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RESUMO 

 

As organizações proativas caracterizam-se também pelo seu alto nível de 

empreendedorismo e inovação e pela busca na maneira diferenciada de oferecer 

bens e serviços; na promoção e valorização de ideias criativas; na avaliação do 

mercado observando a existência de gaps; na reavaliação de processos procurando 

soluções; na promoção de um ambiente organizacional pertinente e propício ao 

desenvolvimento de ações empreendedoras e inovadoras. Para contribuir neste 

contexto, o líder com perfil empreendedor e inovador deve ser criativo, expressar 

confiança, assumir riscos, identificar, planejar, avaliar e colocar em prática uma 

ideia. Mediante ao exposto, esta dissertação abordou o tema empreendedorismo e 

inovação como alicerce teórico para analisar o projeto Fordlândia, a cidade-empresa 

de Henry Ford na Amazônia Brasileira. O objetivo da pesquisa foi analisar os 

aspectos que caracterizavam Fordlândia como um projeto empreendedor-inovador 

no âmbito da Administração. Neste contexto, a partir de uma abordagem histórica foi 

descrito a implementação do projeto Fordlândia, averiguou-se a assertividade da 

expressão cidade-empresa para designar Fordlândia, os conceitos de 

empreendedorismo e inovação foram associados às características do projeto 

Fordlândia, identificou-se o perfil empreendedor e inovador de Henry Ford e por fim, 

foi identificado o nível de empreendedorismo e inovação do projeto Forldândia. Para 

alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa utilizou técnicas do tipo exploratória e 

descritiva, com abordagem qualitativa; a partir de um estudo documental e 

bibliográfico e em que foi utilizado como método de pesquisa a história oral de vida 

com análise cruzada. As análises dos resultados da pesquisa demonstraram que é 

assertivo utilizar o termo cidade-empresa para designar o projeto Fordlândia, que o 

projeto foi empreendedor, mas não tanto inovador devido à submissão dos 

dirigentes da CFIB à FMC em Dearborn, que Henry Ford era, de fato, empreendedor 

e inovador que proporcionou um ambiente organizacional empreendedor e inovador 

e que o nível de empreendedorismo do projeto Fordlândia foi mais marcante do que 

a inovação, visto que os gestores da CFIB persistiram, assumiram altos riscos, mas 

não foram muito proativos e independentes em suas decisões estratégicas.  

 

Palavras-chave – Fordlândia, cidade-empresa, empreendedorismo, inovação, 

Henry Ford.   



ABSTRACT 

Proactive organizations are also characterized by their high level of entrepreneurship 

and innovation and the search in the differentiated way of offering goods and 

services; promotion and appreciation of creative ideas; in the assessment of the 

market by observing the existence of gaps; reevaluation of processes seeking 

solutions; in the promotion of a pertinent organizational environment and conducive 

to the development of entrepreneurial and innovative actions. To contribute in this 

context, the leader with an entrepreneurial and innovative profile must be creative, 

express confidence, take risks, identify, plan, evaluate and put into practice an idea. 

In the foregoing, this dissertation addressed the theme of entrepreneurship and 

innovation as a theoretical basis to analyze the Fordlandia project, Henry Ford's city-

company in the Brazilian Amazon. The objective of the research was to analyze the 

aspects that characterized Fordlândia as an entrepreneurial-innovative project within 

the scope of the Administration. In this context, based on a historical approach, the 

implementation of the Fordlândia project was described, the assertiveness of the 

expression city-company to designate Fordlândia was verified, the concepts of 

entrepreneurship and innovation were associated with the characteristics of the 

Fordlândia project, the profile was identified entrepreneur and innovator of Henry 

Ford and finally, the level of entrepreneurship and innovation of the Forldândia 

project was identified. To reach the proposed objectives, this research used 

exploratory and descriptive techniques, with a qualitative approach; from a 

documentary and bibliographic study and in which the oral history of life with cross-

analysis was used as the research method. The analysis of the research results 

demonstrated that it is assertive to use the term city-company to designate the 

Fordlandia project, which the project was enterprising, but not so innovative due to 

the submission of the CFIB leaders to FMC in Dearborn, that Henry Ford was, from 

entrepreneurial environment and that the level of entrepreneurship of the Fordlândia 

project was more striking than the innovation, since the managers of the CFIB 

persisted, assumed high risks, but were not very proactive and independent in 

strategic decisions. 

 

Keywords - Fordland, company towns, entrepreneurship, innovation, Henry Ford. 
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1 Introdução 

 

Atualmente muito se pesquisa sobre empreendedorismo e inovação, visto que são 

iniciativas que promovem a competitividade das empresas, possibilitando a 

sobrevivência das organizações inseridas num mercado cada vez mais globalizado, 

exigente e dinâmico.  

 

O ato de empreender é inerente à condição humana. Ocorre em qualquer situação e 

lugar e está vinculado ao campo econômico, mas se expressa no social. As 

sociedades têm os empreendedores que podem promover por meio de políticas 

públicas – privadas e por meio do tipo de educação, voltada para o desenvolvimento 

mais perspicaz do ser humano. Sociedades mais democráticas, que promovem a 

cooperação e trabalho em redes, proporcionam o desenvolvimento e o 

amadurecimento do ser empreendedor (Dolabela, 2006). 

 

O velho modelo econômico, a velha maneira de avaliar uma organização por meio 

da quantificação dos seus ativos físicos, grande número de funcionários, matriz e 

diversas filiais, alta produção e valor de mercado, vêm sendo aos poucos, 

substituídos por outros aspectos como agilidade e flexibilidade para responder e 

acompanhar as mudanças mercadológicas, ou seja, as organizações devem ser 

mais proativas, assim têm mais chances de ascensão e permanência no mundo dos 

negócios (Dornelas, 2008). A relação entre trabalhador e empregador, bem como a 

mais valia, assuntos que abarcam a ordem econômica, não serão foco deste estudo.  

 

As organizações proativas caracterizam-se também pelo seu alto nível de 

empreendedorismo e inovação e pela busca na maneira diferenciada de oferecer 

bens e serviços; na promoção e valorização de ideias criativas; na avaliação do 

mercado observando a existência de gaps; na reavaliação de processos procurando 

soluções; na promoção de um ambiente organizacional pertinente e propício ao 

desenvolvimento de ações empreendedoras e inovadoras. Este conjunto de atitudes 

pode proporcionar às organizações sobrevivência, sucesso, permanência no 

mercado e crescimento econômico (Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Oliveira 

& Cruz, 2016; Bochi, 2017; Santos & Zen, 2017).  
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Estes autores salientam que para, no desenrolar destes processos, o ambiente é um 

fator preponderante, estando associado às práticas de liderança. O comportamento 

do líder pode gerar um ecossistema permissível para maior desenvolvimento 

empreendedor e inovador dos funcionários. Assim, o líder para ser considerado 

como aquele que detém um perfil empreendedor e inovador deve ser criativo, ter 

uma boa rede de contatos, expressar confiança, assumir riscos, identificar, planejar, 

avaliar e colocar em prática uma ideia. Além destas características, a liderança 

empreendedora deve ser visionária e ambiciosa, deve colaborar, identificar lacunas 

e oportunidades de negócios visando o crescimento, o sucesso e agregando valor 

econômico à empresa.  

 

Tais processos não compreendem apenas atividades das organizações do século 

XXI. A humanidade sempre inovou e empreendeu conforme as necessidades que o 

contexto produzia. Nesse sentido e fazendo uma breve retrospectiva pelos séculos 

XIX e XX, dentre tantas invenções e inovações tecnológicas, destacam-se o telefone 

de Alexandre Graham Bell, a lâmpada incandescente comercializável criada por 

Thomas Edison, o motor de quatro tempos que usava um único cilindro e pistão de 

compressão, combustão, potência, exaustão e admissão por Nicolaus Otto, e devido 

a este fato, o desenvolvimento da indústria do petróleo, bem como a linha de 

montagem de automóveis (Tigre, 2006; Bessant & Tidd, 2009).  

 

Dando continuidade ao raciocínio dos autores e baseando-se na sistematização do 

processo de produção proposta por Frederick Taylor, Henry Ford inovou a linha de 

montagem de automóveis, sendo um grande exemplo de inovação de processo e de 

produto. 

 

As inovações de processos e de produto se deram a partir da fundação da Ford 

Motor Company – FMC em 1903. A produção era em série e produzia quase tudo o 

que estivesse relacionado à produção do Modelo T, sistema denominado de 

concentração vertical, pois baixava os custos, o que permitia a Henry Ford reduzir o 

preço e, consequentemente, ampliar seu mercado consumidor para o seu mais 

famoso veículo, o Modelo T, carinhosamente apelidado de Ford bigode em terras 

brasileiras (Szezerbicki, Pilatti & Kovaleski, 2004; Duarte, 2015; Freitas & Neves, 

2017). 
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Nesta produção verticalizada a FMC também fabricava vidros, volantes, tecidos, 

válvulas, tratores, navios, força elétrica, entre outros, além das escolas técnicas de 

mecânica demonstrando inovações de posição e de paradigma (Ford, 1927).  

 

O complexo industrial da matriz da FMC em Detroit e de suas filiais, no entanto, não 

produziam pneus, item fundamental e diretamente ligado à produção automobilística. 

Eram adquiridos da Firestone Tire and Rubber Company, do seu amigo Harvey 

Firestone que encontrava dificuldade de adquirir a matéria-prima (látex) por um 

preço mais baixo, o que permitiria diminuir o preço dos pneus fornecidos à FMC. O 

domínio sobre o látex era britânico que produzia em escala industrial na Ásia, e, por 

consequência, interferia na produção e na manutenção do baixo preço do Modelo T, 

acarretando diminuição nas vendas e no lucro final (Sena, 2008; Grandin, 2010).  

 

Tanto Sena (2008) quanto Grandin (2010) avaliam que, em face desta situação 

sobre a borracha, matéria-prima utilizada em grandes quantidades pela FMC, a 

autossuficiência na produção do látex era a solução para Henry Ford. Nesta 

conjuntura tornou-se necessário encontrar uma área para investir no plantio da 

seringueira em larga escala. Cabia a Ford avaliar, planejar e implementar seu 

projeto de produção do látex natural, assumindo os riscos que poderiam ser o 

sucesso ou o fracasso. 

 

Os autores destacam ainda que a pesquisa sobre a escolha da melhor área para 

colocar em prática o projeto de exploração e produção do látex em larga escala ficou 

a cargo do secretário pessoal de Ford, Enest Liebold que chegou à conclusão que a 

melhor região seria o berço da Hevea brasiliensis, ou seja, a Amazônia brasileira.  

 

Grandin (2010) descreve que a FMC não mediu esforços financeiros para 

implementar no Estado do Pará, uma cidade com características empresariais, 

batizada por seus moradores de Fordlândia.  

 

A partir desta conjuntura histórica e à luz dos conceitos de empreendedorismo e 

inovação, surge à problemática desta pesquisa, a saber: em quais aspectos o 

projeto Fordlândia pode ser caracterizado como um projeto empreendedor-

inovador? 
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Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os aspectos que 

caracterizam Fordlândia como um projeto empreendedor-inovador no âmbito da 

Administração. 

 

Para atingir tal objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Descrever, a partir de uma abordagem histórica, a implementação do 

projeto Fordlândia e suas especificidades; 

2. Averiguar a assertividade da expressão cidade-empresa para designar o 

projeto Fordlândia;  

3. Associar as características conceituais de empreendedorismo e inovação 

ao projeto Fordlândia; 

4. Identificar o perfil empreendedor e inovador de Henry Ford;  

5. Configurar o nível de empreendedorismo e inovação do projeto Fordlândia.  

 

Para alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa utilizou técnicas do tipo 

exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa; a partir de um estudo 

documental realizado com levantamento bibliográfico em livros, artigos, jornais e 

vídeos, e utilizando-se como método de pesquisa a história oral de vida com análise 

cruzada. Para tanto, foi realizada uma ampla revisão sistemática da literatura nos 

diversos campos do saber, que tinham relação com a proposta temática dessa 

pesquisa. Como recorte temporal desta pesquisa, apresenta-se o período entre 

1893, nascimento de Henry Ford, perpassando pelas décadas de 1920, 1930 até 

1945. 

 

Em termos de justificativas, a pesquisa proposta mostra-se relevante para a 

academia uma vez que foi constatado, a partir da análise sistemática da literatura, 

que há parca abordagem a respeito do projeto Fordlândia, especialmente à luz dos 

conceitos do empreendedorismo e da inovação, no âmbito da Administração, bem 

como exíguo conhecimento em relação à implementação do projeto da cidade-

empresa de Henry Ford no Brasil. 

 

Pretende-se também contribuir como material de análise, estudo e consulta por 

parte de empresários e gestores que desejam ser mais assertivos em suas decisões 

estratégicas, bem como ampliar a visão avaliativa e de planejamento sobre 
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empreendimentos e inovações atuais, de grande vulto, com características similares 

à de Fordlândia.  

 

Da mesma forma, o desenvolvimento desta pesquisa poderá proporcionar o 

desenvolvimento pessoal e profissional da pesquisadora, ampliando o conhecimento 

sobre os temas Fordlândia, empreendedorismo e inovação, no campo da gestão, 

bem como poderá proporcionar erudição àqueles interessados dos cursos de 

Administração, Economia, Engenharia de Produção, História, entre outras áreas do 

conhecimento. 

 

Esta dissertação está estruturada e dividida em capítulos. O primeiro capítulo 

corresponde a esta introdução, apresentando o tema, a contextualização, a 

problemática, a justificativa e os objetivos da pesquisa. O segundo capítulo 

corresponde ao referencial teórico que abordará os seguintes temas: a 

implementação do projeto Fordlândia e suas especificidades; o conceito de cidade-

empresa; características conceituais de empreendedorismo e inovação; perfil de 

Henry Ford e, por fim, configuração do nível de empreendedorismo e inovação. No 

terceiro capítulo será abordada a metodologia, com a caracterização da pesquisa e 

a técnica da coleta e análise das informações. Já no quarto capítulo será 

apresentada a análise das informações e discussão dos resultados, o quinto capítulo 

corresponde às considerações finais, as limitações e sugestões para estudos futuros 

sobre o tema, e por fim, seguem-se as referências.   
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2. Referencial Teórico 

 

O processo de implementação do projeto Fordlândia e suas especificidades, a 

abordagem conceitual acerca da expressão cidade-empresa, as características 

conceituais de empreendedorismo e inovação, o perfil de Henry Ford e configuração 

do nível de empreendedorismo e inovação em relação do projeto Fordlândia, 

servirão de referência para as análises a posteriori apresentadas.  

 

2.1 A implementação do projeto Fordlândia e suas especificidades 

 

Três foram os períodos em que o látex natural brasileiro foi muito procurado e 

comercializado pelo mundo. O primeiro estendeu-se no final do século XIX até 1914. 

O segundo entre 1927 a 1945 com os investimentos da FMC (Ford Motor Company) 

na Amazônia e por fim, o último ciclo que se inicia em 1942, após a assinatura dos 

Acordos de Washington (Oliveira, 2003).  

 

Faz-se necessário esclarecer a periodicidade apresentada acima, visto que um ciclo 

se encontra encavalado a outro. Os investimentos da FMC ocorreram na Amazônia 

entre 1927 e terminaram em 1945. Contudo em 1942, devido a Segunda Guerra 

Mundial, fato que contribuiu para a ampliação do consumo da borracha, ocorreu em 

Washington assinaturas de acordos entre os Estados Unidos e o Brasil, em que, o 

governo brasileiro se comprometia em fornecer diversas matérias primas ao governo 

estadunidense, principalmente a borracha. Esse processo histórico caracteriza-se 

como o terceiro ciclo da borracha brasileiro (Oliveira, 2003).  

 

Desses ciclos será apresentado o segundo, conforme o contexto histórico pelo qual 

avalia-se as necessidades de Henry Ford em buscar a borracha em terras 

brasileiras.  

 

Grandin (2010) contribui com este contexto ao afirmar que os grandes produtores de 

pneumáticos do início do século XX eram Firestone, B.F. Goofrich, Goodyear e U.S 

Rubbert. Afirma Andrade (2013) que os experimentos e a descoberta sobre o 

processo de vulcanização da borracha ficaram a cargo do inventor norte americano 

Charles Goodyear em 1839. Este período é, juntamente com o crescimento da 
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indústria automobilística, uma das causas do aumento considerável da utilização da 

borracha no final do século XIX e início do século XX (Oliveira, 2003; Haag, 2009; 

Andrade, 2013; Romero, 2017).  

 

Duarte (2015) considera que devido à grande demanda pela matéria prima, a região 

amazônica registrou um intenso fluxo populacional advindo da Europa, América do 

Norte, Oriente Médio e África, além da migração do nordestino, fugindo da seca.  

 

A seringueira é planta nativa do Brasil e entre o fim do século XIX e início do XX, o 

país era o único que produzia e exportava a matéria prima. Duarte (2015) denomina 

este período de Belle Époque Amazônica. A produção mundial pode ser analisada 

conforme a Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – Produção mundial do Látex entre 1892 a 1926 

Látex – nativa ou plantada Ano Produção Mundial 

Brasil – nativa 1892 61% 

Brasil – nativa 1910 50% 

Brasil – nativa 1923 8,4% 

Colônias Inglesas e Holandesas - plantadas 1926 93% 

Fonte: Elaborado pela autora. Produção mundial do látex. Dados da pesquisa, 2018. 

 

Observa-se uma queda na produção do látex brasileiro em função, principalmente, 

do contrabando das sementes ocorrido em 1876, pelo inglês Henry Wickham. As 70 

mil sementes foram destinadas aos Reais Jardins Botânicos de Londres com 

objetivo de estudo, análise e como base genética, não somente para o plantio nas 

colônias britânicas no sudeste asiático, mas também em colônias francesas e 

holandesas (Cruls, 1939; Sena, 2008; Haag, 2009; Holzmann, 2011; Andrade, 2013; 

Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013; Duarte, 2015; Romero, 2017).  

  

Freitas & Neves (2017) justificam que o império vitoriano britânico tinha interesse 

nas sementes, pois via a possibilidade de aumentar os lucros a partir de uma 

plantação racionalizada de Hevea brasiliensis (nome científico da seringueira) com o 

intuito de atender ao sôfrego mercado estadunidense.  
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Neste contexto houve uma divisão na classificação do látex em nativa, ou seja, a 

seringueira que cresceu em meio à floresta naturalmente e a plantada em moldes 

industriais, árvores perfiladas, uma próxima das outras (Freitas & Neves, 2017). Em 

apenas dez anos este método prejudicou a produção brasileira já que se baseava no 

extrativismo, conforme a Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 – Queda da produção do Látex brasileiro entre 1910 e 1920 

Produção látex Ano Produção Mundial Quantidade em toneladas 

Nativa 1910 88,2% 62 mil 

Plantada 1910 11,6% 8 mil 

Nativa 1920 8,4% 42 mil 

Plantada 1920 91,6% 360 mil 

Fonte: Elaborado pela autora. Queda na produção do Látex brasileiro. Dados da pesquisa, 2018. 

 

Outro fator importante para o declínio da produção de látex natural brasileiro foi o 

processo de adaptação da Hevea brasiliensis nos continentes asiático e africano. 

Nestas regiões e certas áreas da América Central, não há sintomas da doença 

denominado o ‘mal das folhas’ causada por Microcyclus ulei, que também é nativo 

da Floresta Amazônica (Andrade, 2013; Costa, Gonçalves, Rímoli & Arruda, 2001; 

Duarte, 2015; Furtado, Menten & Passos, 2008; Oliveira, 2003; Paiva & Filho, 1985; 

Sena, 2008).  

 

Oliveira (2003), Sena (2008), Andrade (2013), Freitas e Neves (2017) e Romero 

(2017) afirmam que devido a este fator, a produção britânica do látex tomou 

proporções industriais, baixando o preço do produto e por isso, a produção da 

borracha brasileira declinou drasticamente.  

 

A crônica situação afetou a economia do governo do estado do Pará; contudo, os 

produtores da época não deram devido crédito às plantações industrializadas que 

ocorriam fora do território brasileiro. Assim foi registrado no Relatório de Governo 

entre 1901 a 1909, organizado por Montenegro (1908, p. 178): 

Em fins de 1907 os nossos mercados produtores foram surpreendidos por uma 
baixa grande e rápida no artigo borracha, entretanto pode-se assegurar que até 
Agosto de 1907 nada podia prever a crise que se manifestou. A princípio os 
inexperientes julgaram que poderia ser ela motivada pelas plantações da nossa 
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afamada hevea, que se fazem na Ásia. “Todo mundo sabe, porém, que a 
produção dessas plantações nenhuma influência tem na atual crise.” 
(Montenegro, 1908, p. 178.)  

 

O declínio da produção brasileira, concomitantemente com o domínio da produção 

mundial da borracha pelos britânicos, afetou a FMC uma vez que, apenas dois 

produtos não eram produzidos pela mesma, a borracha e o cimento (Ford, 1929).  

 

Este processo industrial é classificado por Szezerbicki, Pilatti e Kovaleski (2004) 

como sistema de concentração vertical, isto é, produzia-se desde a matéria prima ao 

produto final acabado, gerando uma autossuficiência no processo. Contudo, Ford 

não conseguia tal sistema com a borracha, produto do qual sua indústria utilizava 

em larga escala (Grandin, 2010).  

 

Além de ser amigo, Ford comercializava bens com Firestone. Em 1906, a Firestone 

fechou um contrato de vendas de oito mil pneus a FMC, maior consumidor de pneus 

de borracha da época. Tanto produtor, quanto consumidor estavam nas mãos do 

cartel britânico (Freitas & Neves, 2017).  

 

Para tentar solucionar o monopólio britânico do látex, o secretário do Comércio 

Hebert Hoover (futuro presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1929 a 1933) 

e Harvey Firestone, no início da década de 1923, tentaram emplacar uma política de 

produção da borracha no continente americano. Afinal, a Hevea brasiliensis podia 

ser encontrada na Pensilvânia, Oklahoma, Texas, Califórnia, México e Venezuela. 

Estavam decididos em produzir “Borracha sob uma bandeira americana” (Haag, 

2009, p. 18; Grandin, 2010, p. 36).   

 

Este projeto teve apoio apenas de Ford, Firestone e do secretário Hebert Hoover. A 

falta de apoio e crédito para a produção americana da borracha se transformava, 

principalmente para Ford, em um grande problema (Grandin, 2010).  

 

Grandin (2010) ainda afirma que Firestone e Ford financiaram projetos de pouca 

monta de cultivos da borracha na Nicarágua, além de apoiarem, o também amigo 

Thomas Edison em uma de suas experiências, da qual denominava de borracha de 

guerra, que na verdade era a tentativa de se produzir o látex sintético. Já Haag 
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(2009) afirma que Firestone fez investimentos em seringais na Libéria e Ford, em 

1924, sem sucesso, cultivou a seringueira na Flórida.  

 

Haag (2009), Grandin (2010) e Holzmann (2011) compartilham da mesma opinião de 

que Ford era o maior consumidor de borracha vulcanizada do período. Essa 

borracha era utilizada não somente em pneus, mas também em válvulas, gaxetas, 

fios e para as máquinas que produziam os carros. Portanto, o domínio britânico 

sobre a borracha atrapalhava a produção automobilística de Ford e, principalmente, 

seu objetivo de, constantemente, abaixar o preço final do automóvel. Em 1941 a 

FMC demandava 20.000 toneladas de borracha anuais (Andrade, 2013; Duarte, 

2015; Freitas & Neves, 2017; Romero, 2017). 

 

Ford precisava de uma saída e, neste contexto, a pesquisa e análise do melhor local 

para produção em larga escala da seringueira ficou sob a responsabilidade de seu 

secretário Enest Liebold (Grandin, 2010; Duarte, 2015; Almeida, 2017; Freitas & 

Neves, 2017).  

 

Os olhos do secretário se voltaram para a terra natal da Hevea brasiliensis, afinal as 

70 mil sementes contrabandeadas, que alteraram o processo econômico e histórico 

da produção mundial da borracha, saíram do Brasil, mais especificadamente do Vale 

do Tapajós. 

  

Para Freitas e Neves (2017), Ford poderia ter conseguido a área no Brasil para o 

plantio das seringueiras sem custar nenhum ônus aos cofres da FMC, uma vez que 

o governador do estado do Pará, Dionísio Bentes, ao saber das propostas do 

industrial cogitou oferecer à empresa um terreno de 10 milhões de hectares próximo 

a cidade de Belterra. Bentes não realizou a concessão devido a indicação de outro 

lugar pelo botânico Carl D.LaRue (Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013).  

 

Carl D.LaRue já havia realizado uma viagem ao Tapajós em 1923, patrocinada pelo 

Departamento de Comércio de Herbert Hoover, com objetivo de produzir a borracha 

em linhas industriais. Nesta empreitada, Carl cobriu um raio de 40 mil km (Sena, 

2008; Duarte, 2015).  
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A seguir apresenta-se um registro fotográfico dos inimigos do monopólio britânico da 

borracha, e amigos entre si. Da esquerda para direita: Herbert Hoover, Henry Ford, 

Thomas Edison e Harvey Firestone (Wicks, 2003; Henry Ford – Documentário – The 

Biography Channel, [Arquivo de vídeo], 2016). 

 

Provavelmente indicado pelo amigo Hoover, Ford contratou o botânico Carl e o 

enviou ao Tapajós novamente. Entretanto, para esta expedição, o botânico não 

percorrera mais do que 80 km ao longo da margem leste do rio Tapajós. Estes um 

milhão de hectares, denominadas de Boa Vista, foi a região que Carl descreveu para 

Ford, como a mais indicada para o projeto de produção industrial da borracha, das 

quais foram adquiridas pela FMC (Ford Motor Company) por 125 mil dólares (Cruls, 

1939; Costa, Gonçalves, Rímoli & Arruda, 2001; Sena, 2008; Grandin, 2010; O que 

deu errado no sonho amazônico de Henry Ford?, [Arquivo de vídeo], 2012; Andrade 

Figura 1  

Henry Ford e amigos. Herbert Hoover, Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone. Registro 

Fotográfico. 1928. Recuperado de: https://www.flickr.com/photos/thehenryford/6436470095 em 

03/09/2017. Obs.: Neste registro encontra-se a assinatura de Henry Ford e Herbert Hoover. 

https://www.flickr.com/photos/thehenryford/6436470095%20em%2003/09/2017
https://www.flickr.com/photos/thehenryford/6436470095%20em%2003/09/2017
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& Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013; Pereira, 2013; Duarte, 2015; Freitas & Neves, 

2017; Romero, 2017).  

 

Terras adquiridas, mas como administrá-las? Em 1927, a Companhia Ford Industrial  

do Brasil – CFIB – teve sua escritura aprovada pela Junta Comercial do Pará, sendo 

presidente, Edsel, único filho de Ford (Cruls, 1939; Pereira, 2013; Duarte, 2015; 

Almeida, 2017; Freitas & Neves, 2017). 

 

Grandin (2010) e Pereira (2013) destacam certas cláusulas contratuais assinadas 

entre a CFIB e o governo de Bentes que concedia à empresa o uso intensivo da 

natureza, como exploração da madeira, plantação de seringueiras, construção de 

ferrovias e pista de pouso, permissão para erguer qualquer tipo de edificação sem 

supervisão do governo, abrir portos, ter força policial privada, dirigir escolas, obter 

energia das quedas d’água, represar o rio conforme a necessidade, permissão para 

exploração mineral, construir rodovias e estradas, sistema de comunicação terrestre, 

construir armazéns, depósito. Foi concedido também o poder à CFIB de exportar e 

importar produtos em estado bruto e industrializado, instalar núcleo populacionais, 

contratar pessoas de quaisquer regiões, incluindo estrangeiros e tudo mais que se 

fizesse necessário a CFIB para se instalar conforme cultura da FMC (Andrade & 

Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013).  

 

Pereira (2013) continua em suas análises e aponta outros termos do contrato que 

permitia a CFIB isenção de taxas e impostos em qualquer hierarquia nacional, direito 

a desapropriação seja por necessidade ou por utilidade pública das benfeitorias 

realizadas pela empresa ao fim do termo de concessão (O que deu errado no sonho 

amazônico de Henry Ford?, [Arquivo de vídeo], 2012).  

 

Freitas e Neves (2017) destacam outra vantagem concedida a CFIB, que consistia 

em duzentos mil hectares de terras públicas que foram repassadas à CFIB 

gratuitamente, totalizando uma área de um milhão e duzentos mil hectares de terra 

(Costa, Gonçalves, Rímoli & Arruda, 2001; Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 

2013).  
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Inicialmente alguns poucos funcionários da FMC foram enviados ao local para 

começarem os trabalhos para o plantio. A floresta foi derrubada e foi realizada uma 

grande queimada, utilizando excessivas quantidades de gasolina que contribuiu para 

enfraquecer o solo (Gandin, 2010; Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013). 

 

A cidade de Ford na floresta, ou melhor, Fordlândia, foi construída do zero. Toda a 

estrutura necessária veio da FMC em dois navios Lake Ormac e Lake Farge que 

aportaram na região do Tapajós em dezembro de 1928 (Sena, 2008; Grandin, 2010; 

Pereira, 2013; Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013; Duarte, 2015; Freitas & 

Neves, 2017). 

 

Grandin (2010) e Freitas e Neves (2017) fazem uma breve crítica ao afirmarem que 

os navios carregavam literalmente de tudo, tais como: médico, engenheiro 

eletricista, químico, contador, gerentes, escavadeiras, tratores, enxadas, pás, 

britadeiras, máquina de fazer gelo, equipamento hospitalar, misturadores de 

concreto, serraria, prédios pré-fabricados, depósito desmontado, estacas de aço, 

telhas de amianto, encanamentos, material de escritório, roupas, medicamentos, 

carne congelada, trilhos, locomotiva, uma grande caixa d’água, apito de fábrica, 

relógio de ponto, totalizando um milhão de dólares em produtos. Mas, o que os 

navios não traziam era um horticultor, agrônomo, botânico, microbiologista, 

entomologista ou qualquer pessoa que soubesse sobre seringueiras nativas e seus 

inimigos naturais (Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013). 

 

Sena (2008) pondera ao afirmar que Fordlândia aos poucos iria se transformar na 

terceira mais importante cidade da Amazônia, uma vez que era previsto oferecer aos 

seus moradores hospital, escolas, água encanada, moradia, cinema, luz elétrica, 

porto, oficina mecânica, depósitos, restaurante, salão de baile, campo de futebol, 

campo de golf, igreja, hidrantes nas ruas, cemitério, além do trabalho, horário e 

disciplina.  

 

Portanto, “Fordlândia seria a primeira cidade-empresa edificada na Amazônia, criada 

para garantir a lógica produtiva dos grandes projetos” (Sena, 2008, p. 93) Foi 

construído a vila americana, para os administradores, a vila dos operários, a vila dos 

solteiros e a vila para as famílias (Fordlândia em 1932, [Arquivo de vídeo], 2013; 
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Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013; SBT Pará. Turistas encantados com a 

história de Fordlândia, [Arquivo de vídeo], 2017).  

 

A CFIB, apesar de ter sido fundada com objetivo de gerenciar os negócios da 

indústria gomífera na Amazônia, sofria muita interferência da FMC em Dearborn. 

Para os gestores norte-americanos, a CFIB deveria promover exatamente a mesma 

cultura implementada pela FMC em todas as indústrias distribuídas no território 

americano. A CFIB se via subordinada às ordens da FMC que afetava de alguma 

maneira as decisões da filial, além de receber da matriz recursos financeiros que 

chegavam sem restrições (Grandin, 2010; Freitas & Neves, 2017).  

 

Em fins de 1929, 404 hectares estavam limpos e prontos para o plantio, quantidade 

bem aquém, daquela prevista pela CFIB (Sena, 2008). A FMC como qualquer outra 

empresa, necessitava de mão de obra, tarefa não muito fácil na Amazônia. Ford 

acreditava que poderia executar sua política de altos salários no Tapajós, como 

incentivo para que os trabalhadores permanecessem no trabalho, tal como motivar 

para o bom desempenho das atividades (Freitas & Neves, 2017).  

 

Entretanto, a rotatividade da mão de obra era alta, visto que a floresta fornecia o 

alimento e as condições básicas para o trabalhador sobreviver com sua família. 

Coletavam frutas, caçavam e pescavam.  Tudo estava à disposição na floresta. “Não 

havia nada lá para absorver os ganhos deles”, disse Ernest Liebold, secretário de 

Ford (Grandin, 2010).  

 

Era cultura vigente adiantar créditos do que pagar salários. Para Oliven (2007), o 

principal método das economias sem dinheiro se constituem nas ‘dádivas’, ou seja, 

produtos que atam todos de uma comunidade num ciclo de trocas de longo prazo, 

gerando padrões sociais que, consequentemente geram padrões de trabalho. 

Nestas comunidades quantificar, ou seja, mensurar as trocas por valores monetários 

é praticamente impossível. Foi exatamente o que um dos funcionários da FMC 

constatou em Fordlândia, “não existe nenhuma escala salarial fixa” (Grandin, 2010, 

p. 163). 
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Além do plantio, o complexo urbano foi construído e o projeto de Ford de 

implementar uma cidade-empresa no meio da floresta amazônica apresentava-se 

num empreendimento real. 

 

As falhas em Fordlândia perpetuaram-se desde sua fundação, em 1928, até 1933. 

Porém, para a cultura organizacional da FMC, a cidade-empresa nos trópicos não 

era vista como fiasco. Um dos funcionários escreveu para os dirigentes da FMC em 

Dearborn afirmando que “todo projeto do Sr. Ford ainda está em fase experimental – 

que seu experimento é tanto sociológico quanto industrial” (Grandin, 2010, p. 271).  

 

No entanto, o projeto foi reformulado. Foi um novo recomeço. Novas contratações, 

construções, permissão para estabelecimentos comerciais. Refizeram as casas dos 

trabalhadores, pavimentaram e nomearam ruas.  

 

A filosofia de Ford sobre não consultar especialistas foi descartada. Os dirigentes da 

empresa-mãe enviaram para Fordlândia um especialista, o botânico James R. Weir, 

que dirigia pesquisas em Sumatra na plantação da Goodyear Tire Company.  

 

Ao chegar a Fordlândia, Weir solicitou a troca de 202 mil hectares de Fordlândia por 

uma área inexplorada, Belterra, para começar uma nova plantação com mudas 

geneticamente modificadas, mais resistentes aos fungos e insetos (Pereira & Leite, 

2011).  

 

Em 1934, Ford, aceitando os conselhos do especialista, optou pelo abandono da 

plantação que, até aquele momento, nunca havia exportado borracha natural para a 

FMC (Sena, 2008; Pereira & Leite, 2011).  

 

As histórias de aprendizado são importantes para analisar ações, pessoas ou 

eventos, procurando entender as causas que promoveram o fracasso ou o sucesso, 

não atribuindo a culpa, mas aprendendo a partir do compartilhamento das 

experiências (Davila, Epstein & Shelton, 2007). 

 

Seguindo este raciocínio, Dornelas (2008) afirma que mudar é bom, desde que 

tenha propósito de melhoria. É uma oportunidade para organização olhar para os 



30 

 
 

processos de maneira diferente, excluindo as dificuldades que impedem o sucesso 

do projeto.  

 

Belterra produzia apenas 178 quilos de látex por hectare. A decisão de encerrar o 

empreendimento coube ao neto de Ford, Henry Ford II, pois Edsel faleceu em 1943. 

Ford II vendeu Fordlândia e Belterra ao governo brasileiro por 244.200 mil dólares, 

apesar de todo o empreendimento ter sido avaliado em 8 milhões de dólares, fora os 

20 milhões em investimentos realizados. Deixaram plantadas 4 milhões e 100 mil 

pés de seringueira (Sena, 2008).  

 

2.2 O conceito de cidade-empresa 

 

Para os gregos, a partir do surgimento da pólis, ou seja, a partir da configuração da 

cidade é que se tem o início de uma nova forma social de relacionamento humano 

(Aranha & Martins, 1986).  

 

Conforme Azevedo (1999), na concepção homérica, o termo pólis assumia diversas 

conotações diferentes como aglomeração urbana, organismo político ou conjunto de 

cidadãos. Em geral, a cidade é a representação da comunidade cívica. Além de se 

apresentar materialmente, a polis é compreendida como um conjunto de 

infraestruturas organizadas de modo a proporcionar aglomerações humanas que se 

relacionam entre si por meio de interesses e leis.  

 

Para Piquet (1998), as empresas, companhias ou organizações de diferentes ramos 

se instalam em determinados lugares onde a natureza, pessoas e o poder do Estado 

possam oferecer vantagens para haver produção. A autora denomina estes lugares 

de espaços produtivos. Tal prática interesseira é historicamente comum em países 

em que a industrialização foi pioneira e em países em processo de industrialização 

tardia (Oliveira, 1999).  

 

No entanto, não se visa afirmar que o afloramento da cidade depende 

exclusivamente da indústria. Contudo, a cidade é o “locus por excelência da 

atividade industrial” (Piquet, 1998, p. 14), visto que apresenta uma duplicidade 
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funcional da população, vitais para a produção. Primeiramente a população forma o 

mercado de trabalho, e ao mesmo tempo, configura-se no mercado consumidor.  

 

O processo de industrialização no Brasil se dá durante o período da República Velha 

(1889 – 1930) com grande fluxo de imigrantes devido às diversas conturbações 

mundiais, dentre elas, destaca-se a Primeira Guerra (1914 – 1918). A economia 

brasileira tipicamente agroexportadora iniciou seu processo de industrialização em 

poucas e pequenas fábricas destinadas a produzir algodão, mas o surto industrial foi 

com a produção de café, seguido pela produção têxtil, alimentação, bebidas e 

vestuário (Piquet, 1998; Fausto, 2001;).  

 

De acordo com este contexto histórico brasileiro, os autores afirmam que durante a 

década de 1920, com incentivos do governo, duas importantes empresas surgem no 

Brasil: a Siderúrgica Belgo-Mineira que iniciou suas atividades em 1924 em Minas 

Gerais e a Companhia de Cimento Portland em 1926, em São Paulo.  

 

A região sudeste foi, sem dúvida, o ponto de desenvolvimento industrial brasileiro. 

Contudo, o norte brasileiro fez grandes contribuições industriais em fins do século 

XIX com o extrativismo da borracha. Com a criação da bicicleta em 1890 e a 

popularização do automóvel, a exportação de látex alcançou o segundo lugar. Além 

do desenvolvimento industrial e das cidades de Belém e Manaus, ocorreu uma 

significativa migração, calculado em “110 mil pessoas entre 1890 e 1900” (Fausto, 

2001, p. 164). 

 

Já no decorrer da década de 1930, a industrialização brasileira foi muito incentivada 

pelo governo nacionalista de época. As indústrias de base tais como a CSN – 

Companhia Siderúrgica Nacional e a CVRD – Companhia Vale do Rio Doce 

impulsionaram a economia nacional. Entre outros empreendimentos, vale destacar a 

Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Nacional de Álcalis. Estas empresas e 

a indústria do látex foram impulsionadas com o advento da II Guerra Mundial, 

conflito ocorrido entre os anos de 1939 a 1945 (Fenelon, 1974).  
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Após 1945, a indústria brasileira teve avanços significativos com extração de 

minério, petróleo, produção de energia elétrica, além da produção de bens de 

consumo duráveis como eletrodomésticos e automóveis entre outros (Barros, 1990).  

 

Uma característica comum para todo esse período de industrialização seja no Brasil 

ou no estrangeiro é a construção, por parte das empresas, de moradias para os 

operários em zonas urbanas ou rurais. As empresas não apenas constroem núcleos 

de moradias, mas toda uma gama de construções comunitárias como escolas, 

hospitais, áreas de lazer em que o controle de acesso e de uso é da empresa. 

Utiliza-se da expressão Lojikne para significar a totalidade das estruturas físicas 

como “casas, ruas, fábricas, escritórios, sistemas de esgoto, parques, equipamentos 

culturais e educacionais”, (Piquet, 1998, p. 5) construídas para atender às 

necessidades produtivas e, ao mesmo tempo, ao consumo capitalista, gerando uma 

relação entre o trabalho e capital (Piquet, 1998; Correia, 2001).  

 

Harvey (1982) explica esta relação entre o trabalho e o capital. Para o autor, o 

capital é a empresa que por seus motivos, modifica o ambiente por meio de 

construções, ou seja, o ambiente construído pelo capital tem suas razões de ser. A 

princípio o capital avalia o ambiente construído como escoamento do capital 

excedente do operário e ao mesmo tempo como meio da produção.  

 

Ainda Harvey (1982) analisa a dualidade do ambiente construído em capital fixo e de 

consumo. O capital fixo consiste na produção de fábricas, rodovias, ferrovias, etc. Já 

o capital de consumo são casas, ruas, parques, passeios etc. Há construções que o 

autor considera como uma intercessão entre capital fixo e de consumo como 

sistema de esgoto e ruas.  

 

A princípio estas minicidades esculpidas estão diretamente ligadas à fixação, à 

exploração ou extrativismo e à cooptação de mão de obra pela empresa. Esta 

conjuntura tripartite é denominada por Piquet (1998) de cidades-empresa ou 

company towns.  
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Segundo Harvey (1982) e Piquet (1998) os investimentos realizados pelas empresas 

ao construírem as vilas para os operários proporcionam vantagens econômicas e 

ideológicas.  

 

A primeira consiste na cobrança de aluguéis, na maioria dos casos com valores 

simbólicos com objetivo de manter os imóveis ocupados e de não correrem o risco 

do não pagamento dos alugueis, procurando abaixar os índices de absenteísmo. 

Cobrança de aluguéis conforme valor de mercado é um risco para o capital, uma vez 

que o operário procurará por alugueis que não provoquem um aumento em seu 

custo de vida e, muitas vezes, essas habitações com valores mais comedidos estão 

localizadas mais distantes da sede da empresa.  

 

Dependendo da localização da empresa e da oferta e demanda de habitações, a 

fixação da mão de obra distante da fábrica não afeta a produção. Por outro lado, 

dependendo da região em que a empresa se fixou, este distanciamento pode 

promover custo ao trabalhador com transporte. Para a organização, esta situação 

pode provocar prejuízo devido aos atrasos, faltas e desistências, pois, o operário 

procurará outro vínculo empregatício mais próximo de sua residência (Oliveira, 

1999).  

 

A segunda vantagem consiste no prolongamento da rígida disciplina imposta pelo 

trabalho à vida dos trabalhadores. Segundo Harvey (1982) e Correia (2001), os 

ambientes construídos de consumo coletivo como escolas, igrejas, hospitais, 

parques, áreas de recreio entre outros são controlados pela empresa, isto é, o 

controle ultrapassa o chão de fábrica e se estende, adentra às moradias, ao lazer e 

ao consumo dos operários, portanto, a empresa detém “um controle de um 

monopólio natural no espaço” (Harvey, 1982, p. 9).  

 

Neste contexto Piquet (1998, p. 23) afirma que a construção da vila operária 

vem, portanto, responder aos interesses a acumulação: garantem um 
mercado cativo de mão de obra; permitem um controle ampliado do capital 
sobre sua força de trabalho, através da dominação ideológica e política, e, 
ainda, possibilitam a diversificação de investimento, uma vez que a 
instabilidade nos negócios desestimula a ampliação da capacidade produtiva 
do próprio setor (Piquet, 1998, p. 23).  
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Para Correia (2001), no Brasil esses lugares anteriormente descritos comportam 

diversos tipos de designações, como vila operária, fazenda, usina, bairro proletário, 

núcleo urbano, núcleo residencial, núcleo fabril, cidade-companhia, cidade-operária, 

cidade-empresa e cidade nova. Contudo, para a autora, estes conglomerados 

criados e geridos por uma empresa, para serem associados ao termo ‘cidade’, 

devem conter no mínimo quatro mil habitantes não rurais ou não comprometidos 

com trabalhos agrícolas, o lugar deve conter uma administração civil e que garanta a 

autonomia individual e coletiva de seus moradores.  

 

Tais características são dificilmente encontradas nas aglomerações criadas por 

empresas, visto que “o número de habitantes pode ser bem superior, vinculados à 

terra e com produção agrícola, o local pode ser sede de um determinado município e 

dificilmente há autonomia para seus habitantes” (Correia, 2001, p. 90).  

 

A referida autora pondera ao afirmar que se vincula o termo cidade aos ambientes 

construídos devido ao tamanho destes empreendimentos bem como a condição e 

influência político-administrativa exercida pela empresa e, ainda, em razão ao tipo 

de ocupação desenvolvida por seus habitantes. Portanto, cidade-companhia, cidade-

operária, cidade-empresa ou cidade nova, a utilização da terminologia mais 

adequada dependerá das especificidades de cada processo de fixação e 

desenvolvimento dos ambientes construídos, bem como dos vínculos da empresa 

com a política local e com seus habitantes.  

 

Para Pereira e Leite (2011) esta modificação do ambiente por meio da indústria 

como formas globais de apropriação predatória da natureza, e, que 

consequentemente, promove uma desordem dos modos culturais de vida 

precedentes.  

 

2.3 Características conceituais de Empreendedorismo e Inovação  

 

2.3.1 Características conceituais de Empreendedorismo 

 

Apresentando uma breve etimologia da palavra empreendedorismo e suas 

derivações, Cunha (2004) atesta que o termo empreender advém do latim medievo – 
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imprehendere, ou seja, antes do século XV, que entre outros significados era de pôr 

em execução.  

 

Para Bueno, Leite e Pilatti (2004) o termo empreendedor advindo do francês foi 

utilizado pela primeira vez por um economista, Jean Baptiste Say, para caracterizar 

o processo de deslocamento de capitais de um setor com baixa lucratividade para 

outro com altos lucros e rendimentos.  

 

Para Dornelas (2008) o termo empreendedor também tem origem francesa e 

significa fazer algo novo, diferente, empregar os recursos, sejam eles escassos ou 

abundantes, de maneira criativa, assumir riscos e buscar oportunidades. 

Construindo sua concepção, o autor afirma que já se foi o tempo em que os donos 

do mercado, inseridos no antigo modelo econômico, eram aqueles que dispunham 

de grandes empresas, com muitos funcionários e diversos complexos de máquinas.  

 

Schimidt e Bohnenberger (2009) atestam tanto Bueno, Leite e Pilatti (2004) quanto 

Dornelas (2008) ao afirmarem que o termo empreendedor tem origem francesa e 

data do século XII e acrescentam que significava aquele que encorajava brigas. Ao 

longo do tempo, o termo sofreu modificações conceituais e no século XVI significava 

aquele que comandava uma ação militar. Já na transição do século XVII para o XVIII 

o termo passou a referir-se à pessoa que criava ou geria um empreendimento.  

 

Baggio e Baggio (2014) confirmam Cunha (2004) ao apresentarem a etimologia da 

palavra empreendedora, como sendo derivada do termo em latim – imprehendere. 

Já o termo empreendedorismo tem sua origem a partir da tradução entrepreneurship 

do inglês, que advém do termo francês entrepreneur somado ao sufixo ship, 

significando habilidade de liderar.  

 

No âmbito da Administração, o empreendedorismo está relacionado ao desempenho 

e a sobrevivência de uma empresa, sendo necessário adaptar-se aos novos 

paradigmas, em que o conhecimento e sua aplicabilidade contrapõem o “velho” 

modelo econômico. A mudança comportamental era necessária visto que, as 

empresas precisavam e ainda precisam sobreviver às crises mercadológicas 

regionais ou mundiais, bem como perdurar às lépidas mudanças tecnológicas. 
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Portanto, importante é inovar em produtos, serviços e modelos de negócios 

(Dornelas, 2008). 

 

Bessant e Tidd (2009) reiteram tal raciocínio. Essa mudança comportamental e 

adaptação aos novos tempos significa desenvolver um plano de negócio, avaliar o 

ambiente, os processos pelos quais o empreendimento deve passar para ser 

implementado, as ferramentas que serão usadas para a implementação. Para cada 

parte, exige-se criatividade dos envolvidos.  

 

O ambiente se traduz na organização e no mercado. Avaliação da organização é 

para constatar se há uma cultura organizacional que propicie o processo 

empreendedor, se haverá apoio e investimento para implementação, pró-atividade e 

agressividade competitiva por parte da empresa (Dornelas, 2008; Schmidt & 

Bohnenberger, 2009; Baggio & Baggio, 2014).  

 

Oliveira e Cruz (2016), também compartilham da mesma ideia ao proclamarem que 

a organização deve demonstrar-se pró-ativa no levantamento de informações sobre 

o cliente e mercado, para que possa reorganizar seus recursos, com objetivo de 

atingir, de maneira rápida, uma reposta estratégica. Considerando que, para esse 

processo, a organização assuma certo risco num determinado grau de incerteza 

(Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Mondal, 2011). 

 

O mercado, e, consequentemente, o cliente são considerados peças fundamentais, 

que devem ser analisadas num processo empreendedor, afinal, será o cliente que 

validará um produto, serviço ou modelo de negócio inovador, de maneira positiva ou 

negativa, gerando lucro ou dispêndio para a organização. Tal análise apresenta um 

perfil organizacional empreendedor uma vez que, a organização busca tomar 

decisões estratégicas com intuito de diminuir os riscos, imprecisão do mercado e 

satisfação do cliente (Bueno, Leite & Pilatti, 2004; Dornelas, 2008; Lima, 2010; Rossi 

& Cozzi, 2010; Oliveira & Cruz, 2016). 

 

Santos e Zen (2017) consideram estes ambientes (empresa e mercado) como 

ecossistemas de empreendedorismo em que existe uma interação intrínseca entre o 

empreendedor e o ecossistema, visto que este último pode influenciar as decisões 



37 

 
 

estratégicas dos empreendedores e, consequentemente, o desenvolvimento do 

projeto empreendedor, inovando em produtos, serviços e/ou em tecnologias.  

 

O desenvolvimento de novos produtos e serviços por meio da inovação tecnológica 

buscam cada vez mais a eficiência e a otimização do processo produtivo. Esse 

processo proporciona uma diversidade de produtos maior em menor espaço de 

tempo, além de permitir a identificação de oportunidades que surgem nas 

entrelinhas do mercado (Dornelas, 2008; Freitas & Teixeira, 2014). 

 

Neste contexto, continuam Freitas e Teixeira (2014), identificar e explorar as 

oportunidades para obter vantagens econômicas são ações características de uma 

organização empreendedora ou de um empreendedor. Para efetivar estas ações é 

necessário que se tenha, antecipadamente, conhecimento de mercado, nas formas 

de atender este mercado e dos possíveis problemas dos clientes que compõem este 

mesmo ambiente.  

 

Ainda os autores supracitados afirmam que aqueles empreendedores que detém 

acesso e que podem processar informações de maneira mais eficiente, têm reações 

e retornos para o mercado de forma mais contundente. Isso também se caracteriza 

na agilidade de resposta do mercado. 

 

Agilidade, atenção para os gaps de mercado, reestruturação, criatividade e reações 

mais efetivas por parte da organização e de seus colaboradores, são ações vistas 

como empreendedoras e que, consequentemente, inferem na economia de um país 

(Baggio & Baggio, 2014; Oliveira & Cruz, 2016).  

 

Para a organização empreender, seja em produtos, serviços ou em modelos de 

negócios é necessário que ela desenvolva também uma cultura empreendedora 

(ambiente) em busca de um objetivo comum focado na inovação (Dornelas, 2008). 

Porém, Bessant e Tidd (2009) afirmam que para haver empreendedorismo é 

necessário o equilíbrio entre características pessoais, disponibilidade de amparo e 

de capital, ressaltando que as propriedades pessoais são os fatores que mais 

influenciam o ato de empreender.  
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Para gerar capital por meio de ações empreendedoras se faz necessário ter 

inicialmente, algum tipo de apoio ou capital inicial para investimento. Baggio e 

Baggio (2014) atestam que empreender é imprescindível para o crescimento 

econômico, sendo necessário que haja líderes empreendedores que, 

constantemente, por meio do fazer, errar e acertar promovam conhecimento, sem 

desvincular-se da produção eficiente e eficaz. 

 

O empreendedorismo é a tradução de ações que garantem a geração de riqueza e, 

consequentemente, desenvolvimento econômico da sociedade que apoia e investe 

em novos agentes empreendedores (Baggio & Baggio, 2014). Tais ações devem 

estar acompanhadas de criatividade e motivação, ou seja, prazer em realizar com 

inovação para superar obstáculos e assumir riscos. Empreender é ser aprendiz 

constante mediante às inovações mercadológicas (Dornelas, 2008; Mondal, 2011; 

Lima, 2010; Baggio & Baggio, 2014; Freitas & Teixeira, 2014). 

 

Para Bessant e Tidd (2009, p. 60), a criatividade é definida como sendo  

a criação e a comunicação de novas conexões importantes que nos permitem 
pensar em muitas possibilidades, experimentar formas variadas e utilizar 
diferentes pontos de vista; que nos permitem pensar em possibilidades novas 
e incomuns; e que nos leva a gerar e selecionar alternativas. Essas novas 
conexões e possibilidades devem resultar em algo valioso para o indivíduo e 
o grupo, para a empresa ou sociedade (Bessant & Tidd, 2009, p. 60). 

 

A motivação perpassa pelo olhar do empreendedor que se apresenta além de seu 

tempo, investiga de forma apaixonada os nichos de mercado, muda contextos, vê os 

problemas, mas alcança as soluções, transformando sonhos em objetos reais, 

diversificando formas de lucrar com a mudança e a ruptura.  

 

Atos empreendedores mudam paradigmas, transformando processos considerados 

inalterados e indispensáveis em velhos conceitos, dos quais não produzem ou 

encantam o mercado como outrora (Filion, 2000; Bueno, Leite & Pilatti, 2004; 

Bessant & Tidd, 2009; Baggio & Baggio, 2014). 

 

Sobre a definição e os objetivos reais do empreendedorismo, Dornelas (2008) afirma 

que existem componentes essenciais, conforme Tabela 3: 
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Tabela 3 – Componentes essenciais do Empreendedorismo 

Cria, gera, concebe Essência do Empreendedorismo 

Valor Criação de uma novidade – valor atribuído pela empresa e pelo mercado. 

Empresa Criação de novos negócios que até então não existiam. 

 
Emprego 

Empresas criadas têm necessidade de colaboradores que possam 
desenvolver seus projetos. 

 
Mudança 

Alterações na maneira de agir das pessoas e suas habilidades que se 
voltarão para identificar oportunidades. 

 
Inovação 

Conforme os recursos, pode haver mudanças nos métodos e produtos. 

 
Crescimento 

Relação direta com o aumento das vendas, obtendo resultados positivos. 

 
Riqueza 

Assumir riscos, produzindo produtos, serviços e modelos de negócios que 
gerem lucro. 

Processo Gerenciar, divididos ou aplicados a qualquer organização. 

Recursos Utilizar os recursos (pessoais, materiais, financeiros e tecnológicos) de 
forma criativa. 

Captação Identificar, avaliar e capturar oportunidades de negócio. Gerenciar os 
recursos e construir, criar, desenvolver uma novidade, utilizando a 
criatividade e controlando fatores para alcançar o sucesso do 
empreendimento.  

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptado de: Dornelas, J. C. A. (2008). Empreendedorismo 
Corporativo. Como ser empreendedor, inovador e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro: 
Elsevier, p. 36-37. 

 

É primordial avaliar o perfil da gestão para que estas definições possam, de fato, 

serem transformadas em objetivos concretizados. Para tanto, Schmidt e 

Bohnenberger (2009) destacam oito características atitudinais do empreendedor a 

saber: I) auto-eficácia, II) assume riscos calculados, III) planejador, IV) detecta 

oportunidades, V) persistente, VI) sociável, VII) inovador e VIII) líder, descritas a 

seguir: 

 

I) Auto-eficácia: pessoa que tenha a capacidade de motivar outras pessoas. Ela é 

altamente independente e controladora (Filion, 2000; Bueno, Leite & Pilatti, 2004; 

Dolabela, 2006; Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Shmidt & Bohnenberger, 

2009); 

 

II) Assumir riscos calculados: pessoa que analisa diversas variáveis que podem 

interferir no resultado de um empreendimento, procurando minorar os custos, dando 

continuidade ao projeto empreendedor (Bueno, Leite & Pilatti, 2004; Dolabela, 2006; 

Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Shmidt & Bohnenberger, 2009; Oliveira & 

Cruz, 2016); 
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III) Planejar: pessoa que conhece as etapas técnicas do processo se prepara para 

o futuro avaliando os ecossistemas de empreendedorismo (Dolabela, 2006; 

Dornelas, 2008; Freitas & Teixeria, 2014; Oliveira & Cruz, 2016; Santos & Zen, 2017; 

Shmidt & Bohnenberger, 2009); 

 

IV) Detectar oportunidades: os gaps de mercado devem ser detectados pelo 

empreendedor. Às vezes o que é descartado pela maioria dos investidores, pode se 

transformar na grande oportunidade de empreendimento no mercado. É necessário, 

por parte do empreendedor que ele tenha atenção, detenha informações e seja 

perspicaz para avaliar tais lacunas no mercado (Filion, 2000; Dolabela, 2006; 

Dornelas, 2008; Shmidt & Bohnenberger, 2009; Teixeira & Freitas, 2014; Santos & 

Zen, 2017); 

 

V) Persistência: pessoa que trabalha abundantemente, sem desistir diante da 

primeira dificuldade, a vitória é uma consequência, deve haver perseverança (Ford, 

1929; Dolabela, 2006; Dornelas, 2008; Shmidt & Bohnenberger, 2009).  

 

VI) Sociável: pessoa deve ser social, polido, utilizar de sua rede social como 

suporte para sua atividade profissional, trocar experiências com pessoas num 

ambiente construtivista, estar disposto a ouvir (Filion, 2000; Dolabela, 2006; Bessant 

& Tidd, 2009; Shmidt & Bohnenberger, 2009);  

 

VII) Inovador: pessoa que detém uma visão holística das necessidades do 

mercado, associada às ideias criativas, juntamente analisadas com os ecossistemas 

de empreendedorismo com objetivo de desenvolver algo novo ou mudar de forma 

inovadora um processo (Filion, 2000; Bueno, Leite & Pilatti, 2004; Dolabela, 2006; 

Dornelas, 2008; Besant & Tidd, 2009; Shmidt & Bohnenberger, 2009; Freitas & 

Teixeira, 2014); 

 

VIII) Líder: pessoa que, para conquistar seu próprio objetivo, influencia e motiva 

outras, de forma que passam a adotar tal objetivo com o mesmo vigor e paixão de 

seu idealizador (Filion, 2000; Bueno, Leite & Pilatti, 2004; Dolabela, 2006; Shmidt & 

Bohnenberger, 2009; Santos & Zen, 2017).  
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Além destas características, outro fator importante ressaltado por Ford (1929), Filion 

(2000), Dolabela (2006) e Bessant e Tidd (2009) é o tipo de educação da qual a 

pessoa adquire. Para estes autores, a educação é fator decisivo no processo 

modelador de empreendedores. É avaliado não somente o aprendizado, a 

experiência adquirida ao longo da vida, ou seja, o que se aprende, mas o como se 

aprende. Para eles, o ensino deve desempenhar um papel fundamental para gerar 

futuros empreendedores e, consequentemente, gerar crescimento econômico. Deve 

haver um processo educacional que permita o desenvolvimento da autonomia, 

autoconfiança, determinação, criatividade, liderança e flexibilidade.  

 

Já para Ford (1929), além da teoria, o melhor é a prática. Com a prática se aprende 

a promover soluções mediante aos diversos problemas que porventura possam 

surgir. Não descarta os problemas, avalia-os como integrantes e importantes no 

processo empreendedor, visto que, são eles, ou a partir deles que o ser humano 

passou a criar, a desenvolver, a investigar, a concretizar e a inovar (Wicks, 2003).  

 

Filion (2000) sustenta que por meio da educação, o perfil do empreendedor é 

diferente, no âmbito de como ele interpreta os processos de um determinado setor 

produtivo ou mercado, levando-o a uma visão ou conjecturas de algo novo e 

diferente. Sua principal tarefa na organização passa a ser a de “imaginar e definir o 

que querem fazer e, quase sempre, como irão fazê-lo.” (Filion, 2000, p. 3).  

 

Os conceitos e análises sobre empreendedorismo pessoal ou da organização, 

servem de substrato para determinar o que Dornelas (2008) e Rossi e Cozzi (2010) 

denominam de empreendedorismo corporativo. Contudo, Rossi e Cozzi (2010) 

afirmam que o empreendedorismo corporativo, para colher bons frutos, não basta ter 

um conjunto de colaboradores empreendedores, dos quais, por meio da liberdade 

permitida em tais organizações, criem, desenvolvam e promovam modificações nos 

paradigmas se não houver um clima inovador. 

 

Em meio às ações empreendedoras está a inovação, trabalhando para criar uma 

mudança assertiva, objetivando a capacidade econômica ou social da organização. 

A inovação é a linha de ouro que alinhava as potencialidades, os gaps de mercado, 



42 

 
 

as iniciativas, a criatividade, os desejos, as paixões, os erros e acertos, a 

persistência, tornando sonhos em realidades funcionais (Drucker, 1998).  

 

2.3.2 Características conceituais de Inovação 

 

O ser humano sempre inovou para se adaptar ao ambiente. Desenvolveu artefatos, 

armas, dominou o fogo, venceu e transpôs distâncias, dominou animais e seu meio. 

Inovou, desenvolvendo ferramentas que lhe rendesse maior produtividade de 

alimentos. Assim, sucessivamente na história humana, o sapiens-sapiens vem 

fazendo, sem perspectiva de que possa parar de inovar, de criar e de empreender.  

 

Schumpeter (1982) analisou os processos de mudança ao descrever o fenômeno 

fundamental do desenvolvimento econômico, utilizou a expressão "combinações 

novas” que contribuíam com o crescimento econômico da sociedade.  

 

Drucker (1998) contribui para ampliar o conceito defendendo que a inovação é um 

trabalho real. A inovação é a incumbência do empreendedorismo, ou seja, é o meio 

pelo qual o empreendedorismo cria e desenvolve novas fórmulas geradoras de 

riqueza ou alavanca os recursos já existentes, potencializando a geração de 

riquezas. Inovar é uma questão de sobrevivência da empresa mediante as rápidas 

modificações no qual o mundo vem passando. O processo de mudança, para ser 

eficaz deve ocorrer de maneira regular e focada em objetivos. Para que a inovação 

aconteça é necessário ser oportunistas e absorver vantagens que as ocasiões 

podem oferecer.  

 

Drucker (1998) complementa ao afirmar que a busca de oportunidades para inovar é 

uma tarefa consciente e premeditada, elencando quatro áreas que devem existir 

dentro de uma organização, sendo terreno fértil para a inovação a saber: I) 

ocorrências inesperadas, II) incoerências, III) necessidades de processos, IV) 

mudanças na indústria e comércio (Dornelas, 2008). 

 

I) Ocorrências Inesperadas: Alencar (1995) determina estas ocorrências de insight, 

invenção, intuição, inspiração do momento criativo, sem menosprezar as influências 

que o meio exerce sobre o indivíduo que capta o momento inesperado. Já para 
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Drucker (1998), a inovação pode acontecer quando menos se espera que aconteça, 

sendo a mais fácil e simples das maneiras. Os lampejos de genialidade, não são 

muito frequentes, mas podem ocorrer. São situações que não são previstas pela 

organização e quando ocorrem apresentam oportunidades inovadoras. Nestes 

processos, quase sempre são acompanhados da afirmação “Isso não deveria ter 

acontecido” (Drucker, 1998, p. 5). Bessant e Tidd (2009) denominam essas 

ocorrências inesperadas de gatilhos de inovação. 

 

II) Incoerências: Drucker (1998) explica que a partir de uma incoerência no mercado, 

surgem oportunidades. É quando algo acontece fora da lógica e fazem com que as 

organizações tomem atitudes que também fogem de suas filosofias produtivas. Em 

1942, o governo dos EUA investiu alto na produção em larga escala da penicilina, 

devido a II Guerra Mundial, ou seja, descoberta, inovação e criação de um 

medicamento que ajudou a salvar vidas, num momento em que se geravam mortes 

(Calixto & Cavalheiro, 2012).  

 

III) Necessidade do Processo: Schumpeter (1982) afirma que todo desenvolvimento 

é pré-requisito para outro. A mudança ocorre e está ligada ao processo que a 

antecede devido ao desequilíbrio causado por algum motivo, que resulta numa nova 

ordem diferente daquela inicial, da qual exige alterações. Já Drucker (1998) explica 

que tudo de revolucionário e inovador dos quais o mundo desfruta atualmente, teve 

um início e que, portanto, as inovações são processuais. Neste contexto Tigre 

(2006), Davila, Epstein e Shelton (2007) e Bessant e Tidd (2009) são unânimes 

quando exemplificam a inovação de processo industrial com Henry Ford a partir da 

produção do Modelo T, mas Bessant e Tidd (2009) atestam que a mudança de 

processo de Henry Ford adveio de teóricos industriais como Adam Smith, Charles 

Babbage e Andrew Ure “que viam a fábrica como uma máquina complexa em que as 

pessoas eram vistas como partes, intercambiáveis e substituíveis por máquinas” 

(Bessant & Tidd, 2009, p. 135). Desta maneira, estes autores confirmam 

Schumpeter (1982). 

 

IV) Mudança na Indústria e no Comércio: Tanto Schumpeter (1982) e Alencar (1995) 

afirmam que a mudança já é regra e não mais exceção e por isso, demandam da 

gestão organizacional criatividade nas estratégias e decisões cada vez mais rápidas 
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e de preferência mais assertivas, pois não há regras preestabelecidas e o jogo pode 

mudar novamente, a qualquer momento. É uma via de mão dupla. O comércio 

altera, a indústria modifica-se para atender as alterações do comércio, e quando há 

mudanças na indústria, ela pode influenciar e alterar o comércio. Já para Drucker 

(1998), as mudanças apresentam grandes oportunidades para as organizações.  

 

Dando continuidade a formulação do conceito de inovação Bessant e Tidd (2009) 

confirmam Schumpeter (1982) ao considerarem que a inovação é assimilada ao 

desenvolvimento econômico, visto que, para as empresas sobreviverem perante as 

mudanças de mercado e as alterações tecnológicas, se faz necessário acompanhar 

este ritmo e para que isso aconteça é imprescindível inovar, mudar, fazer acontecer 

de maneira diferente.  

 

Para Scherer e Carlomagno (2009) é importante ressaltar que a inovação não se 

pode limitar apenas em algo novo. Deve ser vista como exploração de uma ideia ou 

oportunidade que pode gerar lucro para a empresa. Portanto, não é somente 

inovação de produto, mas também está conectada a novos modelos de negócios, 

mercados e serviços, à novas formas de gestão, implementação de uma marca ou 

de sistemas logísticos.  

 

Bessant e Tidd (2009) completam o raciocínio acima, expondo que a natureza da 

inovação está intimamente ligada ao empreendedorismo, de modo que, um 

determinado problema para uma empresa pode ser a grande oportunidade para 

outra organização. Avistar as oportunidades do mercado, criando maneiras 

diferentes de usufruí-las são atitudes inerente da inovação.  

 

Bem como o empreendedorismo necessita de criatividade, a seiva da inovação pode 

ser considerada a criatividade. Alencar (1995) afirma que a criatividade é fator 

essencial da geração da inovação, visto que, pessoas com tal habilidade conseguem 

transformar ideias em atitudes reais, ou seja, em produtos, serviços ou em novos 

negócios concretos.  

 

Entretanto, Drucker (1998) descarta a criatividade e defende que a inovação é 

trabalho e não genialidade. Ao mesmo tempo, se contradiz afirmando que há 
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“inovações que surgem de um lampejo de genialidade” (Drucker, 1998, p. 4). Já 

Bessant e Tidd (2009) expõem que para colocar em prática uma ideia inovadora, 

deve-se contar com inúmeros problemas que irão surgir sendo necessário ter 

soluções criativas para cada um deles. Lima (2010) contribui e destaca que há 

interesse por parte das organizações por indivíduos que apresentem esta habilidade 

de serem criativos.  

 

Procurando um equilíbrio entre Alencar (1995) e Drucker (1998), Dornelas (2008) 

afirma que a criatividade é utilizada de maneiras diferentes, conforme a 

especificidade da inovação e do empreendedorismo. O inventor utiliza-se da 

criatividade para a criação, para a invenção. Já o empreendedor congrega as suas 

habilidades gerenciais com a criatividade com objetivo de identificar boas 

oportunidades para inovar (Lima, 2010; Terra, Frederick, Vernalha, Romão, 

Manhães & Leonardi, 2012).  

 

O ambiente externo influencia muito na criatividade das pessoas. Drucker (1998) 

afirma que a inovação baseada em conhecimento é mais reconhecida e financiada. 

Contudo, são inovações que levam tempo entre o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e a prática, tornando-se utilizável. Envolve não somente um tipo, 

mas diversificados conhecimentos.  

 

Dornelas (2008) julga que todas as pessoas são criativas. Em certas pessoas a 

criatividade pode aflorar mais do que em outras. Para Lima (2010), o 

desenvolvimento criativo pode ser a consequência do tipo de ensino que as pessoas 

têm. As escolas e universidades brasileiras pouco investem em desenvolver nos 

discentes processos que desencadeiem criatividade e, consequentemente, 

inovação. 

 

Mendonça e Rossi (2017) observam que vem crescendo, mesmo que timidamente, 

nas instituições de ensino superior brasileiras, cursos que ofertam disciplinas que 

despertem a inovação, criatividade e empreendedorismo nos discentes, procurando 

melhor prepará-los para o perfil que o mercado de trabalho necessita. Entretanto, 

apesar da pluralidade de conhecimento, não ameniza os riscos que toda inovação 

impera. Neste sentido, inovar é assumir riscos, saindo da mesmice e do 
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conformismo (Bessant e Tidd, 2009; Terra, Frederick, Vernalha, Romão, Manhães e 

Leonardi; 2012)  

 

Terra, Frederick, Vernalha, Romão, Manhães & Leonardi (2012) complementam ao 

afirmarem que “sem riscos, não há inovação significativa” (p. 67). Contudo, reiteram 

que a organização ao inovar, assume altos riscos, mas também pode obter altos 

retornos que valham o risco assumido. Ao assumir riscos, a organização deve 

negligenciar a desaprovação social, visto que, concomitantemente, a opinião da 

sociedade pode suscitar numa busca profunda de informações. Estas informações 

devem ser gerenciadas e trabalhadas em virtude de inovar para satisfazer as 

necessidades do mercado, afinal este é o grande objetivo da produção.  

 

Schumpeter (1982) considera que há desenvolvimento a partir da realização das 

novas combinações surgindo cinco novos processos, sendo eles: introdução de um 

novo produto, introdução de um novo método, abertura de um novo mercado, 

conquista de uma nova fonte de matéria prima e estabelecimento de uma nova 

organização.  

 

Estudiosos mais recentes traduzem esses novos processos em diferentes 

dimensões da inovação, denominadas de os 4 Ps da inovação, além de definirem as 

inovações em tipos (Davila, Epstein & Shelton, 2007; Bessant & Tidd, 2009; Scherer 

& Carlomagno, 2009; Terra, Frederick, Vernalha, Romão, Manhães & Leonardi, 

2012; Oliveira & Cruz, 2016). As definições dos 4P da inovação se apresentam 

como:  

 

1 – Inovação de Produto: descrito por Schumpeter (1982) como introdução de um 

novo bem, do qual os consumidores ainda não viram. Prontamente, Davila, Epstein 

& Shelton (2007) e Bessant e Tidd (2009) defendem a inovação de produto como a 

mudança nos produtos ou serviços em que os clientes conseguem perceber de 

imediato a inovação. Muitos até já aguardam novas mudanças, principalmente no 

meio tecnológico. 

  

2 – Inovação de Processo: retratado por Schumpeter (1982) como introdução de um 

novo método de produção ou uma nova maneira de manejo de uma mercadoria. 
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Método pelo qual ainda não foi testado pela indústria. Bessant e Tidd (2009) 

acrescentam que alterações nos meios de fabricação, no desenvolvimento de 

equipamentos e maquinários, equivalem à inovação de processo. 

 

3 – Inovação de Posição: na visão schumpeteriana significa entrada de uma 

determinada empresa em um mercado novo, sem experiência anterior. Bessant e 

Tidd (2009) apenas defendem como uma mudança no “contexto em que produtos e 

serviços são introduzidos” (p. 30). 

  

4 – Inovação de Paradigma: é quando uma organização por meio da trustificação 

tem sua posição alterada no mercado (Schumpeter, 1982). Mudança nas formas de 

pensar e idealizar da organização, aproveitando situações tais como novas 

tecnologias, novas legislações tributárias ou ambientais, alterações climáticas, 

mudanças no contexto mundial, etc, que podem promover oportunidades de 

mudança gerando valor para a organização (Davila, Epstein & Shelton, 2007; 

Bessant & Tidd, 2009). 

  

Bessant e Tidd (2009) ressaltam que existem processos dos quais as organizações 

passam, podendo ser definidos ao mesmo tempo, em inovação de processo e de 

produto. Estes autores e Mondal (2011) citam como exemplo Henry Ford que não 

inventou o carro, mas desenvolveu uma maneira de produção automobilística em 

larga escala, ao mesmo tempo em que inovou o produto a partir da fabricação de 

componentes, de maquinário e a própria relação entre patrão e empregado. 

  

Neste contexto de grandes mudanças, destacam-se os tipos de inovação, separadas 

em melhorias, invenção, inovação incremental, inovação radical e disruptiva. Isto 

equivale ao grau de novidade que se relaciona a inovação. São níveis de novidade, 

em que algumas são menos bruscas do que outras que apresentam grau de 

radicalidade que modificam uma era histórica, por exemplo, a utilização do vapor 

como fonte de energia durante a primeira Revolução Industrial (Davila, Epstein & 

Shelton, 2007; Bessant e Tidd, 2009; Hobsbawm, 2009). 

  

Para Scherer e Carlomagno (2009) as melhorias consistem em poucos ajustes nos 

processos ou produtos já estabelecidos. O grau de novidade é discreto. 
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Normalmente as melhorias estão agregadas à diminuição de custos, de forma que 

possa potencializar o negócio. Os autores ressaltam que nem toda melhoria 

representa uma inovação. Muitas vezes são mudanças superficiais realizadas nos 

produtos ou nos processos visando diminuição dos custos e, com isso, obter uma 

melhoria dos negócios, seja aumentando as vendas, reafirmação de um produto ou 

serviço no mercado.  

 

Já a invenção para Schumpeter (1982) e Scherer e Carlomagno (2009) é algo novo, 

uma exploração, uma descoberta sem objetivo de gerar lucro. É algo que, a princípio 

não encontra mercado, visto que sua aplicação é duvidosa e, por conseguinte, gera 

incredulidade se vai provocar faturamento financeiro. Bessant e Tidd (2009) citam 

como exemplo Alexander Graham Bell que apresentou sua invenção – o telefone – 

para Western Union, grande empresa de comunicação do século XIX. Graham Bell 

recebeu a resposta por escrito da empresa que afirmava a invenção era muito 

interessante, contudo, não tinha valor comercial. A empresa amargou por sua 

negligente decisão. Graham Bell fundou em 1877 a Companhia Telefônica Bell, 

mudando em 1885 para American Telephone Telegraph, tornando-se a maior 

corporação dos Estados Unidos. 

  

Inovações incrementais são inovações moderadas que as organizações promovem 

em algo já existente dando-lhe longevidade para obtenção de lucro. É melhorar o 

que já se faz. Isto não ocorre num lampejo. Inovação incremental é o resultado de 

um processo estruturado por parte da gestão da inovação em que tomam decisões 

estratégicas analisadas pela organização. Muitas vezes, são lacunas da própria 

organização que exigem um incremento ou são as necessidades do mercado 

(Davila, Epstein & Shelton, 2007; Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Scherer e 

Carlomagno, 2009). 

 

Inovações radicais, como o próprio nome já indica, são aquelas em que a mudança 

é drástica. Por isso, Dornelas (2008) certifica que a partir da tomada de decisão pela 

organização em inovar radicalmente, é importante e necessário que se passe por 

um processo denominado de spin-off, em que há uma separação da organização 

principal, com objetivo de realizar suas ações de maneira mais independente da 

empresa-mãe. Quando este processo acontece, pode gerar novos mercados dantes 
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nunca vistos, permitindo novas oportunidades de crescimento econômico (Davila, 

Epstein & Shelton, 2007). 

 

Para Scherer e Carlomagno (2009), as inovações radicais aquelas que promovem 

indução “nas regras competitivas, no processo produtivo, nos produtos e serviços 

ofertados, e nas preferências do consumidor” (p. 12). Tais mudanças provocam 

alterações no mercado e suas relações com a indústria, bem como os processos 

logísticos e econômicos. Podem promover alterações nas relações entre 

funcionários e trabalhadores, provocando mudanças legislativas, de poder e de 

governo. Acarretam altos retornos, mas deve-se assumir altos riscos.  

 

Para Davila, Epstein e Shelton (2007) e Cândido (2011), as inovações disruptivas 

são motivadas pela tecnologia, ocorrendo mudanças tanto no produto quanto no 

modelo de negócio. A organização empreende na mudança tecnológica do produto 

e, concomitantemente, no modelo de negócio. Não é um processo fácil de 

assimilação e desenvolvimento, visto que gera rupturas, que se alastram em 

diversos setores que conjugam o novo modelo de negócio, exigindo o envolvimento 

por parte de muitos da empresa. 

  

Na concepção de Bessant e Tidd (2009), a inovação não é apenas uma centelha 

que de maneira inusitada dá início a chama que impulsiona às mudanças. Constitui 

numa sequência processual de atividades das quais as organizações devem 

conceber, eleger e executar. 

  

Conceber para os autores significa observar, analisar os ambientes internos e 

externos que possam promover oportunidades de inovação, das quais a organização 

deve prontamente reagir. Próximo passo é selecionar, fazer a melhor ou melhores 

escolhas (principalmente àquelas que podem gerar vantagem competitiva), dentre 

todas as oportunidades analisadas. Neste momento do processo é importante 

avaliar os recursos disponíveis pela organização para a execução. 

 

Por conseguinte, a inovação deve tornar-se real. Para tanto, é necessário que a 

organização deixe o projeto num estágio de incubação, ou seja, de amadurecimento, 
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promovendo soluções aos problemas vindouros, num ambiente de incertezas 

(Gibson & Skarzynski, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Scherer & Carlomagno, 2009). 

  

A partir dos conceitos e características apresentadas sobre empreendedorismo e 

inovação, passa-se a próxima seção com intuito de apresentar o nível de 

empreendedorismo e inovação de uma organização. 

  

2.4 O Perfil de Henry Ford 

 

A literatura escrita por Henry Ford nos anos de 1926, 1927 e 1929, será a principal, 

mas não a única fonte documental para esta seção.   

 

Importante esclarecer que não se trata de uma abordagem da personalidade de 

Ford no âmbito da Psicologia, uma vez que foge da proposta de pesquisa em 

questão, e sim, de levantar aspectos de sua forma de pensar, sua visão e atitudes 

que podem ou não caracterizá-lo como empreendedor e inovador.  

 

2.4.1 A transformação de uma ideia 

 

O ato de pensar para Ford era indispensável e ter ideias era habilidade para 

qualquer pessoa, contudo, o mais importante era transformar tais ideias em 

utilidades e é neste contexto que se fazia a diferenciação entre aqueles que 

almejavam a mudança e a concretizavam, daqueles que somente usufruíam da 

mudança (Ford, 1926).  

 

O princípio da transformação tecnológica advém da observação, de uma ideia e da 

necessidade. Para Henry Ford muitas destas ideias criadoras e inovadoras foram 

comprovadas, ou seja, colocadas em prática e geraram possibilidades e 

oportunidades distintas para o homem industrial (Ford, 1927). 

 

Para Ford (1929) a FMC não criou nada de novo, mas proporcionou a emersão 

daquilo que já existia. Ao mesmo tempo advogava que suas ideias colocadas em 

prática no processo de produção industrial do setor automobilístico poderiam se 
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tornar como um “código universal” (Ford, 1926, p. 5), proporcionando a descoberta 

de novos valores.  

 

O empresário analisava a relação entre ideias velhas e novas concluindo que não 

convinha julgar ambas sem, antes, testá-las sistematicamente, visto que uma ideia 

velha estando desgastada afetava o progresso das ideias novas, que, dentre outras 

finalidades, era promover a solução de problemas (Ford, 1926; 1927).  

 

Para o industrial, o pensar e o agir andavam juntos. Neste contexto, os problemas 

eram frutíferos para o desenvolvimento industrial. Mas, era estratégico seguir cinco 

passos a saber: I) detectar o problema; II) vê-lo com entusiasmo; III) resolvê-lo com 

inteligência; IV) escolher métodos diretos e, por fim, V) agir promovendo soluções 

diretas e simples. Somente seguir estes passos não era o suficiente para alcançar o 

sucesso. Era necessário assumir os riscos, não ter medo de tentar e errar, nem da 

mudança, pois são processos importantes para o desenvolvimento seja humano, 

seja industrial (Ford, 1929).  

 

2.4.2 A construção do primeiro carro com motor de combustão interna 

 

Um dos oito filhos de William e Mary Ford, Henry Ford nasceu na segunda metade 

do século XIX, na fazenda da família localizada em Springwells, próximo a Dearbon, 

no estado do Michigan – Estados Unidos. Continha serraria, moinho, maquinaria 

para fiar lã, apresentando certa autossuficiência (Larsen, n.d.; Wicks, 2003; Henry 

Ford – Documentário – The Biography Channel, [Arquivo de vídeo], 2016; Freitas & 

Mafra Pereira, 2017). 

 

Foi neste contexto rural que Ford fez suas primeiras observações sobre produção. 

Para Ford (1926), o trabalho realizado na fazenda requeria muito esforço para 

pequenos resultados e seu desejo era melhorar esta situação e por isso decidiu 

estudar mecânica. Assim, montou sua primeira oficina na fazenda em que “as 

ferramentas eram simples pedaços de ferro” e que “cada fragmento de máquina 

velha” para ele era “um tesouro” (Ford, 1926, p. 22).  
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Szezerbicki, Pilatti e Kovaleski (2004) afirmam que Ford detinha um olhar 

diferenciado para tudo que funcionava mecanicamente e, por isso, passou a 

consertar o maquinário da fazenda (Henry Ford – Documentário – The Biography 

Channel, [Arquivo de vídeo], 2016). 

 

Seu primeiro contato com um veículo tracionado mecanicamente foi aos doze anos 

de idade. O locomóvel foi construído por Nichols Shepard Company e era movido a 

vapor de carvão (Henry Ford – Documentário – The Biography Channel, [Arquivo de 

vídeo], 2016; Freitas & Mafra Pereira, 2017). 

 

Ford (1926) afirma que teve longa conversa com o condutor da grande e pesada 

máquina que lhe explicou todo o processo de funcionamento e foi a partir destas 

informações obtidas que Ford passou a estudar carros automotores (Freitas & Mafra 

Pereira, 2017).  

 

De máquinas pesadas, empiricamente Ford passou a consertar relógios. Seu 

primeiro sucesso foi aos treze anos quando consertou um relógio que “regulasse 

bem” (Ford, 1926, p. 23). Aos quinze já se considerava expert em matéria de 

relojoaria. (Ford, 1926; Wicks, 2003; Freitas & Mafra Pereira, 2017). 

  

Aos 16 anos deixou a escola e entrou como aprendiz nas oficinas da Detroit Drydock 

Company, a contragosto do pai que desejava que o filho continuasse na vida rural. 

Porém, o encanto pela mecânica era mais forte e irresistível. O curso durava por três 

anos, mas obteve o certificado muito antes deste período devido aos seus 

conhecimentos e facilidade de aprender mecânica (Ford, 1926; Wicks, 2003; Henry 

Ford – Documentário – The Biography Channel, [Arquivo de vídeo], 2016; Freitas & 

Mafra Pereira, 2017).  

 

Continuando a concertar relógios, certa vez lhe surgiu a ideia de fundar uma 

empresa em que cada relógio sairia por um custo inicial de trinta centavos. Contudo, 

Ford abortou a ideia visto que “o relógio não é de uso universal e que muita gente 

não o compraria, além disso, o relógio só me interessava quando havia uma 

dificuldade a vencer” (Ford, 1926, p. 24). 
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Após quatro anos de ter conhecido o locomóvel, Ford desejou guiar uma daquelas 

máquinas e para isso entrou na empresa Westinghouse Company como técnico de 

montagem e de concertos (Henry Ford – Documentário – The Biography Channel, 

[Arquivo de vídeo], 2016; Wicks, 2003). Seu objetivo era construir uma máquina a 

vapor leve que pudesse puxar um arado. Seus estudos iniciaram com objetivo de 

aperfeiçoar tratores. Freitas e Mafra Pereira (2017) afirmam que por dois longos 

anos, Ford fez testes e ensaios em diversificados tipos de caldeiras que pudessem 

proporcionar o acionamento do motor a vapor. Ford sabia que na Inglaterra já se 

empregavam máquinas parecidas e que a ideia de um trator mais leve não 

apresentava dificuldades de execução.  

 

Estas máquinas desagradavam a Ford em virtude do tamanho, do peso e alto custo, 

permitindo que poucos fazendeiros abastados pudessem adquirir (Ford, 1926; 

Wicks, 2003). Contudo, observou que “homens se interessavam muito mais por 

automóveis de estrada do que pelo trator de campo” (Ford, 1926, p. 25). Desta 

maneira, Ford mudou seu foco de estudo e passou a observar os motores de 

combustão Otto com o ideal de desenvolvê-los e colocá-los no mercado (Ford, 1926; 

Wicks, 2003; Freitas & Mafra Pereira, 2017). 

 

Para isso, passou a observar tais motores nas oficinas Eagle Iron Works, em Detroit, 

em 1867, tendo oportunidade de estudá-lo a fundo em 1887. No mesmo ano 

construiu seu primeiro protótipo de motor a combustão (Ford, 1926; Freitas & Mafra 

Pereira, 2017).  

 

Ford descreve seu feito da seguinte maneira (Ford, 1926, p. 27): 

a miniatura que construí trabalhava bem: tinha uma abertura de 25mm e um 
diâmetro de cilindro de 76mm; movia-se a gasolina, e embora não 
desenvolvesse muita força era proporcionalmente mais leve que as outras 
máquinas em uso(...) (Ford, 1926, p. 27).  

 
Ford (1926) relata que após algum tempo retornou para a fazenda com objetivo de 

continuar suas experiências, agora, em sua oficina bem equipada. Com a ideia de 

fazer com que o filho desistisse de ser mecânico, seu pai lhe ofereceu dez hectares 

de matas. Aceitou, mas no intuito de extrair madeira e acumular dinheiro para se 

casar com Clara Bryant, mãe do único filho do casal, Edsel (Henry Ford – 
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Documentário – The Biography Channel, [Arquivo de vídeo], 2016). Assim, montou 

uma serraria. Uma parte da produção foi para a construção da casa em que iniciou 

sua vida de casado, a outra parte da madeira Ford vendia. Anexou junto a casa sua 

oficina e “quando não estava tirando madeira, estava a lidar com os motores gás” 

(Ford, 1926, p. 28).  

 

Em 1860, Ford passou a estudar motores de dois cilindros. Teve a ideia de montar 

sobre uma bicicleta um motor de duplo cilindro, mas abortou a empreitada visto que 

percebeu que o motor, somado ao compartimento de combustível e demais peças 

geraria um sobrepeso da qual a estrutura da bicicleta não aguentaria (Ford, 1926). 

 

Passou a trabalhar como engenheiro na Detroit Edison Company por um salário de 

U$ 45,00 dólares mensais. Trabalhava com iluminação elétrica a noite e, 

posteriormente, trocou o turno para poder dedicar-se ao seu novo motor a 

combustão de dois cilindros (Ford, 1926; Henry Ford – Documentário – The 

Biography Channel, [Arquivo de vídeo], 2016; Freitas & Mafra Pereira, 2017). 

 

Para Ford “não há trabalho pesado quando nos interessa e eu não duvido nunca da 

vitória. Ela sempre vem, quando se faz por isso” (Ford, 1926, p. 29). Assim, em 

1893, Henry Ford terminou seu primeiro automóvel, de forma que o descreve (Ford, 

1926, p. 30-31): 

(...) o conjunto estava suficientemente harmônico para funcionar com relativa 
satisfação da minha parte,(...) tinha semelhança a uma charrete. Possuía dois 
cilindros de duas polegadas (...). O motor desenvolvia cerca de 4HP. A energia 
era levada do motor à árvore da transmissão por meio de uma correia e desta, 
por uma corrente, às rodas traseiras. (...) cabiam duas pessoas, toda armação 
descansando sobre molas elípticas. Duas velocidades uma de 16 e outra de 32 
quilômetros por hora, conseguindo por meio da manivela de embreagem 
colocada em frente ao condutor (...). Para parar, bastava desembrear e fazer 
funcionar o breque de pé. Não havia marcha ré, e as velocidades diversas se 
estabeleciam aumentando ou diminuindo a entrada de gás. (Ford, 1926, p. 30-
31). 
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A seguir, na Figura 2 Henry Ford apresenta à sociedade de Detroit em seu primeiro 

carro com motor a combustão interna.  

 

Para Ford (1926), era necessário ter um plano de ação e desenvolver todos os 

detalhes antes de iniciar a construção, evitando assim desperdício de tempo. Ele 

ainda afirmava que muitos inventores fracassam por falta de preparação antes da 

experimentação.  

 

Ressalta que a grande dificuldade para a construção do seu primeiro automóvel foi a 

inexistência de materiais adequados e de maquinário, devido a falta de dinheiro e de 

tempo para conseguir todos os quesitos adequados. Contudo, o automóvel 

finalizado, para Ford (1926) ficou harmonioso e funcionou relativamente bem. 

Percorreu entre os anos de 1895 e 1896 aproximadamente 1500 km pelas ruas de 

Detroit, carinhosamente denominado por ele de “calhambeque de gasolina” (Ford, 

1926, p. 33). Por muito tempo o único automóvel de Detroit (Wicks, 2003).  

 

Figura 2  
Ford e seu primeiro carro em 1896.  
Fonte: Acervo Henry Ford Fundation. In.: Revista História Viva, III(31), 25. 
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Importante ressaltar nesta subseção, conforme Mondal (2011) que o primeiro carro 

do mundo, com quatro rodas e batizado de “La Marquise” foi desenvolvido pelos 

franceses De Dion-Bouton e Trepardoux, em 1884. Um ano antes dos alemães 

Gottlieb Daimler e Karl Benz construírem seu carro a combustão interna, por meio de 

gasolina.  

 

Wicks (2003) afirma que em 1874, George Brayton, engenheiro de Boston patenteou 

um motor com cilindro e câmara de combustão, do qual foi exibido na Filadélfia na 

exposição do Centenário dos Estados Unidos em 1876.  

 

Durante esse período, considera Wicks (2003) que “Nicholas Otto da Alemanha 

inventou um motor de quatro tempos que usava um único cilindro e pistão de 

compreensão, combustão, potência, exaustão e admissão” (p. 52).  

  

O autor se estende e afirma que os irmãos Duryea construíram um veículo movido a 

gasolina em 1892 e que haviam fabricado seis veículos deste projeto, do qual serviu 

de fonte de informação para Ford (Henry Ford – Documentário – The Biography 

Channel, [Arquivo de vídeo], 2016).  

 

2.4.3 Visão sobre os processos industriais 

 

Fay Leone Faurote, bacharel em Ciências Mecânicas pela Universidade de Michigan 

em 1903, foi publicitário e contribuiu com diversos artigos nos campos 

automobilístico, aeronáutico, radiofônico e comerciais. Uma de suas obras foi o livro 

“Minha Filosofia da Indústria” que constituiu da organização de diversas entrevistas 

com Henry Ford (Foote, 1938). A edição brasileira data de 1929 e foi traduzida por 

Monteiro Lobato.  

 

Ford, em suas análises sobre produção e trabalho deixa transparecer nesta obra sua 

visão futurista, descrevendo com clareza certos processos que ainda não existiam 

na década de 1920, mas que atualmente, são vistos como processos factuais na 

sociedade.  
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Ford, por exemplo, faz uma conjectura do sistema de entrega de comida em casa, 

ou seja, delivery da seguinte forma (Ford, 1929, p. 13) 

Tempo virá em que cada membro da família receberá mais personalizada 
atenção, isto é, cada qual terá a alimentação de que mais gostar ou mais 
adequada for ao seu organismo. Ainda que pareça extravagante, prevejo que 
breve encontraremos o meio de ter toda a cozinha fora de casa. Receberemos 
à hora marcada, quente e em apetitosas condições e talvez pelo mesmo preço. 
Surge um complexo problema de transporte, mas perfeitamente solúvel e que 
será resolvido como tantos outros problemas domésticos o foram. ”(Ford, 1929, 
p. 13).  

  

Em outra passagem, Ford é indagado sobre o que estará reservado ao futuro e a 

reposta é, de fato, além do seu tempo, pois afirma que “tempo virá em que 

conheceremos o que vai pelos outros planetas e talvez até possamos visitá-los” 

(Ford, 1929, p. 26).  

 

Um grande objetivo de Ford era, por meio da máquina, diminuir o árduo trabalho do 

homem do campo, aumentando sua capacidade produtiva. Neste contexto, em outra 

passagem do seu livro “Hoje e Amanhã (1927)”, faz referência aos trabalhos 

manuais da fazenda. Em sua concepção, a ordenha realizada constituía-se num 

processo caro, sem higiene e pouco lucrativo devido à baixa produção. Para Ford, 

se dez ou vinte pecuaristas se unissem, já seria possível criar um estabelecimento 

moderno e higiênico em que “poderiam dispor-se de coisas de modo que o 

tratamento e ordenha de vacas se fizessem a máquina, com um mínimo de trabalho 

manual. A eletricidade desempenharia o papel deste” (Ford, 1927, p. 35).  

 

Ford em sua obra “Minha vida e Minha obra” de 1926, mas com narrações de 1921, 

já expressava uma grande preocupação com o cliente. Para ele, pior do que 

oferecer ao mercado um produto ruim era a insatisfação de um cliente. A partir da 

aquisição de um carro, o cliente teria o direito de usá-lo sem que houvesse qualquer 

interrupção mecânica. Neste contexto, Ford preocupava-se com o pós-vendas e 

desenvolveu o que denominou de “oficinas de reparo” (Ford, 1926, p. 41), onde se 

mantinha um pequeno estoque de peças para reparar avarias diversas e com 

mecânicos “conhecedores da construção e do funcionamento dos Fords” (p. 58) 

para, de maneira eficiente e eficaz, deixar o cliente satisfeito. Se não foi ele que 
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inaugurou o sistema hoje conhecido como concessionárias ou autorizadas, registrou 

sua contribuição. 

 

Na mesma obra, Ford explica sua filosofia sobre os altos salários (5 dólares ao dia) 

que numa participação de lucros destinadas a três categorias de operários: a) 

casados que viviam e sustentavam suas famílias, b) solteiros maiores de 22 anos e 

c) menores de 22 anos e mulheres que sustentavam famílias. Calculava-se lucro e 

salário de forma que a renda fosse 5 dólares ao dia.  Para Ford era uma forma de 

motivar o trabalhador e ao mesmo tempo, não somente transformá-lo em cliente da 

Ford, bem como em mercado consumidor de bens de consumo duráveis e não 

duráveis em geral, promovendo crescimento econômico do país.  

 

Apesar da atraente política salarial, para Calder (1999), o público desejava um 

sistema de comprar a crédito que, inicialmente, Ford era terminantemente contra. 

Contudo, em 1926, pela primeira vez a FMC perdeu a liderança de vendas para a 

General Motors e a partir deste contexto, Ford teve que aceitar a ideia de adentrar 

no mercado de crédito.  

 

Ford criou sua própria empresa de crédito, a Universal Credit Corporation. O novo 

empreendimento enfrentou a conjuntura da crise econômica que assolou os Estados 

Unidos na década de 1930. Contudo, a nova empresa de crédito promoveu que 

milhares de carros Fords Modelo A fossem vendidos. Além das vendas, agregava 

lucro à FMC por meio dos juros pagos pelos clientes que contratavam o sistema de 

crédito.  Para o público em geral a FMC não detinha relações com Universal Credit 

Corporation, mas boa parte de suas propagandas sugeria nitidamente que o público 

comprasse apenas carros e caminhões da FMC (Rutberg, 1992; Calder, 1999). 

 

2.4.4 A verticalização da Ford Motor Company - FMC 

 

Henry Ford, como já apresentado, nasceu numa fazenda e este foi seu meio até sua 

adolescência. Talvez seja por esta vivência que Ford defendia a ideia de que o 

principal objetivo da máquina era diminuir o árduo e pouco produtivo trabalho do 

fazendeiro, gerando maior produtividade, em menor escala de tempo.  
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A máquina em sua concepção permitiria a “transição da vida penosa para a vida 

confortável”, transformando em um “símbolo da dominação da natureza pelo 

homem” (Ford, 1927, p. 200).  

 

A força ou energia que se exige para uma atividade produtiva deveria “passá-la do 

músculo humano à resistência do aço” (Ford, 1926, p. 191). Neste contexto, 

discordava da terminologia da época – Era da Máquina – e defendia a expressão a 

era da energia (Ford, 1927). 

 

Ele não desassociava o trabalho e a produção do campo, do processo industrial e do 

transporte. Considerava os três ramos básicos da vida em sociedade (Ford, 1926; 

1929). 

 

Avaliava esta tríade de forma que o industrial forneceria tudo o que o agricultor 

necessitasse para o bom desenvolvimento da produção, bem como as 

necessidades, para o bom desenvolvimento industrial, seriam suprimidas pelos 

agricultores e fornecedores de matéria prima, sendo o transporte a ligação entre eles 

(Ford, 1926). 

 

Conforme esta visão de Ford sobre o processo industrial a Ford Motor Company 

(FMC) foi fundada em 1903, com capital inicial de 100 mil dólares. Ford produziu 

modelos diferentes, dos quais nomeou com letras do alfabeto em A, B, C, F, N, R, S 

e K. Assim, inaugurava a produção em série. Contudo, desejava um modelo 

universal, com objetivo de baixar os custos de produção (Mondal, 2011; Freitas e 

Neves, 2017). 

 

De acordo com Wicks (2003), Mondal (2011) e Freitas e Neves (2017) o modelo 

escolhido por Ford, dentre todos, foi o T (Henry Ford – Documentário – The 

Biography Channel, [Arquivo de vídeo], 2016). Em 1909, Ford declarou que “só 

fabricaríamos um único Modelo, o T, ajuntando que cada comprador podia pintar o 

seu da cor que lhe agradasse, mas que só o receberia preto” (Ford, 1926, p. 67-69).  

 

Em sua concepção, Ford não conseguiria produzir em larga escala e promover 

preços de venda razoáveis se seguisse os métodos da produção industrial vigentes 
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no final do século XIX e início do XX. Via a necessidade de descobrir o melhor meio 

de fazer, ou seja, de produzir em grandes proporções (Ford, 1927, 1926; Ritmo do 

Sistema, [Arquivo de Vídeo], 2010).  

 

Mondal (2011) afirma que o tempo de produção do Modelo T, inicialmente, era de 14 

horas e para Ford era um tempo demasiadamente excessivo, levando-o a “inventar 

caminhos e meios de poupar tempo de trabalho” (Mondal, 2011, p. 33). 

Empreendendo e inovando em seus métodos de produção em massa, conseguiu 

abaixar o tempo de fabricação do Modelo T, para, incrível, 1 hora e 33 minutos, 

conseguindo assim, baixar o custo da produção, considerando apenas a montagem 

do carro com todas as peças prontas.  

 

Neste cenário, Ford secciona a produção do automóvel. Admirado, chegou a afirmar 

que “quando começamos não julguei que fosse possível levar a divisão tão longe” 

(Ford, 1929, p. 81).  

 

Com o aumento da produtividade, outras necessidades foram surgindo e de 

fabricantes de carros, a FMC passou a produzir todas as peças e tudo o que 

estivesse relacionado ao carro Ford, principalmente o modelo T (Ford, 1926). 

 

Desta forma, Ford descentralizou a sua indústria automobilística, mas mantinha a 

quantidade e qualidade de produção sob seu controle, sendo que produzia para 

fornecer e abastecer a própria indústria automotiva, uma das maneiras pelas quais 

se constituiu o império denominado FMC (Ford, 1927; Ritmo do Sistema, [Arquivo de 

Vídeo], 2010). 

 

Para esta retroalimentação, a FMC era composta de 88 fábricas ao todo, sendo que 

destas, 60 se localizavam nos Estados Unidos e 28 em países estrangeiros. 

Nenhuma delas fabricava um automóvel completo. Destas 60 fábricas norte-

americanas, 24 eram exclusivamente manufatureiras e 36 de montagem ou que 

exerciam ambas as atividades (Ford, 1927). 

 

As mudanças que realizava em sua indústria não eram realizadas por seu desejo 

apenas, mas por perceber que a nova maneira melhorava o processo industrial. 
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Todas as criações e modificações nos processos industriais da FMC não ocorriam 

por acaso. Tudo era realizado nos laboratórios técnicos de suas empresas por meio 

do método de Thomas Edison que consistia no ensaio e erro (Ford, 1927). 

 

Muitos dos resultados não eram adotados nas unidades da FMC imediatamente, 

mas num futuro, quando houvesse necessidade, com intuito de produzir 

ininterruptamente, baixar os custos e manter os salários altos.  

 

Para Wicks (2003), ao adotar esta estratégia, Ford permitiu a queda do custo da 

produção, concomitantemente, com o aumento das vendas, ampliando o mercado 

consumidor. Este movimento empreendedor e inovador contribuiu para o 

crescimento econômico dos Estados Unidos, além de transformar péssimas estradas 

rurais em excelentes rodovias pavimentadas. Contudo, a geração consumidora de 

década de 1920 desejava estilo e status e por isso, o Modelo T, exclusivamente 

preto já não supria o desejo de consumo do mercado.  

 

Ford passa a fabricar o Modelo A, contento quatro cilindros, com diversidade de 

cores, mas foi uma mudança tardia. 

 

2.4.5 Outros investimentos da FMC 

 

Nesta subseção serão brevemente apresentados os diversos investimentos da FMC. 

Alguns relatos de Ford sobre seus empreendimentos encontram-se concentrados 

numa só obra, outros estão diluídos entre seus livros. Por isso, às vezes podem 

ocorrer repetições sucessivas da mesma referência em determinadas descrições. Já 

em outras, pode ocorrer uma mistura de referências bibliográficas.  

 

2.4.5.1 Fábrica de Vidros 

 

Devido à evolução estética do carro, com carroceria aberta para fechada foi 

necessário introduzir o vidro ao novo modelo. Neste sentido, a FMC adquiriu a 

fábrica Allegheny Glass Cy para produzir, de maneira suficiente e com baixo custo, 

os vidros utilizados no automóvel.  
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A fábrica localizava-se em Flat Rock, a pouco mais de 24km de Detroit, onde foi 

construído uma barragem no rio para gerar energia elétrica e ao mesmo tempo em 

que a matéria prima era conduzida pelo transporte fluvial (Ford, 1926).  

 

Inicialmente, conforme a narração de Ford: “ela fabricava seis milhões de pés 

quadrados de vidro por ano” (Ford, 1927, p. 64). Contudo, por volta de 30% desta 

produção não era adequada para o automóvel. Após aquisição, passou-se a 

produzir oito milhões de pés quadrados, caindo para 10% da produção não sendo 

utilizada nos carros (Ford, 1927). 

 

Ford em suas descrições sobre esta fábrica ressalta que os cadinhos de argila que 

fundiam o vidro eram “o único processo arcaico em vigor na empresa Ford” (Ford, 

1927, p. 65), pois se amassa a argila com os pés e modela-se com as mãos. A 

solução encontrada por Ford foi suprimir a utilização dos cadinhos.  

 

Para fornecer matéria prima para a fábrica de vidros, Ford adquiriu uma pedreira em 

Cabot. Empregava-se 40 homens que produziam de 8 a 10 vagões de sílica por dia 

(Ford, 1927). 

 

Esta fábrica não produzia o suficiente para sanar o consumo da FMC, contudo Ford 

relada que economizaram 3 milhões de dólares anualmente fabricando seus 

próprios vidros em relação ao que era adquirido de terceiros (Ford, 1927).  

 

Ford (1927) expõe ainda que fabricar vidros era considerado perigoso, mas deixou 

de ser com a admissão da mecanização no processo realizado na FMC. 

  

2.4.5.2 Fábrica de Tratores 

 

As primeiras experiências e pesquisas e de Henry Ford sobre motores a combustão 

interna foram com tratores (Ford, 1926; Freitas & Mafra Pereira, 2017). Ford explicita 

que nunca acreditou no futuro dos tratores pesados, visto que além do ônus de 

fabricação, eram difíceis de manejar e produziam pouco em relação à grande 

quantidade de energia que consumiam. Somente após a propagação do automóvel 
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no campo, que Ford viu a necessidade dos tratores e resolveu suas querelas sobre 

o veículo (Ford, 1926).  

 

O industrial queria lançar no mercado um trator que apresentasse força de tração, 

leve, resistente, simples para que qualquer pessoa pudesse dirigir e por um preço 

que, tanto o grande produtor, quanto o pequeno tivessem condições de adquirí-lo 

(Ford, 1926).  

 

Foi necessário construir uma fábrica à parte da indústria do automóvel para alcançar 

os melhores resultados possíveis. Foram 15 anos de pesquisas e desenvolvimento 

para a construção do modelo (Ford, 1926).  

 

Chegaram à seguinte máquina, descrita por Ford (1926, p. 189)  

um motor de quatro cilindros, com partida a gasolina, mas funcionando a 
petróleo. O menor peso que pudemos alcançar, em perfeita proporção com a 
força foi de 2.425 libras* (...). O motor pode ser ligado a outras máquinas por 
meio de correias de transmissão. Procuramos, enfim, torná-lo uma fonte de 
energia simples e sólida, de múltiplas utilidades (...). Nosso trator aplica-se não 
só ao trabalho do solo, como ainda para malhar o trigo, para mover moinhos, 
serrarias (...), para destocar, para varrer a neve, para todos os fins que 
necessitem uma fonte mediana de energia, desde a tosa de carneiros até a 
impressão de jornais (...). Já verificaram 95 aplicações diversas (Ford, 1926, p. 
189. *1.099,97kg).  

 

Ford explica que o trator Fordson foi comercializado antes do tempo. Foi enviado à 

Inglaterra para promover soluções à crise da produção de alimentos devido a 

Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918). Os ingleses fabricavam tais máquinas, mas 

no contexto de guerra, fabriquetas, fábricas e indústrias de diversos ramos, 

passaram a produzir produtos beligerantes, gerando escassez de produtos de 

primeira necessidade (Ford, 1926). 

 

Os tratores Fordson foram dirigidos, na maioria por mulheres, em parques públicos, 

campos de golf particulares e demais superfícies que pudesse contribuir para a 

produção alimentícia (Ford, 1926).  
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Somente em 1918 que os tratores da FMC começaram a ser comercializados nos 

Estado Unidos, ao preço de 750 dólares. Devido à entrada do país na guerra, os 

custos da produção aumentaram e, em 1919 ele foi comercializado por 883 dólares.  

 

A partir do funcionamento da fábrica de River Rouge, em 1922, própria para tratores, 

foi comercializado no valor de 395 dólares (Ford, 1926; Ritmo do Sistema, [Arquivo 

de Vídeo], 2010).  

 

2.4.5.3 Fábrica de Navios  

 

Devido à necessidade de abastecer a fábrica de River Rouge de matéria prima, Ford 

passou a construir navios. Conforme suas descrições, os navios tinham motores a 

diesel, mediam 183 metros e comportavam 13.000 toneladas de carvão ou ferro.  

 

Foram construídos para navegarem especificadamente nos Grandes Lagos. Ford 

em suas análises percebe que o transporte fluvial era mais barato do que o 

ferroviário (Ford, 1927). 

 

Para que estas embarcações chegassem ao cais da fábrica (também construído 

pela FMC), o rio Rouge foi dragado e ainda, construíram uma baia permitindo a 

navegação dos navios que transportavam principalmente, minério e madeira (Ford, 

1927). 

 

Produziu também navios marítimos devido à necessidade de abastecimento de suas 

filiais na Europa, América do Sul e costa do Pacífico. Além disso, Ford afirmou que 

nos navios as peças do automóvel podiam ser transportadas ‘soltas’ o que lhe 

gerava “uma economia de 20 mil dólares de acondicionamento em cada viagem, 

além do lucro do espaço” (Ford, 1927, p. 147; Ritmo do Sistema, [Arquivo de Vídeo], 

2010).  

 

2.4.5.4 Fábrica de Aviões e as Linhas aéreas 

 

Para a produção dos motores de aviões (denominados por Ford de aeroplanos), seu 

filho Edsel teve que convencê-lo apresentando as possibilidades comerciais. 
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Conforme a narrativa no livro Hoje e Amanhã de 1927, na FMC no setor de aviação 

fazia experimentos, visto que era necessário garantir o preço baixo, qualidade e 

segurança ao consumidor (Wicks, 2003).   

 

Ford afirmou na mesma obra literária que o desenvolvimento dos motores para este 

fim estava “sendo mais rápido que o do automóvel” (Ford, 1927, p. 248). Seu 

objetivo principal era aperfeiçoar o avião comercial e para isso já não era necessário 

convencer o público das vantagens do transporte aéreo (Ford, 1927). 

 

A FMC, conforme Ford (1927) detinha um título subsidiário na Stout Metal Airplane 

Company e possuía um aeroporto em Dearborn, onde se localizava a fábrica de 

aviões rígidos que foi consumida pelo fogo, sendo construída uma mais moderna e 

maior fábrica substituta.  

 

Ford se interessava muito pelos monoplanos metálicos pela simplicidade de 

construção. Contrário em relação ao biplano que exigia muitas tarefas manuais. Pelo 

dirigível detinha certo olhar, uma vez que ergueram uma torre de amarração de 68 

metros de altura (Ford, 1927).  

 

Na visão de Ford no início da década de 1920, o avião comercial deveria ter grande 

capacidade de transportar peso e maior tempo de voo. Além destes quesitos, ele 

esperava obter dos aparelhos (Ford, 1927, p. 250-251)  

1º. Absoluta resistência de estrutura sob todas as condições de tempo e a 
prova de fogo ocasional. 2º. Absoluta segurança de funcionamento, obtida, 
possivelmente, por meio de vários motores. 3º. Velocidade de 160 quilômetros 
por hora com plena carga em voo horizontal e não empregando mais de 3/5 
da energia máxima. 4º. Colocação do piloto na frente do aparelho, para que 
bem enxergue o seu caminho quando as vias aéreas se tornarem mais 
frequentadas. 5º. Carga útil mínima de 4 libras por cavalo vapor, para 6 horas 
de voo. 6º. Capacidade para funcionar, carregado, 20 horas por dia. (...) Obter 
um motor ideal para o avião, com resfriamento aéreo. (...) descobrir um 
aparelho de orientação absolutamente seguro, que com certeza terá base no 
rádio (...). (Ford, 1927, p. 250-251).   
 

Em abril de 1925 foram inauguradas as linhas aéreas da FMC. Passou a realizar o 

trajeto de ida e volta de Detroit-Chicago diariamente, percorrendo 204 km. 

Transportavam entre 430 a 679kg por viagem, além de 680 litros de gasolina, 63 
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litros de óleo, um piloto e um aprendiz. Chegou a transportar um carro Ford montado 

para Cleveland. A velocidade média era de 154km/h. Para Ford, o futuro da aviação 

comercial era transportar gente e cargas de um ponto para o outro e que este 

processo passaria ser comum na vida das pessoas (Ford, 1927).  

 

Pioneiro na aviação norte-americana, Charles Lindeberg escolheu o motor Ford Tri-

Motor de 225 hpm, refrigerado a ar, para voar de Nova York a Paris. Após este feito, 

voou para Dearborn em Michigan. Foi somente nesta ocasião que Henry Ford 

utilizou-se de um avião. Isso demonstra que sua paixão não era por aviões e sim 

pelos carros (Wicks, 2003). 

  

2.4.5.5 Fábrica de Volantes e de Couro Sintético 

 

Ford (1927) descreve que sempre utilizavam madeira nobre na fabricação dos 

volantes o que gerava desperdício, uma vez que não havia um serviço de carpintaria 

que pudesse promover uma produção de qualidade e precisão.  

 

Na fábrica em Dearborn, anualmente se produzia toneladas de serragem que era 

vendida a baixo preço ou descartada. Foi deste material que após várias pesquisas, 

tentativas e misturas que chegaram a uma substância que batizaram de Fordite, 

parecida com a borracha vulcanizada. Esta mistura levava goma, enxofre, sílica 

entre outros produtos. Era aquecida e amassada por 45min. Depois saia em forma 

de cilindros de 1,32cm e recebiam uma fina camada de uma substância parecida 

com borracha. Esses cilindros eram modelados sob pressão de 500kg por 

centímetro quadrado. Por fim, eram retirados das “formas e resfriados adquirem uma 

dureza permanente de pedra” (Ford, 1927, p. 87). Com este processo poupava-se a 

madeira e houve a redução dos custos por volante fabricado.  

 

A fabricação do couro sintético foi processo equivalente. Conforme Ford (1927), não 

havia produção de couro natural que pudesse suprir de forma satisfatória os 14 

metros de couro utilizados no carro entre capota, cortinas e assentos. Foram gastos 

de cinco a seis anos para produzirem um couro artificial que atendessem as 

exigências e as necessidades de produção.  
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Era uma mistura de óleo de rícino, algodão, nitrato dissolvido em acetato de ethyla e 

benzol. Os gases eliminados pelo processo eram canalizados e 90% era 

reaproveitado no cozimento do material. A produção trouxe como lucro 12 mil 

dólares diários, além de a FMC ficar independente em relação aos fornecedores.  

 

2.4.5.6 Fábrica de Tecidos 

 

A FMC utiliza por volta de 92 mil metros de pano de algodão e 23 mil metros de lã 

diariamente na produção. Como a demanda era alta, Ford (1927) investiu na 

indústria têxtil “menos com a ideia de remodelá-la do que de nos libertarmos das 

flutuações do mercado” (Ford, 1927, p. 78).  

 

Contudo, por meio de experiências perceberam que o algodão era o produto mais 

fácil para adquirir, porém gerava ônus de transporte além de não ser a melhor 

matéria prima. Por isso foi substituído pelo linho.  

 

O linho era produzido mais próximo das fábricas, contudo de maneira 

tradicionalmente artesanal, o que para Ford era inaceitável. Percebeu que o linho 

poderia ser trabalhado mecanicamente e, assim iniciou suas experiências 

industriais. Foi dedicado 243 hectares para o cultivo do linho. Do plantio à colheita e 

até mesmo o desfibrar que era totalmente artesanal, todo o processo passou a ser 

mecânico.  

 

Havia a produção de dois tipos de fio do linho. Um mais espesso e outro fino. Para 

isso, foi adquirido maquinário do exterior, contudo foi aperfeiçoada pela FMC que 

passou a produzir 20 mil hectares de linho, gerando outros tipos de renda a partir de 

subprodutos como “óleo de linhaça e estopa para tapeçaria” (Ford, 1927, p. 82). 

 

A lã também passou por experiências industriais e visava obter uma “economia de 

30% nos tecidos de lã, o que vale por milhões de dólares ao ano” (Ford, 1927, p. 

83).  
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2.4.5.7 Fábrica de Tarraxas e Válvulas 

 

A fábrica de Phymouth aproveitava uma queda de água 4,5 metros que gerava 26 

cavalos força de energia. Inicialmente fabricava interruptores, mas esta produção foi 

transferida para a fábrica Phenix, passando a produzir tarraxas, empregando 4 mil 

pessoas por dia e fornecia 2 mil tarraxas, gerando uma economia de 10% em 

relação a aquisição deste produto de terceiros. 

 

Para Ford (1927), além da economia, havia a elevação da qualidade das tarraxas 

que ampliava a vida útil, ou seja, economia na duração da peça. Empregava 35 

homens rurais instalados nas proximidades da fábrica.  

 

Próximo a Detroit ficava a fábrica de válvulas, em Northville. Com funcionamento 

sazonal, seus trabalhadores, enquanto não estavam produzindo válvulas, se 

voltavam para a produção do campo, mas atingia elevada produção (Ford, 1926).  

 

2.4.5.8 Fábrica de Carvão - Hulha 

 

Ford (1927) explicitou que todos os passos de suas empresas visavam a obtenção 

de força que advinha da água, do carvão, entre outros. A FMC detinha ao todo 16 

minas, situadas em Kentucky e na Virgínia Ocidental.  

 

Ford (1927) descreve a aquisição da primeira mina, em que se manteve a política de 

altos salários e limpeza do local de trabalho. Pelos arredores da mina, também 

foram realizadas modificações, tais como: melhoria das casas dos trabalhadores, as 

ruelas reformadas passaram a ter iluminação e ao longo destas foram construídas 

locais de entretenimento. A mineração da hulha acontecia durante o ano todo, 

mantendo permanentemente o trabalho.  

 

A utilização da hulha (carvão) na Fordson permitia “empregar em nossa fábrica o 

carvão como corpo químico, empregar em nossa indústria seus derivados e queimar 

o resto como combustível” (Ford, 1927, p. 205). Desta maneira a hulha chegava na 

própria fábrica por 5 dólares, ou seja, por um preço de custo baixíssimo. 
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Produziam e vendiam os subprodutos sulfato de amônia e benzol. Uma parte deste 

último era aproveitada e o restante era vendido alimentando 88 estações de força e 

ainda, era usado nos aeroplanos. Nas viagens de retorno realizadas pelos navios 

nos Grandes Lagos, transportava-se carvão, e posteriormente, vendia-se para 

diminuir as despesas com transportes.  

 

2.4.5.9 Linha Férrea 

 

A estrada de ferro Detroit-Toledo-Ironton pertencia à administração federal e 

prejudicava os planos de melhoramentos na fábrica de River-Rouge. Por este 

motivo, Ford a adquiriu (Ford, 1927; 1926). Somente após a aquisição que ele 

avaliou que “se tornou aparente a sua maravilhosa situação” (Ford, 1926, p. 209).  

 

A propriedade que comportava a estrada de ferro foi adquirida por 5 milhões de 

dólares em 1920. Ford (1926) descreve que era uma reta que ligava Detroit a 

Ironton. Suas interligações beiravam o rio Ohio, chegando até as jazidas de carvão 

na Virgínia ocidental. Era composta por “70 locomotivas, 27 vagões de passageiros, 

2.800 de carga (...) num total de 550 km” (Ford, 1926, p. 210).  

 

O tempo gasto entre as minas de carvão ao vagão para embarcar era de 14 dias. 

Esse tempo foi reduzido para 3 dias e 9 horas, de forma que o barco cheio de 

minério levava 48 horas para sair de Marquete até chegar ao cais, sendo 

descarregado em 10 minutos e supondo que chegasse aos fornos da fábrica 

Fordson às 8 horas da manhã de uma segunda feira. No outro dia, ao meio dia, o 

minério já estava transformado em ferro e posteriormente em aço. Assim o aço 

passava por 58 operações que eram realizadas em 55 minutos (Ford, 1927) 

 

O motor ficava pronto às 15 horas da mesma terça-feira. Depois de testado era 

encaminhado às montadoras. Chegava às 8 horas de quarta-feira, ao meio dia o 

carro estava pronto para ser entregue ao cliente.  

 

Caso o motor fosse enviado para Detroit, o carro ficava pronto às 17 horas da terça-

feira.  
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Esta logística só era possível devido a estrada de ferro Detroit-Toledo-Ironton e ao 

transporte fluvial já abordado, conforme o mapa da ferrovia apresentado na Figura 3.  

 

 

 

Figura 3 
Linha Férrea: Detroit – Toledo – Ironton 
Recuperado de: https://www.pinterest.pt/pin/504051383280919270/ em 28/02/2018. 
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2.4.5.10 Hospital Ford 

 

Inicialmente, Ford não construiu o hospital. Participava de uma subscrição pública. 

Como a administração não terminou as primeiras construções com o capital inicial, 

Ford desconfiou da gestão e se ofereceu para administrar os trabalhos, sendo 

aprovada a proposta. Contudo, em agosto de 1919, em função da Primeira Guerra, a 

gestão passou para o governo federal, retornando ao industrial em novembro do 

mesmo ano.  

 

Foi construído em West Grand Boulevard, em Detroit, em um terreno de oito 

hectares, com objetivo de atender a classe trabalhadora que optava por tratamento 

médio particular, dentro de suas posses (Ford, 1926). Foi aberto com a capacidade 

de 500 leitos (Ford, 1927).  

 

A construção era composta de quartos com banheiros, todos eram nas mesmas 

dimensões, com os mesmos aparelhos e mobiliados da mesma forma. Para tanto, 

foram contratados técnicos para analisar o tamanho e a estrutura ideal para um 

enfermo.  

 

Os médicos e enfermeiras eram contratados anualmente com dedicação exclusiva e 

o hospital não permitia médicos externos trabalharem no hospital. Contava, 

inicialmente, com 21 médicos. (Ford, 1926). Em 1927, descreve Ford que o corpo de 

médico chegava às centenas. O hospital prestava serviços nas áreas de clínica 

médica, cirurgia, obstetrícia, pediatria, laboratórios e radiologia.  

 

Os enfermos pagavam o tratamento baseado numa tabela fixa. A diária era, a 

princípio, 4,50 dólares, visto que, Ford desejava diminuir este valor em relação ao 

tempo de funcionamento do hospital. Porém, declara o industrial em 1927 que a 

diária passou a ser de 8 dólares, visto que o hospital ainda não se autofinanciava.  

 

Para o industrial a única diferença entre uma indústria e o hospital era “que não se 

deve esperar que este dê lucros. O capital aplicado ao nosso hospital já atinge a 

nove milhões de dólares” (Ford, 1926, p. 203).  
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2.4.5.11 A Educação Ford 

 

Para Ford “um homem educado é o que pode realizar alguma coisa” (Ford, 1926, p. 

228), a partir do domínio de suas habilidades aplicadas aos meios produtivos em 

conjunto com o aprender e o pensar. Ainda concluía que um “homem que não sabe 

pensar não é homem educado” (Ford, 1929, p. 79).  

 

A educação para o industrial deveria proporcionar ao homem poder sair do estado 

de servilismo e passar ao estado de criador e desenvolvedor (Ford, 1927).  

 

Neste contexto, Ford investiu em escolas técnicas de mecânica, aprendizagem, 

serviços, enfermagem e de dança.  

 

Ford (1927) afirmou que as escolas técnicas de mecânica não deveriam ter um lugar 

de destaque entre a escola “superior e a primária”, mas que “ensine as crianças a 

arte de ser produtivo” (Ford, 1926, p. 197), visto que o sistema educacional vigente 

na época não preparava os jovens, proporcionando falta de mão de obra qualificada 

para o mercado de trabalho.  

 

Procurando promover melhor instrução básica e técnica foi fundada em 1916 a 

Escola Industrial Henry Ford, contando, inicialmente, com seis alunos matriculados. 

Por volta de 1924, a escola contava com 200 alunos e em 1927 já tinha 720 alunos 

(Ford, 1927). O perfil dos alunos era distinto entre órfãos, filhos de funcionários, 

entre outros.  

 

A escola era guiada pelos seguintes princípios: a) que o rapaz atingisse a 

maturidade como operário industrial naturalmente, ou seja, não era viável a 

transformação deste precocemente; b) o ensino básico deveria acontecer 

concomitantemente com o ensino técnico; c) incutir nos alunos o orgulho e a 

responsabilidade pelo seu trabalho, fazendo-o produzir objetos de seu próprio 

consumo; d) admitir alunos entre 12 a 18 anos (Ford, 1927; 1926).  

 

Os alunos eram estimulados a praticarem ginástica, futebol, basebol e basquete. A 

quadra poliesportiva da escola ficava aberta aos sábados à disposição dos alunos. A 
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escola era particular e adotava uma política de bolsas de estudo. Ao matricular-se o 

aluno recebia anualmente 400 dólares e, dependendo de seu rendimento em notas, 

na oficina e na aplicabilidade de sua produção, esse valor poderia alcançar 600 

dólares (Ford, 1927; 1926).  

 

Os alunos também recebiam um valor mensal, depositado em seus nomes e que só 

poderia ser retirado com devido aval administrativo. Além da bolsa e deste valor 

mensal, os alunos recebiam entre 19 a 35 centavos por dia sob orientação de 

ajudarem em casa, além de terem o direito a duas refeições diárias na escola (Ford, 

1926; 1927). 

 

Em sistemas de revezamento, as turmas passavam uma semana nas salas de aula 

estudando assuntos da formação básica e teoria técnica. Duas semanas eram 

dedicadas às oficinas (Ford, 1926; 1927). Para Ford (1926) “a fábrica oferece mais 

recursos para a educação prática do que a maioria das universidades” (Ford, 1926, 

p. 198).  

 

Quando os alunos finalizavam os estudos, possuíam uma boa educação básica, 

uma carga teórica e um excelente conhecimento técnico prático em função da 

vivência nas oficinas da escola e nas próprias fábricas.  

 

Os graduados, se caso desejassem, poderiam dar continuidade aos estudos na 

Escola de Aprendizagem voltada para a produção de ferramentas e máquinas. 

Durava três anos e era oferecida a homens com menos de 30 anos. Esta escola 

iniciou com 1700 inscritos que recebiam 60 dólares dia. 

 

Ford (1927) apresenta uma terceira vertente da educação Ford – a escola de 

serviços. Seu público alvo era estudantes estrangeiros e tinha por objetivo 

disseminar a metodologia de produção inaugurada nas fábricas Ford.  

 

Para tanto, os estudantes passavam por diversas sessões do processo com intuito 

de promover um conhecimento holístico da produção. Este curso perdurava dois 

anos e os alunos recebiam 6 dólares diários. Em 1927, Ford descreve que havia 

“450 alunos (...) deste total 100 são chineses, 84 hindus, 20 mexicanos, 20 italianos, 



74 

 
 

50 filipinos, 12 tchecos, 25 persas, 25 porto-riquenhos, 25 turcos, muitos russos e 

um lote de filhos do Afeganistão” (Ford, 1927, p. 221).  

 

Os alunos não eram obrigados a se tornarem operários das fábricas, mas após 

formados, muitos ex-alunos permaneciam nas fábricas Ford por vontade própria 

(Ford, 1927; 1926).  

 

Toda produção realizada pelos alunos, tais como instrumentos de precisão e 

motores isolados eram analisados e poderia ser adquirida pela FMC. Os motores 

ficavam expostos nos pontos de venda dos carros (Ford, 1927).  

 

Já as escolas de enfermagem foram desenvolvidas devido a construção do Hospital 

Ford já anteriormente abordado.  

 

A Clara Ford Nurses’ Home e Henry Ford Hospital School of Nursing and Hygiene 

foram instituições criadas com intuito de formar enfermeiras e especialistas. Foram 

construídas no West Grand Boulevard, em Detroit, no mesmo terreno do hospital, 

contudo mais afastadas deste (Ford, 1926; 1927;). Possuía 309 moradias 

individuais, salas de jantar, cozinha, lavanderia, rouparia e salão de visitas. A Nurses 

Home havia laboratórios, campos de esportes, piscina, poliesportivo para prática de 

ginástica e jardim.  

 

Ford (1927) descreve que gostava muito de dançar, mas que suas danças de salão 

já estavam fora de moda. Quando foram restaurar o salão de bailes, Ford notou que 

os rapazes não conheciam as danças, tais como: schottisch (alemão), a polka, a 

valsa, a quadrilha, a gavota, a giga, entre outras. Os mais velhos que participaram 

do restauro, se julgavam velhos em demasia para voltarem a bailar.  

 

No mesmo prédio em que se localizava o laboratório de Dearborn, foi reservado um 

espaço que comportava 70 pares. Formou-se uma orquestra com violinista, pianista, 

saxofonista e cymbalista (cymbalo é um instrumento de origem húngara). Foi 

desenvolvida uma “biblioteca de músicas antigas de baile” (Ford, 1927, p. 271). Os 

frequentadores destes bailes eram septuagenários e octogenários e que esqueciam 
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da velhice. Como tais bailes animavam a muitos, foram criadas as Escolas de 

Danças Antigas com aulas duas vezes por semana. 

 

Nestas escolas se aprendia as formalidades de cada dança, bem como o 

comportamento e as regras que os salões de dança exigiam. Escreveram um 

manual para que tais regras fossem aprendidas e realizadas. Aceitavam todos que 

desejassem aprender e, consequentemente colocar em prática o aprendizado. Ford 

enfatizou que “isto mudou um pouco os hábitos correntes, que frisam a grosseria” 

(Ford, 1927, p. 272), ou seja, para ele, por meio da dança e suas regras as pessoas 

começaram a mudar seus hábitos, vistos como grosseiros.  

 

2.5 Configuração do nível de Empreendedorismo e Inovação 

 

Existem indicativos financeiros e não financeiros para avaliar um processo 

organizacional. Davila, Epstein e Shelton (2007) afirmam que muitos executivos têm 

e dão mais credibilidade a indicativos não-financeiros, pois compreendem que 

podem proporcionar uma melhor avaliação do processo.  

 

Dornelas (2008) afirma que utilizando indicativos financeiros ou não, qualquer 

empresa pode ser muita ou pouca empreendedora. Para poder apresentar o nível de 

empreendedorismo, consideram-se três áreas: inovação, assumir riscos e 

proatividade (Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Lima, 2010; Mondal, 2011; 

Baggio & Baggio, 2014; Freitas & Teixeira, 2014).  

 

Para compreender o nível de inovação, deve-se avaliar os objetivos, dos quais a 

organização deseja alcançar, bem como os seus valores. A inovação pode ser 

tecnológica, modelo de negócio, incremental, radical ou disruptiva (Davila, Epstein & 

Shelton, 2007; Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009). 

 

Assumir riscos pode parecer como uma atitude sem planejamento, ou até mesmo 

irracional. Mas, muitas empresas assim agem sem calculá-los. Contudo, a relação é 

direta, quanto maior os riscos assumidos, maior nível de empreendedorismo de uma 

organização (Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009). 
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Para os autores acima, a proatividade é o ato, é ter iniciativa, fazer com que a ideia 

se transforme em realidade. É agir de forma antecipada às mudanças do ambiente, 

impactando o mercado consumidor e a concorrência.  

 

Dornelas (2008) exibe um dimensionamento vetorial com a combinação das três 

variáveis do empreendedorismo: inovação, capacidade de assumir riscos e 

proatividade, apresentado a seguir na Figura 4: 

 

  

 

Dornelas (2008, p. 49) atribui a seguinte legenda ao dimensionamento vetorial 

E1 – representa uma empresa ou grupo de gerente/empreendedores 
altamente inovadores ou proativos, mas que não assumem riscos. 
 
E2 – representa uma empresa ou grupo de gerentes/empreendedores 
altamente inovadores e que assumem altos riscos, mas faltam-lhes a 
persistência e a habilidade de implementar conceitos empreendedores. 
 
E3 – representa uma empresa ou grupo de gerentes/empreendedores que 
possuem uma orientação empreendedora mais ou menos balanceada 
(Dornelas, 2008, p. 49).  

E3 
E2 

E1 

Inovação 

Proatividade 

Propensão ao risco 

Figura 4 
As dimensões que definem o nível de empreendedorismo.  
Fonte: Dornelas, J.  C. A. (2008). Empreendedorismo Corporativo. Como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa (2a ed.). Rio de Janeiro: Elsevier. 
p.49. 
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Em relação ao nível de inovação, Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 160), 

descrevem três funções para um sistema de avaliação da inovação a saber: 

1 – Plano: definir e comunicar a estratégia. Tornar as suposições sobre as 
fontes de valor explícitas e claras, escolher a estratégia pretendida e 
esclarecer as expectativas com respeito à estratégia ao longo de toda a 
organização. 
2 – Monitoração. Acompanhar a execução dos projetos de inovação a fim de 
avaliar mudanças no ambiente, intervir apenas quando indispensável, e 
avaliar o desempenho. 
3 – Aprendizado: definir novas oportunidades. Aprender sobre novas 
soluções visando a concretizar objetivos de desempenho, novos negócios ou 
oportunidades tecnológicas (Davila, Epstein & Shelton, 2007, p. 160).  

 
Scherer e Carlomagno (2009) abordam como instrumento para a mensuração de 

inovação de uma organização o “Radar da Inovação” com as 12 dimensões a saber: 

oferta, plataforma, soluções, clientes, experiências, captura de valor, processo, 

organização, cadeia de fornecimento, presença, relacionamento e marca, conforme 

Figura 5.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicam os autores que o modelo consta de raios que partem do centro para as 

extremidades. Cada raio representa uma dimensão do negócio, divididos em sete 

Figura 5 
Radar da Inovação 
Fonte: Scherer. F. O., Carlomagno, M. S. (2009). Gestão da inovação na 
prática: como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São 
Paulo: Atlas, p.18. 
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níveis e que cada nível expressa um grau de intensidade da inovação. Considerando 

de fora para dentro, os dois primeiros níveis indicam as melhorias. O terceiro, quarto 

e quinto indicam as inovações incrementais. Já o sexto e sétimo níveis são as 

inovações radicais. Ao discernir inovações dentro das dimensões, é possível traçar o 

perfil da inovação da organização.  

 

Será incluído como item importante para apresentar o nível de empreendedorismo e 

inovação de uma organização o perfil empreendedor inovador de uma pessoa 

inserida na organização. Terra et al. (2007), destaca características mais comuns 

encontradas em pessoas consideradas criativas a saber: 

 

 Tolerância para incertezas e ambiguidade; 

 Autoconfiança; 

 Comportamentos não convencionais; 

 Originalidade; 

 Motivação intrínseca; 

 Inteligência acima da média; 

 Determinação para o êxito; 

 Humor; 

 Inconformismo; 

 Aprendizado contínuo.  

 

O autor ressalta que, para considerar uma pessoa criativa, ela não precisa 

apresentar todas as características apresentadas, mas é bem possível encontrar 

algumas delas nas pessoas.  
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3. Metodologia 

 

A unidade de análise desta pesquisa foi o processo de implementação da cidade-

empresa Fordlândia e suas especificidades à luz do Empreendedorismo e da 

Inovação.  

 

Entende-se por exploratório o tipo de pesquisa que procura desenvolver, explanar e 

proporcionar um cenário geral sobre um determinado fato, principalmente quando a 

temática é pouco explorada, exigindo uma sistematizada revisão da literatura que 

converge numa análise multidisciplinar dos campos do conhecimento (Gil, 2008; 

Triviños, 1987; Vergara, 2014).  

 

Para Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1975), o principal objetivo da pesquisa 

exploratória é tornar o fenômeno conhecido ou atingir uma nova compreensão do 

fenômeno em estudo. Permite esclarecer conceitos que possam servir de base para 

pesquisas futuras, promovendo a formulação de problemas de pesquisa mais 

concisos. Quando o conhecimento sobre a temática é escasso, e em que se 

pretende dar continuidade à pesquisa, o estudo exploratório é o mais indicado.  

 

Tal procedimento exige flexibilidade, visto que o problema inicial pode estar 

incipiente e, ao longo das análises documentais e bibliográficas, o problema se 

apresentará mais definido (Gasque, 2007; Malhotra, 2011). Mediante a esta 

situação, é recomendado resenhar o material já disponível sobre o tema, contudo 

“frequentemente se verifica que nenhuma pesquisa significativa foi realizada” 

(Selltiz, Jahoda, Deutsch & Cook, 1975, p. 63). Por isso, o estudo bibliográfico não 

pode ser limitado em apenas um campo do saber, visto que se faz necessário 

percorrer contextos distintos de pesquisa para promover a problemática, a 

investigação e o conhecimento que a temática exige.  

 

Neste contexto foi realizado um prévio levantamento bibliográfico, realizado entre os 

meses de dezembro/2017 a janeiro/2018, em bases de busca online, conjugando os 

termos Fordlândia, Empreendedorismo, Inovação, Cidade-empresa e Henry Ford, 

entre si, em português e inglês. Expressa-se o resultado na Tabela 4 a seguir:  
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Tabela 4 – Levantamento bibliográfico prévio 

BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

Conjugação dos termos Português Inglês Satisfatório 

Fordlândia AND empreendedorismo 0 0 0 

Fordlândia AND inovação 9 0 2 

Fordlândia AND cidade-empresa 0 0 0 

Fordlândia AND Henry Ford 0 0 0 

Fordlândia AND empreendedorismo AND Henry Ford 0 0 0 

Fordlândia AND inovação AND Henry Ford 0 0 0 

Fordlândia AND cidade-empresa AND Henry Ford 0 0 0 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação 0 0 0 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação AND 
Henry Ford 

0 0 0 

Fordlândia AND cidade-empresa AND empreendedorismo 
AND inovação AND Henry Ford 

0 0 0 

SCIELO 

Conjugação dos termos Português Inglês Satisfatório 

Fordlândia AND empreendedorismo 0 0 0 

Fordlândia AND inovação 0 0 0 

Fordlândia AND cidade-empresa 0 0 0 

Fordlândia AND Henry Ford 1 1 1 

Fordlândia AND empreendedorismo AND Henry Ford 0 0 0 

Fordlândia AND inovação AND Henry Ford 0 0 0 

Fordlândia AND cidade-empresa AND Henry Ford 0 0 0 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação 0 0 0 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação AND 
Henry Ford 

0 0 0 

Fordlândia AND cidade-empresa AND empreendedorismo 
AND inovação AND Henry Ford 

0 0 0 

PROQUEST 

Conjugação dos termos Português Inglês Satisfatório 

Fordlândia AND empreendedorismo 
0 0 0 

Fordlândia AND inovação 
1 14 3 

Fordlândia AND cidade-empresa 
0 1 0 
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Fordlândia AND Henry Ford 
2 2 2 

Fordlândia AND empreendedorismo AND Henry Ford 
0 0 0 

Fordlândia AND inovação AND Henry Ford 
0 0 0 

Fordlândia AND cidade-empresa AND Henry Ford 
0 0 0 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação 
0 0 0 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação AND 
Henry Ford 

0 0 0 

Fordlândia AND cidade-empresa AND empreendedorismo 
AND inovação AND Henry Ford 

0 0 0 

GOOGLE ACADÊMICO 

Conjugação dos termos Português Inglês Satisfatório 

Fordlândia AND empreendedorismo 122 47 2 

Fordlândia AND inovação 250 261 2 

Fordlândia AND cidade-empresa 23 392 3 

Fordlândia AND Henry Ford 299 551 5 

Fordlândia AND empreendedorismo AND Henry Ford 80 319 3 

Fordlândia AND inovação AND Henry Ford 160 270 5 

Fordlândia AND cidade-empresa AND Henry Ford 17 338 4 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação 75 163 3 

Fordlândia AND empreendedorismo AND inovação AND 
Henry Ford 

51 145 3 

Fordlândia AND cidade-empresa AND empreendedorismo 
AND inovação AND Henry Ford 

4 119 4 

Fonte: Elaborado pela autora. Levantamento prévio bibliográfico. Dados da pesquisa, 2017-2018.  

 

Como não se trata de uma análise bibliométrica ou cientométrica (Silva, Hayashi & 

Hayashi, 2011), não houve um procedimento científico para a seleção das bases. O 

critério de seleção se pautou por serem bases de pesquisa mais utilizadas pela 

pesquisadora, bem como pela abrangência arquivista que tais bases alcançam. 

 

Foi considerado neste levantamento prévio bibliográfico os termos conjugados que 

aparecessem no corpo do texto, por isso maior incidência do que se tivesse sido 

considerado os termos conjugados apenas nos títulos dos artigos e trabalhos 

acadêmicos.  
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O material considerado como satisfatório foi aquele que desenvolvia e que 

apresentava maior argumentação sobre o tema abordado pela pesquisa, tais como 

artigos científicos, dissertações, teses, publicações jornalísticas e documentos 

históricos. Foram descartados textos de blogs e demais perfis pessoais nas redes 

sociais, podcast, bem como trabalhos de conclusão de curso e demais produções 

técnicas.  

 

Além das descrições mencionadas, incluindo o resultado da prévia pesquisa 

bibliográfica acerca do assunto proposto para a realização deste estudo, justifica-se 

a pesquisa como exploratória.   

 

Já a pesquisa descritiva para Selltiz, Johoda, Deutsch e Cook (1975) e Triviños 

(1987), deve apresentar de maneira rigorosa características de uma situação, 

verificando como algo pode estar ligado entre determinadas variáveis. As pesquisas 

descritivas envolvem diversos e distintos interesses e por isso, não se confinam a 

apenas um método de coleta de dados, possibilitando uma grandeza técnica.  

 

Mediante o contexto, Gil (2008) afirma que certas pesquisas descritivas extrapolam 

a simples capacidade de identificar a possibilidade de relações entre variáveis, 

passam a determinar a natureza dessa relação. Normalmente, os pesquisadores 

conjugam a pesquisa descritiva com a exploratória com a intenção de a pesquisa 

apresentar aplicabilidade. 

 

Já Malhotra (2011) afirma que para realizar a pesquisa descritiva é necessário que o 

pesquisador detenha, já de antemão, informações sobre o que se anseia pesquisar. 

Exige ainda, determinação técnica-metodológica e de teorias que direcionarão o 

pesquisador quanto a coleta e interpretação dos dados.  

 

Vergara (2014) acrescenta ao enunciar que a pesquisa descritiva apresenta 

características de um determinado fenômeno, suas relações com variáveis, que 

podem definir sua natureza, embora não se tenha o compromisso estrito de explicar 

o fenômeno do qual descreve, apesar de basear-se nele.  
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Como apresentado, a abordagem desta pesquisa será qualitativa. Para Trivinõs 

(1987), a pesquisa qualitativa pode apresentar um processo flexível no 

desenvolvimento da pesquisa, por exemplo, na coleta e na análise de dados, que 

não se apresentam separadamente, proporcionando ao pesquisador formular 

hipóteses ao longo da pesquisa, bem como descartar e criar novas hipóteses. Esta 

vertente não abandona a necessidade de uma revisão aprofundada da literatura e 

documentos que abrangem a temática em estudo. 

 

Por ser ciência, o método qualitativo de pesquisa exige do pesquisador um corte 

temporal-espacial de um determinado fenômeno, permitindo definir o campo e a 

extensão, proporcionando um mapeamento do território em que a pesquisa se 

desenvolverá (Neves, 1996).  

 

Para Berto e Nakano (2000) as pesquisas de natureza qualitativa visam a 

aproximação da teoria ao fato, por meio de descrições e interpretações das 

circunstâncias que se apresentem de forma isolada ou únicas, promovendo o 

conhecimento provenientes das relações entre o contexto e ação (Minayo, 

Deslandes, Neto & Gomes, 2002). 

 

Contexto e ação podem ser analisados como fenômenos, e neste contexto para 

Minayo, Deslandes, Neto e Gomes (2002), a pesquisa qualitativa é descritiva, por 

apresentar uma gama de significados que o ambiente analisado proporciona e, 

portanto, a análise dos dados está diretamente relacionada com a percepção 

subjetiva de um fenômeno inserido em um determinado contexto. Investiga o 

fenômeno com a intenção de apresentar, mas também de captar a sua essência. 

Neste processo é importante explicar a origem do fenômeno, bem como suas 

relações com o meio e as consequências que podem provocar para a vida humana.  

 

Vieira e Zouain (2005) abordam a pesquisa qualitativa especificadamente no âmbito 

da Administração e ressaltam os fenômenos administrativos e organizacionais como 

campo frutífero, gerando uma riqueza de dados. A pesquisa qualitativa, a partir da 

subjetividade, alcança especificidades intrínsecas nos processos que podem ser 

comparadas. Há flexibilidade quanto a formação de hipóteses na parte inicial da 

pesquisa conforme o método que será empregado, dá lugar a subjetividade do 
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pesquisador. As hipóteses serão os fatores produtivos da pesquisa como 

apresentado por Trivinõs (1987).  

 

No desenvolvimento da pesquisa qualitativa, apresenta-se uma diversidade de 

material que exige do pesquisador uma perícia para integrar e analisar os dados, um 

olhar com acuidade promovendo significados importantes, resgatando e dando voz 

às informações intrínsecas, mas substanciais para a caracterização dos fenômenos 

em estudo (Bauer & Gaskell, 2002; Martins, 2004).  

 

Para Divan e Oliveira (2008), a finalidade da pesquisa qualitativa é documentar fatos 

de forma minuciosa, demonstrando significados na vida social e por isso, que no 

âmbito teórico e prático, a pesquisa qualitativa está cada vez mais abrangente, mas 

nem por isso, o pesquisador deixa de “atingir uma interpretação da realidade do 

ângulo qualitativo” (Triviños, 1987, p. 120).  

 

Neste contexto, a pesquisa qualitativa para o desenvolvimento desta pesquisa se 

apoiará na pesquisa documental e bibliográfica.  

 

Para Lakatos e Marconi (2010) a principal característica da pesquisa documental é a 

fonte na qual haverá a coleta dos dados. Comporta documentos escritos ou não, 

determinados como fontes primárias – criadas no momento em que o fenômeno 

ocorre ou posteriormente a ele.  

 

Essa documentação primária compreende documentos de arquivos públicos, 

publicações parlamentares e administrativas, censos, documentos de artigos 

privados, cartas, contratos, diários, autobiografias, relatos de visitas a instituições, 

relatos de viagens, fotos, filmes, gráficos, mapas, gravações, objetos, gravuras, 

pinturas, desenhos, vestuário, canções etc (Gil, 2008; Lakatos & Marconi, 2010). 

 

Gil (2008) ressalta a importância sobre as possíveis falhas da memória para produzir 

elementos como diários, autobiografias, relados de visitas e viagens. Contudo, são 

elementos importantíssimos para a realização dos estudos exploratórios, pois 

estimulam a compreensão do problema por meio de dados obtidos pelos diversos 

meios. 
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É fato que muitos registros pessoais como diários e autobiografias foram publicados 

e suas contribuições foram de suma importância para a compreensão de um 

fenômeno social ou histórico, como por exemplo, o diário de Anne Frank.  

3.1 Técnicas de análise de dados 

 

Para Godoy (1995), por meio das análises das informações contidas nos diversos 

tipos de documentos, o investigador pode ter acesso aos conteúdos relevantes, fieis 

e válidos. Ressalta que análise de documentos é um procedimento importante para 

a coleta de dados nas abordagens de pesquisa qualitativa.  

 

Para Neves (1996) a pesquisa documental consiste pela intervenção em materiais 

que não tenham sido avaliados de forma analítica ou que podem ser reavaliados por 

meio de uma nova configuração de valor, ou seja, sob uma nova interpretação, 

podendo promover outros tipos de estudos qualitativos. Tal meio permite que o 

pesquisador tenha acesso às pessoas por meio de documentos e demais registros, 

visto que o público a ser estudado pode não ser acessível devido aos fatores tempo, 

distância, limites culturais ou pelo fato de já não estarem mais vivos.  

 

Bauer e Gaskell (2002) enfocam também a utilização de fotos e vídeos como 

documentos que contribuem para a pesquisa documental. Para os autores a imagem 

é um registro muito poderoso “das ações temporais e dos acontecimentos reais – 

concretos, materiais” (p. 137).  

 

Gil (2008) afirma que as imagens visuais produzidas pelos meios de comunicação 

em massa também são registros e podem ser utilizados como fontes documentais, 

afinal podem alicerçar estudos sobre a sociedade atual, bem como sobre o passado 

histórico, devidamente cruzadas com outras fontes de dados.  

 

Bauer e Gaskell (2002) e Gil (2008) avaliam a imagem em movimento e a fotografia 

como dados primários, aumentando a credibilidade de análise quando podem ser 

apoiadas em textos escritos, ou em palavras faladas gravadas e trilhas de vídeos. 

No entanto, ponderam ao afirmarem que, tais fontes podem sofrer interferências 

maliciosas e para evitar falhas de interpretação, cabe ao pesquisador um olhar 
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atento e crítico, sendo constantemente necessário cruzar as informações com 

diversos outros documentos para verificação da veracidade.   

Caso a pesquisa necessite de provar alterações geográficas, paisagísticas inseridas 

em um determinado contexto histórico, por meio de fotografias feitas em certos 

períodos podem apresentar tais mudanças (Bauer & Gaskell, 2002).  

 

Para Minayo, Deslandes, Neto e Gomes (2002) a pesquisa bibliográfica permite que 

o pesquisador e autor se encontrem no campo da teoria e, de certo modo, se 

digladiem, pois, há confronto de ideias, contraposição de visões e de interesses 

expressos nas diversas literaturas.  

 

Gil (2008) afirma que em quase todos os estudos científicos tenham que explorar a 

literatura, existem pesquisas desenvolvidas que se baseiam exclusivamente em 

bibliografias e que parte do processo da pesquisa exploratória é embasada na 

pesquisa bibliográfica. Proporciona ao pesquisador avaliar uma infinidade de 

fenômenos dos quais poderia pesquisar de forma direta. “Esta vantagem se torna 

particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito 

dispersos pelo espaço” (p. 50).  

 

A pesquisa bibliográfica pode também oferecer riscos, visto que as fontes 

secundárias tendem a ser reproduzidas com os mesmos equívocos de coleta e 

tratamento de dados iniciais. Para diminuir tais riscos, Gil (2008) afirma que cabe ao 

pesquisador avaliar a fonte dos dados, em que circunstâncias foram produzidos, 

utilizar fontes diversas de maneira que possa cruzar as informações, para 

resguardar a análise de conteúdo da falta de veracidade.  

 

Material bibliográfico ou de fontes secundárias, abarca publicações em boletins, 

jornais, revistas, teses, pesquisas, livros, material cartográfico, periódicos. Além de 

materiais de comunicação oral, tais como: rádio, audiovisuais, filmes e televisão. Tal 

pesquisa permite que o pesquisador analise tudo o que já foi escrito, falado ou 

filmado sobre uma determinada temática.  A pesquisa bibliográfica não se restringe 

à repetição daquilo que já foi dito ou escrito por um determinado assunto, mas 

permite uma nova avaliação podendo obter resultados inovadores (Lakatos & 

Marconi, 2010). 
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História oral para Meihy (2002) e Thompson (2002) é um recurso para elaboração de 

documentos sobre a experiência social de pessoas individualizadas ou em grupos. 

Estes documentos são arquivados de forma permanente com objetivo de servirem 

de base para futuros estudos. A História oral acontece mediante a escassez de 

documentos escritos, mas também quando eles existem e o pesquisador deseja 

confrontar o conteúdo de ambas as fontes.  

 

Além do gênero História oral, utiliza-se muito a História oral de vida, visto que 

consiste na narrativa do conjunto da experiência de vida de uma pessoa. Antes dos 

meios tecnológicos, a História oral de vida se baseava na produção de cartas, 

diários e fotografias, paralelamente posicionada às tradicionais fontes históricas 

(Meihy, 2002, Thompson, 2002). O colaborador, primordial para elaboração da 

História oral de vida, deve ter a liberdade para dissertar de forma mais descontraída 

e livre que o pesquisador possa proporcionar. Importante é deixar que as 

impressões, sentimentos, sonhos venham à tona, afinal é um campo em que a 

subjetividade é imprescindível (Meihy, 2002). 

 

A História oral de vida apresenta outras formas como as narrativas biográficas, 

narrativas das histórias de vida de outras pessoas e história de vida de família. As 

narrativas biográficas de vida de outras pessoas constituem, normalmente, em 

narrações de pessoas que já morreram, por terem testemunhado ou por terem 

ouvido dizer de alguém que expressava confiança pelo colaborador. Por exemplo: 

‘meus pais me diziam que...’, ‘minha avó falava que...’ (Meihy, 2002). A História oral 

de vida temática consiste no processo em que o pesquisador analisa as narrativas e 

contrapõe com outras fontes documentais (Meihy, 2002).  

 

Para Thompson (2002) avaliar nas entrelinhas dos depoimentos pontos comuns e 

diferentes entre os colaboradores, posteriormente contrapondo com demais tipos de 

documentos, principalmente os escritos. Esta contraposição é denomina de análise 

cruzada. O principal objetivo desta técnica é validar tanto a narrativa gravada ou 

filmada, quanto a documentação e a bibliografia acerca do mesmo tema. É uma 

análise de mão dupla, tornando o trabalho do pesquisador em leituras e releituras, 

avaliações e reavaliações distintas e diversas. São processos essenciais para o 
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desenvolvimento sistematizado do conhecimento teórico-histórico (Mazzotti, Fumes 

& Aguiar et al., 2010).  

 

Montenegro (2003) considera como fonte de pesquisa da História oral de vida 

produções advindas da comunicação de massa, que dependendo da temática e da 

avaliação do pesquisador, são documentos úteis para a produção científica.  

 

A História oral de vida busca, por meio dos relatos das experiências pessoais, os 

significados que tais experiências possam apresentar. O pesquisador tem a 

incumbência de procurar entender a organização mental do colaborador, contrapor 

os relatos com demais fontes, procurando selecionar as informações que serão úteis 

para o projeto daquelas que despertam no pesquisador desconforto teórico (Closs & 

Oliveira, 2015; Meihy, 2002).  

 

A seguir será apresentada a síntese do arcabouço teórico e da metodologia adotada 

nesta pesquisa, contendo as referências das fontes documentais e bibliográficas 

conforme cada tema abordado nos objetivos específicos, bem como os instrumentos 

de coleta de dados e a técnica de análise de dados adotada, conforme a Tabela 5.  

  

Tabela 5 – Síntese do arcabouço teórico e metodológico 
 

Objetivos Específicos Autores 
Instrumentos 
de coleta de 

dados 

Técnicas de 
análise de 

dados 
Autores 

1 

Descrever a 
implementação do 

projeto Fordlândia e 
suas 

especificidades 

Montenegro (1908); Cruls (1939); 
Paiva e Filho (1985); Costa, 
Gonçalves, Rímoli e Arruda (2001); 
Bauer e Gaskell (2002); Oliveira 
(2003); Oliven (2007); Furtado, Meten 
e Passos (2008); Sena (2008); Haag 
(2009); Grandin (2010); Holzmann 
(2011); Pereira e Leite (2011); O que 
deu errado no sonho amazônico de 
Henry Ford?, [Arquivo de vídeo] 
(2012); Andrade (2013); Andrade & 
Augusto, [Arquivo de vídeo] (2013); 
Fordlândia (1932), [Arquivo de vídeo] 
(2013); Pereira (2013); Duarte (2015); 
Almeida (2017); Freitas e Neves 
(2017); Romero (2017).  

Exploratória, 
Descritiva e 
Qualitativa 

Documental, 
Bibliográfica 

e História 
oral de vida 
com análise 

cruzada. 

Triviños (1987); 
Godoy (1995); 
Neves (1996); 
Berto e Nakato 
(2000); Meihy 
(2002); 
Thompson 
(2002); Minayo, 
Deslandes, Neto 
e Gomes 
(2002); 
Montenegro 
(2003); Martins 
(2004); Vieira e 
Zouain (2005); 
Gasque (2007); 
Divan e Oliveira 
(2008); Gil 
(2008); Lakatos 
e Marconi 
(2010); 

2 

Averiguar a 
assertividade da 

expressão cidade-
empresa para 

designar o projeto 

Fenelon (1974); Harvey (1982);Aranha 
e Martins (1986); Barros (1990); 
Azevedo (1999); Correia (2001); 
Fausto (2001); Piquet (1998); Oliveira 
(1999); Fordlândia (1932), [Arquivo de 

Documental, 
Bibliográfica 

e História 
oral de vida 
com análise 
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Fordlândia vídeo] (2013). cruzada. Mazzotti, 
Fumes, Aguiar e 
at al. (2010); 
Malhotra (2011); 
Silva, Hayashi e 
Hayashi (2011); 
Calixto e 
Cavalheiro 
(2012); Vergara 
(2014); Closs e 
Oliveira (2015). 
 

3 

Associar as 
características 
conceituais de 

empreendedorismo 
e inovação ao 

projeto Fordlândia 

Cruls (1939); Schumpeter (1982); 
Alencar (1995); Drucker (1998); Filion 
(2000); Bueno, Leite e Pilatti (2004); 
Dolabela (2006); Tigre (2006); Davila, 
Epstein, Shelton (2007); Terra (2007); 
Dornelas (2008); Gobson e Skarzynski 
(2008); Bessant e Tidd (2009); 
Hobsbawm (2009); Scherer e 
Carlomagno (2009); Schimidt e 
Bohnenberger (2009); Lima (2010); 
Rossi e Cozzi (2010); Cândido (2011); 
Baggio e Baggio (2014); Freitas e 
Teixeira (2014); Oliveira e Cruz (2016); 
Bochi (2017); Santos e Zen (2017). 

Bibliográfica 

4 

Identificar o perfil 
empreendedor e 

inovador de Henry 
Ford 

Ford (1926); Ford (1927); Ford (1929); 
Foote (1938); Rutberg (1992); Calder 
(1999); Wicks (2003); Szezerbicki, 
Pilatti e Kovaleski (2004); Tigre (2006); 
Grandin (2010); Ritmo do Sistema, 
[Arquivo de vídeo] (2010); Mondal 
(2011); Henry Ford, [Arquivo de vídeo] 
(2016); Freitas e Mafra Pereira (2017).  

Documental, 
Bibliográfica 

e História 
oral de vida 
com análise 

cruzada. 

5 

Configurar o nível 
de 

empreendedorismo 
e inovação do 

projeto Fordlândia 

Schumpeter (1982); Tigre (2006); 
Davila, Epstein, Shelton (2007); Terra 
(2007); Dornelas (2008); Bessant e 
Tidd (2009); Scherer e Carlomagno 
(2009);Terra, Frederick, Vernalha, 
Romão, Manhães e Leonardi (2012). 

Documental 
e 

Bibliográfica 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa 2017-2018.  
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4 Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados, analisados e discutidos os dados da pesquisa 

com base nos objetivos geral e específicos propostos. As informações estão 

organizadas em subseções, conforme cada objetivo para melhor compreensão e 

interpretação dos dados da pesquisa.  

 

Para esta seção, além da bibliografia e documentos, foram sistematicamente 

analisados dois vídeos.  

 

O primeiro, produzido e distribuído pela Ford Motion Picture Laboratories, em 1932. 

Trata-se de um vídeo institucional demonstrando a construção de Fordlândia. Este 

vídeo encontra-se disponível no Youtube, são fragmentos editados, mudo e tem 

29:08min.  

 

Já o segundo, trata-se de um documentário dirigido por Marinho Andrade e Daniel 

Augusto (2013), em português e inglês legendado com 49:19min, filmado em 2006, 

patrocinado pela Lei do Audiovisual e Lei de Incentivo à Cultura. Apresenta 

declarações do senhor Ed Townsend que nasceu em Fordlândia em 9 de março de 

1942, juntamente com seu irmão mais velho, Charlie, nascido em Fordlândia em 

1938. Bill Townsend era irmão gêmeo de Ed e os três irmãos tinham uma irmã 

nascida em Belterra, cujo o nome e data de nascimento não foram declarados. Ed 

Townsend relata que foi embora para os Estados Unidos quando tinha 12 anos, 

retornando a sua terra natal após 54 anos. O documentário é um misto das 

filmagens do vídeo institucional de 1932 com a filmagem do documentário de 2006, 

fazendo, justamente um paralelo entre o que foi Fordlândia e como se encontrava 

em 2006.  

 

Além dos irmãos Townsend, o documentário registra as declarações de D. América 

Lobato, que aos 14 anos foi trabalhar como copeira na casa da família Townsend, 

localizada na Vila Americana em Fordlândia. Contém as declarações do senhor 

Eimar Franco, ex-morador de Fordlândia e do senhor Eliseu que resgata da memória 

os relatos de seu falecido pai dos tempos iniciais de Fordlândia. Consta ainda as 

lembranças de D. Olinda, aparentando ser a mais idosa dentre os entrevistados, 
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ainda moradora de Fordlândia. O jornalista Lúcio Flávio e o historiador Cristóvão 

Sena também contribuíram com o documentário com informações baseadas em 

suas investigações sobre Fordlândia, totalizando sete principais depoentes no 

documentário das quais as declarações foram analisadas.  

 

Para melhor compreensão, o primeiro será referenciado como vídeo institucional e o 

segundo como documentário.  

 

4.1 A implementação do projeto Fordlândia e suas especificidades 

 

Entre 1927 e 1945 foi um período histórico turbulento para a FMC. Nesta conjuntura, 

destacou-se o segundo e o terceiro ciclo da borracha, a instauração do processo de 

vulcanização, somados ao fato histórico das guerras mundiais que provocaram o 

aumento significativo da utilização da borracha na crescente indústria 

automobilística. 

No século anterior ao citado, a Inglaterra se favoreceu no mercado do látex natural 

devido ao bem-sucedido contrabando e plantio em moldes industriais das 70 mil 

sementes da seringueira no Sudeste Asiático e América Central. O mercado 

estadunidense absorveria facilmente a alta produtividade do látex natural.  

 

Conforme contexto, a produção do látex passou a ser classificada em nativa e 

plantada. O Brasil que era grande produtor mundial até 1910, perde o mercado para 

a produção plantada nas colônias inglesas e holandesas. De acordo com os dados 

da Tabela 2, a diferença entre a produção mundial do látex nativo e plantado em 

1920 chegava a 318 mil toneladas.  

 

A FMC ficou à mercê desta conjuntura mundial o que não agradava a Ford, visto que 

sua filosofia era verticalizar a industrialização, ou seja, produzir tudo o que estivesse 

relacionado, direto ou indiretamente, com a produção de seus automóveis. Contudo, 

neste processo de autossuficiência da FMC, não havia a produção de látex.  

 

Neste viés, Ford enfrentou um grande problema. Considerando que o consumo da 

FMC atingia anualmente 20 mil toneladas de borracha destinada aos pneus, 

válvulas, gaxetas, fios e às máquinas que produziam os carros. Como manter o 
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baixo preço do Modelo T para o consumidor final, sendo que o preço do látex 

atrapalhava alcançar tal objetivo?  

 

Além deste fator econômico internacional da época avaliado, pode-se considerar 

que o mais relevante, aquele que contribuiu para a tomada de decisão de Ford em 

desenvolver o projeto de produzir a borracha em larga escala foram as longas 

discussões com Firestone, amigo e produtor de pneus, que chegou a vociferar para 

Ford, “plante suas próprias seringueiras” (Grandin, 2010, p. 38).  

 

Ford não encontrou problemas na escolha do melhor local para a produção. Afinal, 

tinha selecionado profissionais qualificados para a empreitada. Pelo comum 

raciocínio, o melhor local para o plantio em grandes proporções seria a Amazônia 

brasileira, afinal a Hevea brasiliensis é planta nativa do Brasil. Fordlândia foi 

construída no Estado do Pará no Brasil, às margens do rio Tapajós conforme 

localização na Figura 6 a seguir. 

  

Sr. Eimar descreve como foram os primeiro passos para a implementação do projeto 

a partir da chegada dos navios Lake Ormac e Lake Farge, declarando: “quando 

começaram a chegar os equipamento que os americanos trouxeram dos Estados 

Figura 6 
Localização de Fordlândia – Estado do Pará – Brasil.  
Fonte: Adaptado de: https://www. google.com.br/serarch?=mapas+Brasil+político+ibge e 
http://www.achetudoeregiao.com.br/pa/pa. 
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Unidos em dois grandes transatlânticos e desembarcaram aquilo tudo... usina de luz 

e tratores, serrarias... e aí começou o movimento de Fordlândia né” (Andrade & 

Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013). 

 

Notório em sua fala é o tom de admiração sobre o início do processo de 

implementação do projeto. Tudo era muito diferente da vida que o caboclo tinha, do 

que produzia e de como trabalhava.  

 

Na Figura 7, os executivos da Ford no convés do Lake Ormoc. 

 

 

Figura 7  
Executivos da FMC no convés do navio Lake Ormoc.  
Da esquerda para a direita: Willian Cowling; Edsel Ford; Eimar Oxholm; Henry Ford; Pete Martin, 
encarregado da produção em Highland Park; Charles Sorensen; e Albert Wibel, encarregado de 
compras da empresa.  
Fonte: https://www.flickr.com/photos/thehenryford/4328167986. Acessado em 24/06/2018 
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Figura 8, carregamento do navio Lake Ormoc. 

 

Em relação ao preparo do solo para a plantação, após desmate de enormes 

proporções, uma grande queimada foi realizada utilizando muitos litros de gasolina 

que aqueceram e, consequentemente, enfraqueceram as riquezas naturais do solo.  

 

Conforme as declarações do ex-morador de Fordlândia, senhor Eimar Franco “eles 

colocaram fogo naquele mundar..., não sei quantos hectar de terras, de uma vez só. 

Era um fogaréu tão grande que durante algum tempo o sol ficou vermelho. ” Nota-se 

o espanto sobre o procedimento nunca dantes visto naquelas proporções.  

 

Próxima página, imagem da grande queimada.  

Figura 8 

Carregamento do navio Lake Ormoc. Imagem capturada do vídeo Fordlândia Direção de Andrade e 

Augusto (2013). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x2SpGRuwqA4. Acessado em 
24/06/2018.  
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A seguir na Figura 9, registro fotográfico deste processo. 

 

Outro equívoco cometido pelos funcionários da Companhia Ford Industrial do Brasil 

(CFIB), que contribuiu negativamente para o processo do plantio foi a localização e a 

maneira de como plantaram a Hevea brasiliensis. A plantação ficou muito próxima 

das margens do rio Tapajós o que favorecia o aparecimento de fungos devido ao 

alto índice de umidade, principalmente pela manhã devido à neblina (Freitas & 

Neves, 2017). Em oito mil metros quadrados, retiraram a vegetação nativa e 

plantaram as mudas da seringueira perfiladas. Esta técnica de plantio favoreceu a 

proliferação incontrolável do Microcylus ulei, fungo que provoca a doença conhecida 

como ‘mal das folhas’. As copas das árvores muito próximas umas das outras 

facilitava a contaminação (Furtado, Menten & Passos, 2008). 

 

D. Olinda em sua simplicidade, mas cheia de conhecimento sobre o mal das folhas 

expôs: “dá mermo, eu sabia que darva isso no seringal, mas deu e eles parece que 

não tinha conhecimento... vixe! Ficou horrível pra eles!”. 

 

Figura 9 
A grande queimada. Fordlândia – 1929. 
Fonte:http://picssr.com/photos/77808569@N06/interesting/page2?nsid=77808569@N06 
Acessado em 24/06/2018.  
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As seringueiras na Amazônia se desenvolvem melhor quando ficam afastadas umas 

das outras. Para cada 4 mil metros quadrados duas ou três árvores apenas, 

reduzindo a propagação dos fungos e insetos que alimentam das folhas. Por isso, a 

importância de deixar a floresta nativa, o que não ocorreu. Dos 1 milhão de hectares 

de floresta nativa, 10% foi totalmente derrubado. 

 

Sobre o processo da seringueira nativa o jornalista Lúcio Flávio afirmou no 

documentário que “a seringueira só pode existir na Amazônia nas condições 

naturais, ou seja, uma enorme diversidade de espécies florestais. Quando adensada 

e se torna uma espécie única, não tem jeito nenhum, vem o Microcylus ulei que dá o 

mal das folhas e extermina”.  

 

Por estes motivos que os autores Freitas e Neves (2017) e Grandin (2010) criticaram 

o que estava chegando ao Tapajós pelos navios Lake Ormac e Lake Farge. Vinha  

de tudo, de menos um horticultor, um agrônomo, botânico, microbiologista, 

entomologista ou uma pessoa que soubesse lidar com seringueiras em seu habitat, 

bem como compreendesse de seus inimigos naturais. A empresa instalada no Brasil 

descartou o conhecimento empírico do caboclo, do seringueiro, do nativo que vivia e 

que bem conhecia a floresta. Cristóvão Sena afirmou que foram “1 milhão e 900 mil 

seringueiras plantadas em Fordlândia”.  

 

Outro inconveniente no processo de implementação do projeto Fordlândia foi lograr 

a mão de obra. A política dos altos salários na floresta Amazônica foi um fiasco, isto 

porque a floresta fornecia tudo aquilo que o trabalhador precisava para sobreviver.  
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Na Figura 10, observa-se o plantio perfilar 

 

Como apresentou Oliven (2007), nestes tipos de comunidades, as trocas de 

produtos caracterizam a economia local, fazendo com que o dinheiro em espécie 

gere pouco efeito. Portanto, a CFIB enfrentou grande problema de fixação de mão 

de obra, visto que não analisou o sistema monetário e econômico local. O caboclo 

sobrevivia daquilo que a floresta poderia proporcionar como frutas, tubérculos e 

folhagem, além da carne de caça. O rio para a pesca, água para cozinhar e para a 

higiene.  

 

Uma tentativa da CFIB de reter os ganhos dos trabalhadores foi a criação de 

vendas, pequenos comércios locais que vendiam alimentos, roupas, sapatos, 

utensílios domésticos entre outros artigos. Esta prática visava não somente a fixação 

do trabalhador, mas era também uma maneira do capital retornar a CFIB.  

 

 

 

 

 

Figura 10  
Seringal com 4 anos e meio. Fordlândia – 1936.  
Fonte: http://picssr.com/photos/77808569@N06/interesting/page3?nsid=77808569@N06 
Acessado em 07/06/2018.  
 



98 

 
 

Na Figura 11, registro fotográfico do dia do pagamento.  

 

Outra condição que dificultou a fidelização da mão de obra foi a construção das 

casas para os trabalhadores. Inicialmente, mais de 100 casas de trabalhadores 

foram construídas de adobe com teto de palha e piso de terra batida. Bons materiais 

e arquitetura que evitavam o calor excessivo e a entrada de insetos. Contudo, 

conforme Freitas e Neves (2017), os dirigentes da FMC em Dearbon (empresa-mãe) 

não ficaram satisfeitos com os tetos de palha e com a estrutura das casas.  

 

Esta interferência da matriz resultou na construção de casas de madeira, cobertas 

por pranchas (metal revestido de amianto) e o piso de cimento ao estilo Meio-Oeste 

estadunidense. Estes modelos facilitavam a propagação de insetos devido as 

grandes janelas e ao teto de amianto que aumentava, consideravelmente, o calor.  

 

A seguir, nas Figuras 12 e 13, respectivamente, registros fotográficos comparativos 

entre os estilos de casas dos nativos e as casas construídas para os trabalhadores 

de acordo com as orientações da FMC.  

Figura 11 
Dia do pagamento. Fordlândia – 1932.  
Fonte: http://picssr.com/photos/77808569@N06/interesting?nsid=77808569@N06  
Acessado em 07/06/2018.  
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Figura 12 
Casa dos caboclos. Fordlândia – 1931.  
Fonte: http://picssr.com/photos/77808569@N06/interesting?nsid=77808569@N06.  
Acessado em 07/06/2018.  

Figura 13 
Casa construída para os trabalhadores da CFIB. Fordlândia – 1931.  
Fonte: http://picssr.com/photos/77808569@N06/interesting?nsid=77808569@N06. 
 Acessado em 07/06/2018.  
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Além destes fatores, outra razão que gerou muita insatisfação nos trabalhadores da  

CFIB foi a questão alimentícia. A base alimentar do caboclo era composta por 

mandioca, peixe, farinha e frutas típicas da Amazônia, o que não agradavam os 

dirigentes da FCM que enviavam aveia, arroz integral e comida enlatada para 

alimentar os trabalhadores, o que provocou descontentamento e revolta. Para 

agravar a situação, os gestores suspenderam o trabalho dos garçons. Assim, os 

funcionários passaram a enfrentar filas para almoçarem. Este foi o estopim da 

revolta. Sena (2008) e Grandin (2010) afirmaram que insurreição ficou conhecida 

como “Quebra-Panelas” ocorrida em 1930, em que os revoltosos quebraram o 

restaurante e descartaram toda comida enlatada, além de tentarem agredir os 

supervisores, coordenadores e diretores da empresa.  

 

Sobre a revolta o repórter Lúcio Flávio explanou que 

Henry Ford ele achava que as pessoas tinham que se alimentar por uma 
dieta única no mundo, então a dieta que a fábrica dele nos Estados Unidos 
estabelecia, o morador da Amazônia tinha que comer. Na dieta americana 
não tinha farinha de mandioca, então ele proibiu a farinha (...).  

 

Já para Cristóvão Sena “o amazônico que tinha o peixe no rio, a caça na mata. Ele 

vai lá e caça, ele vai lá e pesca, ele trata a mandioca, ele tem a farinha (...)”.  

 

D. América contribuiu ao afirmar que era “muito paraense comendo comida 

enlatada, comendo coisas que outro comeu, o estrangeiro comia né e não se deram 

bem e aí fizeram... formaram um quebra panela, uma revolta dentro do restaurante. ” 

 

D. Olinda afirmou que “eu não morava aqui, depois dessa quebra panela que eu vim. 

Cheguei, estava tudo em tristeza... muitas coisas que quebraram... trator, viraram 

carro, pintaram...”.  

 

Para os padrões do caboclo em meio a selva amazônica, o restaurante significava 

novos conceitos comportamentais e de cultura alimentar, notório na Figura 14.  
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Os dirigentes da CFIB, certos dos contratempos não desistiram do principal 

propósito de Fordlândia de cultivar em escala industrial a borracha. Um ano após a 

instalação e construção da cidade, produziu-se pouco mais de 404 hectares de 

borracha. Quantidade bem abaixo do esperado.  

 

A próxima subseção colabora para maior compreensão do processo de 

implementação do projeto Fordlândia.  

 

4.2 A assertividade da expressão cidade-empresa para designar o projeto 

Fordlândia 

 

Fordlândia foi construída mediante o interesse da FMC de produzir borracha em 

larga escala. Como afirmou Piquet (1998) as empresas procuram lugares que 

possam oferecer vantagens políticas, econômicas, sociais ou naturais para fixarem e 

passarem a produzir. Fordlândia promovia todas estas vantagens, uma vez que o 

governador do Estado do Pará, ao saber dos interesses de Ford em plantar 

seringueiras no Brasil, vendeu e concedeu de terras sem maiores problemas 

burocráticos ou ambientais que pudessem barrar o projeto do empresário. Além 

Figura 14 
Restaurante Ford. Entrada e instalações internas.  
Fonte: http://g1.globo.com/am/amazonas/bom-dia-amazonia/videos/v/em-manaus-exposicao-inedita-
mostra-fotografias-dos-anos-20-e-30/5938957/ e Imagem capturadas do vídeo: Fordlândia em 1932. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NeT3yiC1DUw&t=305s. Acessado em 
12/06/2018. 
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disso, a grande vantagem econômica do negócio era a FMC produzir seu próprio 

látex.  

 

Em relação às vantagens sociais, que se fundem às econômicas, destaca-se a 

questão da mão de obra. Aos olhos da FMC seria bem fácil de cooptar trabalhadores 

para a indústria Ford na Amazônia brasileira devido à falta de empregos da região. 

Além deste fator, a política dos altos salários provocaria um grande fluxo 

populacional para Fordlândia, além de baixar o absenteísmo.  Atrelado a este 

contexto, a sociedade cabocla de hábitos simples e com pouca instrução formal 

facilitaria a exploração e a dominação ideológica. Paralelamente, a empresa 

avaliava que o povo constituía o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, o 

mercado consumidor (Harvey, 1982; Piquet, 1998).  

 

Sobre a quantidade de funcionários e a diversidade regional e do fluxo imigratório, 

D. América declarou que “só de funcionários tinham 5 mil funcionários. Tinha 

paraense, tinha pernambucano, tinha cearense, tinha todo esse pessoal. Tinha 

também pessoas estrangeira como barbadiano, e... alemão, tinha americano, tinha 

japonês, peruano, boliviano tudo, venezuelano, tudo tinha (sorrisos)”. 

 

Lima (2013) explica que os barbadianos eram os nascidos, de origem de Barbados, 

mas o termo englobou outros imigrantes negros advindos de outras partes do Caribe 

para a Brasil. Os gestores da CFIB enfrentaram uma rotatividade de mão de obra 

altíssima conforme afirma Grandin (2010, p. 166),  “Fordlândia precisava fazer cerca 

de seis mil contratações para manter uma folha de pagamento de dois mil”. Muitos 

trabalhadores vinham para Fordlândia e se fixavam como podiam, gerando 

aglomerados na floresta. Enquanto não passavam pelo escritório de admissão, não 

poderiam ser assentados nas casas feitas pela companhia.  

 

A Figuras 15, mapa de toda a extensão de Fordlândia. Mapa imobiliário. Documento 

datado de 1936. 
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Figura 15 

Mapa da extensão territorial de Fordlândia. Mapa imobiliário.  
Fonte:https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-
1936/oAGhHk28Ar524w. Acessado em 25/06/2018.  

Ampliação – Figura 16 

Ampliação – Figura 17 

https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-1936/oAGhHk28Ar524w
https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-1936/oAGhHk28Ar524w
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Figura 16, ampliação da legenda do mapa. Levantamento entre 24 de abril de 1934 

a 12 de março de 1935 até 6 de maio de 1936.  

 

Figura 17, ampliação da legenda do mapa imobiliário. Organização da CFIB em 

relação à localização, tipos e quantidades de casas, bem como das famílias e de 

homens solteiros. 

 

 

Figura 16  
Data do período do levantamento do mapa imobiliário. Legenda ampliada. 
Fonte:https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-
1936/oAGhHk28Ar524w. Acessado em 25/06/2018.  

Figura 17  
Levantamento imobiliário – Casas, barracões, famílias e homens.  
Fonte:https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-
1936/oAGhHk28Ar524w. Acessado em 25/06/2018.  
 

https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-1936/oAGhHk28Ar524w
https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-1936/oAGhHk28Ar524w
https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-1936/oAGhHk28Ar524w
https://artsandculture.google.com/asset/companhia-ford-do-brasil-fordlandia-estate-map-1936/oAGhHk28Ar524w
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Sobre as vantagens naturais, estas eram promovidas pelo território que abrangia 

Fordlândia totalizando 1 milhão de hectares entre terras compradas e cedidas, além 

da existência da seringueira nativa.  

 

No vídeo institucional, os produtores deram ênfase ao processo de modificação do 

ambiente, perpassando a imagem do ambiente selvagem ao civilizado. A princípio 

apresenta-se a flora, a fauna e a riqueza fluvial do rio Tapajós, bem como a densa 

floresta, a população simples vivendo em suas palhoças e dormindo em redes 

suspensas. Posteriormente, é demonstrada a derrubada da mata com serras, o corte 

da vegetação de menor porte, a utilização de tratores para locomoverem as toras de 

madeira, bem como para abrirem estradas. Registraram a grande queimada, a 

pavimentação das estradas, linha férrea em funcionamento que alimentava a 

serraria e a mesma em atividade.  

 

O hospital em funcionamento e toda a sua estrutura, o restaurante e sua estrutura 

também em atividade. A vila operária construída com casa no padrão 

estadunidense, a estrutura da escolar e os alunos em sala de aula. O dia do 

pagamento e os funcionários em fila aguardando para receber o pagamento.  

 

A fábrica é filmada externa e internamente. Em seu interior destacam-se os grandes 

maquinários em funcionamento, a organização e a limpeza do local. Em seguida, 

são filmados o porto construído e um barco a vapor ancorado. Externamente 

demonstra-se a grandiosidade do complexo industrial e altíssima torre que comporta 

a caixa d’água.  

 

O plantio também foi registrado, do mesmo modo que a coleta do látex e seu 

processamento. Para finalizar, é demonstrado um carro Ford Modelo T andando 

pelas estradas em meio à floresta, ainda não totalmente pavimentadas. Um 

caminhão de bombeiros – Fordson 1932 passando por uma ponte já totalmente 

pavimentada e logo em seguida é filmada a parte externa da escola Princesa Isabel.  

 

Senhor Eimar Franco, no documentário, descreve como foi feito a organização 

urbana das construções das casas. Nesta conjuntura ele afirmou que 
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eles construíram vilas, quê dizer, vilas-casas para operários de diversas 
graduações. Tinha, por exemplo, o que chamavam de vila-operária. Eram 
um tipo de construção de alvenaria, tinha a casa, a casa dos peões, mais... 
mais modestas. A casa para solteiros, por exemplo, chamava-se o paz e 
amor....  

 

No mesmo documentário, Ed Townsend em um determinado local em Fordlândia 

afirmou que “essa era a Vila Americana. Tinham cinco casas aqui. (...) morávamos à 

direita. Esse lugar era tão lindo!”. Já Seu irmão Charlie afirmou que “as melhores 

casas estavam na Vila dos Americanos”.  

 

A Figura 18 demonstra uma parte da Vila Americana e a fala de Charlie. 

 

A partir das declarações do senhor Eimar e dos irmãos Townsend, percebe-se que 

havia uma hierarquização definida por meio do tipo de construção das casas em 

Fordlândia.  

 

Já Charlie Townsend em sua residência em Oklahoma – E.U.A, assistindo o vídeo 

institucional produzido pela FMC em 1932, afirmou que “Ford levou uma cidade dos 

EUA para Fordlândia. Era uma cidade muito próspera com todas as instalações”.  

 

 

 

Figura 18  
Declarações do Sr. Charlie sobre a Vila Americana.  
Fonte: Imagem capturada do vídeo Fordlândia (2008). Direção de Andrade e Augusto (2013). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x2SpGRuwqA4. Acessado em 23/06/2018.  
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Figura 20  
D. América. Estrutura urbana de Fordlândia.  
Fonte: Imagem capturada do vídeo Fordlândia (2008). Direção de Andrade e Augusto (2013). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x2SpGRuwqA4. Acessado em 22/06/2018. 

A Figura 19 comprova partes de sua fala.  

 

Em relação à estrutura urbana de Fordlândia, D. América declarou que “a lembrança 

que eu tenho de quando a gente chegava aí nesse..., aí na frente de Forlândia, a 

gente sentia um ar diferente. Da feita que saltasse, a gente tava vendo as coisas 

bunita né, estilo capital mermo né, nem era de cidade (sorrisos)...”. Ela compara a 

estrutura de Fordlândia conforme sua imagem e conceito de capital. Na Figura 20, 

D. América.  

Figura 19 
Declarações do Sr. Charlie sobre as instalações em Fordlândia. Fonte: Imagem capturada do vídeo 
Fordlândia (2008). Direção de Andrade e Augusto (2013). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=x2SpGRuwqA4. Acessado em 22/06/2018.  
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Para o jornalista Lúcio Flávio “é impossível você não se surpreender vindo pro meio 

da floresta, meio de um rio como o Tapajós e encontrar é... uma american town, uma 

little town americana no meio da floresta.” Na Figura 21, visão aérea do complexo 

industrial Fordlândia em 1934.  

 

Conforme as informações obtidas destes depoimentos de vida, do jornalista e do 

historiador, correlacionadas às informações documentais, bibliográficas e registros 

fotográficos, a cidade-empresa de Fordlândia foi devidamente instaurada, visto que 

a empresa não construiu apenas o núcleo de moradias para os trabalhadores e 

gestores, mas também a escola, o hospital, as ruas, ponte, estradas, caixa d’água e 

o robusto complexo industrial.  

 

4.3 As características conceituais de empreendedorismo e inovação ao projeto 

Fordlândia  

 

Mediante a verticalizar da produção automobilística executada por Ford (fabricação 

de vidros, tratores, navios, aviões, volantes, tecidos, carvão, tarraxas, válvulas e, 

ainda detinha uma linha férrea, hospital e promovia formação técnica aos jovens), a 

FMC só não produzia borracha e cimento, modelos de negócios inovadores para a 

Indústria Ford.  

 

Figura 21  

Complexo industrial de Fordlândia em 1934. Fonte: https://www.fordlandia.com.br/fotos-
antigas?lightbox=dataItem-ja41h2kb. Acessado em 25/06/2018.  
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Devido à grande demanda do látex, a FMC optou por empreender na produção do 

látex, matéria prima de extrema importância, com objetivo de diminuir o custo da 

borracha para, consequentemente, baixar o valor do Modelo T, visando satisfazer o 

consumidor.  

 

Além de ser uma resposta ao mercado monopolista britânico, a decisão estratégica 

da FMC em produzir borracha procurava, além dos custos, diminuir os riscos e o 

grau de incerteza sobre o preço da matéria prima.  

 

A cultura organizacional da FMC era propícia a projetos empreendedores e 

inovadores, visto que Ford apoiava e investia muito capital em implementações de 

processos produtivos que promovessem maior produtividade, diminuindo os 

desperdícios de materiais e de tempo aumentando o lucro.  

 

Tal cultura demonstrava para a GM (General Motors), sua principal concorrente, pró-

atividade e agressividade competitiva, característica de empresas empreendedoras 

e inovadoras.  

 

A FMC, antes de empreender em terras brasileiras, financiou o pequeno cultivo do 

látex na Nicarágua, na Flórida e as tentativas experimentais de Thomas Edison de 

produzir o látex sintético. Para Ford, estes investimentos prévios serviram como 

experiência e fonte de informação para empreender e inovar em um projeto de 

maiores proporções. 

 

Ford não teve acesso às informações mais importantes para desenvolver o plantio 

da seringueira na Amazônia devido a sua incredulidade em qualquer tipo de 

especialistas. Em sua perspectiva os experts (capital humano) vetavam toda 

capacidade criativa e inovadora de achar soluções para os processos industriais e 

que pudessem colaborar com informações úteis. O empresário considerava que o 

melhor conhecimento era adquirido por meio da tentativa e erro, utilizando o 

pensamento, a observação e a prática. 

 

Conforme o contexto mercadológico da produção em larga escala do látex, investir 

na Amazônia brasileira era uma possibilidade incomum, uma vez que, o tempo 
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áureo da produção da seringueira nativa já havia passado e os britânicos investiam 

nos continentes asiático e europeu. A FMC encontrou um gap de mercado, pois a 

concorrência não produzia o látex na Amazônia, berço da Hevea brasiliensis. Ford 

presumia que poderia retomar a alta produtividade do látex que destacou a região no 

século XIX.  

 

Para empreender e inovar é importante que os gestores identifiquem e explorem as 

oportunidades, ou seja, as vantagens econômicas que o empreendimento pode 

promover. As vantagens foram às concessões contratuais expedidas pelo 

governador do Pará, Dionísio Bentes, que permitiu a CFIB controle e exploração 

total da região onde foi implementado a cidade-empresa Fordlândia.  

 

Fordlândia se apresentou como um projeto empreendedor e inovador para a FMC, 

pois a empresa nunca havia desenvolvido uma cidade-empresa na América do Sul 

com o agravo de ser na Amazônia brasileira. Transformar a floresta em uma cidade 

era um empreendimento de grandes proporções, com altos riscos e, quando projetos 

inovadores apresentam esta característica somada ao mercado indefinido e com 

prazos de retorno dubitável, é recomendável que se crie uma nova empresa com o 

processo gerencial independente da empresa-mãe. Isso foi feito em 1927, em que 

foi criado a Companhia Ford Industrial do Brasil (CFIB), atitude caracterizada como 

inovação radical e de paradigma, visto que significava o estabelecimento de uma 

nova organização com intuito de produzir algo nunca dantes produzido – a borracha. 

  

Contudo, a CFIB, foi influenciada pela política e filosofia da empresa-mãe, que 

ordenou a adoção da prática dos altos salários. Atitude extremamente inovadora 

para a população, uma vez que, o sistema econômico predominante na região era o 

sistema de trocas em que não há como mensurar tais torcas por valores monetários. 

Não havia meios pelos quais o caboclo pudesse investir ou gastar seu dinheiro, pois 

comida, casa, educação, entretenimento, saúde, tudo era fornecido pela empresa. 

Além destes fatores, a população regional sobrevivia da floresta e do rio.Para 

resolver o problema, a CFIB empreendeu na construção de pequenos núcleos 

comerciais com objetivo de absorver os ganhos dos trabalhadores e diminuir a 

rotatividade da mão de obra. 
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Ford não abria mão da organização, da disciplina e da limpeza de suas fábricas nos 

Estados Unidos. Esta metodologia foi transferida para Fordlândia e aos olhos dos 

trabalhadores eram atitudes inovadoras. 

 

Sr. Eimar, no documentário Fordlândia, afirmou que “horário rígido, muito rígido. Eles 

tinham uma usina, um apito. Então aquele apito marcava os turnos de trabalho”. 

 

Na Figura 22, Sr. Eimar.  

 

 

 

No mesmo documentário, D. Olinda relembrou que “cinco, seis horas da manhã a 

usina apitava... pôoooooo”.  

 

Na Figura 23, D. Olinda. 

Figura 22  

Sr. Eimar – a disciplina da fábrica. Fonte: Imagem capturada do vídeo Fordlândia (2008). 

Direção de Andrade e Augusto (2013). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=x2SpGRuwqA4. Acessado em 28/06/2018.  
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Por meio destes depoimentos percebe-se que o apito da fábrica e, certamente o 

cartão de ponto mudaram o ritmo do trabalhador da floresta, pois estavam 

acostumados a trabalhar sob a orientação do sol, ao nascer se dava o início das 

atividades, em seu ápice, descanso, pois era o período mais quente do dia e, ao pôr 

do sol, significava término das atividades de um dia de trabalho (Freitas & Neves, 

2017).  

 

Atrelada à rígida disciplina, outro fator inovador para os seringueiros era a questão 

da limpeza e higiene. Sr. Eliseu, no documentário, recordou “a companhia For..., não 

é do meu tempo, mas meu pai falava... era tudo limpo. Beirada do rio era roçado, era 

um zelo, uma coisa fantástica (...)”. 

 

Além disso, Duarte (2015) afirmou que as famílias eram inspecionadas por equipes 

de saneamento que averiguavam latrinas, cozinhas, certificando se roupas estavam 

sendo lavadas e se currais estavam sendo mantidos secos e limpos.  

 

Na Figura 24, Sr. Eliseu.  

Figura 23  
D. Olinda – o apito da fábrica.  
Fonte: Imagem capturada do vídeo Fordlândia (2008). Direção de Andrade e Augusto (2013). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x2SpGRuwqA4. Acessado em 28/06/2018. 
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As práticas adotadas pelos dirigentes da CFIB, eram consideradas comuns de 

acordo com o contexto estadunidense. Importante destacar que empresas 

empreendedoras e inovadoras são aquelas em que seus dirigentes são criativos, 

propondo soluções para os diversos problemas que possam surgir. Entretanto, os 

gestores da CFIB não desenvolveram soluções criativas devido a submissão aos 

critérios da empresa-mãe – a FMC, estabelecendo um choque cultural de grandes 

proporções.  

 

Este choque cultural, devido as inovações, foi percebido também pelos tipos de 

casas que foram construídas e pela questão da comida enlatada já apresentados.  

Em relação ao complexo industrial, a FMC estabelecia certo padrão de construção, o 

que pode ser observado nas Figuras 25 e 26, respectivamente, a fábrica da FMC em 

Deaborn – Michigan – EUA e a CFIB em Fordlândia – Pará – Brasil. As torres e as 

caixas d’água chamam a atenção pela similaridade.  

 

Figura 24  
Sr. Eliseu – o zelo.  
Fonte: Imagem capturada do vídeo Fordlândia (2008). Direção de Andrade e Augusto (2013). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x2SpGRuwqA4. Acessado em 28/06/2018. 
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Figura 25 – FMC - Deaborn 

 

Figura 26 – Fordlândia – Pará  

 

Figura 26  
CFIB – Fordlândia – Pará – Brasil.  
Fonte: Imagem capturada do vídeo Fordlândia em 1932, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NeT3yiC1DUw&t=1400s. Acessado em: 28/06/2018.  

Figura 25 
FMC – Dearborn – Michigan – EUA. 
Fonte:Imagem capturada do vídeo Henry Ford, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9nkHwX3dgU0. Acessado em 28/06/2018.  
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O projeto Fordlândia foi empreendedor uma vez que a FMC investiu na produção de 

borracha em larga escala, promovendo uma solução para monopólio britânico sobre 

a matéria prima, produto diretamente ligado à produção automobilística.  

 

Conforme a cultura empreendedora e inovadora da FMC, a produção de borracha 

era algo novo e radical, considerando que seria realizada na Amazônia.  

 

Por outro lado, as instalações, as construções realizadas em solo brasileiro não 

divergiam muito dos complexos urbano-industriais implementados pela FMC nos 

Estados Unidos. Para a FMC, neste sentido, o projeto Fordlândia foi empreendedor, 

mas não totalmente inovador. Por outra análise, os dirigentes da FMC já sabiam o 

que deveria ser enviado para a criação da cidade-empresa, mas desconheciam o 

que deveria ter sido embarcado em relação ao plantio da Hevea brasiliensis.  

 

Entretanto, para a visão da mão de obra estabelecida em Fordlândia, tudo era muito 

novo, implementando comportamentos, conceitos e estruturas extremamente 

radicais, inserindo valores tão inovadores na população cabocla que propiciou 

conflitos culturais. 

  

Todavia, como o objetivo era associar as características conceituais de 

empreendedorismo e inovação ao projeto Fordlândia sem distinção conceitual para 

brasileiros ou gestores e sim considerando o projeto como um todo, Fordlândia foi 

empreendedor e inovador.  

 

4.4 O perfil empreendedor e inovador de Henry Ford  

 

O empreendedor é aquele que influencia as decisões estratégicas da organização, 

promovendo o desenvolvimento de projetos empreendedores e inovadores. Além 

disso, o empreendedor é aquele que identifica e explora as oportunidades do 

mercado.  

 

A cultura empreendedora e inovadora de uma organização perpassa, 

necessariamente, pelas propriedades pessoais dos gestores, ou seja, os líderes 

devem ter o comportamento empreendedor constante, em que o fazer, errar e 
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acertar sejam caminhos naturais a serem percorridos e que podem conduzir ao 

sucesso.  

 

A liderança empreendedora é caracterizada por ações proativas, criativas e 

motivadoras que promovam a geração de riqueza e desenvolvimento econômico da 

sociedade. Ao mesmo tempo, os líderes devem ser aprendizes, constantemente 

acompanhando as mudanças do mercado. 

 

A visão empreendedora dos gestores é aquela que analisa os problemas, promove 

soluções, transformando projetos em realidade lucrativa. Deve-se enxergar além do 

seu tempo, mudando paradigmas.  

 

Conforme sua biografia, Ford sempre demonstrou entusiasmo para compreender 

processos mecânicos. Não avaliava os problemas como obstáculos, mas como 

processos importantes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento industrial.  

 

Ao empreender e inovar no processo industrial automobilístico, Ford proporcionou 

uma revolução no setor industrial, ficando mundialmente conhecido pela inovação no 

processo de produção, inaugurando o Fordismo.  

 

Isto é o que muito se conhece do legado de Ford. A ideia de produzir tudo o que 

estivesse direto ou indiretamente ligado à produção do seu mais famoso carro, o 

Modelo T. Pode-se afirmar de que ultrapassou a inovação de processo, visto que 

empreendeu em linhas aéreas, em linhas férreas, na produção de carvão (hulha), 

fez e administrou o hospital, bem como desenvolveu escolas técnicas de mecânica e 

escolas de dança. Fabricou vidros, navios e aviões, além de investir na produção de 

borracha em larga escala. Neste contexto, caracteriza-se como inovação de posição 

da FMC, que significa a entrada de uma empresa em um ramo novo, sem 

experiência anterior, conforme a concepção schumpeteriana.  

 

Outra análise é afirmar que Ford propiciou a FMC à inovação de paradigma, pois 

soube aproveitar a mudança do contexto mundial e passou a produzir tratores, 

navios e aviões, perante ao fato da II Guerra Mundial. 
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Em outra avaliação, pode-se afirmar que Ford, ao melhorar o processo de produção 

do carro, caracterizou-se como inovação do tipo radical, que consistiu na tomada de 

decisão estratégica do próprio Ford com objetivo de atender às necessidades do 

mercado de automóveis, alterou o processo produtivo que proporcionou mudança na 

relação entre o consumidor e a indústria, bem como a relação entre trabalhadores e 

gestores.  

 

Ford preocupou-se com o pós-vendas e inaugurou o que denominava de ‘oficinas de 

reparo’, onde deveria ter um pequeno estoque para reparos rápidos. Caso não tenha 

sido ele que inaugurou o que se hoje conhece como concessionária ou autorizada, 

contribuiu para que esta prestação de serviço se perpetuasse.  

 

Outro fator que demonstra o empreendedorismo inovador de Ford foi a questão da 

venda a crédito. A FMC só realizava a venda de seus automóveis mediante ao 

pagamento a vista. Devido à concorrência, o industrial teve que ceder ao sistema 

criando sua empresa de crédito. Desta maneira, não somente o público poderia 

comprar os carros Ford às prestações, mas também os seus próprios funcionários. 

O valor das prestações era descontado no pagamento. Esta medida gerou lucro à 

FMC devido à cobrança de juros o que alavancou a indústria que perpassava pela 

crise econômica da década de 1930 que assolava os Estados Unidos.  

 

Além dos empreendimentos inovadores realizados por Ford, alguns já citados, o 

industrial apresentava-se como um homem além do seu tempo, com uma visão dos 

processos industriais bem futuristas, visto que por meio de suas declarações 

registradas no início do século XX, sobre o sistema de entrega de alimentos, da 

ordenha mecânica e o sistema de orientação dos aviões por rádio, são atualmente 

realidades.  

 

Conforme as análises apresentadas, o perfil de Ford era empreendedor e inovador. 

Em tudo o que ele se propunha fazer, desejava criar, adaptar ou alterar para fazer 

melhor o que já se fazia. Ele ousava constantemente e assumia os altos riscos que 

suas ideias poderiam proporcionar.  
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4.5 O nível de empreendedorismo e inovação do projeto Fordlândia  

 

Para esta parte do estudo, a proposta do referencial foi apresentar meios pelos 

quais seria possível ou não apresentar o nível de empreendedorismo e inovação de 

Fordlândia.  

 

Como se trata de uma empresa não mais atuante no mercado há 73 anos, os 

indicadores analisados foram de ordem qualitativa. Tais indicadores levantados 

foram, em seguida cruzados com documentos, bibliografias e vídeos referentes à 

Fordlândia e à FMC.  

 

Para apresentar o nível de empreendedorismo, considerou-se três áreas: inovação, 

assumir riscos e proatividade (Dornelas, 2008; Bessant & Tidd, 2009; Lima, 2010; 

Mondal, 2011; Baggio & Baggio, 2014; Freitas & Teixeira, 2014).  

 

Neste sentido, em relação à inovação, Fordlândia foi inovadora uma vez que o 

empreendimento ocorreu na Amazônia brasileira, com toda a especificidade da 

floresta tropical. Também foi inovador, pois a FMC implementou a cultura e visão 

estadunidense no cotidiano do caboclo que vivia na e da floresta. No documentário, 

Robert Casey – Historiador de automóveis, afirmou que “a ideia dele [Ford] era de 

criar um pequeno EUA nesse pedaço do Brasil” 

 

Proatividade é o fazer, colocar em prática o que se pensa, transformar a ideia em 

realidade. Após diversas conversas com Firestone e as poucas experiências com o 

plantio em outras áreas, Ford investiu e colocou em prática seu projeto 

empreendedor e a FMC arrojou de forma inovadora ao produzir borracha. Mas, 

conforme as descrições sobre a implementação do projeto Fordlândia, a CFIB 

demonstrou pouca ou nenhuma proatividade por parte de seus gestores, pois não 

tinham autonomia para tomarem decisões mais assertivas sobre as especificidades 

do meio ambiente, do processo do plantio e sobre a cultura cabocla.  

 

Em relação à capacidade de assumir riscos, tanto a FMC em Dearborn ao aprovar o 

projeto, quanto a CFIB de concretizá-lo com investimento irrestritos da empresa-

mãe, em conjunto, assumiram altos riscos, pois percebiam que a independência em 
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relação ao monopólio do látex britânico era o grande retorno almejado, portanto, foi 

uma tomada de decisão estratégica, somadas à inovação de posição e de 

paradigma.  

 

Foi utilizado o dimensionamento vetorial proposto por Dornelas (2008). Lembrando 

que as empresas E1, E2 e E3, caracterizam-se:   

E1 – representa uma empresa ou grupo de gerente/empreendedores 
altamente inovadores ou proativos, mas que não assumem riscos. 
 
E2 – representa uma empresa ou grupo de gerentes/empreendedores 
altamente inovadores e que assumem altos riscos, mas faltam-lhes a 
persistência e a habilidade de implementar conceitos empreendedores. 
 
E3 – representa uma empresa ou grupo de gerentes/empreendedores que 
possuem uma orientação empreendedora mais ou menos balanceada 
(Dornelas, 2008, p. 49).  

 

Mesclou-se as informações que caracterizavam E1, E2, E3 às características 

empreendedoras e inovadoras de Fordlândia, levantadas pelo estudo, obtendo-se as 

descrições do vetor E4 – representa uma empresa ou grupo de 

gerente/empreendedores altamente inovadores, nada proativos, que assumem altos 

riscos, que persistem e têm habilidade de implementar conceitos empreendedores. 

Chegou-se a esta referência uma vez que os gestores da CFIB foram inovadores ao 

criar e implementar uma cidade na Amazônia com intuito de extrair um produto do 

qual tanto a empresa-mãe, quanto a CFIB não detinham experiência anterior.  

 

Outro fator inovador foi à inserção da política dos altos salários, da rotina de trabalho 

aos caboclos, bem como a forma de plantar a seringueira. Contudo, os gestores da 

CFIB não eram proativos no sentido de tomarem suas decisões sem a interferência 

da FMC. As decisões estratégicas eram definidas em Dearborn e transferidas para a 

Amazônia, sem respeitarem a cultura ou necessidades locais.  

 

Tanto os gestores da FMC, quanto da CIFB assumiram grandes riscos (a floresta, o 

absenteísmo, a cultura local, o mal das folhas, calor e umidade, a incerteza sobre a  

produtividade do látex) e apesar de todos os percalços, foram persistentes, 

mantendo o empreendimento em funcionamento por 18 anos, entre os anos 1927 a 

1945. Interessante destacar que Ford se tornou empresário aos 40 anos e veio a 
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falecer aos 84 anos, ou seja, 40,9% deste período, Ford acreditou e investiu em 

Fordlândia.  

 

A Figura 27 apresenta a dimensão do nível de empreendedorismo do projeto 

Fordlândia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como as atividades da CFIB foram encerradas em 1945 e, mediante a este fator 

inviabiliza a aplicação do Radar da Inovação, pois o mesmo se aplica a empresas 

ativas.  

 

Em relação ao nível de inovação, retomando Davila, Epstein e Shelton que 

descrevem três funções para um sistema de avaliação da inovação, chega-se a 

seguinte configuração expressa na Tabela 6 a seguir: 

 

 

 

Figura 27  
As dimensões que definem o nível de empreendedorismo.  
Fonte: adaptado de: Dornelas, J.  C. A. (2008). Empreendedorismo Corporativo. Como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa (2a ed.). Rio de Janeiro: Elsevier. 
p.49. 
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Tabela 6 – Configuração do nível de inovação – projeto Fordlândia 

 Ação dos 
gestores 

F
o
rd

lâ
n
d
ia

 

(C
F

IB
) 

Ação 

F
o
rd

lâ
n
d
ia

 

(C
F

IB
) 

Ação 

F
o
rd

lâ
n
d
ia

 

(C
F

IB
) 

Ação 

F
o
rd

lâ
n
d
ia

 

(C
F

IB
) 

P
la

n
o

 

Definir e 
comunicar a 
estratégia 

 
1 

SIM 

Tornar as 
suposições sobre 
as fontes de valor 
explícitas e claras. 

 
2 

SIM 
Escolher a 
estratégia 
pretendida 

 
3 

SIM 

Esclarecer as 
expectativas 
com respeito 
à estratégia 
ao longo de 

toda a 
organização. 

4 

SIM 

M
o
n

it
o
ra

ç
ã

o
 

Acompanhar a 
execução dos 

projetos de 
inovação a fim 

de avaliar 
mudanças no 

ambiente. 
1 

SIM/ 
NÃO Intervir apenas 

quando 
indispensável. 

2 

NÃO 

Avaliar o 
desempenho. 

3 

SIM X X 

A
p
re

n
d
iz

a
d
o

 

Definir novas 
oportunidades 

1 

SIM 

Aprender sobre 
novas soluções 

visando a 
concretizar 
objetivos de 

desempenho. 
2 

SIM X X X X 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa, 2008.  

 

Descrevendo de maneira detalhada o quadro, a partir da legenda:  

 

Plano 1: A partir do momento em que Ford decidiu produzir látex em larga escala, 

seus funcionários de maior confiança foram comunicados, dando início ao processo 

de escolha do local para o empreendimento.  

 

Plano 2: Conforme a pesquisa, considerou-se que de fato a FMC deixou explícito 

sobre as fontes de valor que possivelmente poderiam encontrar em terras brasileiras 

ao assinar a concessão com o governador do Pará, Dionísio Bentes.  

 

Plano 3: A estratégia escolhida por Ford era plantar, extrair e produzir látex em larga 

escala, e para por isso, uma grande área de mata nativa foi derrubada e queimada, 

enfraquecendo o solo.  

Plano 4: A expectativa era tornar a FMC autossuficiente na produção de látex, 

combatendo o cartel britânico.  
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Monitoração 1: Tanto a FMC quanto a CFIB faziam monitoramento da execução do 

projeto, contudo as mudanças no ambiente não foram consideradas como algo que 

poderia promover problemas. Um exemplo foi o movimento do quebra-panelas, 

oriundo da inovação da alimentação do caboclo na selva. Contudo, aos olhos de 

Ford, as mudanças no ambiente físico e cultural se caracterizavam como processos 

benéficos.  

 

Monitoração 2: Em relação as interferências, os gestores não tomavam suas 

decisões sozinhos, sendo a liderança da FMC – empresa-mãe – que definiam as 

estratégias a serem tomadas em Fordlândia. Portanto, não houve a interferência da 

CFIB no projeto Fordlândia, ação reservada exclusivamente à FMC.  

 

Monitoração 3: O desempenho era monitorado. Ao longo do processo perceberam 

os equívocos sobre o manejo e plantio da seringueira, resultando a transferência ou 

prolongamento do projeto para Belterra.  

 

Aprendizado 1: Ao constatarem que o “mal das folhas” não havia controle, o projeto 

foi transferido para Belterra onde investiram em capital humano especializado. 

Passaram a plantar a seringueira enxertada, mais forte e menos propícia a 

proliferação do fungo Microcyclus ulei.  

 

Aprendizado 2: Interessante observar que a mudança de local ocorre num período 

em que os Estados Unidos passava pelos reflexos da crise econômica iniciada em 

1929. Era o momento mais do que oportuno para baixar o preço do automóvel para 

promover aumento nas vendas. Esta situação poderia ter acontecido caso Belterra 

comportasse a demanda da FMC de látex.  

 

Outro fator importante para considerar o nível de empreendedorismo e inovação é 

avaliar o perfil do líder, que para este estudo trata-se de Henry Ford. Após o 

levantamento bibliográfico, documental e cruzando as informações com o 

documentário Henry Ford – Documentário – The Biography Channel, produzido pelo 

History Channel, de 2016, foi possível traçar um perfil do industrial.  
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Como parâmetros, foram utilizadas as características destacadas por Terra et al. 

(2007) que considera ser as mais comuns encontradas em pessoas criativas, 

observando que ser criativo é fator crucial para a conjuntura do empreendedorismo e 

da inovação.  

 

As características são: 

 

1 – Tolerância para incertezas e ambiguidade; 

2 – Autoconfiança; 

3 – Comportamento não convencionais; 

4 – Originalidade; 

5 – Motivação intrínseca; 

6 – Inteligência acima da média; 

7 – Determinação para o êxito; 

8 – Humor; 

9 – Inconformismo. 

 

Para cada característica, será apresentado um argumento que justifique ser ou não 

apropriado associar ao perfil de Ford.  

 

1 – Tolerância para incertezas e ambiguidade. Quando Ford se mudou para a 

cidade, quando se propôs a fazer seu carro a combustão e quando começou a 

modificar o processo de produção enfrentou incertezas e ambiguidades, visto que ao 

mesmo tempo que o ramo da indústria automobilística era algo novo, ele não tinha 

experiência. Outra grande incerteza que Ford também enfrentou foi empreender e 

inovar na produção em larga escala da borracha na Amazônia brasileira. 

 

2 – Autoconfiança. A partir da afirmação “não há trabalho pesado quando nos 

interessa e eu não duvido nunca da vitória. Ela sempre vem, quando se faz por isso” 

(Ford, 1926, p. 29), observa-se concomitantemente a determinação e autoconfiança 

de Ford. Ele confiava em sua ideia e que a máquina deveria fazer a força que os 

músculos humanos faziam. Percebia que o modelo de fabricação vigente 

apresentava um descompasso entre demanda e produção. Assim, desenvolveu de 

maneira inovadora o sistema de produção da indústria automobilística, introduzindo 
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a esteira da linha de montagem. Ele acreditava, perseguia suas ideias, da mesma 

maneira que apresentou autoconfiança no processo de verticalização da indústria 

para baixar o preço do automóvel.  

 

3 – Comportamento não convencionais. Para construir a fábrica de River-Rouge, o 

maior complexo industrial da FMC, Ford não tomou empréstimos em bancos. Tal 

decisão administrativa não era considerado uma atitude convencional. Outro 

comportamento não convencional no meio administrativo do início do século XX foi a 

adoção da política dos altos salários. Enquanto os demais industriais promoviam 

salários mais baixos e executavam as vendas por preços mais altos, Ford trabalhava 

na contramão, pois promovia altos salários e vendia os carros por valores baixos.  

 

Em relação a comportamentos pessoais, Ford não gostava de vacas, considerava o 

animal sujo e considerou que “a vaca é uma máquina mais rudimentar do mundo” 

(Grandin, 2010.p. 71). Ele tomava leite de soja, comia tudo o que pudesse ser feito 

de soja (biscoitos, purê, feijões de soja verde, queijo, pão, manteiga, café de soja 

torrada e soverte de leite de soja, entre outros), ainda, utilizava ternos 

confeccionados da fibra da soja.  

 

4 – Originalidade. Ford utilizou-se das corridas de carro para inserir sua marca no 

mercado e fazer com que o público conhecesse seus carros. Desenvolveu carros de 

corrida com desempenho que impressionava aos presentes. Foi uma visão de 

marketing tão original, que os investidores da Detroit Automobile Company 

romperam com o industrial. Devido aos resultados positivos que as corridas 

proporcionaram, foi fundada a Ford Motor Company.  

 

A originalidade de Ford também está na produção do Modelo T, sendo que, na visão 

de Ford era o equilíbrio entre força, energia, versatilidade, conforto, eficiência e 

eficácia. Outro fator original foi o aprimoramento do sistema de produção em larga 

escala do automóvel.  

 

5 – Motivação intrínseca. Ford se motivava sozinho, não precisava de alguém para 

lhe dizer palavras de incentivo. Em sintonia com sua autoconfiança e determinação, 

todo seu processo evolutivo no âmbito industrial. Para ele, os erros promoviam o 
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aprimoramento dos novos processos, assim sempre havia motivação para 

empreender e inovar constantemente.  

 

6 – Inteligência acima da média. Ford admirava tudo que movimentava 

mecanicamente. Sua curiosidade o impulsionava, principalmente para descobrir 

como funcionava qualquer sistema mecânico. Nas palavras do próprio Ford (1926) 

“aos treze anos consegui pela primeira vez recompor um relógio de modo que 

regulasse bem. Aos quinze fazia tudo em matéria de relojoaria” (p. 23). Freitas e 

Mafra Pereira (2017) destacam que aos 16 anos, Henry Ford deixou a escola e 

entrou como aprendiz nas oficinas da Detroit Drydock Company, um grande 

estaleiro. O curso durava três anos, mas Ford recebeu o diploma de mecânico antes 

deste tempo porque não encontrava dificuldades para compreender e colocar em 

prática os processos mecânicos. Acreditava que por meio do pensar e agir, ou seja, 

transformar ideias criadoras e inovadoras em ações reais, promovia oportunidades 

econômicas.  

 

7 – Determinação para o êxito. Ford, em um raro registro em vídeo, em uma 

emissora de rádio, falava sobre a crise econômica que afetou os Estados Unidos, 

iniciada em 1929. Ele afirmou que 

se um homem se  foca totalmente no trabalho, não há limites do que ele 
pode realizar...se ele decidir seguir em frente sem querer trabalhar, bem não 
terá muitas chances. Ele deve estudar e trabalhar e deve se dedicar. Deve 
procurar as raízes de tudo. E deve...quanto mais ele voltar, mais poderá ver 
no futuro (Henry Ford – Documentário – The Biography Channel, [Arquivo de 
vídeo], 2016).  
 

Em outro registro em vídeo também raro, no mesmo documentário, Edsel e Ford 

aparecem juntos num pronunciamento sobre as perspectivas de produção da FMC 

em relação a crise econômica da década de 1930. Ford afirmou que “eu acho que 

todos decidiram que devem trabalhar. Eu acho que, de agora em diante, não há 

ninguém que possa impedir este país de progredir”.  

 

A partir destes pronunciamentos é notório a postura de Ford a respeito do trabalho e 

a determinação para alcançar o êxito.  
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8 – Humor. Um fator que Ford definitivamente não tinha era bom humor. Avaliando 

as fotografia e vídeos em que Ford aparece, em sua maioria, o industrial apresenta-

se sério, sisudo e poucas palavras. A exceção é sua aparição com seus netos, 

apresentando-se como um avô interessado, prestativo e divertido, pois brincava com 

eles. Conforme Charlette Ford, bisneta do industrial, “ele era muito gentil quando 

estava perto das crianças. Ele não era do tipo “não faça isso, não faça aquilo”. Acho 

que ele gostava quando íamos lá para brincar” (Henry Ford – Documentário – The 

Biography Channel, 2016). Fora a esta situação, no máximo, Ford apresentava-se 

com um parco e leve sorriso nos lábios.  

 

9 – Inconformismo. No decorrer da crise econômica que assolou os Estados Unidos 

na década de 1930, a FMC foi abalada. Inconformado com as baixas vendas e, 

consequentemente, altos índices de desemprego, Ford criou sua própria empresa de 

crédito o que proporcionou aumento nas vendas do Modelo A e lucro devido aos 

juros cobrados sobre os créditos. Outro fator que demonstra que Ford não era um 

homem conformado com andamento das coisas, foi a alteração no processo de 

produção de vidros em que suprimiu a utilização dos cadinhos, recipientes em que 

se fundiam o vidro. Ford não se conformava com os diversos tipos de desperdícios 

que a produção de automóvel promovia. Diversos processos distintos foram 

inseridos na produção dos carros com objetivo de diminuir e evitar os desperdícios. 

Neste contexto, Ford afirmou que “tudo pode ser feito melhor do que está sendo 

feito” (Ford, 1926, p. 93).  

 

Mediante as análises aqui apresentadas a FMC detinha um líder criativo e muito 

empreendedor e inovador, conforme as características determinadas por Terra et al. 

(2007). O perfil de Ford também contribuiu para analisar a configuração do nível de 

empreendedorismo e de inovação do projeto Fordlândia, que, portanto, foi bem mais 

empreendedor do que inovador porque a CFIB era submissa às orientações da 

FMC, apesar da produção do látex se caracterizar como inovação de posição e de 

paradigma.  
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5 Considerações finais 

 

A pesquisa em questão apresentou, sob a visão histórica, características do projeto 

Fordlândia, fazendo a interpolação com o empreendedorismo e da inovação no 

âmbito da Administração.  

 

O início da investigação se deu ao perceber a parca abordagem sobre Fordlândia à 

luz do empreendedorismo e da inovação, bem como o escasso e supérfluo 

conhecimento sobre o tema da comunidade acadêmica em geral.  

 

Nesta conjectura, a pesquisa perpassou pelos campos científicos da História, 

Geografia, Biologia, Sociologia e Administração, buscando atender aos objetivos 

propostos.  

 

Assim, para as considerações finais, importante apontar que a FMC viabilizou e 

colocou em prática o projeto Fordlândia, empreendendo na Amazônia, território bem 

diferente daqueles que a empresa já havia investido e se fixado, contudo, contendo 

todas as características que permitem designá-lo como cidade-empresa.   

 

Ficou destacado na pesquisa que a Hevea brasiliensis justamente por ser nativa, 

havia todo um conjunto de detalhes botânicos, geológicos, climáticos, geográficos 

entre outros que não foram considerados na execução do projeto, acrescidas das 

diversidades culturais e étnicas de uma população que se transformaria na mão de 

obra assalariada da FMC, aos moldes de Detroit. 

 

A empresa-mãe não mediu esforços financeiros para concretizar o projeto e erguer a 

cidade-empresa Fordlândia na floresta Amazônica com materiais de qualidade, com 

a política e com a cultura adotada pela FMC. Capital nunca faltou para que o 

empreendimento pudesse alcançar êxito.  

 

A FMC, ao empreender na floresta amazônica brasileira, assumiu altos riscos, pois 

visava alto retorno que era autossuficiência do látex. Caso a cidade-empresa tivesse 

alcançado este objetivo, consequentemente Ford abaixaria ainda mais o preço de 

seus automóveis, o que poderia afetar sua principal concorrentes a General Motors.  
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Em relação à inovação, o estudo apresentou que o projeto Fordlândia foi inovador 

conforme a conjuntura da CFIB e aos olhos dos caboclos, dos nativos na floresta. 

Utilizando da metodologia História oral de vida, nos depoimentos daqueles que 

viveram o período, desde a chegada dos estadunidenses na região até o 

encerramento e fechamento das atividades em 1945, foi detectado que o caboclo 

ficou admirado com o que via em Fordlândia. Para os nativos, tudo era novo, 

diferente, com características de grandes capitais. O progresso havia se instalado.  

 

D. América, no documentário, expressou admirada que 

eles faziam, trabalhavam aí na cremada, tinha uma cremalheira* que pegava 
cinco mil litros de leite de seringa pra cremar e fazer peças que você 
olhava,... coisa mar linda, de quarenta metro, de vinte, de trinta... . Ia tudo 
embora. E o retalho ficava aqui, e o pessoal fazia até solado de sapato, 
fofinho mermo pra andá. (Andrade & Augusto, [Arquivo de vídeo], 2013. *O 
leite da seringueira era secado com o calor do fogo para obter a consistência 
emborrachada. D. América se refere a este processo ao dizer cremalheira no 
sentido de cremar, colocar fogo para secar o leite da seringueira. Nota da 
pesquisadora).  

 

Tudo era inovador: a forma que limparam os terrenos para iniciar o plantio, o método 

de plantio, as ruas, estrada de ferro, a serraria, as comidas, as moradias, os 

hidrantes nas ruas, a escola, igreja, o clube, os carros circulando, a alta caixa 

d’água, a estrutura da fábrica, o apito e a rígida disciplina, o alto salário, o hospital, a 

limpeza da fábrica e a própria higiene dos nativos, tudo era inovador. As inovações 

foram tantas que poucos caboclos se adaptaram. Os índices de absenteísmo e a 

rotatividade da mão de obra eram altos.  

 

Em contrapartida, para a FMC, era apenas mais um empreendimento sendo 

colocado em prática aos moldes de sua cultura organizacional, bem como a 

estadunidense. Já para a CFIB, o projeto Fordlândia foi empreendedor, mas pouco 

inovador, considerando que a empresa brasileira não tinha autonomia em suas 

decisões. 

 

Outro fator revelado pela pesquisa foi considerar que Ford tinha um perfil 

extremamente empreendedor e inovador que contribuiu para sacramentar seu nome 

na Administração, destacando a inovação de produção, mas também inovação de 
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posição e de paradigma devido aos investimentos em novos e diversificados 

produtos produzidos pela FMC.  

 

No que diz respeito às limitações encontradas no desenvolvimento desta pesquisa, 

inicialmente foi a pouca produção científica acerca do tema Fordlândia sob a óptica 

do empreendedorismo e da inovação inseridos no âmbito da Administração. 

Mediante a esta situação, o levantamento bibliográfico foi incessante, visto que foi 

necessário constante cruzamento de informações para se obter dados passíveis de 

serem utilizados na pesquisa. Outro fator limitador foi a distância entre o 

desenvolvimento do estudo e o local do objeto estudado. Para minimizar este 

inconveniente, a pesquisa foi desenvolvida com grande utilização da internet e de 

outros meios tecnológicos, sem abrir mão da credibilidade e veracidade dos sítios 

eletrônicos pesquisados. Neste contexto, cabe ressaltar que a pesquisadora tentou 

por diversas vezes entrar em contato com o Arquivo Público do Estado do Pará, sem 

obter sucesso.  

 

Para futuras pesquisas, sugere-se a possibilidade de analisar Fordlândia, a partir 

das características e dos fatores conceituais de startup.  

 

Recomenda-se também a investigação se, de fato, Ford procurava apenas extrair 

borracha em larga escala, sendo que também tinha autorização para mineração, 

registrado em vídeo institucional da FMC, procurando averiguar os reais objetivos da 

FMC em terras brasileiras e as possíveis vantagens econômicas, políticas e sociais 

que a concessão permitia, aos gestores da recém-criada CFIB, de realizarem.  

 

Destarte, espera-se que a temática em questão fomente novas pesquisas e estudos 

na esfera teórica e prática da Administração, visto que, gestores atuais possam 

conhecer, estudar e compreender processos de implementação de projetos da 

magnitude que foi Fordlândia, promovendo maior assertividade em suas decisões 

estratégicas, seja em território brasileiro ou internacional.  
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