
 

 

 

 
Resumo

Este trabalho avalia o impacto dos spillovers tecnológicos originados pela mobilidade de empregados da indústria maquiladora de

exportação (IME), uma forma de investimento estrangeiro direto (IED), no mercado de maquinários de precisão da região de

Cidade Juárez, Chihuahua, México. O estudo identifica as estratégias de capacitação e a natureza do conhecimento implantado

pelas empresas multinacionais a seu pessoal. Se faz uma análise do entorno e a tendência na criação de 96 pequenas e

medianas empresas (PyME) provedoras na região, desde o inicio da IME até o ano 2002. Para analisar a informação se utiliza a

técnica estatística da análise de conglomerados para formar os conglomerados e a análise de variância multivariada (Manova)

para serem validados. Os achados mostram que as multinacionais iniciam a capacitação formal a seu pessoal de maneira

conservadora depois de seis anos de terem sido contratados. A capacitação é dirigida principalmente aos profissionais, por tanto,

os processos de inovação dentro das indústrias maquiladoras são orientadas principalmente a aspectos de tipo organizacional. No

entanto, existem algumas indústrias maquiladoras que brindam uma capacitação orientada ao desenho e construção de linhas de

produção, o que incrementa o conhecimento tecnológico dos ex-empregados e lhes permite incidir na formação de pequenas e

médias empresas provedoras com maior capacidade tecnológica.
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