002) traz como possíveis para análise de uma aliança estratégica. Na coluna             

“Subdimensões” são apresentadas 16 subdimensões que caracterizam as visões         

apresentadas pelo autor. Na coluna “Aliança” será apresentado parágrafos típicos          

identificados como contributivo à subdimensão analisada. Na coluna “Classificação”         

será atribuída pontuação de “zero a dois” considerando “zero” a ausência de            

qualquer elemento no texto que caracterize a subdimensão; a pontuação “um”           

quando o autor citar de maneira indireta ou direta, porém, não contemplando o             
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conceito estabelecido nos tópicos estabelecidos anteriormente; a pontuação “dois”         

indica a presença quando for citado diretamente e confirmado pela revisão literária a             

presença da subdimensão, sendo a pontuação máxima 32 pontos. 

O Quadro 3, denominado “Modelo analítico de Hunt”, foi preenchido para           

cada um dos três casos analisados, promovendo-se na sequência o cruzamento           

entre elementos apresentados em cada caso, a proposta analítica de Hunt (2002) e             

contribuições de autores presentes na revisão de literatura.  

 

 

Estudo de caso Empresa X e Y 
Visão baseada em Subdimensões Aliança Pontuação 

Competências 
Apoio da alta gerência   

Competências da Aliança   

Recursos 
Recursos Complementares   

Recursos Idiossincráticos   

Relacionamentos 

Comunicação   

Comportamento Oportunista   

Valores Compartilhados   

Custo da Aliança   

Comprometimento   

Confiança   

Cooperação   

Vantagem 
Competitiva 

Segmentação de Mercado   

Fornecedores   

Melhoria de Produto   

Melhoria de Processo   

Inovação de Produto   

Total   
Quadro 3. Modelo analítico de Hunt 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da proposta de Hunt (2002).  
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4.3 Montagem do Modelo Analítico de Hunt para Caso 1: Toyota e PSA 
 

Estudo de caso Toyota e PSA 
Visão baseada 

em Subdimensões Aliança Pontuação 

Competências 

Apoio da alta 
gerência 

Participação de capital cruzado na proporção de 
1:1. 2 

Competências da 
Aliança 

Empresas abertas a aprender. 
Estilos de gestão diferentes. 

Disposição para a cooperação. 
2 

Recursos 

Recursos 
Complementares 

Complementaridade em tecnologias, 
fornecedores, know how e modelos produtivos. 2 

Recursos 
Idiossincráticos 

Não há citação de recursos idiossincráticos. 
No entanto, em concorrência monopolística há 

recursos de difícil acesso e replicação. 
1 

Relacionamento 

Comunicação Não é citado diretamente mas há indícios de 
presença. 1 

Comportamento 
Oportunista Não foi citado, havendo indícios de ausência. 2 

Valores 
Compartilhados 

Ideal de atuação, tipo de veículos para produzir e 
necessidade de resposta ao mercado. 2 

Custo da Aliança Altos devido a implantação da planta produtiva 
1:1. 2 

Comprometimento 
O sucesso na implantação e divisão de tarefas 
indica comprometimento apesar de não ter sido 

citado diretamente. 
1 

Confiança A divisão de tarefas e implantação da planta 
produtiva indica confiança. 2 

Cooperação O autor cita diretamente que cooperaram com 
sucesso. 2 

Vantagem 
Competitiva 

Segmentação de 
Mercado 

Segmentam com o foco em veículos pequenos 
de alta tecnologia e foco no mercado europeu. 2 

Fornecedores A PSA trouxe o know how de fornecedores, 
sendo isso citado diretamente. 2 

Melhoria de 
Produto 

 Modelos apresentam tecnologias mais 
sofisticadas. 2 

Melhoria de 
Processo 

Economia de escala, boas práticas, know how e 
habilidades complementares. 2 

Inovação de 
Produto 

Indícios de inovação incremental são apontados 
com modelos mais seguros, tecnológicos e 

sustentáveis. 
1 

Total  28 (87,5%) 
Quadro 4. Modelo analítico de Hunt caso Toyota e PSA 
Fonte: Adaptado de Hunt (2002).  
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Nesta parceria identifica-se existência mútua de cooperação e competição         

conforme citado por Das e Teng (2000). De fato, há cooperação apenas na             

produção, existindo competição no restante da cadeia de valor.  

A aliança foi feita com uma distribuição de poder igualitária, sendo que a             

planta teve uma participação de capital onde eles adquiriram exatamente a metade            

das ações gerando simetria de poder. Segundo Buffington e Farabelli (1991, p.26)            

“alianças que os benefícios e contribuições financeiras ocorrem para apenas uma           

das partes tendem a nunca dar certo ou sequer serem estabelecidas” mostrando            

novamente que a distribuição igualitária de poder nessa aliança pode ter sido um             

fator determinante para que ela obtivesse êxito. 

Um ponto positivo que contribuiu para o sucesso é o quão claro foram os              

limites dessa parceria, sendo deixado explícito que o acordo se restringiria a            

produção de carros na planta da República Tcheca fazendo com que mesmo sendo             

uma aliança horizontal que segundo Rindfleisch (2000, p.83) “possuem menores          

níveis de confiança do que em alianças verticais”, houvesse uma grande           

colaboração e partilhasse alguns benefícios já colocados por Vives(1990) e Von           

Hipple (1987) em alianças horizontais como informações, atividades, know-how e          

networking. 

Assim como afirmado por Cravens et al. (1993) “quanto mais específico e            

verossímil forem os objetivos de uma aliança, maior a probabilidade de sucesso” e             

isso foi crucial desde o processo de planejamento dessa aliança que foi assinado em              

2002 até o término da construção da planta em 2005. 

Segundo Buffington e Farabelli (1991) “a probabilidade de sucesso de uma           

aliança é maior quando é feita em seu negócio primário” (core business) que no caso               

tanto da PSA quanto da Toyota é a produção de veículos automotores, sendo,             

portanto, mais um fator que pode ter contribuído para o êxito.  

Pelo ponto de vista da teoria dos custos, essa aliança foi viável pois segundo              

Kogut (1988) as empresas agem para minimizar as somas dos custos de produção,             

o que foi um dos objetivos dessa parceria ao se unirem para produção de um               

determinado tipo de veículo e permitindo gerar economia de escala. Isso também            
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pode ser visto na escolha do local para se inserirem ser caracterizada por um baixo               

custo na mão de obra. 

Silvadas e Dwyer (2000) colocam que alianças de companhias com metas           

conflitantes são mais suscetíveis a falharem e por mais que tanto a Toyota quanto a               

PSA tivessem como um dos objetivos expandirem seus mercados, os objetivos           

principais deles não entraram em conflito sendo a redução de custos de produção             

por ambos, o know how do mercado europeu que a Toyota desejava e o know how                

dos sistemas produtivos e tecnologia que o grupo PSA não possuía tão bem             

desenvolvido.  

Apoiado também sobre o ponto de vista da VBR (visão baseada em recursos)             

Kale, Singh e Permutter (2000) “consideram o aprendizado uma das principais           

razões para condução de alianças” e se uniram por “não possuírem todos os             

recursos e capacidades necessários para atingirem seus objetivos individuais” como          

colado por Hitt et al. (2008). 
 

PSA 

Toyota 

Competir 

Competir Colaborar 
Nenhuma das 
empresas teria 

conseguido o know how 
desejado e 

provavelmente a planta 
implicaria apenas em 

mais custos e conflitos. 
(Insucesso para 

Ambos) 

A Toyota teria passado 
todo o know how 

produtivo para PSA sem 
obter o desejado. 
(Insucesso para 

Toyota) 

Colaborar 

A PSA teria passado 
todo seu know how do 
Mercado Europeu e 

continuado sem obter 
os conhecimentos 

desejados, ameaçando 
tanto a aliança as 

vantagens competitivas 
da empresa. 

(Insucesso para PSA) 

Esse foi o cenário 
encontrado onde 

através da colaboração 
ambas conseguiram 

penetrar novos 
mercados, reduzir 

custos pela escala e 
avanço tecnológico. 

(Sucesso para Ambos) 

 
Quadro 5. Dilema dos prisioneiros 
Fonte: Adaptado de Parkhe (1993).  
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Dussage et al. (2000) traz que a tensão competitiva se torna mais aparente             

quando as partes são competidoras de um mesmo mercado, o que poderia se tornar              

realidade com essa colaboração entre a Toyota e a PSA gerando rivalidade e dando              

espaço para a competição no lugar da colaboração, porém, os limites previamente            

estabelecidos apoiados pela divisão de capitais foram capazes de conter os           

impulsos competitivos. 

Tem-se aqui um caso de sucesso pela colaboração efetiva dos envolvidos,           

mas que não se manteria se um dos parceiros optasse por competir ao invés de               

colaborar conforme apontado por Das e Teng (2000). Utilizando as contribuições de            

Parkhe (1993) é possível elaborar a matriz teórica do dilema do prisioneiro para o              

caso conforme apresentado no Quadro 5.  

 
 
4.4 Montagem do Modelo Analítico de Hunt para Caso 2: Mercedes-Benz e Chrysler  
 

Firmado em maio de 1998 a fusão entre a Mercedes-Benz e a Chrysler. De              

um lado tem-se a terceira maior empresa americana do setor automotivo que vinha             

passando por problemas financeiros com grande potencial produtivo e mercado          

restrito considerando que quase todo seu mercado restrito aos Estados Unidos,           

visando expandir seus mercados para dar vazão à produção e equilibrar-se           

financeiramente. De outro tem-se a então maior empresa alemã do setor automotivo            

visando diversificar seu mercado considerando que sua marca mais representativa a           

Mercedes, segundo Russo (2016), já se encontrava em seu clímax, precisando           

diversificar seu portfólio de produtos para reduzir a vulnerabilidade do restrito           

mercado de carros de luxo. Segundo as distinções de Hitt (2008), é visto aqui mais               

uma aliança horizontal entre duas montadoras através de uma Joint Venture que            

como afirmado por Kogut (1998) por apresentar baixa flexibilidade reduz a           

possibilidade de comportamento competitivo. 

Ridder (2007) trouxe que em uma fusão as empresas podem se manter ou             

não formalmente dependentes, nesse estudo de caso elas optaram por manter           

ambas marcas, porém, integraram a gestão, o que se provou não ter sido uma              

escolha adequada devido aos conflitos culturais apresentados no estudo de caso.           
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Ainda segundo o autor a competição pode levar a priorização dos interesses            

individuais em detrimento do coletivo, podendo comprometer a estabilidade da          

mesma. Isso foi evidenciado no estudo de caso com a redução de aspectos             

cooperativos e atenuação de aspectos competitivos provenientes dos conflitos de          

cultura apresentados por Russo (2016), não permitindo que fizessem proveito dos           

recursos complementares apontados por Laneve (2010) nesse estudo de caso. 

Estudo de caso Mercedes-Benz e Chrysler 
Visão baseada 

em Subdimensões Aliança Pontuação 

Competências 

Apoio da alta 
gerência 

As primeiras afirmações feitas pelos executivos 
indicaram apoio. 1 

Competências da 
Aliança 

Estilos de gestão diferentes e complementares, 
porém, não dispostos a cooperar. 1 

Recursos 

Recursos 
Complementares 

As empresas possuíam know how e 
conhecimentos de mercados complementares. 2 

Recursos 
Idiossincráticos 

Não há citação de recursos idiossincráticos. 
No entanto, em concorrência monopolística há 

recursos de difícil acesso e replicação. 
1 

Relacionamento 

Comunicação Conflitos são diretamente apontados. 1 
Comportamento 

Oportunista 
O domínio alemão indica presença de 

comportamento oportunista. 0 

Valores 
Compartilhados 

Os valores empresariais e culturais se 
apresentam muito destoantes. 0 

Custo da Aliança Possui custos significativos apenas para um lado, 
atenuando a assimetria de poder e perdas. 1 

Comprometimento Não foi citado durante o estudo de caso, mas há 
indícios de falta de comprometimento. 0 

Confiança Foi citado falta de confiança entre os parceiros. 0 

Cooperação 
A falta de confiança aliados a indícios de falta de 
comprometimento leva a falta de cooperação, o 

que refletiu na dominância alemã. 
0 

Vantagem 
Competitiva 

Segmentação de 
Mercado 

Não houve uma nítida segmentação de mercado 
quando acordado a parceria. 0 

Fornecedores 
É citado que a escolha da Chrysler se dá pela 

network de mercado bem desenvolvido, mas não 
é visto um compartilhamento disso. 

1 

Melhoria de 
Produto 

Não citado, mas há indícios de melhoria pelos 
recursos complementares. 1 

Melhoria de 
Processo 

Não foi apontado, mas há indícios considerando 
as competências complementares. 1 

Inovação de 
Produto Não foi citado inovação em produtos. 0 

Total  10 (31,2%) 
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Quadro 6. Modelo analítico de Hunt caso Mercedes e Chrysler  
Fonte: Adaptado de Hunt (2002).  
 

Parkhe (1993) identifica o comportamento competitivo mútuo como um         

problema comum em alianças afirmando que “Alianças não podem ser          

completamente controladas pelos envolvidos, elas são cercadas de incertezas,         

interdependências e vulnerabilidades que levam a instabilidade e situações         

problemáticas”, isso foi visto de forma muito clara nesse estudo de caso onde a              

Chrysler começou quase a ser absorvida pela Mercedes e devido às diferenças de             

mercado e não compartilhamento dos conhecimentos trouxe o comportamento         

competitivo problemático já apontado por Ridder (2007). 

A falta de planejamento e desenho de limites de cooperação e colaboração            

das empresas pelos elementos chave propostos por Cravens et al. (1993) como            

estratégias/objetivos específicos e como efetuar o gerenciamento da relação não          

foram contemplados trazendo a baixa efetividade em alianças já prevista por Day            

(1990). Ridder (2007) também traz que traz que em alianças estratégicas os            

parceiros dependem da mútua cooperação para atingirem bons resultados, algo que           

não foi visto por nenhum dos lados nesse caso que acabaram por optar por competir               

no modelo de gestão, tomada de decisões e maneira de trabalho entre como             

apontado por Laneve (2010). 

Quando visto sob a ótica da teoria dos custos, Parkhe (1993) traz que existe a               

orientação por interesses próprios enquanto De La Torre (1998) diz que além da             

adição de metas compartilhadas, cada uma tem metas individuais que não são            

compartilhadas. Esse não compartilhamento de metas pode levar a desconfiança e           

comportamento competitivo, sendo um dos fatores que pode ter contribuído para o            

insucesso nessa aliança. Apesar de haver a orientação para redução dos custos de             

transação pela expansão do mercado, não compartilharem os objetivos e deixarem           

claros os limites de cada uma das marcas trouxe o cenário apresentado, sendo as              

metas deles conflitantes de expansão que segundo Sivadas e Dwyer (2000) são            

mais suscetíveis ao insucesso, além da resistência encontrada entre concorrentes          

para cooperarem. No Quadro 7 tem-se uma comparação segundo a teoria dos jogos             

sobre possíveis cenários envolvendo cooperação e competição em alianças. 
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Chrysler  

Mercedes-Benz 

Competir 

Competir Colaborar 

Esta célula representa 
os conflitos culturais 
identificados no caso 

que levaram a 
DaimlerChrysler em 

2007 a realizar a venda 
da Chrysler. 

(Insucesso para 
Ambos) 

Nesta célula a Chrysler 
teria sua situação 

financeira resolvida, 
alavancando suas 

operações sem trazer 
conhecimentos e 

vantagens desejados 
pela Mercedes. 
(Sucesso para 

Chrysler) 

Colaborar 

Nesse cédula a 
Mercedes obteria o 

know how da Chrysler 
para produção em 
massa de carros, 

redução de custos e 
mercado Norte 
Americano sem 

compartilhar suas 
tecnologias ou auxiliar 
financeiramente sua 

parceira. 
(Sucesso para 

Mercedes) 

O objetivo de se criar 
uma marca mais forte 

de carros proposta pela 
fusão a nível mundial 
poderia ter sido um 

sucesso, onde a 
Chrysler teria sua 

situação financeira 
resolvida e cresceria 

junto com a Mercedes 
que através disso teria 
a proteção de capital 

desejada. 
(Sucesso para Ambos) 

Quadro 7. Dilema dos prisioneiros 
Fonte: Adaptado de Parkhe (1993).  
 
 
4.5 Montagem do Modelo Analítico de Hunt para Caso 3: Renault e Volvo 

 
 

É trazido mais um caso de aliança entre duas grandes montadoras através da             

participação de capital de maneira desigual onde francesa Renault ficaria com 65% e             

a Volvo com 35%, sendo mais uma vez uma aliança horizontal. 

Inicialmente em 1990 a parceria entre as empresas foi única e            

exclusivamente na planta produtiva e P&D que apoiado pelas complementaridades          

de cada empresa poderia vir a ser um sucesso assim como da Toyota e da PSA que                 

veio posteriormente e apoiados pelo histórico de cooperação onde a Volvo fornecia            

motores a gasolina para a Renault que por sua vez retribuía com caixas de câmbio. 
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Estudo de caso Renault e Volvo 
Visão baseada 

em Subdimensões Aliança Pontuação 

Competências 
Apoio da alta 

gerência 
Participação de capitais cruzados indicam apoio 

da alta gerência. 2 

Competências da 
Aliança 

Competências complementares, mas não 
dispostas a cooperar. 1 

Recursos 

Recursos 
Complementares 

Know how de mercados e tecnologias diferentes, 
sendo citados como complementares. 2 

Recursos 
Idiossincráticos 

Não há citação de recursos idiossincráticos. 
No entanto, em concorrência monopolística há 

recursos de difícil acesso e replicação. 
1 

Relacionamento 

Comunicação Não foi citado problemas ou benefícios. 1 
Comportamento 

Oportunista 
O comportamento oportunista por parte da 

Renault levou ao fim da aliança. 0 

Valores 
Compartilhados 

Presidentes com forte viés financeiro, mas 
culturas e atuações muito diferentes. 1 

Custo da Aliança A participação cruzada indica que houve custos 
significativos. 2 

Comprometimento A não execução das plantas comuns sugere 
baixo comprometimento dos parceiros. 1 

Confiança Principal fator de ruptura. 0 

Cooperação Baixa cooperação considerando o baixo 
comprometimento e falta de confiança. 1 

Vantagem 
Competitiva 

Segmentação de 
Mercado 

Não houve expansão de mercado significativa ou 
foi apontado mercados complementares no 

estudo de caso. 
0 

Fornecedores Não foi citado no estudo de caso 
desenvolvimento de fornecedores. 0 

Melhoria de 
Produto 

Não citado, mas competências complementares 
e P&D conjunto indicam melhoria. 1 

Melhoria de 
Processo 

O objetivo da aliança seria o aumento de escala, 
mas o rompimento antes da construção das 

plantas conjuntas não permitiu que isso 
ocorresse. 

0 

Inovação de 
Produto 

O estudo de caso não traz nenhuma inovação 
significativa nos produtos. 0 

Total  13 (41%) 
Quadro 8. Modelo analítico de Hunt caso Renault e Volvo 
Fonte: Adaptado de Hunt (2002).  
 

A primeira aquisição de capitais feita manteve as empresas separadas do            

ponto de vista gerencial considerando que a Volvo ainda possuía a maior parte do              

controle de sua empresa e a Renault de si mesma. Segundo Buffngton e Farabeli              
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(1991) quando os benefícios e contribuições financeiras pendem apenas para um           

lado as alianças tendem a não serem firmadas ou não darem certo. Até esse              

momento tem-se como afirmado por Bruner e Spekman (1998) a expertise de            

atuação em mercados diferentes com a Renault dominando mercados na América           

Latina e sul da Europa e a Volvo na américa do norte e norte da Europa. Na parte                  

tecnológica também é vista uma complementaridade de conhecimentos sobre tipos          

de motor e porte dos veículos. 

Os problemas dessa aliança começaram ao tentar trazer uma colaboração          

mais próxima “em 1993 com um processo de fusão para criação da Renault-Volvo             

(RVA) detida 65% pelo governo francês e 35% pela Volvo” (Les Echos, 2007). 

Por mais que as empresas de acordo com a teoria tenham bem definidos             

elementos chaves como estratégias e objetivos (BLEEKE E ERNST, 1991;          

BUFFINGTON E FARABELLI, 1991; CRAVENS ET AL., 1993), estavam agindo a fim            

de minimizar custos de produção e transação (Kogut, 1998), seja apoiada pela visão             

baseada em recursos considerando a complementaridade dos conhecimentos para         

gerarem vantagem competitiva (Clarke-Hil et al., 2003). Essa aliança foi fadada ao            

insucesso pelo conflito cultural assim como o da Mercedes e Chrysler. 
 

Volvo 

Renault 

Competir 

Competir Colaborar 

Nesse caso a aliança não teria sequer 
começado pois as diferenças culturais 

não permitiriam. 
(Insucesso para Ambos) 

Mesmo tendo maior poder financeiro e 
apoio governamental seria feita uma 

parceria igualitária onde a renault 
cederia sua hierarquização para o 

sistema Volvo de trabalho e por mais 
que uma marca mais forte fosse 
construída ela não seria tão forte 

quanto a colaboração entre as duas 
empresas. 

(Sucesso para Volvo) 

Colaborar 

A Volvo teria cedido a participação de 
capitais não igualitária e sentimento de 

perda da indústria nacional, porém, 
apesar do domínio cultural da Renault 

sobre a Volvo ainda assim teria-se uma 
empresa mais forte. 

(Sucesso para Renault) 

O governo francês teria cedido parte 
dos direitos como o Golden Share onde 
permitiria uma fusão mais igualitária e 

criaria uma marca muito mais forte 
através dos conhecimentos e 

competências complementares. 
(Sucesso para Ambos) 

Quadro 9. Dilema dos prisioneiros 
Fonte: Adaptado de Parkhe (1993).  
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Por mais que todas as teorias apresentadas apoiassem o sucesso dessa            

aliança para criação de uma marca mais forte, uma delas pode trazer uma visão              

diferente desse cenário de parceria, sendo ela a teoria dos jogos onde a competição              

e colaboração deve ser focada na cultura e não necessariamente nas operações            

considerando que a participação de capitais já tenderia a amenizar o comportamento            

competitivo como já colocado por Russo em 2016. No Quadro 9 temos uma             

comparação segundo a teoria dos jogos sobre possíveis cenários quando falamos           

em cooperação e competição nesta aliança. 

 

 

4.6 Quadro comparativo 

 
 

Visando uma melhor comparação dos fatores que podem levar ao sucesso ou            

não de uma aliança, temos no Quadro 10. a comparação de cada um dos estudos               

de caso com suas respectivas pontuações. 

Ao trazer a análise de cada um dos tópicos contemplados por Hunt (2002) e              

suas pontuações, tem-se que as competências referentes à gestão podem possuir           

impacto significativo, mas não é um fator determinante para o insucesso de uma             

aliança, considerando que apesar de possuir uma pontuação próxima do ideal a            

Renault e Volvo acabaram por não obterem êxito quando é contemplado esse único             

fator. 

Em todos os estudos de caso apresentado as empresas possuíam recursos           

complementares, sendo esse um dos principais fatores apontados para a parceria,           

porém, a existência deles não é um fator único para o sucesso de uma aliança,               

sendo mais provável que seja um fator que leve as empresas a buscarem uma              

parceria. A não existência de recursos complementares levaria a um desinteresse           

por ambas partes. 

A visão baseada em relacionamento aparentou ter gerado um grande          

impacto, possuindo uma grande discrepância de pontuação e demonstrando que          

mesmo contemplando os recursos e competências, uma aliança possui maiores          

chances de insucesso caso não contemple os tópicos compostos pelos fatores de            
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relacionamento, sendo um ponto em comum a baixa pontuação em relacionamento           

de alianças que acabaram por serem rompidas. 

 

 

Cruzamento de Estudos de Caso 

Visão baseada em Subdimensões Toyota e PSA Mercedes e 
Chrysler 

Renault e 
Volvo 

Competências 
Apoio da alta gerência 2 1 2 

Competências da Aliança 2 1 1 

Total 4 (100%) 2 (50%) 3 (75%) 

Recursos 
Recursos Complementares 2 2 2 

Recursos Idiossincráticos 1 1 1 

Total 3 (75%) 3 (75%) 3 (75%) 

Relacionamentos 

Comunicação 1 1 1 

Comportamento Oportunista 2 0 0 

Valores Compartilhados 2 0 1 

Custo da Aliança 2 1 2 

Comprometimento 1 0 1 

Confiança 2 0 0 

Cooperação 2 0 1 

Total 12 (85,7%) 2  (14,2%) 6 (42,8%) 

Vantagem 
Competitiva 

Segmentação de Mercado 2 0 0 

Fornecedores 2 1 0 

Melhoria de Produto 2 1 1 

Melhoria de Processo 2 1 0 

Inovação de Produto 1 0 0 

Total 9 3 1 

Total Geral 28 (87,5%) 10 (31,2%) 13 (41%) 
Quadro 10. Modelo analítico de Hunt caso Cruzamento dos Estudos de Caso 
Fonte: Adaptado de Hunt (2002).  
 

Vantagem competitiva diferentemente de recursos tenta trazer mais do que          

que a complementaridade dos mesmos, sendo nítido a discrepância de pontuação           

das vantagens trazidas por uma aliança que obteve êxito para uma que teve             

problemas em sua execução. 
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4.7 Limitações 

 

 

A escolha de realizar um cruzamento teórico com estudos de caso pode            

mostrar de forma mais clara a aplicabilidade da teoria, porém, foi desconsiderado            

que o estudo de caso pode ser enviesado e possui suas limitações quando             

comparado com a pesquisa de campo. Isso se torna claro ao tentar enquadrar o              

estudo de caso no modelo analítico proposto por Hunt (2002), onde alguns tópicos             

não são contemplados de forma direta e o enquadramento deve ser feito a partir de               

indícios de presença ou não de cada um dos tópicos. O modelo de Hunt (2002) não                

traz a classificação de sucesso ou não de alianças, sendo necessário a adaptação             

do mesmo para verificar os critérios mais ou menos críticos para a longevidade de              

uma parceria e fatores que podem contribuir de forma positiva ou negativa. 

Contemplar apenas casos de alianças entre duas montadoras acabou por          

limitar a análise do estudo a empresas unicamente horizontais, não trazendo,           

portanto, o cruzamento teórico adequado para comprovar as afirmações feitas sobre           

alianças verticais. Outro fator que foi desconsiderado pela revisão bibliográfica feita           

foi o fator cultural que veio muito a tona através dos estudos de caso apresentados. 

 

4.8 Proposição para Novos Estudos 

 

 

Assim como citado nas limitações, não contemplar o aspecto cultural nesse           

trabalho trouxe espaço para complementação através de pesquisas futuras onde          

temas como afinidade cultural entre diferentes países, ferramentas para mensuração          

de afinidade cultural e os impactos de diferentes culturas em parcerias podem ser             

levados em consideração. 

Outro ponto que não foi levantado foi uma diferenciação clara entre alianças            

estratégicas, parcerias e fusões em aquisições, sendo muitas vezes apontados          

como sinônimos em trabalhos variados, podendo ser também um espaço para           

atuação tentando desenhar os limites de cada um e estabelecer o quanto cada um              
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dos tópicos abordados no trabalho possui de impacto para diferentes modelos de            

cooperação. 

Quando aplicado o modelo de Hunt (2002), tem-se critérios que podem           

contribuir para o sucesso de uma aliança, porém, apenas esses critérios não podem             

definir se tudo ocorrerá como o desejado sendo necessário o desenvolvimento de            

alguma outra ferramenta que possa avaliar de forma mais concreta e concisa o             

sucesso ou não de uma aliança, podendo ser esse um outro ponto para estudos              

futuros. 

Há necessidade da inclusão de métodos que contemplem dimensões         

quantitativas para tornar mais ampla a avaliação quanto a sucesso ou insucesso.            

Desta forma, o Caso 2 (Mercedes e Chrysler) apresenta que a Chrysler enfrentava             

dificuldades crônicas do ponto de vista financeiro, não revelando a intensidade           

destas. Supondo, por hipótese que a mesma tivesse em processo de insolvência,            

conseguir a venda da empresa não pode ser considerado como “insucesso”, dado            

que se esta condição for verdadeira, os responsáveis pela aliança conseguiram           

resultados econômicos no processo de venda, com certeza superiores aos que           

teriam se tivessem continuado isolados.   
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5. Considerações finais 

 
 

Autores como Ridder (2007) e Das e Teng (2000) identificam que a presença             

de competição entre parceiros pode ter impactos negativos sobre os resultados           

pretendidos em dada aliança, sendo que Park e Ungson (2001) afirmam que esta             

dimensão pode chegar a inviabilizar alianças estratégicas. Para Garcia e Velasco           

(2004) parceiros têm que lidar com a hostilidade devido ao conflito de interesses             

evidenciados por ações competitivas isoladas, mas também precisam confiar e          

estarem comprometidos para atingir objetivos comuns.  

As afirmações dos autores são confirmadas pelos estudos de caso que           

possuem indícios de insucesso como o da Mercedes-Chrysler e Renault-Volvo, onde           

a competição pelo comando da aliança provocada por aspectos culturais e falta de             

equidade entre poderes levou ao não aproveitamento adequado de suas          

complementaridades para atingirem melhores posições de mercado ou vantagens         

financeiras. A dimensão competição geralmente se associa a alianças estratégicas,          

pois as empresas envolvidas, via de regra, querem superar e absorver a expertise             

umas das outras ou por priorizarem interesses pessoais de curto prazo em            

detrimento de oportunidades mútuas de longo prazo que podem ser obtidas através            

da cooperação. 

Desta forma se tem um aparente conflito de posicionamento dos parceiros           

quando se analisa as variáveis consideradas no processo de decisão no curto e no              

longo prazo. No caso Toyota-PSA os parceiros fazem uso comum da mesma planta,             

produzindo carros diferentes, tendo ações de marketing independentes e atuando          

em mesmo mercado. É de se esperar que um determinado carro tenha resultados de              

vendas superiores ao do parceiro à medida que tempo passa, sendo que este             

acabará por fazer maior uso da unidade produtiva, beneficiando-se desta forma mais            

da unidade produtiva compartilhada. Portanto, objetivos que pareciam comuns no          

curto prazo podem se mostrar díspares no longo prazo, trazendo conflitos para a             

parceira ou mesmo não mais justificando. 

Autores como Das e Teng (2000), Kale et al. (2000) e Buffington e Farabelli               

(1991) enfatizam que o comportamento competitivo exacerbado pode se caracterizar          
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como um desvio comportamental daquele que seria esperado numa aliança de           

sucesso. Estes sugerem que esta situação se mostra amenizada quando as           

empresas envolvidas atuam em mercados distintos, compartilhando fábricas, valores         

e fornecedores (economia de escala e escopo). Evitar o comportamento competitivo           

então deve ser uma das prioridades das alianças, sendo fatores para evitar a             

presença dele a redução da diferença de poder e dependência dos parceiros como             

apontado por Buffington e Farabelli (1991), o comprometimento indicado por Day           

(1990), o adequado processo de planejamento e colaboração apontado por Bujis           

(2009).  

A assimetria de poder econômico financeiro normalmente acaba interferindo         

na definição do poder político. Desta forma, para equacionar este desequilíbrio           

potencial, autores como Hunt (2002) sugere que sejam evitadas parcerias em que            

apenas uma das partes aporta recursos financeiros para viabilizar projetos          

conjuntos, ou que os aportes sejam desproporcionais, dando a sensação de que            

aquele que mais colocou recursos tem maior representatividade política, e, portanto,           

dos interesses da empresa a que representa. Os casos analisados confirmam           

qualitativamente esta situação.  

Apesar de não ser amplamente discutida pela literatura embora autores como           

Hunt (2002), Das e Teng (2000) e Day (1990) recomendam que os parceiros tenham              

colocado capital nas ações parceiras como forma de comprometimento. Ambos          

estudos de caso que houveram indícios de insucesso apontam problemas com           

equidade de poderes considerando a insuficiência do ponto de vista financeiro da            

Chrysler na Apresentação de Caso 2 e apoio governamental da Renault na            

Apresentação de Caso 3. 

Quando se fala em planejamento sob a ótica de Cravens et al. (1993) o              

estabelecimento de objetivos e limites da aliança se mostrou de crucial importância            

para o sucesso ou insucesso de uma aliança, que apesar de não ter sido              

contemplado pelo modelo de Hunt (2002) e não ser possível comprovar através de             

uma base amostral tão pequena, todos os casos que não apresentaram um            

processo de planejamento e limitações adequados tiveram problemas no         

aproveitamento de recursos e presença de comportamento competitivo gerado por          
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conflitos de interesses, culturas e objetivos. O único estudo de caso que apresentou             

o processo de planejamento e limitação da cooperação foi entre a Toyota e PSA,              

que obteve a maior pontuação segundo os critérios de análise aplicados neste            

trabalho. 

As teorias apresentadas para análise do comportamento competitivo vs         

cooperação trazem algumas justificativas para o ingresso em alianças de acordo           

com a complementaridade de recursos, redução de custos ou obtenção de           

competências, porém, ao comparar com o modelo analítico de Hunt (2002) é visto             

que contemplar esses requisitos não necessariamente levarão uma aliança ao          

sucesso. Esse tópico tem se mostrado bastante relativo considerando a falta de um             

modelo claro para delimitação qualitativa, sendo que o rompimento de uma aliança            

não necessariamente representa o insucesso para ambas empresas como pode ser           

visto no caso da Mercedes e Chrysler onde a Chrysler vinha passando por             

complicações financeiras que foram sanadas com a entrada de capital da Mercedes.            

Mesmo após a venda da Chrysler em 2007, não aproveitamento e compartilhamento            

adequado dos recursos de acordo com as visões propostas por Hunt (2002) e             

presença de comportamento competitivo, temos como fato que a Chrysler teve sua            

saída da aliança em uma situação menos crítica do que em seu momento de              

entrada. 

As visões apresentadas por Hunt (2002) apresentam grande integração com          

os tópicos já contemplados pela revisão literária e trazem uma visão mais            

abrangente de como aspectos diversos que podem contribuir ou não para o sucesso             

de aliança se encontram interligados e são mutuamente dependentes, sendo isso           

mais claro quando observamos a visão baseada em relacionamentos. A cooperação           

de acordo com essa visão ocorre apenas caso haja comprometimento e confiança            

por parte dos parceiros que por sua vez dependem diretamente dos valores            

compartilhados, relevância da aliança e ausência de comportamento oportunista. 

Levando em consideração as visões apresentadas, é possível delinear um          

modelo ideal para uma aliança estratégica visando seu melhor aproveitamento,          

sendo ele pautado por empresas que possuem recursos complementares e          

idiossincráticos onde a união pode gerar vantagem competitiva, equidade de          
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poderes e contribuições tanto do ponto de vista financeiro quanto de competências,            

permite acesso a benefícios do ponto de vista financeiro quer seja através da             

segmentação de mercado ou ganho de escala e existe um planejamento adequado            

com limites da cooperação e competição. 
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