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É sempre melhor trabalhar com ordem ... 

1. Todo prodente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura; 

2. Com a sabedoria se edifica a casa, e com conhecimento ela se finna,· 

3. Tennina os teus trabalhos defora, e apronta os teus campos; 
depois disso, edifica a tua casa. 

Provérbios 13: 16; 24:3 e 24:27 



Metodologia 

3. Metodologia 

Este capítulo trata da metodologia adotada na condução desta pesqulSa. São 

apresentadas as perspectivas básicas que nortearam a abordagem do projeto, o roteiro de 

pesquisa, o processo de escolha das empresas e seleção de sujeitos. Por fim, são apresentados 

os procedimentos de coleta e tratamento de dados e as limitações inerentes à metodologia 

escolhida. 

3.1. Perspectiva e sistematização na abordagem do projeto 

Na condução deste trabalho foi adotada uma perspectiva de abordagem multidisciplinar 

e dedutiva, conforme descrita por Babbie (1995). Esta abordagem permitiu conciliar dentro do 

mesmo modelo conceitos aparentemente conflitantes. Por exemplo, em relação a questão de 

alianças estratégicas, foram consideradas válidas tanto a posição que lhes atribui valor, 

defendida por Hamel e Prahalad (1995), quanto a posição de Reich e Mankin (1986), que 

consideram as alianças como desprovidas de valor intrínseco e que devem ser evitadas a 

qualquer custo. Desta forma, foram utilizadas aparentes contradições para construção 

conceitual da tese. A. pesquisa foi sistematizada por meio do conceito de "artesanato 

intelectual": 

"Isto significa que [o estudante] deve aprender a usar a experiência de 

sua vida no seu trabalho continuamente. Nesse sentido, o artesanato é 

o centro de si mesmo, e o estudante está pessoalmente envolvido em 

todo o produto intelectual de que se ocupe. Dizer que pode '1er 

experiência" significa que seu passado influi e afeta o presente, e que 

define sua capacidade de experiência futura. Como cientista social, ele 

terá de controlar essa interinfluência bastante complexa, saber o que 

experimenta e isolá-lo; somente dessa forma pode esperar usá-la como 

guia e prova de suas reflexões, e no processo se modelará como 

artesão intelectual" (Wright Mills, 1982:212) 

A. instrumentalização do conceito de artesanato intelectual foi iniciada por meio de 

debates sistemáticos com pessoas que poderiam contribuir para a construção do projeto: os 

demais doutorandos da Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP, professores da 

FGV - Fundação Getúlio Vargas, alunos dos mestrados em administração pública c gestão 
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empresarial da FGV e profissionais da SECUPIMCT - Secretaria de Unidades de Pesquisa do 

Ministério da Ciência e Tecnologia. 

I\.s informações coletadas nestes debates, ao longo dos últimos três anos, foram 

catalogadas em arquivos e guardadas para referência futura. Foram anotadas sistematicamente 

as experiências pessoais, idéias, notas pessoais, itens bibliográficos e pensamentos marginais 

e autorefletidos. 

Um dos subprodutos desta atividade sistemática foi o delineamento de um portfólio de 

projetos. Foi necessário definir uma ordem de prioridade na abordagem destes projetos. 

Considerando que o primeiro projeto é a tese de doutorado, a priorização obedeceu a seguinte 

ordem, considerando que os demais projetos são de importância pessoal e serão 

desenvolvidos com maior profundidade no futuro: a) transformação tecnológica e estratégias 

competitivas: um estudo multi-caso; b) alianças estratégicas; c) poder, controle corporativo e 

estratégia empresarial; d) portfólio de competências tecnológicas; e) globalização, estratégia e 

vantagens competitivas; f) estratégia e estrutura organizacional e finalmente g) ferramentas de 

governança e controle corporativo. 

3.2. Tipo de pesquisa 

Existem diversas taxonomias de tipos de pesquisa. I\. utilizada neste trabalho é sugerida 

por Vergara (1997 :44-48) e propõe dois critérios básicos para classificação de pesquisas: 

quanto aos fins da pesquisa e quanto aos meios utilizados para desenvolvê-la. 

De acordo com a taxonomia sugerida, o primeiro critério classifica esta pesquisa como 

exploratória e descritiva. Esta classificação se justifica porque na área de tecnologia, 

estratégia e competitividade ainda há pouco conhecimento acumulado e sistematizado no 

Brasil. Por exemplo, na avaliação de competitividade e capacidade tecnológica da indústria 

brasileira existe apenas um grande estudo sistematizado publicado - o Estudo da 

Competitividade da Indústria Brasileira, encomendado pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia à FINEP. 

A pesquisa também é descritiva porque visa descrever c estabelecer correlações entre 

transformações tecnológicas e estratégias competitivas. Cabe destacar que, por sua natureza 

de sondagem, esta pesquisa não comporta hipóteses a priori (Vergara., 1997:45). 
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O segundo critério está associado aos meios de investigação e está dividido em duas 

etapas: revisão da literatura e pesquisa de campo. 

I\. pnmeua etapa, instrumental e analítica consistiu na elaboração da revisão da 

literatura e na realização de pesquisa documental. I\. revisão de literatura tratou de conceitos e 

visões de diversos autores concernentes à: 

a) Competitividade; 

b) Arquitetura estratégica e competências essenciais; 

c) Transformação tecnológica e vantagem competitiva; 

d) Inovação tecnológica; 

c) Gestão Estratégica; 

t) I\.lianças estratégicas. 

I\. pesquisa documental foi conduzida de forma a complementar as informações 

prestadas diretamente pelas empresas. Foram consultados os dados disponíveis nos sites do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, do Banco Mundial, e em publicações especializadas nas 

áreas nuclear, siderúrgica, farmacêutica, celulose e economia e negócios (ex.: Forbes Brasil, 

Conjuntura Econômica, Valor e Maiores e Melhores da Re"ista Ext.me.). 

I\. segunda etapa foi a condução de pesquisa de campo, com a aplicação de entrevistas 

semi-estruturadas para coleta de dados, abordando questões relativas à competitividade, 

inovação tecnológica, aprendizado, estratégia empresarial e alianças estratégicas. 

I\. pesquisa desta tese foi conduzida como um estudo multi-caso, ou seja, somente um 

número relativamente pequeno de empresas foi estudado. I\. utilização da metodologia de 

estudo de caso é justificável porque: 

"copes with the technically distinctive situation in wich there will be 

many more variables of interest than data points. and as one result 

relies on multiple sources of evidence. with data needing to converge 

in a triangulating fashion. and as another result benefits from the 
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prior development of theoretical propositions to guide data collection 

and analysis" (fin, 1994: 13) '. 
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Estudos de caso também são úteis quando o fenômeno em estudo é complexo e não é 

imediatamente separável de seu contexto. Por sua natureza, um estudo de caso não pode ser 

imediatamente generalizável para toda um a população ou universo. Entretanto, o referencial 

teórico que dá sustentação à pesquisa deve permitir inferências e, de acordo com os dados 

coletados, ajudar no direcionamento de pesquisas futuras. Pois, de acordo com Yin, (1994): 

"case studies, like experiments, are generalizable to the theoretical 

propositions and not to populations or universes. In this sense, the case 

study, like the experiment, does not represem a "sample ", and the 

investigator's goal is to expand and generalize theories (analytic 

generalization) and not to enumerate frequencies (statistical 

generalization) " (fin, 1994:10/. 

Neste ponto, cabem algumas considerações quanto ao fato de se ter optado por uma 

pesquisa descritiva como forma de analisar o fenômeno da transformação tecnológica e sua 

relação com as estratégias cOInI'ctitivas. 

1\ primeira consideração é perceber que é necessário entender a diferença entre 

descrição e determinação de causa e efeito. Esta diferença pode ser percebida na figura abaixo 

apresentada por Bonoma (1985: 199-208). Ela indica que os diferentes tipos de pesquisa 

existentes podem ser situados ao longo de um continuum de possibilidades. 

1 [ ... ] lida com situaçõcs tccnicamente distintas nas quais há muito mais variáveis de interesse do que as 
apontadas pelos dados, e dessa forma o resultado depende de múltiplas fontes de evidência que convergem de 
forma triangular e cujos resultados se beneficiam de proposições teóricas anteriores para conduzir a coleta de 
dados e a análise. (tradução livre do autor) 
2 [ ... ] estudos de caso, enquanto experiências, generalizam proposições teóricas, mas não[conclusõcs] para 
populaçõcs ou universos. Desta forma. o estudo de caso. como experimento, não representa amostra e tem como 
o objetivo do pesquisador expandir a teoria (generalização analítica), e não enumerar freqüências (generalização 
estatística). (tradução livre do autor) 
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Tabela 25: Continuum de possibilidades de resultados de pesquisas 

Descrição Comparação Estabe lecimento 

de associações 

Ç: => 

Classificação Mensuração/estimação Detenninação de 

causa e efeito 

A segunda consideração é que as relações entre transformações tecnológicas, 

competitividade e alianças corporativas são complexas e multifacetadas. Como pesquisa 

descritiva, não é pretensão deste estudo apresentar ou desenvolver um modelo teórico que 

fundamente o estabelecimento de relações causais. 

Pelo contrário. Tendo como base os modelos de análise de competitividade de 

Chamberlain, Schumpeter e Porter (Barney, 1996); o modelo de cadeia de valor e vantagem 

competitiva de Porter(1992); o modelo de arquitetura estratégica de Hamel e Prahalad e a 

taxllnomia de alianças estratégicas de Yoshino e Rangan (1996) esta pesquisa visa apenas 

descrever e identificar as associações referentes ao fenômeno em estudo. 

Ainda segundo Bonoma (1985: 199:208), a busca por relações de causa-efeito torna-se 

importante e eficaz apenas quando o corpo teórico já se encontra suficientemente 

desenvolvido. Dessa forma, o presente estudo atenderá, na medida do possível, às etapas de 

descrição até classificação, juntando-se a outros conceitualmente semelhantes (vide, por 

exemplo, Martins Filho, 1996; Carneiro, 1997) para a construção de uma teoria mais 

adequada para posterior implementação da etapa de relação causa-efeito. 

Em vista do exposto, o estudo multi-caso revela-se uma ferramenta adequada, dado que 

o objetivo principal desta pesquisa não é quantificar, mas sim descrever um fenômeno e 

contribuir para a futura extensão ou adaptação dos modelos utilizados. Desta forma o presente 

estudo servirá como mais um tijolo no muro de construção intelectual. 

Por fim, cabe ressaltar que, especialmente nos casos em que o fenômeno sob estudo 

(transformações tecnológicas e estratégias competitivas) não é imediatamente separável de 
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seu contexto (globalização), o trabalho baseou-se em diversas fontes de evidência 

(yin,1994:34). O uso de múltiplas fontes (entrevistas, documentos, sites, etc.) foi um meio de 

obtenção de linhas convergentes de evidência para o fenômeno observado (Yin, 1998:232-

233). 

3.3.Roteiro de pesquisa 

O roteiro de pesquisa serviu de mapa para a seqüência de passos na abordagem do 

problema da pesquisa. O roteiro inicialmente utilizado é o apresentado abaixo: 

a) Revisão de literatura sistematizada; 

b) pesquisa documental; 

c) preparação do roteiro e realização de entrevistas semi-estruturadas; 

d) tratamento dos dados; 

c) definição da não necessidade da utilização de ferramentas de análise 

quantitativa; 

f) redação da tese; 

g) identificação das novas perguntas que surgiram durante a pesquisa e não 

respondidas pelo estudo; 

h) propostas de possíveis continuações da pesquisa. 

3.4.0bjcto do Estudo 

A escolha das empresas que compõem objeto de estudo foi condicionada por três 

critérios fundamentais: 

a) a conveniência do acesso às organizações; 

b) a relevância da possível contribuição para o resultado da pesquisa; 

c) a adequação aos parâmetros de escolha. 

O número de empresas participantes do estudo foi definido pela conveniência, em 

termos possibilidade de acesso, deslocamentos, volume de dados para tratamento e tempo 

necessário para análise. Por este critério, quatro foi considerado o número adequado para 

trabalhar. 

174 



Metodologia 

Para avaliar a relevância da contribuição foi considerada a importância relativa das 

organizações nos setores aos quais elas pertencem. Elas deveriam ser líderes em faturamento 

ou notoriamente reconhecidas como ícones de liderança setorial. 

Tabela 26: Classificação dos setores industriais pelo ECIB/MCT 

Setores com capacidade competitiva I 
Complexo agro-industrial óleo de soja; café; suco de laranja 

Complexo químico petróleo; petroquímica 

Complexo metalmecânico minério de ferro; siderurgia; alumínio I 

Complexo celulose e papel celulose; papel 
1 
I 
I 

I 

I 

Setores com deficiências competitivas I 
! 
I 

Complexo agro-industrial abate; laticínios I 
I 

Complexo químico I F crtilizantes 1 

i 
Complexo metalmecânico Automobilística; autopeças i 

! 
Complexo eletrônico bens eletrônicos de consumo 

Complexo têxtil têxtil; vestuário; calçados de couro I 
I 
j 

Complexo materiais de construção cimento; cerâmicas de revestimento;l 

plásticos para construção civil I 
Complexo papel e celulose Gráfica I 
Extra-complexo móveis de madeira 

1 

Setores difusores de progresso técnico 
I 
1 
I 
I 

Complexo eletrônico informática; telecomunicações; automação! 
I 

industrial; software 
I 

I 
Complexo metalmecânico máquinas-ferramenta; equipamentos par~ 

energia elétrica; máquinas agrícolas, 
I 
I 
I 

Complexo químico Biotecnologia, I 
Fonte: Adaptado de Ferraz e Coutinho. 1994:257. 

A adequação efetivamente determinou que fossem empresas de quatro setores 

diferentes, controladas por capital nacional; reconhecidas exportadoras ou difusoras de 

inovações tecnológicas; reconhecidas como tendo produtos ou processos com alta tecnologia 

agregada. Estas considerações derivadas dos critérios escolhidos pautaram a escolha das 

empresas que participaram deste estudo multi-caso. O ponto de partida para a escolha foi a 

tabela 26, reproduzida do estudo ECIB( 1994), patrocinado pelo Ministério de Ciência e 

Tecnologia. 
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A principal decisão de projeto, foi considerar que setores com capacidade competitiva e 

difusores de progresso técnico são os que mais poderiam contribuir como fontes de 

informações úteis para a tese. Também foi considerado que o complexo químico engloba não 

somente o setor de biotecnologia mas, de forma mais ampla o setor de farmacêutico. Também 

foram consideradas indústrias como a nuclear e a aeronáutica que desenvolvem atividades 

relevantes e que permeiam todos os setores difusores de progresso técnico. Dessa forma, 

empresas destes complexos poderiam fazer parte do grupo de empresas consideradas para 

escolha3. 

As empresas do setor com capacidade competitiva são as principais responsáveis pela 

geração de divisas na economia brasileira; por seu turno as empresas do setor difusor de 

progresso técnico são diretamente vinculadas à incorporação de inovações tecnológicas na 

indústria em geral. Foram então, de acordo com o segundo critério, escolhidas empresas de 

duas indústrias de cada setor (com capacidade competitiva e difusor de progresso técnico): 

urna empresa do setor de celulose; uma do setor de siderurgia; uma do setor de farmacêuticos 

e uma do setor nuclear (radiofármacos e processos químicos). Finalmente, o critério 

conveniência conduziu às empresas selecionadas para a presente pesquisa conforme a tabela 

27. 

Em cada uma das empresas, tomou-se o cuidado de identificar uma pessoa de contato 

com a qual fosse possível manter um acompanhamento desde o inicio do processo de 

relacionamento com a empresa (solicitação de informações e de material sobre a empresa) ate 

o seu final (realização da entrevista). 

Esta pessoa deveria possuir suficiente conhecimento sobre a empresa, de forma a prestar 

os esclarecimentos necessários e dirimir as principais dúvidas. Além disso deveria possuir 

trânsito junto ao alto escalão da empresa, de forma a garantir a viabilidade da entrevista. Em 

duas das empresas contatadas essa pessoa ocupava cargo de assessoria. Nas outras duas 

ocupava cargo de gerente. 

3 Lastres a Cassiolato (1995) consideram o setor fannacêutico como difusor de progresso técnico. O setor 
nuclear apesar de ser difusor de progresso técnico não foi considerado no ECIB/MCT. Entretanto por orientação 
do MCT as UP,s - Unidades de Pesquisa do ministério devem direcionar seus esforços para a difusão 
tecnológica por meio de programas como o TIB/ Tecnologia Industrial Básica e projetos submetidos aos Fundos 
Setoriais visando a difusão tecnológica na indústria brasileira. Por isso foi incluído o setor nuclear no estudo. 
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Tabela: 27: Empresas selecionadas para a pesquisa 

Setor Complexo Empresa 

Com capacidade competitiva Complexo metalmecânico Companhia Siderúrgica Nacional, 

jcSN 

Com capacidade competitiva Complexo celulose e papel Aracruz Celulose S. A . 

Difusor de progresso técnico Complexo farmacêutico Fundação Oswaldo Cruz- Far 

Manguinhos 

~ Difusor de progresso técnico Complexo nuclear Instituto de Engenharia Nuclear -

I IEN 

Após contato telefõnico inicial, foi enviada uma carta solicitando autorização para a 

entrevista, contendo esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e uma minuta do roteiro a 

ser seguido. Finalmente, dado que as duas empresas dos setores com capacidade competitiva 

são fortemente integradas, a unidade de análise foi a corporação. No caso das duas empresas 

dos setores difusores de progresso técnico a delimitação foi diferente. 

o IEN é uma unidade administrativa da CNEN - Comissão Nacional de Energia 

Nuclear. A CNEN possui institutos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, e 

Rio de Janeiro, além de distritos em diversos outros estados da Federação. Por conveniência e 

facilidade de acesso escolheu-se o IEN no Rio de Janeiro. 

Fato semelhante ocorre com a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, com unidades em 

diversos estados e atividades múltiplas. Também por conveniência optou-se por trabalhar com 

a Far-Manguinhos, unidade de produção de fármacos da FIOCRUZ no Rio de Janeiro. 

3.5. Seleção dos sujeitos 

Inicialmente procurou-se alcançar, como sujeitos da pesquIsa, os responsáveis pela 

empresa, pela estratégia tecnológica, pela gestão de capital intelectual ou gestores de órgãos 

públicos associados com as organizações objeto do estudo. Esta escolha é referendada por 

diversos autores que justificam a escolha do CEO (ou outro membro da hierarquia superior da 
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empresa) como fonte de informações, uma vez que a consciência estratégica parece estar 

positivamente correlacionada com o nível hierárquico (Hambrick, 1981 :263-279; Conant et 

alU., 1990:365-383; Zajac & Shortel, 1989:413-430; Kotha & Vadlamini, 1995:75-83). No 

caso das empresas escolhidas os sujeitos foram os seguintes: 

Tabela: 28: Sujeitos escolhidos como fontes de infonnações 

Complexo Empresa Sujeito 

Complexo metalmecânico CSN - Companhia Siderúrgica Nacional Gerente Geral de Planejamento I 
Estratégico I 

Complexo celulose e papel Aracruz Celulose S. A . Gerente de planejamento 

I estratégico e Gerente de 

Tecnologia Florestal 

Complexo químico Fiocruz - Far-Manguinhos Gerente de projetos; consultor 

Complexo nuclear IEN - Instituto de Engenharia Nuclear Superintendente 

3.6. Coleta e tratamento dos dados 

Os dados foram coletados por meio de: 

a) pesquisa documental no Ministério de Ciência e Tecnologia, nos sites do 

Banco Mundial e das empresas, Relatórios de Gestão das empresas e material 

de apresentações disponibilizado para investidores, 

b) pesquisa de campo: entrevistas em profundidade com questionários semi

estruturados. 

A revisão bibliográfica permitiu identificar três modelos básicos de análise de 

competitividade (Barney, 1986), bem como suas aplicações à gestão empresarial e a análise 

da competitividade da indústria brasileira (Lastres a Cassiolato, 1995; Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer, 1997; & Kupfer e Hasenclever, 2002). Permitiu também, encontrar a associação 

entre competição e aprendizado, por meio dos conceitos de competência essencial e produto 

essencial e como essa combinação produz vantagens competitivas sustentáveis (Hamel e 

Prahalad, 1995). 
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Também foi possível entender como a transformação tecnológica toma-se fundamental 

nas mudanças estruturais das indústrias, através de ligações com as estratégias genéricas 

dentro da cadeia de valores das empresas (Porte r, 1989). 

i\. contraposição das idéias de Matos Martins (2001) e Femé (1995) permitiu 

contextualizar o papel da ciência e da inovação tecnológica em um mundo globalizado de 

fonna interdependente e assimétrica, ou como uma aldeia global Grafo-Gravitacional. 

Tabela 29: Tópicos para levantamento de dados 

Tópicos para levantamento de dados 

_.--- .... ---+ _._--- -- . -_._- . __ ..... __ ... _.. - - .. _._.. _ ...... _ .. ----
a) estímulos para a criação de novos produtos na organização; 

b) processo de implantação de planejamento estratégico existente e suas fontes; 

c) processos de definição de novos produtos; 

d) fontes principal e alternativa para a tecnologia utilizada na organização; 

e) processo de escolha da fonte de tecnologia utilizada na organização; 

f) critérios para escolha de idéias que devem ser estimuladas para tomarem-se produtos ou processos 

inovadores; 

g) tipm de inovação desenvolvidas ou estimula las pela organização; 

h) estratégia mercadológica para lançamento de novos produtos ou inovações; 

i) existência ou não de estratégia tecnológica consciente; 

j) pontos de interação entre estratégia tecnológica c administração estratégica; 

k) caracteristicas das organizações segundo fontes de tecnologias utilizadas na indústria em questão; 

I) variáveis de segmentação utilizadas pela organização na indústria na qual está inserida; 

m) competências tecnológicas essenciais percebidas pela organi7.ação; 

n) conhecimento e uso dos incentivos existentes para P&D. 

o) vantagens competitivas sustentáveis existentes na organização; 

p) estrutura industrial na qual a organização está inserida; 

q) identi ficação da cadeia de valores da organização; 

r) existência ou não de uma arquitetura estratégica na organização; e 

s) parcerias existentes ou desejadas. 

Outra contribuição importante da revisão bibliográfica foi permitir a identificação da 

existência de taxonomias de estratégias tecnológicas e de indicadores empresariais de 

inovação tecnológica resultantes das relações entre estratégia empresarial e inovação 

tecnológica (Teixeira, 1983; Freeman, 1974; 1990; i\.nsoff e McDonell, 1993 & lIasenclevcr 

e Ferreira, 2002). 
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Tabela 30: Atendimento aos objetivos da pesquisa 

Objetivos Tópicos 

intermediários (tabela 28) 

Oqueé 

transformação 

tecnológica 

Como a ITé 

utilizada para a 

construção de 

uma estratégia 

competitiva 

Quais sioas 

diferentes fontes 

de tecnologias 

P; O; 

L; H; 

C; 

-

Q;J 

B; 

G; 

>.~- ~ 

I' , -

M;N;K;D; 

A-, 

R; 

E' , 

S; 

Revisão Variáveis intervenientes Questionário 

bibliográfica (questões) 

Competitividade 

(Lastres e 

Cassiolato, 1995) 

C8deia de valor 

(Porter, 1992) 

Transfonnações 

tecnológicas 

---(Porter, 1992) 

Competências 

essenciais 

(Hamel e Prahalad. 

1995) 

Arquitetura 

Estratégica (Hamel 

e Prabalad, 1995) 

Alianças 

estratégicas 

(Yoshino e 

Rangan, ) 996) 

Fornecedores e Clientes 2.6 a 2.9 

Mercado 2.2 até 2.4; 

Portfólio de produtos 2.1; 

2.5; 3.3 

Gestão 2.10 a 3.2; 3.4, 

Qualid3de 3.5; 3.6 

Inovação de produto 4.3 e 4.4; 4.6 até 

Inovação de processo 4.5; 

-- -Inovação de ge8tlõ-- - 4.13 até 4.15 

Aquisição de tecnologia 6.13 até 6.16 

-. . ... , "... ... - . -.. _~.-. 
Gestão de conhecimento 5.1 até 5.3 

Inteligência tecnológica 5.4 e 5.5 

Technologicallandscaping 4.10 até 4.12 

Portfólio de tecnologias 

Prospecção tecnológica 

Acordos contratuais 

Acordos acionários 

4.1 e 4.2 

5.7 até 5.9 

6.1 até 6.10 

6.11 e6.12 

Por sua vez, as entrevistas, orientadas pela revisão bibliográfica e documental, foram 

conduzidas para obtenção de informações referentes aos seguintes tópicos: 
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Os dados coletados tiveram o propósito de atender aos objetivos intermediários da 

pesquisa: a) identificação do que vem a ser transformação tecnológica; b) descobrir como a 

transformação tecnológica é utilizada pelas organizações para a construção de uma estratégia 

competitiva eficiente e c) identificar as diferentes fontes das tecnologias que dão origem às 

transformações tecnológicas na organização. A tabela 30 resume a lógica utilizada para 

obtenção dos dados para que os objetivos intermediários fossem atingidos. 

3.7. Preparação do roteiro da entrevista 

No anexo é apresentado o roteiro da entrevista semi-estruturada. As perguntas e o 

formato do roteiro foram pré-testados junto a quatro especialistas em administração: duas 

colegas do doutorado, participantes da oficina de artesanato intelectual; e duas professoras da 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, uma das quais a 

professora orientadora desta Tese. Este pré-teste visou homogeneizar a formulação das 

perguntas; retirar perguntas que não agregavam informação; evitar que alguma variável 

interveniente não tivesse uma pergunta associada; agrupar as perguntas do roteiro em blocos 

homogêneos, desta forma a seqüência de perguntas do roteiro não corresponde à ordem da 

tabela apresentada acima; e medir o tempo de duração da entrevista, ajustando o roteiro para 

não desestimular os entrevistados. 

3.8. Limitações do método. 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta as seguintes limitações quanto à 

coleta e ao tratamento dos dados: 

a) Fonte única de dados: 

De acordo com Yin (1994:34), a qualidade de uma evidência está associada à utilização 

de diversas fontes com informações que convergem para ela. Nesta pesquisa o ideal seria a 

aplicação de questionários a um grande numero de respondentes ou a entrevista de diversas 

pessoas em posição de liderança nas empresas. Isto reduziria o viés das respostas. Entretanto 

foi impossível que as empresas dispusessem de mais profissionais de primeiro escalão com 

disponibilidade de participar da pesquisa; 
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b) Adequação da combinação de modelos de sustentação da análise: 

Embora a combinação dos modelos de análise pareça, a priori, adequada, é possível que 

se verifique, eventualmente, que ela não se presta adequadamente para descrever e explicar a 

dinâmica das transformações tecnológicas e das vantagens competitivas em um contexto de 

globalização. Entretanto, de acordo com Carneiro (1997:113), isto faz parte do 

desenvolvimento da teoria da investigação; 

c) Acesso às informações: 

Em uma das empresas, que utilizava o Balanced Scorecard como ferramenta de gestão 

estratégica não foi possível, por razões de confidencialidade, ter acesso a alguns dados sobre a 

estratégia corporativa. 

d) Limitação quanto a generalização das conclusões: 

A escolha do modelo de pesquisa (estudo multi-caso, conforme Yin (1994), impôs que 

as conclusões fossem tratadas com parcimônia, por não serem passíveis de fácil 

generalização . 

e) Impedimento de construção de modelos generalizáveis: 

Esta pesquisa não objetivou à produção de modelos generalizáveis. 

f) Ausência de testes estatísticos: 

Como não foi dado tratamento estatístico aos dados (a amostra é muito pequena), as 

conclusões devem ser interpretadas e estendidas para outros setores ou empresas com cautela. 

Todavia, mesmo diante das limitações referenciadas, consideramos, que em função da 

natureza da questão e do contexto no qual as empresas estão que a metodologia utilizada era a 

mais apropriado para alcançar os objetivos finais da pesquisa. 

Este capítulo apresentou os detalhes da metodologia adotada no projeto. A pesquisa é 

do tipo dedutiva quanto à sua forma e exploratória a descritiva quanto aos seus fins. Utilizou 

o conceito de oficina de artesanato intelectual (Wright Mills, 1982:211-243). A coleta de 
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dados foi feita por meio de revisão bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas semi

estruturadas A natureza dos dados colctados indicou não ser conveniente haver tratamento 

estatístico. Por fim foram apresentadas e discutidas as limitações do método empregado na 

condução do projeto. 
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Esquadrinhar e procurar tesouros escondidos ... 

I. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. 

2. Apliquei o meu coração a esquadrinhar, e a infomzar-me com sabedoria de 
tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos 

filhos dos homens, para nela os afligir! 

3. Entretanto o Reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num 
campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo, então em sua alegriafoi, 

vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 

Ec/esiastes I: I 2- I 3 
Mateus I3: 44 
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4. Análise dos dados 

Neste capítulo é feita a análise dos dados documentais obtidos nas empresas objeto do 

estudo. É também feita uma análise consolidada das informações e estratégicas dos quatro 

complexos objetos da pesquisa. 

4.1. Respostas das organizações. 

Das quatro empresas selecionadas, a Aracruz Celulose S. A ., além de autorizar a 

entrevista, forneceu material de divulgação, seu relatório anual de 2000 e informações sobre 

sua estratégia empresarial para o ano de 2001. O IEN - Instituto de Engenharia Nuclear 

disponibilizou os Relatórios de Gestão dos anos de 1999, 2000 e 2001. A CSN - Companhia 

Siderúrgica Nacional e a Fundação Oswaldo Cruz disponibilizaram apenas o material 

disponível nos sites das empresas na Internet. 

4.2. Características, descrição e análise da competitividade do 

complexo de celulose e papel: celulose1
• 

A celulose é o principal insumo na fubricação de papel e é obtida a partir de fibras de 

origem vegetal de diversas fontes alternativas, através de processos mecânicos e químicos, 

cuja escolha depende de restrições técnicas, econômicas, de disponibilidade de recursos 

naturais e de exigências em relação ao meio ambiente. 

Dependendo do processo e do tipo de fibra, obtém-se tipos específicos de celulose, que 

não são necessariamente substitutos entre si. Do ponto de vista do processo produtivo, as 

formas mais importantes de obtenção de celulose são os processos químicos, onde a madeira 

em cavacos é cozinhada em uma solução de produtos químicos - sulfato ou sulfito - , e os 

processos mecânicos, cuja base é a transformação do cavaco de madeira, através da força 

mecânica, numa pasta. 

Além disso, a produção pode ou não estar integrada à produção de papel, seja numa 

mesma planta industrial, seja na mesma empresa. Algumas empresas, entretanto, vendem 

tEsta seção está baseada na Nota Técnica Setorial do Complexo de celulose e papel: competitividade da 
indústria de celulose do ECIB/MCT - Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira do Ministério da 
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diretamente sua produção no mercado ou comercializam seus excedentes de celulose. Esta 

produção se caracteriza pelas economias de escala, pelo elevado nível de padronização e pela 

existência de um mercado internacional de tamanho significativo. 

Este mercado, caracterizado pela comercialização em escala mundial de celulose, é 

conhecido como market pu/p. Dele participam, sobretudo, os países desenvolvidos - EUA, 

Canadá, Suécia, Finlândia - e alguns países em desenvolvimento, como Brasil, Portugal, 

Espanha, África do Sul e Chile. 

A produção mundial de celulose é, contudo, muito superior ao transacionado no market 

pu/p. Em 1990, ela ultrapassou 160 milhões de toneladas, enquanto no market pulp foram 

produzidas, no mesmo ano, cerca de 34 milhões de toneladas de celulose de vários tipos. Isto 

ocorre porque a celulose possui dois diferentes destinos: o consumo próprio das empresas 

verticalizadas e a comercialização no mercado. 

A maior parte da celulose produzida mundialmente é consumida pelas próprias 

empresas, na produção integrada de papel. A principal conseqüência é que as estratégias 

específicas neste segmento de mercado estão, na maioria dos casos, subordinadas às 

e~tratégiaf' mais gerais das empre;as. Cerca de trinta e cinco países produzem celulose di: 

mercado, porém os principais produtores mundiais - Escandinávia, América do Norte e 

Península Ibérica - respondem por cerca de 90% do total. As estruturas de oferta e demanda 

são concentradas em poucos países. Do ponto de vista da demanda, chama-se a atenção para a 

participação de três áreas: CEE, Canadá, Estados Unidos e alguns países asiáticos. Quanto à 

produção destacam-se a América do Norte, a Escandinávia, a Península Ibérica e outros 

produtores isolados, como a África do sul e a América Latina (Brasil e Chile). 

A proximidade dos principais mercados consumidores (Europa, América do norte e 

Japão) confere às empresas que operam nestes países vantagens competitivas, tais como: 

custos de comercialização e distribuição menores, integração com redes de distribuição e 

maior possibilidade de interação com o mercado final (o que permite a adoção de estratégias 

do tipo full consumer satisfaction). Outras vantagens competitivas estão associadas a 

melhores condições de infra-estrutura física e científico-tecnológica, maior interação com 

fabricantes de equipamentos e possibilidade de se favorecer de políticas protecionistas que 

venham a ser adotadas. 

Ciência e Tc.cnologia, disponível no sitc http//www.mct.gov.br/fincp/padct. Sitc acessado em 02/1212002. 
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Nos EUA e Canadá, as empresas, em geral, são produtoras integradas de celulose e 

papel, sendo a produção de celulose de mercado uma diversificação da linha de produtos, que 

se soma à produção de papel e de materiais de construção. Algumas destas empresas, mesmo 

assim, devido ao seu porte e alto grau de internacionalização, abastecem plantas em outros 

países com celulose, justificando sua presença no mercado. 

Em outros casos, a produção de celulose de mercado parece ser parte da estratégia de 

expansão da produção de papel, pois garante a ràpida e segura disponibilidade de matéria

prima necessária àquela expansão. Na indústria canadense, em particular na região da British 

Columbia, devido à disponibilidade de recursos florestais, hídricos e de infra-estrutura fisica, 

ocorreram investimentos significativos de empresas americanas e algumas européias na 

década de 60. Grandes plantas de celulose não-integradas foram construídas neste período, 

levando o país a dispor de um volume muito grande de excedentes comercializáveis. 

No caso dos países escandinavos, o mercado externo tem um papel predominantemente 

nas estratégias e no desempenho das empresas. Dado o mercado interno limitado e a 

proximidade dos maiores mercados, as exportações representam uma parcela significativa da 

produção. 

Na década de oitenta, a indústria escandinava passou a sofrer crescente competição no 

mercado europeu. Todos os demais produtores apresentavam custos de produção mais baixos. 

A perda de competitividade levou a uma reação, cuja principal estratégia foi a verticalização 

em direção à produção de papel, através da integração das plantas existentes. Também 

tiveram início vigorosos processos de reestruturação patrimonial, via aquisição e fusão de 

empresas e/ou criação dejoint-ventures. Concomitantemente, estabeleceu negócios nos países 

emergentes no cenário internacional, tais como Brasil, Chile e Portugal. No início dos anos 

noventa, o resultado deste processo eram empresas bem maiores, com grande potencial 

financeiro e mais internacionalizadas. 

No caso dos demais produtores (Portugal, Espanha, África do Sul, Chile e Brasil), pode

se listar as principais características destes "novos" produtores de celulose de mercado: (a) a 

exploração de florestas integralmente plantadas com espécimes de alto crescimento (pinus, 

eucalipto e outros), ao contrário dos ·'tradicionais" produtores que utilizam florestas nativas 

de coníferas; (b) a produção está concentrada em poucas empresas, em geral com plantas 

atualizadas tecnologicamente c com escalas de produção adequadas, o que implica custos de 
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produção competitivos e relativamente similares entre elas, incluindo as do Brasil; (c) não 

existe um único modelo do ponto de vista patrimonial e, muito menos, das estratégias destas 

empresas. Há desde empresas estatais (Portugal) a joint-ventures (Chile). Há estratégias de 

produção local, aproveitando os recursos florestais disponíveis, de integração no mercado 

consumidor e integração no mercado produtor. 

Em resumo, as estratégias específicas neste segmento do mercado podem ser 

categorizadas em dois grandes blocos: 

a) Produtivas, que dizem respeito à base florestal e ao processo de fabricação de 

celulose, onde se destacam a preocupação permanente coma melhoria da 

produtividade das florestas e a redução do tempo de maturação das árvores; o 

melhoramento genético das espécies, as ampliações e aquisições de florestas, 

investimentos em outros países; e preocupação com o meio ambiente. Em relação 

a melhoria do processo destaca-se o desenvolvimento de novos produtos e 

diferenciação de produtos e o aumento da eficiência produtiva (redução de custos, 

garantia de qualidade, plantas eficientes). 

b) De mercados, que estãc, relacio:ladas à integração com 1 produção de papel e à 

diversificação rumo aos diversos segmentos de papel; a integração rumo à 

distribuição de produtos finais - redes de comercialização; a integração e/ou 

ampliação mediante fusões e aquisições de empresas; a orientação dos negócios 

para mercados específicos - foco em segmentos com maior valor adicionado e/ou 

retorno mais rápido; e melhoria do relacionamento com clientes. 

Contudo, a integração vertical explicita um dilema entre as vantagens associadas ao 

conhecimento dos mercados e clientes de celulose versus os obstáculos de penetração nos 

mercados de papel. Alguns destes obstáculos são: maior custo de transporte do papel em 

relação à celulose, custos de manutenção de estoques no exterior mais elevados, necessidade 

de custos adicionais de comercialização e a presença de empresas consolidadas nestes 

mercados. 

Alternativamente, uma estratégia de permanência a longo prazo na produção de celulose 

pode ser uma combinação de diferenciação de produtos, buscando desenvolver pastas de 

celulose com características específicas (brancura., resistência., maciez, pureza., etc.), com o 
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fortalecimento da vantagem comparativa na área florestal, em especial quanto à qualidade da 

matéria-prima. 

4.2.1. Principais tendências internacionais de competitividade2
• 

Diante do que foi descrito até este ponto, é possível construir um quadro de referência 

dos principais mtores competitivos na indústria da celulose. Pode-se destacar: 

a. Ganhos associados à redução dos custos fixos, à recuperação de reagentes 

químicos e à eficiência energética do processo. Isto significa que novos 

investimentos ampliarão, de forma acentuada e descontínua, a oferta de celulose. 

Da mesma forma, aumenta o volume de investimentos requeridos para a execução 

de novos projetos. A principal conseqüência desta tendência é o maior risco de 

ocorrência de excessos de capacidade no mercado de celulose. Caso não haja 

algum tipo de coordenação entre os produtores, até mesmo a nível internacional, 

os riscos de sobrecapacidade, isto é de excesso de oferta, serão crescentes. Outras 

duas conseqüências importantes associadas a esta tendência são: 

a.l. aumento da amplitude das flutuações nos preços internacionais e uma 

recuperação cíclica mais lenta - correlacionada com a capacidade de 

acomodação do excesso de oferta no mercado e com a menor capitalização 

das empresas nos momentos de alta - que poderá conduzir a crises mais 

longas e duras para a indústria; 

a.2. aumento da concentração do mercado, visando garantir a colocação da 

celulose e ampliar o poder de mercado das empresas. 

b. A concorrência, cada vez mais globalizada, exigindo instrumentos de controle 

sofisticados e rigoroso monitoramento do mercado internacional. Já não será 

suficiente um diferencial de custos de produção ou a integração com uma base 

florestal eficiente. A engenharia financeira dos projetos, dados elevados custos de 

2Esta seção está baseada na Nota Técnica Setorial do Complexo de celulose e papel: competirividade da 
indústria de celulose do ECIB/MCT - Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, disponível no site http//www.mct.gov.br/tinep/padct. Site acessado em 02/12/2002. 
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capital, as tecnologias de processo e produto, as formas de comercialização, entre 

outros, passam a ser variáveis críticas do processo competitivo. 

Quanto aos fatores tecnológicos é preciso sublinhar que o setor apresentou até o final da 

década de oitenta uma baixa intensidade na relação gastos em P&D/faturament03
. Este fato 

decorre do baixo dinamismo tecnológico dos produtos e processos, associado à maturidade 

dos mercados e ao ciclo de vida dos produtos. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento da tecnologia na indústria de celulose em tennos 

de exploração de florestas e do processo produtivo representou uma resposta às pressões 

vinculadas ao aumento da proteção do meio ambiente, proveniente dos consumidores e da 

sociedade civil em geral. Estas pressões têm se cristalizado na legislação dos países, em 

particular dos europeus e nos EUA, em especificações técnicas mais rigorosas de produtos e 

processos e criação de barreiras não-tarifárias. 

Uma tendência crescente é a proibição de que produtos fabricados com base em 

processos e matérias-primas agressivos ao meio ambiente sejam comercializados em alguns 

mercados4
• Neste contexto, a indústria de celulose tem procurado reverter os obstáculos em 

duas frentes: a primeira é tentar modificar sua imagem de "dest:uidora de florestas", 

substituindo-a pela idéia de uma indústria '1>lantadora de árvores", que contribui para a 

preservação das florestas nativas, da fauna e flora; a segunda é relacionada com a poluição 

industrial, que tem levado ao desenvolvimento de novas tecnologias de processo (clean 

technologies) e a investimentos em controle ambiental (tratamento de efluentes)5. De uma 

fonna geral, é possível concluir que a principal tendência da indústria de celulose será a 

redução radical do nível de emissão de e fluentes, através da reutilização de todos os 

subprodutos do processo, resultando em um sistema fechado, sem efluentes (poluição zero). 

3Entre os principais países da OECD, considerando os dez setores mais importantes em termos de gastos 
empresariais com P&D, o complexo papel/gráfica só aparece em destaque em dois países: Canadá (2.5%) c 
Suécia (5%). Dados obtidos para empresas líderes do setor revelam que estas empresas gastam entre 1 e 2% de 
seu faturamento em P&D. 
4A principal preocupação neste caso é com a proposta da CEE de criação de um selo ecológico (eco-Iabelling) 
para papéis. A aprovação do selo baseado em critérios que beneficiam o uso de papéis recic1ados em detrimento 
de fibras virgens poderá se transformar em uma barreira não-tarifária às exportações brasileiras. 
5Nos últimos anos as pressões ambientalistas concentraram-se no processo de branqueamento da celulose. 
devido à formação de compostos organo-c1orados - substâncias cancerígenas - no processo produtivo. Estas 
pressões levaram várias empresas a modificar o processo produtivo, substituindo o cloro gasoso por outros 
reagentes. tais como dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio e ozónio. A celulose produzida pelos processos 
que utilizam estes reagentes químicos é conhecida como celulose ECT (elementar chlorine free) e TCF (total 
chlorine free). 
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É exemplar, também, a legislação atual de países como a Alemanha, a Áustria, e a 

Suíça, onde a tecnologia tradicional de uma planta química de celulose - processo kraft - não 

é mais aceita na construção de uma nova fábrica. Com isso, abre-se um grande espaço para o 

desenvolvimento de '"tecnologias limpas". Neste contexto, a avaliação das estratégias 

competitivas de sucesso permite sugerir algumas alternativas para a indústria brasileira. Entre 

elas pode-se citar: 

a) a integração floresta/celulose/papel visando a redução de custos e garantia da 

utilização da celulose (empresas escandinavas); 

b) os investimentos em controle da poluição ambiental e esforços de marketing na 

imagem da empresa - ecomarketing; 

c) investimento direto em regiões com potencial florestal no médio e longo prazos; 

d) a proximidade dos mercados consumidores - através de aquisições, fusões e 

compras de participações em empresas locais (dos países consumidores - Europa 

Ocidental e EUA) - como as realizadas por empresas americanas e escandinavas; 

e) controle dos canais de distribuição de produtos, aumentando a proximidade com 

os clientes, sobretudo através de assistência técnica e diferenciação de produtos 

(tai/or made). 

4.2.2. Diagnóstico da competitividade da indústria brasileira6
• 

a) Caracterização e Histórico da Industria Brasileira 

A fabricação de celulose no Brasil é bem mais recente do que a de papel. Somente a 

partir da década de cinqüenta pode-se falar de uma indústria de celulose instalada no país. Até 

então, praticamente todo o consumo do produto pela indústria de papel era suprido por 

importações e pequenas quantidades produzidas internamente, uma vez que sua importação 

era isenta de impostos e havia disponibilidade de produtos de qualidade7
• Apenas nos 

períodos das guerras mundiais houve dificuldades de acesso às importações. 

6Esta seção está baseada na Nota Técnica Setorial do Complexo de celulose e papel: competitividade da 
indústria de celulose do ECIB/MCT - Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. disponível no site http//www.mct.gov.br/lincp/padct. 
7A única exceção era a fábrica da Klabin, instalada nos anos 40, que produzia pasta mecânica e química para a 
produção integrada de papel imprensa. no Paraná. 
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Além disso, o surgimento de fábricas de celulose no Brasil enfrentava diversos 

obstáculos, tais como a ausência de fonte de fibras adequada, pois as espécies vegetais 

utilizadas na produção de celulose nos EUA e na Europa não eram nativas no Brasil; a 

necessidades de um volume de capital muito superior ao exigido para montar uma indústria de 

papel; a falta de capacitação técnica e gerencial e o domínio dos procedimentos de engenharia 

de processos; e, por último, a própria falta de uma proteção tarifária adequada. 

Entretanto, ao longo das décadas subsequentes, as condições para a internalização da 

produção de celulose foram se consolidando. De um lado, a identificação do potencial 

florestal da região sul do país e o início de políticas públicas, ainda que limitadas a projetos 

específicos, permitiu a realização de empreendimentos pioneiros, como o caso exemplar da 

Klabin do Paraná. De outro, foram se desenvolvendo pesquisas, não formalizadas, com fontes 

alternativas de matérias-primas, como bagaço-de-cana e eucalipto, e se apropriando do 

conhecimento de engenharia na fabricação de celulose, através do próprio aprendizado nas 

fábricas de papel e em outras indústrias. A partir do Plano de Metas, no contexto de um forte 

apoio do Estado ao setor, as questões centrais para o desenvolvimento desta indústria 

começaram a ser equacionadas: o aumento das economias de escala, o controle do suprimento 

de matéria prima e a viabilização financeira de projetos. 

Na década de 70, a produção da celulose ganhou impulso a partir da montagem de um 

novo quadro institucional de apoio do Estado, o qual reforçou soluções surgidas no seu 

próprio desenvolvimento, como a utilização do eucalipto em larga escala. A empresas 

passaram a receber diversos tipos de subsídios, tais como os incentivos fiscais à formação de 

florestas e à importação de equipamentos, empréstimos oficiais a juros subsidiados e o apoio 

do Estado à pesquisa científica e tecnológica aplicada. 

As transformações no setor, no período, são intensas. Surgem novos projetos de grandes 

plantas industriais voltadas exclusivamente para a produção de celulose, em particular, 

visando exportar sua produção8
. Neste segmento, até o início dos anos oitenta, surgIram 

quatro empresas: a Riocell (antiga Borregard), a Aracruz, a Cenibra e a Monte Dourado 

(antiga Jari)9. Entre as principais características comuns destes projetos, pode-se apontar: 

8Este segmento, como foi dito, é considerado como "celulose de mercado". 
9Uma outra empresa. com característica bem distinta, criada neste período foi a Companhia de Celulose da 
Bahia (CCB), que foi concebida para produzir celulose a partir do sisal, mas o projeto não foi bem sucedido. 

191 



Análise dos dados 

B) as escalas de produção era bem mais elevadas do que a das plantas de celulose já 

instaladas no país; 

b) os projetos eram dissociados das estratégias de expansão dos produtores 

integrados de celulose e papel; 

c) todos os projetos receberam forte apoio do Estado, sobretudo do BNDES, em 

termos de financiamento e/ou aporte de capital, em alguns casos até mesmo como 

controlador. 

o desenvolvimento desta indústria, ao longo da década de 70, apresentou uma trajetória 

de convergência para um "modelo" de empreendimento que define parâmetros de implantação 

e funcionamento para as diversas empresas em operação e que desejassem operar neste 

segmento. Este "modelo" denominado "Padrão Eucalipto", define alguns critérios básicos 

para os investimentos na implantação de novos projetos e para a operação corrente 

(estratégias comerciais e tecnológicas) no segmento de celulose de mercado. De forma muito 

resumida, as principais características deste padrão são: 

a.l. utilização do eucalipto como matéria-prima básica na produção de celulose, o 

que implicou especialização em um tipo específico de produto: a celulose de 

fibr a curta; 

a.2. escala mínima de produção elevada, em tomo de 1.000 tldia, com padrões 

internacionais de consumo de energia e poluição (emissão de efluentes); 

a.3. necessidade de financiamento de longo prazo, a custos compatíveis com o 

retorno dos investimentos; 

a.4. política de comercialização voltada para exportações, muitas vezes operando 

com tradings próprias e possuindo no país terminais portuários 

especial izados. 

a.5. projetos localizados em áreas de baixa ocupação populacional, com 

implicações muito importantes quanto aos aspectos infra-estruturais e 

políticos nestas regiões. A exceção foi a Borregard, primeira destas empresas 

a se implantar e que neste particular se diferenciou das demais. 
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b) Principais vantagens competitivas 

De uma forma geral, as principais vantagens competitivas e obstáculos das empresas 

brasileiras podem ser divididas em três grandes categorias: futores internos às empresas, 

futores estruturais e futores sistêmicos. 

Em relação aos futores internos, as empresas brasileiras dispõem de quadros 

profissionais qualificados nas altas e médias gerências comparáveis aos das empresas líderes. 

Os equipamentos são relativamente atualizados, no estado da arte. Entretanto, quando se trata 

do uso de técnicas organizacionais a utilização de modernas técnicas, tais como círculos de 

controle de qualidade, controle estatístico de processos, células de produção e just in time 

estava, na década de 90 em patamares menores do que os desejáveis. 

Em relação aos recursos humanos a indústria, embora conservadora quanto a garantias 

de emprego, apresenta tendência a flexibilização dos postos de trabalho. Suas relações com 

fornecedores são também tradicionais, com ênfase no relacionamento comercial (cadastros, 

assistência técnica e troca de informações), em detrimento de estratégias interativas 

(desenvolvimento conjunto de programas de P&D, cooperação para desenvolvimento de 

produtos e processos, etc.). Em relação aos dispêndios ';om P&D, as empresas brasileiras 

realizam dispêndios em tomo de 1 % do futuramento, o que é um nível semelhante aos padrões 

internacionais 10. 

Este quadro se contrapõe ao elevado grau de eficiência produtiva das empresas, 

revelado através da baixa taxa de retrabalho, de paradas imprevistas e de rejeitos de insumos. 

Em outros aspectos, tais como a capacitação tecnológica, o potencial financeiro e o grau de 

atualização dos equipamentos, a competitividade é relativa. Em pesquisa florestal, as 

empresas detêm sólidos conhecimentos e estão bem estruturadas para realizar pesquisas e 

desenvolver novos produtos e tecnologias. Na parte industrial, o desenvolvimento de 

processos e produtos é ainda muito pequeno e restrito. O potencial financeiro destas empresas 

pode ser avaliado pelas emissões de ações, através de ADR's, nos EUA. Operações deste tipo 

exigem elevado grau de maturidade empresarial e representam um passo importante na busca 

de novos investidores institucionais. 

tOEm termos absolutos. em dólares. representa cerca de um décimo do valor gasto pelas líderes internacionais 
do setor de papel e celulose. 
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Quanto ao grau de atualização dos equipamentos, a defasagem estava concentrada na 

área de branqueamento das plantas que utilizavam cloro gasoso. Pelo menos a Aracruz e a 

Bahia sul já resolveram este problema. Um posto forte da indústria é o elevado padrão de 

controle ambiental. Em relação aos padrões internacionais as empresas apresentam níveis 

mais baixos do que os recomendados em relação à descarga de efluentes líquidos, emissões de 

compostos de enxofre, emissões de partículas sólidas e de qualidade do ar. 

Quanto aos fatores estruturais, os principais fatores positivos são as escalas adequadas 

de produção com que as empresas brasileiras operam e a integração vertical com a floresta. 

Entretanto, é necessário ressaltar que as empresas brasileiras nacionais ainda são 

relativamente pequenas em relação às maiores empresas que operam no setor. Entre as 150 

maiores empresas do setor, apenas a Aracruz, das empresas analisadas, pertencia a este grupo, 

mesmo assim entre os últimos colocados do ranking. 

Isto se traduz numa restrição à geração de recursos próprios e uma menor capacidade de 

alavancar recursos de terceiros, em relação às mega-empresas características do setor. As 

empresas brasileiras têm sido capazes de superar esta dificuldade, como demonstram 

inclusive os investimentos efetivados recentemente. A principal desvantagem estrutural é a 

distância dos princij:ais mer[ados consumidores, afetando as condições de comercialização. 

No caso dos fatores sistêmicos, os principais fatores positivos são a utilização de 

sistemas de infra-estrutura física das próprias empresas, tais como terminais portuários, 

ferrovias, geração de energia, infra-estrutura urbana (hospitais, escolas, habitação). É preciso 

explicitar, contudo, que esta é uma vantagem apenas para os projetos que já estão 

implantados, em especial naqueles situados em áreas de baixa ocupação populacional, nos 

quais os investimentos já foram amortizados. 

No caso dos projetos em implantação ou planejados, esta infra-estrutura significará um 

investimento adicional significativo e, portanto uma desvantagem competitiva. Além disto, as 

questões as questões políticas e sociais por trás destes projetos são muito significativas em 

função do impacto econômico na região onde eles se implantam. 

Mesmo os financiamentos ficam condicionados a uma série de investimentos na área 

social, o que não ocorre em outras regiões/países produtores. As condições de infra-estrutura 

fisica em cada empresa também são muito diversas. Nos casos de J\racruz, Cenibra, e Bahia 
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Sul existe a possibilidade de se embarcar os produtos por tenninais portuários especializados 

e transportá-los através de ferrovias, o que tem um importante impacto de custos e de 

logística. 

É por isso que o fator localização nesta indústria é uma questão central. Os custos 

portuários da Portocel (Aracruz-Cenibra) estão entre os mais baixos do mundo, diferenciando

se das demais empresas exportadoras brasileiras. No caso da energia, a queima da casca do 

eucalipto para geração de energia constitui uma alternativa atraente, em tennos de custo e de 

aproveitamento de resíduos industriais, aproveitada pelas empresas. 

Outros fatores sistêmicos podem ser apontados como fortemente comprometedores da 

competitividade do setor. Um primeiro é a instabilidade macroeconômica, sobretudo as 

incertezas sobre a política cambial. O câmbio ajustado é um importante detenninante da 

rentabilidade das empresas e da competitividade em preço das empresas. Além disso, em 

conjunturas particulares, quando associado a taxas de juros reais elevadas, toma-se um fator 

preponderante na lucratividade e capitalização das empresas. 

Quanto as atuais condições de financiamento, as empresas estão em desvantagem em 

r·!lação aos seus competidores, uma vez que, na atual conjuntura, tanto os juros inte:naciona.s 

quanto o prêmio de risco para marcados emergentes as coloca em desvantagem. Some-se ao 

elevado custo de capital os impostos cobrados nos investimentos, que segundo avaliações de 

empresários chegariam a representar 30% do montante dos investimentos 11. 

c) Indicadores de competitividade 

1\ seguir são apontados os principais indicadores de competitividade necessários para o 

monitoramento da indústria de celulose no Brasil. Os principais indicadores são: 

c. t. Indicadores de desempenho 

c.1.I. 

c.l.2. 

c.1.3. 

c.I.4. 

evolução do faturamento líquido; 

evolução do faturamento por tonelada de produto; 

market-share no mercado interno e mundial; 

evolução da margem de lucro; 

11 Um estudo realizado pela Aracruz aponta para uma evolução da carga nominal bruta (alíquota incidente) sobre 
o preço de venda da celulose teria passado de 5~·'O. em 1987. para 28%. em 1991. 
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c.l.5. 

c.l.6. 

capacidade de endividamento da empresa; 

evo lução das exportações e importações; 

c.2. Indicadores de eficiência produtiva 

c.2.1. produtividade florestal (m3 lha/ano); 

c.2.2. eficiência energética; 

automação da planta industrial; 

consumo de reagentes químicos por tonelada de celulose; 

utilização de cloro no branqueamento; 

custo de produção; 

escala de produção; 

nível de perdas; 

recuperação de reagentes químicos; 

vazão de efluentes; 

c.2.3. 

c.2.4. 

c.2.5. 

c.2.6. 

c.2.7. 

c.2.8. 

c.2.9. 

c.2.1O. 

c.2.1l. adequação aos padrões internacionais de controle do meio 

ambiente; 

c.2.12. idade tecnológica da planta. 

c.3. Indicadores de capacitação 

c.3.l. atividades internas de P&D; 

c.3.2. tamanho da equipe 

c.3.3. 

c.3.4. 

c.3.5. 

c.3.6. 

c.3.7. 

c.3.8. 

c.3.9. 

composição da equipe 

despesas de investimento 

tipos de atividades desenvolvidas 

número de contratos e parcerias 

gastos com treinamento de pessoal; 

número de horas de treinamento por níveis hierárquicos; 

formas de gestão administrativa. 
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4.3.Características, descrição e análise da competitividade do complexo 

Metal-Mecânico: siderurgia 12. 

4.3.1. O processo siderúrgico 

o processo siderúrgico é dividido tradicionalmente em três partes: redução, refino e 

laminação. A primeira etapa consiste na transformação do minério de ferro em metal líquido. 

Existem três rotas tecnológicas alternativas para a redução: 

a) carvão mineral: requer altos-fornos, sinterização e co queria, produzindo 

ferro-gusa; 

b) carvão vegetal: requer altos-fornos, sendo que algumas empresas também 

utilizam sinterização, produzindo ferro-gusa; 

c) redução direta: unidade especial, a base de carvão não-coqueificável ou 

gás natural, produzindo ferro-esponja. 

Tanto no Brasil como na siderurgia mundial, o equipamento mais importante desta fase 

é o alto-forno. Os dados disponíveis referem-se aos altos-fornos a carvão mineral, uma vez 

que os altos-fornos a carvão vegetal são uma peculiaridade da siderurgia brasileira. A tabela 

abaixo apresenta o indicador Coke-Rate para as siderurgias brasileira e japonesa. Ele aufere o 

consumo marginal de coque (kg) necessário para a produção de uma tonelada de ferro-gusa. 

Como o coque é insumo para a fabricação de gusa, quanto menor a razão, maior é a 

produtividade do alto-forno 13. 

Percebe-se que os valores alcançados pela siderurgia brasileira se aproximam do obtido 

pela japonesa, sendo que no biênio 1987/1988 eles foram, inclusive melhores. Em linhas 

gerais, os índices de desempenho operacional dos altos-fornos brasileiros são bastante 

satisfatórios, assim como para quase todos os equipamentos da etapa de redução
l4

• 

12Esta seção está baseada na Nota Técnica Setorial do Complexo metal-mecânico: competitividade da indústria 
siderúrgica do ECIB/MCT - Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira do Ministério da Ciência c 
Tecnologia. disponível no sitc http//www.mct.gov.br/finep/padct. Sitc acessado cm 02/12/2002. 
l30utra forma de avaliar o alto-forno é através do consumo específico de energia primária dispendida 
(Mcal/tonelada de gusa), c a chamada "produtividadc"(tonelada diária de produção/volume do fomo cm mctros 
cúbicos). Uma referência para o alto-fomo também é a seu portc, mensurado pelo volume interno (metros 
cúbicos) c o número de ventaneiras. 
14A exceção são as instalaçõcs de redução direta. muito antigas, com alto consumo energético. além do país 
estar dem processo contínuo, com forno de cuba a gás natural (como a tecnologia Midrex. a mais difundida no 
mundo atualmente. e Hyl Ill). A unidade da Piratini (dc 55 mil toneladas / ano) foi desativada inclusive antes de 
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Tabela 3 J: Evolução do Coke-Rate Brasil / Japão J 980/89 

Kg. de coque/tonelada de ferro-gusa 

1980 81 82 83 84 85 I 86 87 ! 88 1989 
1 

Brasil ~81 1490 503 1493 1491 1489 t 88 1476 1475 1480 

~apão 1450 1475 ~80 1493 1469 1480 f84 1481 1477 1464 

Fonte: Adaptado do Estudo ECIB/MCT (/994). 

A segunda etapa, refino, tem três equipamentos principais: a aciaria (que é a produção 

do aço propriamente dita), a metalurgia de panela ou refino secundário (processo que visa 

melhorar as características estruturais do aço e reduzir o tempo de corrida da aciaria) e o 

lingotamento (solidificação do aço). 

Na aciaria, existem duas rotas tecnológicas predominantes no mundo: conversor a 

oxigênio (também denominado LD) e forno elétrico a arco. O primeiro é utilizado em usinas 

integradas a carvão mineral ou vegetal, aquelas que processam desde o minério até o produto 

fmal (o laminado). O segundo é mais usado em usinas semi-integradas, cujo processo coml!ça 

na aciaria, ou em integradas redução direta. 

O indicador de modernização tecnológica é a não utilização dos antigos fornos Siemens 

Martin. A tabela 32 apresenta a distribuição da produção de aço bruto, por tipo de aciaria, 

para a siderurgia mundial (início da década de 90). constata-se que o Brasil, por este 

parâmetro, não se encontra defasado. Em 1988, desativou-se o último forno Siemens Martin 

da siderurgia brasileira (Siderúrgica Barra Mansa, Grupo Votorantim). 

As operações de lingotamento estão no ponto mais frágil da siderurgia brasileira, no que 

diz respeito à etapa de refino. Existem dois tipos básicos de solidificação: convencional e 

contínuo, sendo o último muito superior, em termos de custo e consistência do produto. O 

lingotamento contínuo apresenta maior rendimento placa/aço líquido, é mais compacto 

(economizando energia) e confere melhor qualidade ao produto final '5 . 

sua privatização. 
15Segundo Furtado et alli (1992:449), a Cosipa, cuja utilização de lingotamento contínuo é de cerca de 30~o, 
estima que a redução dos custos operacionais decorrentes da utilização do lingotamento continuo é de 18'%. 
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No caso brasileiro, em 1989, apenas 54% da produção foi realizada por lingotamento 

contínuo, enquanto a média dos países industrializados chegou a 82,9% e o Japão a 93,5%. O 

Brasil apresenta uma situação desfavorável até em relação aos países latino-americanos da 

amostra da tabela 32. 

Tabela 32: Distribuição Mundial da Produção de Aço (1991) 

Tipo de Aciaria 

I 
Conversor I Forno Elétrico 

I 
Siemens I 

Oxigênio a Arco Martin I . : 
Paises Desenvolvidos 66,2 33 0,8 I 
Japão 68,6 I 31,4 ! - I 

I 

CEE 67,9 ! 31,6 I 0,5 
I ! 

EUA 60 I 38,4 1,6 

Coréia do Sul 70,9 29,1 -
Taiwan 53,1 45 -

Brasil 79,3 18,4 -

México 39,6 57 3,3 

Venezuela - 100 - I 

Argentina 46,7 53,3 -

Europa Oriental 39,2 14,7 46,1 

Média Mundial 58,2 I 28,4 13,2 
I 

Fonte:Adaptado do Estudo ECIB/MCT (/994). 

A utilização de lingotamento convencional é muito concentrada em algumas usinas: 

CST, Açominas, Cosipa e as quatro usinas do Grupo Villares. De fato, constata-se que o 

lingotamento contínuo é muito pouco difundido no segmento de aços especiais. Em 1990, 

65,6% do aço especial foi lingotado convencionalmente. Poder-se-ia pensar numa 

incompatibilidade de fornos elétricos a arco e lingotamento contínuo. Mas a siderurgia 

japonesa parece desmentir tal premissa: em 1991, os aços fabricados em aciaria elétrica 

representaram 31,4% da produção de aço bruto e a taxa de utilização do lingotamento 

contínuo desta indústria chegou a 94,4%. 

Não por acaso, a Piratini e a CST, logo após a sua privatização anunciaram 

investimentos para a instalação de lingotamento contínuo. Com estes investimentos a média 
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brasileira para lingotamento contínuo subiu para cerca de 65%. Mesmo assim, não conseguiu 

superara esta grave deficiência da siderurgia brasileira. 

Tabela 33: Difusão de lingotamento contínuo na sidernrgia mundial 1985/91 

Difusão de Iingotamento contínuo I 
1985 1989 1991 

I 
Paises Desenvolvidos 68,7 82,9 - I 
Japão 

, 
91,1 93,5 94,4 

1 
CEE 69,5 87,9 - ! 
EUA 44,4 I 64,6 75,7 ! I 

Coréia do Sul 63,3 94,1 96,4 

Taiwan 87,2 92,9 94,6 

Brasil 43,7 54 56 

México 54,3 I 55,8 -

Venezuela 73,5 78,7 -
Argentina 62,4 74,3 -
Europa Oriental t 5.1 18,4 -

Média Mundial 49,9 61.8 -

Fonte: Estudo ECIBIMCT (/994) 

A utilização da metalurgia de panela é um dos melhores indicadores do enobrecimento 

do mix de produtos. Trata-se da interligação da aciaria com as máquinas de lingotamento, 

possibilitando um ajuste fino de temperatura e composição química, que são parâmetros de 

processo essenciais à obtenção de produtos nobres. Em geral, quanto maior a proporção de 

aços tratados em equipamentos de refino secundário, melhor é o grau de enobrecimento da 

produção. 

Uma dificuldade inicial para a avaliação do grau de utilização de metalurgia de panela é 

a variedade de equipamentos que podem ser enquadrados nesta categoria, como: a) processos 

de desgaseificação a vácuo DJI, RH e RH-OB; b) fornos-panela; c) instalações VDNOD e 

AOD; d) processos de injeção de fio de alumínio. Além disso, cada um tem uma eficácia 

diferenciada sobre as tarefas metalúrgicas desempenhadas: descarburação, dessulfuração, 

desgaseificação, adições de ligas, ajustes de composição e de temperatura. 

200 



Análise dos dados 

Os processos de desgaseificação a vácuo foram os pioneiros da metalurgia secundária, 

ainda na década de 50. Uma de suas características marcantes é a capacidade de tratar grandes 

volumes de aço, sendo empregado principalmente em usinas siderúrgicas integradas a coque. 

A capacidade instalada no Brasil destes processos era em meados da década de 90 de 3,062 

milhões de toneladas, enquanto na Coréia do Sul, que produzia cerca de 10% a mais de aço 

que o Brasil, era de 9,4 milhões de toneladas. 

Outro equipamento importante é o fomo-panela. A siderurgia brasileira foi muito ágil 

na adoção desta tecnologia, pois a primeira instalação no mundo, em escala industrial, data de 

1965, e o equipamento da Aços Villares foi o primeiro fomo-panela comercializado fora da 

Suécia (1969), embora a difusão posterior não tenha ocorrido na mesma intensidade. I\. 

grande vantagem da combinação do fomo elétrico a arco com fomo-panela é que se consegue 

aumentar em 30% a produtividade daqueles, uma vez que o refino acaba ficando com o fomo

panela. 

Um dado sintetiza a defasagem da metalurgia de panela no Brasil: no Japão, em 1989, 

68% do aço fabricado recebeu este tratamento; no Brasil em 1987, este valor aproximou-se de 

10% (pimenta, 1990:49). 

Finalmente, resta analisar a etapa de laminação. Esta etapa é, certamente, a de avaliação 

mais dificil dado as diferenças de linhas de produção entre as empresas. Um modo indireto, 

porém eficaz, de averiguar a qualidade de sua laminação é observar o mix de produtos. Isto 

decorre do fato de que fabricar produtos mais nobres requer uma melhor laminação. A tabela 

34 mostra uma comparação do enobrecimento, para o Brasil, Alemanha, Japão, França e 

Coréia do Sul para o ano de 1989. 

Os produtos foram dispostos em ordem crescente de valor agregado. Inicialmente, se 

percebe que a matriz brasileira não se encaixa em nenhum dos dois modelos: " asiático" (cuja 

participação de produtos longos, no caso, barras e perfis, é muito significativo) c " europeu" 

(destaque para a produção de bobinas a chapas laminadas aquente). De fato, a peculiaridade 

brasileira é a altíssima produção de semi-acabados. 
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Tabela 34: Mix de produção - Brasil, Alemanha, Japão, França e Coréia do Sul 

Mix de Produção percentual (1989) 

i Brasil 

Semi-acabados 29.49 

Barras e perfis 

17,21 

Chapas grossas I 

I 
11,88 

Bobinas quente 

13,14 

Bobinas frio 

11,58 

Siliciosas 0,43 

Galvanizados 1,65 

Folhas-de-flandres 2.41 

Fonte: Adaptado do Estudo ECIB/MCT (/993) 

Obs.: Os dados do Japão são de /988 

Alemanha Japão 

6,87 -

12,91 33,27 

11,32 9,55 

22,65 9,26 

14,2 13,18 

1,39 1,72 

8,8 11,05 

3,3 I 1,82 

I 
França Coréia 

I 
I 

5,02 -

30,5 

15,62 4 

12,41 
I 

7,63 8 I 

I 
16,1 ! 

21,99 I I 
15,25 6 13'°1 
1,66 1,251 

5,7 5,53 

1,66 1,25 

Na produção de produtos básicos, chapas grossas, bobinas laminadas a qucnte e bobinas 

laminadas a frio, a posição brasileira é satisfatória. Mas, no que tange, aos produtos de maior 

valor agregado, constata-se que o país apresenta a menor fabricação relativa de chapas 

siliciosas e galvanizadas (diga-se de passagem, em diferenças nada desprezíveis). A produção 

de folhas-de-flandres constitui uma exceção do modelo brasileiro de fabricação intensiva de 

semi-acabados e produtos básicos. 

Não se pode desconsiderar também que a situação adversa do mercado doméstico não 

incentivou o upgrading de produtos por parte das usinas nacionais. Certamente, o baixíssimo 

consumo per capta de aço é uma restrição severa aos investimentos em modernização e 

atualização tecnológica do setor. A tabela 35 aponta o consumo de aço per capta para países 

selecionados: não só o consumo brasileiro é baixo, mas também decrescentc. Em 1992, o 

consumo de aço per capta involuiu, ainda mais, para 65 kglhabitante. Em suma, em termos de 

nível tecnológico dos processos, a siderurgia brasileira apresenta resultados satisfatórios, da 
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fase de redução até a aciaria, sendo que as defasagens concentram-se nas etapas finais do 

processo (metalurgia de panela, lingotamento e laminação). 

Tabela 35: Consumo de aço broto per capta 

Consumo per capta 

1980 1985 1990 

Alemanha 565,2 505,1 576,\ 

França I 374,2 I 268,5 312,8 

EUA 502,4 I 441,3 412,2 

Japão 676,4 619,6 753,8 

Paises industrializados 436,9 i 392,6 419,9 

América Latina 103,1 72,9 71,3 

Brasil 117,9 88,5 84,5 

Coréia do Sul 160 275,5 418,6 

Paises em Desenvolvimento 44,4 35 47 

Média Mundial 162,1 149,4 151,1 

Fonte: Ada,tado do Estudo ECIBIMCT (/993) 

4.3.2. Características estruturais e formas de concorrência 

A indústria siderúrgica mundial vem mantendo níveis estáveis de produção de aço bruto 

desde meados da década de 70. Em nítido contraste com estagnação do nível de atividade, 

verificou-se um intenso ritmo de progresso tecnológico, evidenciado, principalmente, pelas 

inúmeras inovações voltadas para a melhoria do mix de produtos introduzidos no período. A 

fase atual da indústria pode ser caracterizada como sendo de maturidade dual: estabilidade da 

demanda combinada com intenso esforço de renovação tecnológica. 

Outro fato marcante ocorrido ao longo das décadas de 70 e 80 foi a crescente 

participação dos países em desenvolvimento, inicialmente na produção e, posteriormente, na 

exportação de aço. Em contrapartida, presenciou-se o fechamento de algumas usinas em 

países desenvolvidos, em especial nos EUA. 
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Desde 1989 presencia-se uma queda nominal (e, portanto, também real) dos preços do 

aço no mercado mundia~ muito em função· da oferta adicional de produtos siderúrgicos 

proveniente do Leste Europeu. Atualmente, o mercado mundial dos produtos siderúrgicos 

pode ser caracterizado por: 

a) excesso de capacidade instalada e de produtos ofertados, que deve perdurar 

devido aos elevados custos de saída; 

b) margens de lucro reduzidas nas exportações compensadas por preços mais 

elevados nas vendas domésticas, face à proteção de mercado; 

c) proliferação de mecanismos para-tarifários de proteção à indústria nacional 

(como acordo de restrição voluntária às exportações). 

Os investimentos mundiais durante a década de 90 concentraram-se no binômio joint

ventures e instalações de acabamento. Nas estimativas da Wor/d Stee/ Dynamics para o 

período 1991/2000 apontava para uma aumento da capacidade de aço bruto mundial de 9,7%, 

isto é, um aumento anual de cerca de 1,03%. Este cenário deslocou a produção de aço bruto 

dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Entretanto, o incremento de 

produção nestes últimos países ocorreu através da expansão das unidades existentes, e não 

atravé~ da instalação de novas usinas. 

As economias de escala desempenham um papel preponderante na siderurgia, em 

especial na produção de aços planos, fabricados, via de regra, em usinas integradas a coquc. 

Os desenvolvimentos tecnológicos recentes contemplam duas trajetórias interdependentes: 

compactação (diminuição do número de etapas e de equipamentos necessários para a 

elaboração do produto final) e automação (redução da influência da mào-de-obra no processo 

produtivo, com a finalidade de diminuir custos do trabalho e obter maior flexibilidade do 

processo). 

O mercado mundial de produtos siderúrgicos pode ser segmentado, grosso modo, em 

dois pólos de concorrência: competição por preços c competição por qualidade. Na 

competição por preços as vantagens competitivas são decorrentes dos baixos custos de mào

de-obra e de materiais (especialmente, o minério de ferro) e do uso de equipamentos 

relativamente atualizados para a produção de aços commoditics (esta é a forma de inserção da 

siderurgia brasileira). Na competição por qualidade as vantagens competitivas estão baseadas 
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na intensidade da pesquisa e desenvolvimento, em alta capacidade de inovação tecnológica e 

na fabricação de aços nobres (é a forma de inserção das indústrias japonesa e alemão. 

A siderurgia japonesa, conjuntamente com a alemã, exerce a liderança internacional da 

indústria. O sucesso competitivo da indústria japonesa reside na excelência de sua pesquisa 

industrial. Desprovida, internamente, dos principais insumos para a fabricação do aço 

(minério de ferro e carvão mineral), a indústria japonesa é líder de mercado pela recorrente 

incorporação de novas tecnologias. A siderurgia japonesa constitui atualmente, a best practice 

da siderurgia mundial. As estratégias de enobrecimento e diversificação são intensamente 

utilizadas pelas usinas nipônicas. A primeira é compatível com os seus esforços de pesquisa, a 

segunda revela um esgotamento do potencial de crescimento da própria siderurgia frente ao 

poderio financeiro das empresas. 

Outra grande vantagem da indústria siderúrgica japonesa é o seu elevado grau de 

concentração industrial. A produção das cinco grandes usinas japonesas é equivalente a das 

quinze maiores usinas européias. Em termos de escala de equipamentos, embora menos 

acentuada, a diferença ainda persiste: a capacidade média dos laminadores de tiras a quente no 

Japão é o dobro da dos laminadores encontrados na siderurgia européia. 

O sucesso competitivo da indústria brasileira decorre da venda de produtos de baixo 

valor agregado. Os dados da pesquisa de campo do ECIB ratificam esta situação: dentre treze 

empresas do setor siderúrgico, oito apontaram que o padrão tecnológico dos produtos 

comercializados é de penúltima geração, e apenas duas consideraram que sua oferta seria de 

última geração. 

Os fatores que garantem a competitividade dos produtos no exterior são: baixos salários, 

excelente minério de ferro disponível no país e instalações relativamente recentes. 

Adicionalmente, como a inserção da indústria no mercado internacional ocorre em produtos 

básicos (commodities) e nestes os impactos da modernização tecnológica são menos intensos, 

a lentidão na incorporação de tecnologias é menos dramática. 

Em suma, o mercado siderúrgico internacional pode ser segmentado em dois: o de 

produtos básicos e o dos diferenciados 16. Quanto maior a capacitação tecnológica dos 

16A segmentação de produtos básicos e diferenciados deve contemplar dois tipos de diferenciação: i) pertinente 
à variedade de produtos: uma chapa galvanizada é mais nobre que uma chapa grossa; ii) relativo ao mesmo 
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produtores, maior a possibilidade de atuar no segundo segmento. Esta divisão possui até 

correspondência com as etapas do processo produtivo: quanto mais se atua no mercado de 

produtos básicos, maior deve ser o peso conferido aos insumos, aos custos energéticos, aos 

custos salariais e à etapa de redução (transformação de minério de ferro em ferro-gusa ou 

ferro-esponja); quanto mais se atua no mercado de produtos diferenciados, maior deve ser a 

ênfase sobre o controle automatizado da produção, a incorporação de novas tecnologias e a 

etapa de laminação. 

Não se deve esquecer, porém, que o ritmo de crescimento destes dois segmentos são 

diferenciados: em consonância com a trajetória de enobrecimento do produto, cada vez mais a 

participação dos produtos diferenciados dentro do mercado siderúrgico tende a ser crescente. 

4.3.3. Diagnóstico da competitividade 

Os três principais indicadores de competitividade da indústria siderúrgica mundial, 

atualmente são: i) custos da fabricação de bobinas laminadas a frio; ii) participação no 

mercado internacional de produtos siderúrgicos; e iii) difusão de processos industriais e novos 

métodos de gestão. O custo de produção de bobinas laminadas a frio para dez países 

selecionudos, re:.ponsáveis por cerca de 50% da produção mundial em 1991, pode ser 

observado na tabela 36. 

A siderurgia brasileira possui um dos menores custos operacionais da produção de aços 

planos no mundo, em conseqüência dos reduzidos custos de mão-de-obra. E de minério de 

ferro (que aliás é de excelente qualidade). 

O diferencial de custos salariais poderia ser maior, se a produtividade da mão-de-obra 

brasileira não fosse uma das menores (senão a menor) entre os grandes produtores mundiais 

de aço. As razões para tal fato são corretamente atribuídas a três fatores: baixa incorporação 

de automação industrial, menor terceirização em comparação com indústrias congêneres. Até 

o advento do processo de privatização, também contribuíam para esta baixa produtividade o 

inchaço tanto de pessoal administrativo, quanto produtivo. 

produto: uma bobina laminadaa a quente pode ou não ter alguma proteção especial à corrosão. Anoção é indicar 
que a indústria japonesa além de vender mais. proporcionalmente chapas galvanizadas. quando vende bobinas 
laminadas a quente. tende a ofenar produtos que requerem maior controle de processo. 
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Dentre os fatores acima mencionados, é muito provável que a baixa incorporação de 

automação industrial seja a principal responsável pela baixa produtividade da siderurgia 

brasileira. Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) no final da 

década de 80 indica dados alarmantes sobre a situação da difusão e intensidade do uso de 

automação no setor: a defasagem da indústria brasileira em relação ao estado-da-arte mundial 

(Japão), no tocante à automação industrial era de 79%; a empresa brasileira melhor 

posicionada apresentava defasagem de 56%. O reduzido volume de investimentos que tem 

marcado a siderurgia brasileira nos últimos anos, induz a conclusão de que a defasagem na 

difusão de automação industrial deve ter aumentado desde então. 

Tabela 36: Custo de Produção de Bobinas Laminadas afrio - Países selecionados 

(1991) (U$/tonelada) 

I 
CUSTOS DE PRODUÇÃO COMPARADOS 

(1991) (US/tonelada) 

A B C D E F 

Reino Unido 123 156 185 464 26 490 

rI'aiwan 77 150 186 414 79 . 493 

~oréia do Sul 67 153 156 376 1~5 501 

IEstados Unidos 152 142 174 
I 

468 41 I 509 

iAustrália 135 134 193 462 56 i 518 
I 

Canadá 152 142 174 468 53 521 

França 154 150 171 475 51 526 

Brasil 82 150 186 418 130 548 

~apão 145 141 189 475 90 565 

!Alemanha 179 162 I 190 531 551 586 

Fonte: Estudo ECIBIMCT (/993) 

Obs.: taxa de ocupação teórica: 90%; incluídos todos os impostos 

A: custo salarial; B: custo de matérias primas; C: custo de outros materiais; D: custo operacioanl (A+B-t C); E: 

custo financeiro; F: custo total (D+ E) 

Visando enfrentar a grande retração do consumo doméstico de aço dos últimos anos, a 

maioria das empresas siderúrgicas brasileiras empreendeu um processo de racionalização de 

custos. Esses esforços assumiram feição nitidamente defensiva: buscou-se diminuir 

desperdícios e, fundamentalmente, reduzir o quadro de funcionários, sem a realização 

concomitante de investimentos significativos em modernização e/ou ampliação. 

207 



Análise dos dados 

o ajustamento de pessoal desencadeado pela siderurgia brasileira a partir da década de 

90 foi significativo. O efetivo de pessoal em atividades siderúrgicas regrediu de 174 mil 

funcionários em 1989 para 110 mil em 1992. Apesar da drástica redução de pessoal, a 

produção de aço bruto reduziu-se em apenas 4,8%. 

O ajustamento do pessoal foi mais intenso nas usinas semi-integradas (à base de aciarias 

elétricas), que diminuíram seu efetivo próprio em 39,7%, no período 1989/91. Com relação 

aos quadros de pessoal, o ajuste recaiu, principalmente, sobre a mão-de-obra de terceiros -

em 1989, ela representava 23,0% do efetivo total, enquanto em 1992, esta participação foi 

reduzida para 14,6% -- , e sobre o pessoal da produção - redução de 24,6% no período 

1989/91, contra 16,7% do pessoal de administração. 

No que se refere aos materiais, o Brasil apresenta grandes vantagens no custo do 

minério de ferro e desvantagens no da sucata e, fundamentalmente, no de carvão mineral. 

Constata-se, porém uma trajetória dec1inante no diferencial do custo de utilização de carvão 

mineral no Brasil em relação aos outros produtores mundiais. 

Com relação ao rendimento integrado, que representa um indicador do grau de 

aproveitamento de materiais ao longo do processo produtivo, a siderurgia b:·asileira apresenta 

valor similar aos padrões europeus e norte-americanos, embora significativamente inferiores 

aos japoneses e coreanos. 

Os custos financeiros da siderurgia brasileira são, provavelmente os mais altos da 

indústria mundial. Isto decorre de dois fatores: recorrentes atrasos nas etapas de construção 

das usinas siderúrgicas e sobre-preço dos equipamentos (em função da elevada barreira não

tarifária à importação dos mesmos e dos objetivos de nacionalização dos equipamentos). Os 

dados disponíveis atestam a preponderância do primeiro fator. 

No balanço final do comparativo de custos internacionais de produção verifica-se que a 

posição brasileira é extremamente positiva nas etapas iniciais da produção (em especial alto

fomo) e vai se tomando menos confortável a medida que se avança no processo de elaboração 

com que a siderurgia brasileira tenha um dos maiores custos totais da amostra de países 

analisada. 
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A participação no mercado internacional é o segundo indicador de competitividade 

analisado. A siderurgia brasileira foi originalmente planejada para atender ao mercado 

interno, com exceção da Cia. Siderúrgica de Tubarão, que foi concebida para atingir o 

mercado mundial de placas. Entretanto, como a conclusão da implantação da Açominas e da 

expansão de outras usinas coincidiram com a drástica retração do consumo doméstico, o setor 

siderúrgico passou a direcionar parcelas crescentes da produção para o mercado internacional. 

A entrada no mercado mundial foi bem sucedida em termos de volume exportado: 

atualmente, as exportações brasileiras eqüivalem a 9% do mercado mundial. Verifica-se, 

contudo, que a inserção neste mercado acabou contingenciada à venda de produtos de baixo 

valor agregado: enquanto a participação brasileira no mercado mundial de semi-acabados foi 

de cerca de 35%, em média, no período 1988-1990, para aços galvanizados esse número foi 

pouco superior a 1%. Apesar de ser a mais factível, a inserção 'brasileira no mercado 

internacional é desconfortável em função de três futores: 

a) a exportação foi urna saída emergencial para a crise doméstica e não um 

objetivo de longo prazo; 

b) o crescimento das exportações brasileiras ocorreu num contexto 

internucional recessivo e neste sentido é que deve ser entendido o acúmulo 

de ações anti-dumping e de direitos compensatórios movidos contra a 

siderurgia brasileira; 

c) a política anterior (de grande crescimento da produção) privilegiou metas 

quantitativas em detrimento de metas qualitativas (em termos de melhorias 

acentuadas no mix de produção). 

Atualmente, a grande contração do consumo doméstico inibe de modo vigoroso os 

investimentos de modernização e de melhoria do mix de produtos; por seu turno, os preços do 

mercado internacional não são suficientemente atraentes para estimular inversões (onerosas) 

nas etapas de refino e, principalmente laminação. 

o terceiro indicador de competitividade na indústria siderúrgica é o grau de difusão de 

processos industriais. Em termos sintéticos, a situação da siderurgia brasileira pode ser assim 

resumida: 
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a) a atualização tecnológica dos altos-fornos a coque e a carvão vegetal, assim 

como de quase todos os equipamentos da etapa de redução, é bastante 

satisfatória; 

b) a siderurgia brasileira acompanhou a trajetória mundial no tocante a difusão 

de aciarias modernas (conversor a oxigênio e forno elétrico a arco); 

c) a baixa difusão de lingotamento contínuo é a deficiência tecnológica mais 

notória da siderurgia brasileira, sendo este processo muito importante para a 

redução de custos através do melhor aproveitamento do aço bruto; 

d) em tennos de metalurgia de panela, constata-se um hiato tecnológico 

elevado em relação ao Japão, especialmente no que se refere às unidades; 

desgaseificação a vácuo; 

c) a etapa de laminação brasileira não apresenta o mesmo grau de 

enobrecimento que outros grandes produtores mundiais. 

4.3.4. Oportunidades e obstáculos à competitividade 

A situação da siderurgia brasileira é satisfatória em tennos de custos operacionais. No 

entanto, as trajetórias tecnológica - compactação e automação - tendem a minorar as 

vantagens competiti\as, pela diminuição da importância dos custos dos insumús básicos e da 

mão-de-obra. A dinâmica do setor privilegia cada vez mais, o produto em detrimento do 

processo, a laminação em relação à etapa de redução, produtos diferenciados em comparação 

com produtos básicos. De todo modo, as mudanças dificilmente serão abruptas, gerando um 

certo tempo para adaptação dos produtores nacionais. 

As tecnologias mais importantes em tennos de compactação são as instalações de fusão

redução e o lingotamento contínuo de seções mais finas. A primeira constitui-se num 

obstáculo, pois contraria as vantagens competitivas da siderurgia brasileira (baixos salários e 

a excelência dos equipamentos de redução), mas tende a apresentar uma difusão lenta até o 

fma) da década. O lingotamento contínuo de seções mais finas constitui-se numa 

oportunidade, uma vez que pennite a reversão de duas das principais fragilidades da indústria 

siderúrgica brasileira: as deficiências tecnológicas da laminação e a baixa difusão do 

lingotamento contínuo. 

Por outro lado, o lingotamento contínuo de segunda geração reduz novamente a 

importância do custo do trabalho e possibilita a fabricação de aços planos por mini-mills 
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(mudando, desta maneira, a forma de concorrência deste mercado). As grandes siderúrgicas 

integradas a coque, base da siderurgia brasileira e mundial, podem perder sua 

competitividade. A desvantagem da siderurgia brasileira é que cada vez mais se privilegia a 

proximidade do mercado, em detrimento da escala de produção. 

A automação pode se transformar num instrumento de modernização da siderurgia 

brasileira, permitindo reduzir o diferencial negativo de produtividade da indústria doméstica. 

Com relação aos condicionantes estruturais e sistêmicos da competitividade, cabe ter 

presente o papel ativo historicamente desempenhado pelo Estado na conformação da 

siderurgia nacional. Pode-se resumir a política atual para o setor em três medidas: a 

privatização, a liberalização comercial e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

(PBQP). 

Quanto à privatização, pode-se dividir o processo em duas fases: a reprivatização 

(retomo à esfera da iniciativa privada de usinas anteriormente estatizadas) e a privatização 

(venda do controle acionário das grandes siderúrgicas estatais). 

o efeito mais importante da reprivatização foi aumlntar o poder de mercado dos Grupos 

Gerdau e VilIares. Adicionalmente, o Gerdau conseguiu otimizar a produção de ferro-gusa 

para a Cosígua (maior siderúrgica do grupo na década de 90), e o VilIares teria promovido 

uma readequação de linhas de produtos entre as suas quatro usinas. 

o processo de privatização propriamente dito, que começou com a venda da Usiminas 

em outubro de 1981, teve como características principais: 

a) a controvérsia sobre o valor e a forma de pagamento das empresas foi 

prioritária sobre a discussão de como se promover uma reestruturação do 

setor via privatização; 

b) optou-se pela linha de menor resistência pública ao processo, em detrimento 

da maximização da receita de venda das ações pelo Estado; 

c) a venda da Usiminas, na verdade uma exceção, foi como paradigma do 

processo; 
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Não obstante, o processo de privatização trouxe várias conseqüências para o setor: 

a) aumento da produtividade através da drástica redução do efetivo (ajustes pré 

e pós-privatização); 

b) redução das despesas financeiras, em função do saneamento financeiro pré

privatização e acesso a fontes de financiamento novas e mais baratas; 

c) mudança do regime de preços, com a extinção do controle formal de preços, 

que deprimiram por longo tempo os preços domésticos do aço; 

d) maior agilidade administrativa e o fim das restrições à diversificação de 

atividades; 

c) maior participação acionária dos trabalhadores e, a conseqüente adoção de 

uma postura mais profit seeking; 

t) maior envolvimento da Cia. Vale do Rio Doce no setor: aumentando o 

escopo de parcerias, mas dificultando as vendas das demais mineradoras. 

A liberalização comercial foi benéfica à indústria, pois reduziu os custos de alguns 

insumos, sem aumentar o nível das importações efetivas (durante a década de 90, ao redor de 

2% do insumo doméstico). O setor também se beneficiou de outras medidas liberalizantes 

como a alteração da legislaçã) portuária, a extinção d~. CrF e a liberalização da importação de 

tecnologia. 

O programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) teve pouca relevância para 

as empresas siderúrgicas, que já vinham levando a cabo programas deste tipo. Em linhas 

gerais, apesar da prioridade concedida aos programas de Qualidade e Produtividade, e da 

disseminação em quase todas as empresas, a certificação pela ISO 9000 ainda é restrita a um 

número pequeno, embora relevante, de empresas. De todo modo, o setor siderúrgico está 

numa de destaque em relação as demais atividades industriais brasileiras. 

4.3.5. Desenvolvimento tecnológico 

A siderurgia brasileira, à exemplo de quase todas no mundo (com exceção da japonesa e 

alemã) montou o seu parque com tecnologias adquiridas externamente. Mesmo sendo um dos 

maiores produtores mundiais, o país não conseguiu desenvolver um background técnico capaz 

de desenvolver tecnologias de novos processos. O volume de recursos necessários a tais 
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atividades, o longo prazo de maturação destes investimentos ( de alto risco )são fatores 

limitantes a tais inversões. 

Deve-se, contudo, destacar que o país conseguiu absorver a tecnologia de operação e 

manutenção, a adaptação e otimização de processos produtivos já ou em instalação e o 

desenvolvimento de produtos. Com relação a este último tipo de pesquisa, ela foi se tornando 

cada vez mais importante, exatamente pela inacessibilidade da compra de tais 

desenvolvimentos, a nível mundial. 

Face ao estágio tecnológico já atingido pela siderurgia brasileira dever-se-ia privilegiar 

os gastos com pesquisas de produtos e otimização de processos desenvolvidos por terceiros. A 

busca de inovações de processos deve ser pontual, haja visto o volume dos recursos 

requeridos. 

o esforço de pesquisa na siderurgia brasileira é extremamente heterogêneo. Apesar dos 

esforços promovidos por Usiminas, CSN e outras, o setor continua sendo muito pouco 

intensivo em pesquisa. É bem verdade que a Pesquisa de Campo do Estudo da 

competitividade da Indústria Brasileira mostra uma tendência de elevação dos gastos relativos 

d! P&D na siderurgia bra:.ileira: 0,21 % do faturamento (na década de 80) e 0,27% no iníciJ 

da década de 90. Continua sendo pouco em comparação coma média européia, que é de cerca 

de 0,6%. assim com toda a indústria nacional, a siderurgia brasileira tende a ter um esforço 

tecnológico mais tímido do que os seus concorrentes internacionais. Paula (1992: 112-127) 

analisa os esforços e os principais resultados da P&D da siderurgia brasileira, destacando os 

seguintes pontos: 

a) os esforços de pesquisa podem ser divididos em dois tipos de estrutura: 

centro de pesquisa formal e núcleos de desenvolvimento (com especialista, 

em geral, dispersos no interior das usinas, sem laboratórios próprios); 

b) os maiores gastos relativos em pesquisa da siderurgia brasileira ficam por 

conta da Usiminas (0,6% do faturamento), e CSN (0,25%-0,30% do 

faturamento; 

c) o segmento de aços especiais no Brasil é pouco intensivo em pesquisa em 

relação aos produtores de aço plano comum; 

d) o modelo de P&D da siderurgia brasileira é muito intensivo em recursos 

humanos, o que pode ser comprovado pelo fato de que cerca de 85-90% dos 
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gastos com P&D são relativos a fatores como folhas de pagamento e 

encargos sociais (assim, destina-se poucas verbas para a aquisição de 

equipamentos e materiais em termos de comparação internacional); 

c) os pesquisadores não apresentam grande qualificação formal, em termos de 

comparação internacional, embora haja uma tendência de melhoria 

acentuada verificada desde meados da década de 80; 

t) inexiste um padrão comum aos centros/núcleos de pesquisa em termos de 

estrutura organizacional; 

g) o relacionamento das empresas com as instituições de fomento 

circunscreve-se ao âmbito da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); 

h) constata-se uma crescente importância dos gastos com pesquisas de produto 

no setor. 

Outra característica marcante da siderurgia brasileira foi a incapacidade de promover 

pesquisas cooperativas. Mesmo quando parcela preponderante da produção era de empresas 

controladas pela Siderbrás, isto não se verificou. Na verdade, uma das poucas tentativas de 

promover esta articulação foi anunciada em janeiro de 1987, envolvendo CSN e Cosipa, mas 

acabou não se concretizando. 

Em sintonia com esta tendência, constata-se pouca interação de Universidades e 

institutos de pesquisa, de um lado, e usinas siderúrgicas de outro. A conjugação 

Cosipa/Instituto de Pesquisas Tecnológicas de são Paulo (IPT) é, todavia, a exceção a esta 

falta de entrosamento, com destaque para o projeto tocha de plasma (que também contou com 

recursos da Acesita). 

Apesar da realização de projetos cooperativos ser um dos objetivos explícitos do 

Programa Siderúrgico (PROSID) do IPT, ele não foi concretizado. A própria inexperiência 

nacional na articulação de projetos cooperativos e a existência de gargalos tecnológicos 

diferenciados nas usinas explica em grande parte o fracasso em atingir este objetivo. 

Com relação às universidades, apesar da existência de bons cursos de graduação e pós

graduação em engenharia metalúrgica e em áreas afins, o relacionamento resume-se, via de 

regra, à concretização de mestrado e, mais raramente, de doutorado por parte dos profissionais 

da empresa. 1\ tabela 37 mostra algumas áreas de excelência dos principais centros 

universitários relacionados ao setor siderúrgico. 
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Retomando a questão da pesquisa cooperativa, ela seria mais factível de acontecer nas 

áreas iniciais do processo, especialmente na redução e em fatores de rebaixamento de custo 

em geral (corno energéticos). Quanto mais se aproxima do produto final, mais a questão 

concorrencial ganha importância, o que dificulta ( e muito provavelmente inviabiliza) este 

tipo de pesquisa. 

Tabela 37: .Áreas de Excelência das Universidades Brasileiras 

Universidade Área de Excelência I 
I 

J 
UFMG Metalurgia extrativa I 

Metalurgia Física I 
Conformação Mecânica I 

! 
i 

UFRS Redução Direta I 
Conformação Mecânica J 

PUC/RJ Redução Sólida/Líquida ! 
Reciclagem de Rejeitos 

Modelagem Matemática de Processos 

Politécnica/USP Aços Estruturais de Alta Resistência 

I Novos Processos de Redução e Refino I 
I 

COPPE/UFRJ 

I 
Metalurgia Extrativa I 

I 
Metalurgia Física e Propriedades Mecânicas ! 

I 
i 

Preparação e Conformação de Ligas/corrosão ! 
j 

UFSCar 

I 
Refratários Corrosão i 

i 
I 

Fonte: Adaptado de Mazzarella (/990), Silva & Rodngues (/988), Adamlan & MonteIro (/988) 

No caso brasileiro, dado o problema do parque guseiro, um destaque especial deveria 

ser concedido a tais tipos de pesquisa17
• Isto é mais verdadeiro, ao se considerar que a 

siderurgia a carvão vegetal é uma peculiaridade nacional e dificilmente encontrará soluções 

tecnológicas em outros países. No contexto da siderurgia corno um todo, entretanto, a ênfase 

não deve ser para processos inovadores, mas sim para otimização e desenvolvimento de 

produtos. Para modernizar o seu parque, o setor deverá recorrer a tecnologia desenvolvida 

externamente. 

17A NKK e Kobc Steel, duas das maiores usinas siderúrgicas promoveram uma troca de tecnologias na área de 
redução. Trata-se, aliás. de um fato raro e que embora pudesse continuar certamente deve limitar-se à produção 
dos materiais e nào envolveria processos para produtos acabados. 
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4.3.6. Indicadores de competitividade 

Finalmente, com relação a indicadores de competitividade, a siderurgia privilegia 

variáveis técnicas, na medida em que indicadores de desempenho comercial são muito 

enganosos, pois o comércio internacional é muito administrado (alta incidência de barreiras 

não tarifárias). O mix de produtos é, inclusive, do conhecimento do Instituto Brasileiro de 

Siderurgia, mas não é divulgado por empresa separadamente. Alguns indicadores de 

eficiência técnica são bastante conhecidos, como Coke-Rate (kg coque / tonelada de gusa) e 

índice de geração interna de sucata. Outros, porém, embora possam ser determinados, não são 

de conhecimento público. Neste sentido, cabe acompanhar e divulgar tais indicadores por 

empresas, tais como: 

a) Indicadores técnicos 

a.l. rendimento coque alto-forno/coque bruto (%); 

a.2. rendimento sínter alto-forno/sínter produto (%); 

a.3. Fue/ Rate (kg óleo combustível + coque/tonelada gusa); 

a.4. rendimento metálico (%); 

a.S. Tap to Tap (tempo de corrida em minutos); 

a.6. consumo especifico de energia de fomos elétricos a arco (kwh/t); 

a.7. difusão de lingotamento contínuo; 

a.8. sequenciamento do lingotamento contínuo (no. corridas/ parada 

da máquina); 

a.9. difusão de metalurgia de panela; 

a.IO. rendimento da laminação: chapas grossas/placas e bobinas 

laminadas a quente/placas; 

a.II. rendimento de revestimento: aprovação de zincagem e 

estanhagem; 

a.I2. índices de utilização dos equipamentos e de paradas não 

programadas; 

a.13. consumo específico de energia em todas as etapas do processo 

siderúrgico; 

a.14. reaproveitamento de gases próprios: coquena, alto-forno e do 

forno elétrico de redução; 

a.IS. reciclagem de resíduos: escórias, pós e lamas. 

216 



Análise dos dados 

4.4.Características, descrição e análise da competitividade do complexo 

de biotecnologia: químico-farmacêutico: 18. 

4.4.1. Características estruturais do setor químico-farmacêutico 

o mercado internacional de produtos farmacêuticos para uso humano pode ser dividido 

em ético e não-ético. Os produtos éticos são os que têm sua propaganda e promoção dirigidas 

fundamentalmente às profissões médica, farmacêutica e afins. Incluem o conjunto dos 

medicamentos vendidos exclusivamente através de receita médica, embora também alguns 

dos produtos de balcão, os chamados OTC (Over- The-Counter). Os não-éticos compõem a 

maior parte dos produtos OTC, que dispensam receita médica para serem comercializados, e 

representam uma fração relativamente pequena do mercado mundial (cerca de 15% nos países 

daOCDE). 

Os medicamentos éticos, por sua vez, podem ser subdivididos em produtos genéricos e 

patenteados. Estes últimos representam a maior e mais dinâmica parcela do mercado, embora 

variando consideravelmente de país para país; são os medicamentos mais recentes e 

tecnologicamente mais avançados, introdU7idos pehs grandes empresas multinacionais do 

setor. 

Os genéricos são produtos que tiveram sua patente expirada e que passaram então a ser 

fabricados por outros produtores além do que detinha a patente original; compõem uma 

parcela menor porém não desprezível do mercado (em torno de 30% nos EUA na década de 

80). 

A cada uma dessas categorias de medicamentos corresponde um certo padrão 

competitivo. No caso dos produtos não-éticos, a concorrência está baseada fundamentalmente 

na fixação e exploração de marcas através de intensa publicidade. No segmento dos 

medicamentos éticos patenteados, o maior e mais dinâmico deles, a capacidade de lançar 

novos produtos é a grande arma competitiva das empresas, tarefa difícil e custosa, que 

restringe o mercado às grandes empresas transnacionais da indústria farmacêutica. 

18Esta seção está baseada na Nota Técnica Setorial do Complexo faramcêutico do ECIB/MCT - Estudo da 
Competitividade da Indústria Brasileira do Ministério da Ciência c Tecnologia. disponível no site 
http//www.mct.gov.br/tincp/padct. Site acessado em 02112/2002. 
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No caso dos genéricos, o marketing e a capacidade inovativa têm menor importância. 1\ 

competição em preços é fundamental, o que impõe atenção à tecnologia de processo e às 

escalas mínimas de produção. 

1\ competição em classes terapêuticas é uma característica importante da indústria. 

Embora as grandes empresas detenham parcelas relativamente pequenas do mercado global, 

isto não indica que existe um baixo grau de concentração, na medida em que o controle do 

mercado é exercido no interior das classes terapêuticas. Entretanto, isto não elude a intensa 

competição em produto existente neste segmento da indústria, que altera o tempo todo os 

market-shares das empresas no interior de cada classe terapêutica. 

As empresas farmacêuticas realizam notáveis esforços em P&D para obter um fluxo 

contínuo de novos produtos, condição essencial para manutenção de suas (instáveis) fatias de 

mercado. Dessa forma, os gastos em P&D atingem cifras elevadas em comparação com outras 

indústrias, ultrapassando freqüentemente o valor de 10% do faturamento. E o fato de que 

essas atividades de P&D não apenas são custosas como têm sido crescentemente custosas, 

além de requererem pessoal altamente qualificado, implica a existência de altas barreiras de 

entrada neste segmento da indústria farmacêutica. 

4.4.2. Estratégias das empresas líderes 

I\s transnacionais farmacêuticas atuam de forma verticalizada, isto é, em todos os 

estágios de fabricação. Estes estágios são os seguintes: 

a) P&D de novos fãrmacos; 

b) produção industrial do rnrmaco; 

c) produção de especialidades farmacêuticas (medicamentos); 

d) marketing e comercialização das especialidades. 

Estas empresas, todavia, centralizam em seus países de ongem os dois pnmelros 

estágios (que compreendem a indústria farmoquímica) e distribuem-se pelos diversos países 

na realização dos dois últimos (indústria farmacêutica propriamente dita). Nos países com 

pequenos mercados sequer o terceiro estágio é internalizado. 
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As atividades de pesquisa permanecem fortemente centralizadas nos países de origem 

pela proximidade dos centros decisórios, aproveitamento de economias de escala para os 

investimentos em P&D e da boa infraestrutura técnica, acadêmica e econômica dos países 

desenvo lvidos. Estas mesmas razões conduzem à centralização da produção industrial de 

fármacos. Por outro lado, os estágios finais da produção são inteiramente descentralizados, 

atendendo aos requisitos locais de embalagem, distribuição, marketing, etc. Existe um 

elevado grau de integração vertical em nível internacional, especialmente no segmento mais 

dinâmico. 19 

A luz do acima exposto, pode-se depreender que a estratégia das grandes empresas está 

baseada em uma distribuição espacial hierarquizada de suas atividades, que lhes permita tirar 

o máximo proveito do comércio intra-firma e do monopólio (mesmo que temporário) das 

inovações tecnológicas que dominem. 

Um aspecto menor relaciona-se com a diversificação do grau de integração vertical das 

empresas. Esta integração indica que elas atuam tanto na farmoquímica como na ponta do 

mercado (o segmento farmacêutico propriamente dito). Na farmoquímica normalmente 

partem de commodities e realizam sucessivas etapas de síntese, não sendo vantajoso 

internalizar a produ~;ão destas matérias primas que podem ser encontradas co; n fucilicade no 

mercado internacional. Entretanto, embora estas diferenças entre os graus de verticalização 

entre as empresas seja pequena, introduz uma distinção relevante entre duas categorias (não as 

únicas) de empresas que atuam no mercado farmacêutico: as empresas tipicamente 

farmacêuticas e as empresas químicas. 

As primeiras concentram suas atividades no setor de medicamentos. Nele obtêm a maior 

parte de seu futuramento e dedicam quase todos os seus esforços de P&D. Neste grupo 

podemos destacar empresas como Merck, Smithkline-Beecham e Eli Lilly entre outras. 

o segundo grupo é representado pelas gigantes químicas diversificadas com fortes 

interesses na indústria farmacêutica. São empresas de maior porte, comparadas às 

farmacêuticas típicas e que tem menos de 35% de seu futuramento originário desta área. Este 

é o caso da Bayer, Hoechst, Novartis e Rhône-Pou!enc. 20 

19Na produção de genéricos é menor o grau de venicalização intra-finna. É frequente a presença de empresas 
estritamente farmoquímicas, que vendem o princípio ativo para outras fazerem a fonnuJação. 
20Existem outros tipos de empresas diversificadas, mas de origem diversa da indústria química. Frequentemente 
atuam em atividades afins às da indúsuia fannacêutica. 
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Outro aspecto importante das estratégias das empresas líderes, associado às tendências 

tecnológicas em curso e com repercussões sobre a estrutura da indústria, está na busca de 

parcerias, seja para fazer face aos custos crescentes de P&D, seja pela necessidade de adquirir 

rapidamente outras capacitações, notadamente aquelas relacionadas à biotecnologia. Um 

reflexo desta busca é o aumento das fusões e incorporações, das quais pode-se citar os casos 

Bristol-Myers/Squib, SmithklinelBeecham, American HomelRobbins, Rhône-PoulenclRorer e 

Roche/Genentech. 

Finalmente cabe ressaltar a atenção que o mercado de genéricos tem recebido nas 

estratégias das grandes empresas inovadoras, em função do crescimento constante e 

consistente que este vem apresentando. 

4.4.3. Fatores associados à competitividade 

a) Fatores Internos à Empresa 

A capacitação tecnológica e em marketing são os fatores internos mais importantes 

para a competitividade, com diferenças entre eles segundo os segmentos de mercado. No caso 

dos produtos OTe predomina claramente o markcting, que é bem menos importante para o 

mercado de éticos genéricos, onde a competição em preços é forte e portanto a eficiência 

técnico-produtiva é decisiva. 

No mercado de produtos éticos patenteados a capacitação tecnológica é crucial na 

medida em que dela depende o lançamento de novos produtos e novas utilizações médicas 

para produtos existentes. Este é o mecanismo básico de competição. A atividade de marketing 

também é importante por informar os ganhos terapêuticos propiciados por esses novos 

medicamentos e de consolidar a imagem de empresa junto à classe médica. 

b) Fatores Estruturais 

Uma questão estrutural importante refere-se à emergência de um novo paradigma 

tecnológico, baseado na biotecnologia. Inicialmente, cabe observar o caráter fortemente 

especulativo da literatura que trata o tema, o se justifica devido ao estágio ainda inicial no 

curso das mudanças. Entretanto, não restam dúvidas de que a indústria está em um processo 

avançado de transição tecnológica. 
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Durante a década de 60, teve início a redução do ritmo das inovações no setor 

farmacêutico. A primeira razão apontada para este fenômeno foi o endurecimento das regras 

para aprovação de medicamentos nos EU/\., no rastro do escândalo da Talidomida. Entretanto, 

outra explicação apontava, já naquela época, para o esgotamento das oportunidades 

tecnológicas abertas pelos avanços científicos que deram sustentação às atividades de P&D, 

cujo sucesso na descoberta de diversos produtos a partir da década de 40 tomou-se conhecido 

como a "revolução terapêutica". Alguns autores falam do surgimento da revolução da 

"biogenética", capaz de reverter o quadro de bloqueio instalado. Na genética e na biologia 

molecular estão assentadas as bases de uma nova biotecnologia com enorme potencial para 

viabilizar o descobrimento de novas drogas. 

Outro indício da transição tecnológica foi a rápida expansão das chamadas New 

Biotechnology Finns (NBFs) após a década de 70 e 80 nos EU/\.. Muitas delas foram criadas 

por pesquisadores convertidos em empresários interessados na comercialização de inovações 

tecnológicas gestadas nos laboratórios das universidades e financiados por capital de alto 

risco (venture capital) no processo chamado de spin o.IJ. 

Este movimento foi interpretado por muitos autores como um sinal muito importante de 

mudança na indústria farmac.Jutica. Alguns enxergar am aí uma mudança de paradigma. 

Estava-se abandonando o paradigma químico, que caracterizava a indústria para o paradigma 

biotecnológico. A mudança era análoga à acontecida na indústria de informática com o 

surgimento do microprocessador. Dessa forma alguns observadores cogitaram que as maiores 

NBFs poderiam desafiar a hegemonia das grandes empresas farmacêuticas estabelecidas. 

Todavia, existem razões palpáveis para questionar essas interpretações, ainda que 

permaneçam abertas diversas possibilidades já que, por sua própria natureza, o tema é 

passível de incertezas e especulações. Primeiramente, a vertente biotecnológica de obtenção 

de fármacos introduzida pelas NBFs, embora revolucionária, permanece limitada a um certo 

conjunto de produtos e não pode ser generalizada para todos os produtos de síntese. 

Bons exemplos de produtos biotecnológicos são a insulina e o hormônio do 

crescimento humano. Por meio da engenharia genética é possível "manufaturar" 

microorganismos produtores dessas moléculas com uma produtividade muito maior que a dos 

métodos antigos de extração. Este procedimento é recomendado para produtos deste tipo, 

dificeis de sintetizar e caros para extrair de fontes naturais. 
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Além do mais, essas proteínas terapêuticas, são moléculas grandes e delicadas, o que as 

toma caras de produzir e dificeis de admínistrar. Ademais, podem ter seu patenteamento 

questionado já que são produtos existentes na natureza. As drogas químicas convencionais 

são moléculas pequenas, fáceis de administrar e baratas de produzir, embora tenham o grave 

inconveniente de serem obtidas por métodos ineficientes. 

Naturalmente não se pode descartar a possibilidade de que a biotecnologia venha a 

ampliar a participação de proteínas e hormônios entre os medicamentos do futuro, mas este 

processo vai se defrontar com limites dados pelas dificuldades tecnológicas (derivadas, 

inclusive, da insuficiência da base científica subjacente) e pelos problemas inerentes a essas 

moléculas (forma de administração e patenteamento). 

Entre outras razões, a percepção dessas mazelas provocou uma forte reversão das 

expectativas quanto às perspectivas das NBFs ainda na década de 80. Diversas dessas 

empresas fecharam ou foram absorvidas por grandes firmas do setor fu.rmacêutico, além do 

que, o ritmo de criação de novas arrefeceu, principalmente nos EUA 

A argumentação acima sugere cautela na avaliação das perspectivas da biotecnologia 

re volucionar a indústria fiLI1l1acêutica. A euforia de décadas atrás deu lugar a vis)cs maL 

comedidas com relação ao processo de consolidação da nova base tecnológica. Seu potencial 

não deve ser desconsiderado, porém, os níveis de incerteza pemlanecem ainda muito 

elevados, o que pode ser atestado tanto pelo comportamento ciclotímico dos investidores 

como pelas discrepâncias nos valores de avaliação do mercado potencial dos produtos 

oriundos da biotecnologia. 

Em suma, parecem existir sinais claros de um processo de transição tecnológica na 

indústria fu.rmacêutica, mas a maneira como ele é visto permanece controversa. A primeira 

tese polêmica é a que interpreta a mudança de paradigma como sendo a substituição do antigo 

paradigma de síntese química pelo novo paradigma biotecnológico. Não parece ser isto o que 

está acontecendo. Aparentemente, não é a mudança na via de obtenção dos medicamentos o 

fenômeno central, mas sim a mudança na P&D farmacêutica. 
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Tabela 38: Patentesfannacêuticas em países industrializados 

Patenteamento Farmacêutico em Países Industrializados I 
Pais I Processo I Produto Ano I 

I 
1 EUA X (a) X 

2 Canadá X X (b) 1977 

3 Suiça X (c) X 1977 

4 Alemanha X X 1968 

5 França (d) X X 1960 

6 Itália (e) X X 1978 

7 Japão X 1965 X 1976 ---
8 Suécia X I X 1978 

, 
i I 

9 Dinamarca X 
, 

X 1984 

10 Finlândia (I) X I X I 1995 I 
! 

11 Holanda X X 1978 j 

12 Inglaterra (g) X X 1949 

13 Austria X --
14 Espanha (h) X X 1992 

15 Grécia (i) X I X 1992 

16 Portugal X --- I ---
Fonte: Estudo ECIB/MCT (1993) 

O X assinala os casos em que existe proteção. A Não indicação de data indica que a proteçào vigora. 

(a) Até 1998 patente de processo não conferia monopólio de importação. nem existia inversào da carga de 

prova. 

(b) Desde 1998 a patente de produto é concedida. O prazo da patente de origem estrangeira é de /O anos. O 

governo pode revogar a patente se os preços forem excessivos. 

(c) Os processos não químicos não foram patenteáveis até 1977. 

(d) As patentes farmacêuticas estão submetidos a um regime especial de licenças de qficio. para o caso dos 

medicamentos serem vendidos em qualidade insuficiente ou com preços elevados. 

(e) Em março de 1978 a Corte constitucional da Itália declarou a inconstitucionalidade da norma que proibia o 

patenteamento de produtos e processos farmacêuticos. 

(/) A patente de produto vigora a partir de 1995 conforme a nova lei de patentes de 1988. 

(g) O patenteamentofarmaceuticofoi abolido entre 1919 e /949. Um sistema especial de licenças obrigatórias 

exclusivas para drogas (licença de direito) vigora desde 1977. 

(li) A patente de produto vigora desde /992. conforme a nova lei de patentes de 1986. 

(i) A patente de produto vigora desde /992. conforme a nova lei de patentes de 1986. 

Trata-se da fusão entre duas bases de conhecimento científico a partir da qual surgem 

novas ferramentas, novos instrumentos capazes de alterar significativamente as rotinas 

tecnológicas da indústria. Não se pode nem descartar a possibilidade de que o resultado deste 
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processo seja o reforço do paradigma de síntese, isto é, novas moléculas descobertas com o 

auxílio da biotecnologia e fubricadas segundo os procedimentos convencionais de síntese 

química. 

c) Fatores sistêmicos 

Apesar de dominado por grandes empresas privadas multinacionais, o mercado mundial 

de medicamentos é marcado pela forte intervenção governamental. Isto confere ao ambiente 

institucional da indústria uma série de características importantes, que repercutem sobre seu 

padrão de concorrência e sua dinâmica. 

Existem diversas razões para que os governos intervenham na produção e 

comercialização de furmacêuticos. Em primeiro lugar, é sua responsabilidade prover suas 

populações de condições de saúde adequadas. Para tanto, medicamentos são indispensáveis 

mas devem, obviamente, ter sua segurança e eficácia asseguradas, bem como seu acesso à 

população supervisionado. Em segundo lugar, considerando os elevados custos dos sistemas 

de saúde de muitos países, é necessária a preocupação coma economicidade da oferta de 

medicamentos, evitando seu emprego supérfluo e preços muito elevados. Em terceiro lugar, 

existe a necessidade de urro sistem:. de proteção patentári~. em função da fucilidade de 

imitação fuce aos custos e dificuldades da inovação. A regulação deste sistema repercute 

diretamente na maior difusão dos produtos existentes; se muito baixo pode-se reduzir o ritmo 

de inovação). 

Cada um dos futores comporta diversos aspectos a serem contemplados nas ações 

governamentais. Ao analisar normas de intervenção do Estado no mercado de medicamentos, 

pode-se separar os objetivos no controle da oferta em dois tipos básicos: sanitários, referentes 

à qualidade dos produtos ofertados e a regulamentação do seu acesso à população; o segundo 

envolve considerações de ordem econômica e se orienta para questões ligadas à produção e 

distribuição de medicamentos ao menor custo possível e redução da dependência externa. O 

quadro abaixo apresenta esses objetivos ao lado dos meios normalmente utilizados para 

alcança-los. 
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Tabela 39: Meios de intervenção governamental 

Metas e meios da intervenção governamental na oferta de medicamentos 

Metas Meios 

A - Considerações de Ordem sanitária Serviços de controle da qualidade 

Dos medicamentos 

Controle do número de medicamentos no Famacopéia nacional, listas de medicamentos 

1 mercado essenciais, formulários 

i Controle da eficiência e Segurança dos I Regulamentação da aprovação e registro 
I 

I 2 
I 

medicamentos 

Controle das atividades de marketing das 

I 
Regulamentação da propaganda e promoção 

3 empresas farmacêuticas privadas 
I 

4 Controle da distribuição Classificação dos produtos em éticos e não éticos 

B - Considerações de ordem econômica Serviços de controle do custo dos medicamentos 

Redução dos gastos públicos com Regulamentação do preço e estímulo à prescrição de 

1 medicamentos medicamentos genéricos 

f,)rtalecimento da indústria doméstica Subsídios e incentivos à indústria, controle di 

2 importações. sistema de patentes 

Fonte: Estudo ECIB/MCT (1993) 

Este padrão de intervenção cria um ambiente institucional muito peculiar, no qual o 

Estado exerce um papel estruturante e zela pelas regras da luta competitiva que ocorre, 

essencialmente entre empresas privadas. Os preceitos do laissez faire, desregulamentação, 

confiança nas forças de mercado etc., estão muito distantes da realidade da indústria 

farmacêutica. 

Uma clara demonstração deste ponto está na pressão que os governos dos países 

desenvo lvidos, preocupados com as despesas na área de saúde, exercem sobre as empresas do 

setor, no sentido de reduzir os preços dos medicamentos. Estas medidas não se limitam a 

estimular a prescrição de genéricos e lançam mão de instrumentos como o controle de preços 

ou de margens de lucro de produtores. 

Há uma grande diversidade de atitudes nesta matéria. Os EUA preferem medidas mais 

indiretas de proteção do consumidor, estimulando a concorrência via preços através do 
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encorajamento da prescrição de genéricos. Por outro lado a maior parte dos países europeus 

possui uma fórmula qualquer de controle de preços, normalmente associada a uma lista de 

medicamentos reembolsáveis pela seguridade social. 

A França, por exemplo, tem um sistema de fixação de preços estrito e detalhado para 

cada produto, que contempla uma estimativa dos custos de fabricação e percentagens que são 

acrescentadas para cobrir as despesas de pesquisa, comercialização, overhead, etc. A Grã

Bretanha utiliza uma forma original que limita a lucratividade das empresas ao invés dos 

preços de seus produtos. A Alemanha é a principal exceção ao rejeitar qualquer tipo de 

controle de preços. Como resultado dessas diferentes políticas governamentais observa-se 

uma disparidade muito grande nos preços dos medicamentos em países distintos. 

Esse comportamento intervencionista dos governos assinala uma tendência importante, 

que repercute sobre as estratégias das empresas. Por exemplo, aumenta a preocupação em 

introduzir novas drogas que signifiquem avanços terapêuticos efetivos, e não simplesmente 

aquelas do tipo me 100
21

• 

o fortalecimento da indústria doméstica é outro objetivo econômico contemplado por 

medijas regulatórias. Entre os diversos países que estabelecerr, políticfs visando promover a 

auto-suficiência e o desenvolvimento da indústria farmacêuticaJfarmoquímica, pode-se citar o 

caso da Espanha, país que guarda uma série de pontos de aproximação com o Brasil. 

Segundo a IMS, apud Estudo ECIB, a Espanha era na década de 80 o oitavo mercado de 

produtos farmacêuticos do mundo capitalista, logo a frente do Brasil. Sua indústria passou por 

um intenso processo de crescimento e modernização nos anos 60 e 70, com transformações na 

estrutura produtiva no sentido de maior especialização e aumento da competitividade com a 

redução do número de empresas através de fusões e de quebra das pouco eficientes. 

Com exportações crescendo em ritmo acelerado, o setor farmacêutico espanhol foi 

reduzindo progressivamente seu défit comercial durante a primeira metade dos anos 80, 

tornando-se superavitário em 1985. O Plano de Fomento da Pesquisa da Indústria 

Farmacêutica, elaborado pelo Ministério de indústria e Energia em 1986, visava 

21 Designando o desenvolvimento de produtos semelhantes ao de um campeão de vendas. com resultados 
terapêuticos similares. 
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essencialmente aumentar a autonomia tecnológica da indústria farmacêutica espanhola, como 

se pode deduzir claramente dos seus objetivos, que eram basicamente os seguintes: 

a) Incremento e coordenação dos recursos públicos e privados destinados a 

P&D; 

b) Canalização da pesquisa farmacêutica para áreas prioritárias; 

c) Eliminação de obstáculos institucionais e legais para facilitar a pesquisa 

industrial farmacêutica; 

d) Utilização adequada da capacidade de controle do Estado para fomentar a 

pesquisa; 

c) Criação de um marco claro de referência que reduza a incerteza das 

empresas que investem em pesquisa. 

4.4.4. Diagnóstico da competitividade da indústria brasileira 

A indústria farmacêutica brasileira possui algumas características específicas face ao 

quadro existente em nível mundial. A primeira delas é sua forte internacionalização: mais de 

80% do mercado nacional de medicamentos é ocupado por empresas estrangeiras. A segunda 

é seu baixo grau de integração v(;rtical: o segmento químico farmacêutico é ainda pouco 

desenvolvido, apesar dos crescimento registrado na década de 80. 

Deve-se considerar a forte descontinuidade entre os níveis de capacitação tecnológica, 

fmanceira e de marketing requeridos para atuar no mercado de produtos patenteados e no de 

genéricos. A dimensão dos recursos e as qualificações necessárias para realizar as atividades 

de P&D de novos mmacos extrapolam em muito as capacidades das empresas nacionais 

vinculadas ao setor farmacêutico. Isto não ocorre no caso dos genéricos, onde se parte de uma 

molécula já conhecida, resumindo o problema ao estágio de produção industrial do fármaco, 

muito menos exigente em termos dos níveis de competência tecnológica e de investimento 

requeridos. 

Esta é, portanto, uma área de atuação acessível ás empresas brasileiras. Nela pode-se 

pretender alcançar uma posição competitiva, ao passo que no segmento de produtos 

patenteados, concorrendo com as grandes empresas através da descoberta e lançamento de 

novas drogas, não há perspectiva nem a médio nem a longo prazos de aquisição de 

competitividade. 
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Em matéria de desempenho, registram-se avanços significativos na década de 80 na área 

de fármacos já descobertos (que no caso brasileiro não se restringe aos genéricos por força da 

legislação de não reconhecimento de patentes; mas tudo indica que isto mudará a curto prazo). 

A produção e a exportação aumentaram: o faturamento do setor, que não chegava a US$ 270 

milhões em 1982, aumentou para cerca de US$ 500 milhões em 1991; as exportações 

cresceram de US$ 120 milhões para US$ 200 milhões entre 1985 e 1991. 

Apesar das importações terem registrado crescimento na década de 80, ocorreu uma 

redução da participação relativa dos fármacos, acompanhada de um aumento correspondente 

da dos intermediários, fato coerente com o aumento da produção interna. Mas a partir de 1990 

houve um recuo, em função das mudanças no quadro institucional e do agravamento da 

situação econômica do país. 

As diferenças significativas de estratégias das empresas revelaram-se mais ou menos 

apropriadas à busca da competitividade. Houve a iniciativa razoavelmente ambiciosa da 

Norquisa, constituindo a Nortec como uma empresa de P&D e de produção químico

farmacêutica, e atuando na ponta do mercado através de um laboratório (Biolab). 

E nbora s~us resultados estejam cc·nsolidados, a estratégia adotada de articulação intra

grupo de diversas atividades químicas, presença no mercado de produtos finais e 

investimentos de monta em tecnologia parece adequada ao desenvolvimento da 

farmoquímica. Ao lado da Norquisa, outras empresas também participaram, em escala mais 

modesta, desse esforço de investimento no setor com estratégias tecnológico-produtivas 

ofensivas. 

Há também o caso das empresas estrangeiras, cuja lógica de atuação global tende a 

limitar o processo de verticalização. Em diversos casos, a produção é limitada a poucas etapas 

de síntese a partir de precursores importados altamente elaborados, configurando uma 

produção de "fachada". Também outras empresas nacionais, especialmente do setor 

farmacêutico, revelam uma "cultura" concorrencial pouco apropriada à atuação no setor 

farmoquímico, refletida em uma estratégia que não contempla adequadamente as questões do 

desenvolvimento tecnológico, da eficiência produtiva e da eficácia gerencial. 

o resultado em termos de capacitação é bastante razoável para as empresas com 

estratégias mais ofensivas. De modo geral, a capacitação tecnológica em termos de produção 
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de fármacos ampliou-se. São bons os padrões de qualidade atingidos, bem como a eficiência 

dos processos, o que é indissociável das atividades de P&D. Outras questões que interferem 

na produtividade global tais como layout, planejamento e controle da produção, etc. Também 

são objeto de atenção. 

Ocorre que, em decorrência da grande heterogeneidade de empresas e da instabilidade 

do setor, esta constatação não pode ser generalizada. O comprometimento com a produção 

assumido por empresas de diversos tipos varia significativamente. Isto se traduz em muitos 

casos de baixo grau de verticalização e em instabilidade de atuação na área químico

farmacêutica facilitada pelos custos de saída relativamente baixos. 

Quanto aos fatores internos à empresa, a principal dificuldade está relacionada ao ponto 

já mencionado de que determinadas empresas, por sua lógica de atuação ou por sua cultura 

concorrencial específica, adotam estratégias defensivas que se refletem negativamente na 

aquisição das capacitações técnico-produtivas, gerenciais, etc. 

Sobre os fatores estruturais cabe observar que problemas como o acesso à tecnologia 

(via desenvolvimento interno, principalmente) insumos e equipamentos, o tamanho do 

mercado 011 as escalas de produção não constituem obstácu lOS intr:.msponíveis à 

competitividade. Na relação com fornecedores internos deve ser ressalvada a dificuldade 

ainda existente de aproximação aos padrões internacionais de custo e qualidade (problema 

comum aos setores de alta tecnologia que se ressentem particularmente do fato de estarem 

imersos em um tecido industrial subdesenvolvido. 

As tendências internacionais cnam dificuldades como no caso do aumento da 

concentração espacial da produção químico-farmacêutica derivado da redução das 

quantidades físicas dos fármacos modernos. Entretanto, a especialização crescente das 

instalações farmoquímicas abre oportunidades para a subcontratação de etapas específicas de 

síntese por terceiros, que podem estar localizados no Brasil. 

Os fatores sistêmicos são os que mais fortemente afetam a competitividadc. Se o 

tamanho do mercado não é problema, sua instabilidade o é, particularmente a do mercado 

institucional - fato relacionado tanto ao processo recessivo como à destruição do poder de 

compra do Estado. A conjuntura macrocconômica extremamente desfavorável e as políticas 

governamentais inadequadas constituem um sério obstáculo à competitividadc. 
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De modo geral, contrastando com o que ocorre nos países desenvo lvidos, a atuação do 

Estado brasileiro na área farmacêutica é marcada pela fragilidade institucional e pelo 

casuísmo na definição de políticas relacionadas ao setor, tanto as de cunho sanitário como as 

de ordem econômica. Impulso à produção farmoquímica, mas foram novamente revertidas no 

governo Collor. Por sua vez, o agravamento da crise econômica gera instabilidade, repercute 

sobre o custo de capital, desestimulando os investimentos, além de reduzir o mercado. 

Vale também mencionar outros tipos de dificuldade decorrentes da ação estatal como o 

número elevado de impostos, os custos indiretos da mão-de-obra, dificuldades de ordem 

burocrática às importações e a baixa disponibilidade de recursos humanos qualificados. 

Finalmente, existem problemas localizados associados à infraestrutura do país mas não se 

pode atribuir a eles um papel decisivo sobre a competitividade do setor. 

4.4.5. Fatores associados à competitividade 

A definição de indicadores de competitividade para o setor químico-farmacêutico é uma 

tarefa muito difícil. Não se trata de uma indústria como a siderúrgica, com um produto 

homogêneo ou como a de celulose com processo contínuo, que permite estabelecer 

indicadores até internacionais. Nem sequ~r a capacidade instalada na indústria é um número 

que faça muito sentido, já que a natureza multi-produto das plantas distorce esse tipo de dado 

(pode-se falar em litros de reator como uma certa medida de capacidade instalada, mas o 

problema é traduzir isto em termos de produtos). 

De qualquer modo, vale ensaiar o uso de alguns possíveis indicadores. Tendo em vista o 

caráter crucial da qualidade dos produtos, certificações de enquadramento em farmacopéias 

internacionais ou o credenciamento pelo FD.t\ 22 seriam condições necessárias para a 

competitividade (pelo menos com relação a esse aspecto importantíssimo da qualidade). 

Indicadores indiretos poderiam derivar da avaliação do grau de sofisticação tecnológica das 

empresas, medido pelos seus equipamentos e nível de qualificação de seus recursos humanos . 

.t\ capacidade de lançamento de novos produtos no mercado poderia ser outro indicador 

de competitividade. Nenhuma empresa consegue se manter competitiva se não renovar, num 

certo ritmo, sua linha de produtos. O consumo detalhado de matéria prima por produto 

22 FOA - Food and Drug Administration - Agência reguladora do governo dos Estados Unidos para a área de 
alimentos e medicamentos. 
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fabricado permitiria avaliar o rendimento dos processos e, consequentemente, seus custos e 

capacidade de competir em preços. Este, no entanto, seria um indicador muito pouco 

operacional em função da especificidade dos processos de cada produto. 

Um indicador indireto da competitividade em preço talvez esteja na capacidade 

exportadora. No entanto, as dificuldades em separar os efeitos provocados pelos "fatores 

sistêmicos" (taxa de câmbio, políticas comerciais nacionais, etc.) são maiores para a indústria 

farmoquímica devido a forte presença de barreiras técnicas ao comércio e do grande volume 

de transações matriz-filial, típicas da indústria de química fina. 
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4.5.Características, descrição e análise da competitividade do complexo 

nuclear: energia nuclear23 

o complexo nuclear brasileiro pode ser dividido em quatro grandes áreas: pesquisa e 

desenvolvimento e fiscalização, a cargo da CNEN/Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

geração de eletricidade a cargo da Eletronuclear, responsável pelas Usinas Termonucleares de 

Angra I e angra 11; produção de elementos combustíveis, mineração e enriquecimento de 

urânio e fabricação de equipamentos pesados, a cargo da INB/lndústrias Nucleares 

Brasileiras; e a indústria, os hospitais e clínicas que utilizam técnicas e materiais nucleares. 

4.5.1. Pesquisa e Desenvolvimento e Fiscalização 

A primeira dessas grandes áreas - Pesquisa e Desenvolvimento e Fiscalização - está a 

eargo da CNEN/Comissão Nacional de Energia Nuclear. A CNEN, é vinculada ao Ministério 

da Ciêneia e Tecnologia - MCT, tendo como principal atribuição exercer o controle das 

atividades nucleares, estabelecido na Lei de sua criação e convalidado com a Constituição de 

1988 e ainda, colaborar na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear. 

Exercendo suas atribuições há mais de quarenta anos, compete à CNEN estabelecer 

diretrizes especí ficas para radioproteção e segurança nuclear; expedir normas e regulamentos; 

licenciar e fiscalizar a indústria nuclear voltada para a geração de energia elétrica, bem como 

as atividades da indústria mineral relativas aos minérios nucleares; controlar o comércio de 

materiais nucleares e autorizar e fiscalizar a construção e a operação de instalações radiativas . 

No que diz respeito ao plano científico e tecnológico, a CNEN executa atividades de 

pesquisa e desenvolvimento nas áreas de reatores; do ciclo do combustível nuclear; de 

instrumentação e controle; de aplicações de técnicas nucleares; de produção de radioisótopos; 

de rejeitos radioativos e de materiais de interesse nuclear. 

o impacto social das atividades da CNEN é refletido tanto nas condições de segurança 

das instalações nucleares e radioativas, de modo a garantir a proteção à população aos 

trabalhadores e ao meio ambiente, como também nas novas aplicações sociais da energia 

23 Esta seção é baseada no Relatório de Gestão da CNEN - Ano 2üOl; no material disponível no site da 
CNEN/MCT e no material disponibilizado ao público pela Eletronuc\ear e pela INB. 
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nuclear, nos novos conhecimentos científicos e tecnológicos, nos novos produtos e serviços 

que são disponibilizados à comunidade industrial e à sociedade como um todo. 

A estrutura da CNEN, é composta de um órgão colegiado (Comissão Deliberativa) e de 

órgãos executivos (Presidência, Diretorias, Institutos, Coordenações Gerais, Centros 

Regionais e Distritos) e suas respectivas unidades (Coordenações, Divisões e Serviços). 

No que se refere às atribuições, a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear é 

responsável pelas ações que visam garantir que as atividades nucleares, no território nacional, 

sejam exercidas com segurança para o trabalhador, para o público e para o meio ambiente, 

através do desenvolvimento de tecnologia e da garantia da aplicação de normas e 

procedimentos, necessários à operação segura das centrais nucleares, das etapas do ciclo do 

combustível e das demais instalações nucleares e radiativas e, ainda, da prevenção e 

atendimento a situações de emergências radiológicas e acidentes nucleares e de tratamento de 

rejeitos radioativos. A Diretoria encarrega-se, também, de zelar pelas salvaguardas nacionais 

e internacionais. 

A Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento desenvolve ações no sentido de garantir a 

autonomia nacional em setores estratégicos da área nuclea·. Para tanto, investe na I,rodução de 

tecnologias para o setor nuclear, ligadas à geração de energia elétrica e às aplicações na 

medicina, agricultura e indústria. 

A Diretoria de Apoio Logístico se ocupa da formação e capacitação de recursos 

humanos, dos sistemas de computação e de informação técnico-científica e do apoio técnico

operacional às atividades institucionais. 

A estrutura básica da CNEN é representada a seguir, ressaltando que cada Instituto ou 

Coordenação-Geral possui desdobramentos em níveis de Coordenação, Divisão e Serviço: 

A CNEN desenvolve suas atividades dentro do PPA- Plano Plurianual 2000 - 2003 do 

Governo federal. A CNEN participa com 3 programas finalísticos e 1 de apoio administrativo, 

além de possuir outras ações em outros Programas. Atualmente os programas são: Segurança 

Nuclear; Aplicações Nucleares na Área Médica; e Desenvolvimento Tecnológico na Área 

Nuclear. 
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O programa de segurança nuclear tem por objetivo garantir a segurança das atividades 

nucleares em todo o seu ciclo, desde a pesquisa e desenvolvimento até aplicação e rejeitos, 

bem como do pessoal, da população e do meio ambiente. Seu público- alvo são as instalações 

nucleares e radiativas, as comunidades periféricas e a população em geral. 

O programa de aplicações médicas na área nuclear tem como objetivo contribuir para o 

atendimento da demanda nacional de produtos e técnicas nucleares para diagnóstico e 

tratamento terapêutico. O publico-alvo deste programa são hospitais, clínicas, centros de 

pesquisa e pacientes que necessitam de tratamentos e serviços de medicina nuclear. 

O programa de desenvolvimento tecnológico na área nuclear tem por objetivo 

desenvolver conhecimentos em uso de tecnologia nuclear, criando condições para geração de 

novos produtos e serviços. Seu público-alvo são a comunidade científica, o setor produtivo, 

órgãos e entidades demandantes. 

4.5.2. Geração de eletricidade 

I\. energia elétrica por fonte nuclear é obtida a partir do calor da reação do combustível 

~urânio) utilizando o priucípio básico de funcionamento de uma usina térmica cor.vencional, 

que é sempre igual; a queima do combustível produz calor, esse ferve a água de uma caldeira 

transformando-a em vapor. O vapor movimenta uma turbina que, por sua vez, dá partida a um 

gerador que produz a eletricidade. 

Para entendermos o que vem a ser energia liberada na reação nuclear, é preciso saber 

um pouco mais sobre o átomo. Os átomos são mais leves ou mais pesados, dependendo do 

número de partículas que se constituem. O mais leve que se conhece é o do hidrogênio e o 

mais pesado o do urânio. Um átomo é composto por um núcleo e por partículas menores que 

gravitam em tomo desse núcleo. Essas partículas se chamam elétrons, são muito leves e têm 

carga elétrica negativa. Dentro do núcleo, há dois tipos de partículas, chamadas prótons e 

nêutrons. 

O número de prótons é sempre igual ao número dos elétrons mas sua carga é positiva. 

Quanto aos nêutrons, variam em número sendo mais numerosos quanto mais pesado for o 

átomo. Eles não possuem carga elétrica alguma, são neutros, como o nome está dizendo. 
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Embora sabendo que tudo que existe na natureza é formado por átomos, trataremos 

apenas dos átomos do elemento chamado urânio. No urânio presente na natureza são 

encontrados átomos, que têm em seu núcleo 92 prótons e 143 nêutrons (cuja soma dá 235), 

átomos com 92 prótons e 142 nêutrons (234) e outros ainda, com 92 prótons e 146 nêutrons 

(238). Como os prótons e elétrons são em número igual (92), podemos dizer que esses átomos 

são quimicamente iguais e os chamaremos de isótopos do mesmo elemento, isto é, do urânio. 

Para diferenciá-los, usa-se o símbolo químico de elemento e um número, de acordo com 

seu peso atômico - Isótopo U-234, - Isótopo U-235 e - Isótopo U-238. O choque de um 

nêutron livre com o isótopo U-235 causa a divisão do núcleo desse isótopo em duas partes -

dois outros átomos - e ocasiona uma liberação relativamente alta de energia. Dá-se a esse 

fenômeno o nome de fissão nuclear. A fissão nuclear ocasiona a transformação da matéria em 

energia, através da divisão do isótopo U-235. 

Quando a fissão do isótopo U-235 ocorre, o núcleo divide-se em duas partes formando 

dois elementos novos, e dele se desprendem 2 ou 3 nêutrons que, por seu turno, podem 

chocar-se com outro núcleo de U-235 acarretando nova fissão, novos elementos são 

formados, provocando uma seqüência de fissões denominada reação nuclear em cadeia. 

Somente o U-235 na natureza tem a propriedade de ;e fissio·lar e portanto, sustentar uma 

reação em cadeia. O aproveitamento e controle dessa energia liberada é feito dentro de 

reatores nucleares, que nas usinas nucleares, fuzem o mesmo papel que a caldeira desempenha 

nas usinas térmicas comuns. 

A fim de otimizar as reações nucleares costuma-se enriquecer o urânio antes do seu uso 

nos reatores. Esta operação consiste simplesmente em aumentar o teor do Isótopo U-235 (o 

único que se fissiona) na mistura de isótopos do urânio natural (U-234, U-235 e U-238). 

Dentre as vantagens e contribuições apresentadas pelo uso da energia nuclear em lugar de 

centrais térmicas convencionais, podemos apontar que, quando utilizada para produção de 

energia elétrica é uma forma de energia que não emite nenhum gás de efeito estufa (dióxido 

de carbono, metano, óxido nitroso e outros) e nenhum gás causador de chuva ácida (dióxido 

de enxofre, óxidos de nitrogênio). 

A energia nucleoelétrica também não emite nenhum metal carcinogênico, teratogênico 

ou mutagênico (Arsênio, Mercúrio, Chumbo, Cádmio, etc.) como as alternativas que utilizam 
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combustível fóssil o fazem. A utilização da energia nuclear também não libera gases ou 

partículas que causem poluição urbana ou diminuição da camada de ozônio. 

a) Ciclo do Combustível Nuclear 

o Ciclo do Combustível Nuclear é o conjunto de etapas do processo industrial que 

transforma o mineral urânio, desde quando ele é encontrado em estado natural até sua 

utilização como combustível, dentro de uma usina nuclear. 

A primeira etapa é a mineração e produção de Concentrado de Urânio (U308). Após 

este conjunto de operações, que têm como objetivo descobrir uma jazida e fazer sua avaliação 

econômica - prospecção e pesquisa -, determina-se o local onde será realizada a extração do 

minério do solo, e o início dos procedimentos para a mineração e para o beneficiamento. 

Na usina de beneficiamento o urânio é extraído do minério, purificado e concentrado 

sob a forma de um sal de cor amarela, conhecido como "yellowcake", matéria prima para 

produção da energia gerada em um reator nuclear. Estas atividades são desenvolvidas na INB 

CAETITÉ. 

Posteriormente, é feita a transformação do yellowcake (U308) em hexafluoreto de 

urânio (UF6) Na usina de conversão, o urânio sob a forma de yellowcake, é dissolvido e 

purificado, obtendo-se então o urânio nuclearmente puro. A seguir, é convertido para o estado 

gasoso, o hexafluoreto de urânio (UF6), para permitir a transformação seguinte: 

enriquecimento isotópico. 

I\. operação de enriquecimento do urânio tem por objetivo aumentar a concentração do 

urâni0235 acima da natural - o urânio natural contém apenas 0,7% de urâni0235 - para, em 

torno de 3% permitir sua utilização como combustível para geração de energia elétrica. 

Atualmente, o processo de enriquecimento é Parte desta etapa, será realizada no País, na FCN, 

com a utilização de tecnologia desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha em São 

Paulo - CTMSP. Este contrato de implantação foi assinado em julho de 2.000 para processar 

no País em escala industrial, à médio prazo, o enriquecimento de urânio através do processo 

de ultracentrifugação. 
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I\. etapa seguinte é a reconversão do UF6 em Pó de U02. É reconverter gás em pó é 

concentrar o urânio de maneira apropriada para sua utilização como combustível O 

hexafluoreto de urânio (UF6) é transformado em dióxido de urânio (U02). Esta etapa, em que 

o urânio já é combustível, é realizada em Resende, na Fábrica de Combustível Nuclear -

FCN. 

I\.pós a reconversão vem a etapa de fabricação de Pastilhas de U02. Duas pastilhas de 

urânio produzem energia suficiente para atender, por um mês, uma residência média em que 

vivam quatro pessoas. Estas pastilhas de dióxido de urânio (U02), que tem a fonna de um 

cilindro de mais ou menos um centímetro de comprimento e de diâmetro são produzidas na 

Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) - Pastilhas, que após serem submetidas a diversos 

testes - dimensionais, metalográficos e químicos - estarão aptas a compor o Elemento 

Combustível, combustível para centrais nucleares. 

I\.pós o processo de mistura (homogeneização) com U308, o pó de U02 é transportado 

para uma prensa rotativa automática, onde são produzidas pastilhas. Nesta fase do processo 

são chamadas de "pastilhas verdes". I\.s "pastilhas verdes", ainda relativamente frágeis, são 

encaminhados ao fomo de sinterização, sob temperatura de 1750° C, em processo semelhante 

ao da ülbricação de cerâmicas, onde adquirem resistência (ou endurecimento) necessária às 

condições de operação a que serão submetidas dentro de um reator de uma usina nuclear. I\.s 

pastilhas sinterizadas passam, ainda, por uma etapa de retificação para ajuste fino das 

dimensões. I\.pós a retificação todas as pastilhas sinterizadas são verificadas através de 

medição a laser, que rejeita aquelas cuja circunferência estiver fora dos padrões adequados. 

I\.s pastilhas sinterizadas aprovadas são acondicionadas em caixas e armazenadas. 

o Elemento Combustível é composto pelas pastilhas de dióxido de urânio montadas em 

tubos de uma liga metálica especial - o zircaloy - formando um conjunto de varetas, cuja 

estrutura é mantida rígida por reticulados chamados grades espaçadoras. Um elemento 

combustível típico é composto por um conjunto de 235 varetas combustíveis - fabricadas em 

zirca)oy - rigidamente posicionadas em uma estrutura metálica, formada por grades 

espaçadoras; 21 tubos-guias e dois bocais, um inferior e outro superior. Nos tubos-guias são 

inseridas as barras de controle da reação nuclear. Antes de serem unidas a estes tubos por 

solda eletrônica, as grades espaçadoras são alinhadas por equipamentos de alta precisão. /\. 

solda das extremidades das varetas se dá em atmosfera de gás inerte e sua qualidade é 

verificada por raios-X. 
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As pastilhas de urânio, antes de serem inseridas nas varetas combustíveis, são pesadas e 

arrumadas em carregadores e secadas em fomo especiais. Simultaneamente, os tubos de 

zircaloy têm suas medidas conferidas por testes de ultra-som e são minuciosamente limpos. 

Só então as pastilhas são acomodadas dentro das varetas sob a pressão de uma mola afastada 

do urânio através de isolantes ténnicos de óxidos de alumínio. Cada elemento combustível é 

capaz de suprir energia 42.000 residências médias durante um mês. 

A empresa Eletrobrás Tennonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR é a responsável, no 

Brasil, pelo projeto, construção e operação da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto 

(CNAAA), que reúne as usinas de Angra I e 11. 

b) Reservas de Urânio no Brasil 

o Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio o que permite o 

suprimento das necessidades doméstica o que permite o suprimento das necessidades 

domésticas a longo prazo e a disponibilização do excedente para o mercado externo. 

Em junho/2001 o País registra a sexta maior reserva geológica de urânio do mundo. 

Com cerca de 309.000t de U308 nos Estados da Bahia, Ceara, ParanL e Minas Gerais, entre 

outras ocorrências. 

Estudos de prospecção c pesqUIsas geológicas foram realizadas em apenas 25% do 

território nacional. O País possui também ocorrências uraníferas associadas a outros minerais, 

como aqueles encontrados nos depósitos de Pitinga no Estado do Amazonas e área de Carajás, 

no Estado do Pará, com um potencial adicional estimado de 150.0001. O Brasil possui, hoje, a 

68 maior reserva geológica de urânio do mundo. As reservas geológicas brasileiras evoluíram 

de 9.400 toneladas, conhecidas em 1975, para a atual quantidade, podendo ser ampliada com 

novos trabalhos de prospecção e pesquisa mineral. 

c) Reservas Mundiais de Urânio 

O urânio se distribui sobre toda a crosta terrestre aparecendo como constituinte da 

maioria da rochas. As reservas deste elemento, para que se tomem economicamente atrativas, 

dependem do tcor de urânio presente assim como da alternativa tecnológica usada para o seu 

aproveitamento. 
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Considerando o quilo (kg) de urânio possível de ser obtido a custos inferiores a 

US$130,00, as reservas mundiais se distribuem conforme a tabela 40: 

Tabela: 40 Reservas mundiais de urânio 

Reservas mundiais de U 

Pais Ton.de U 

Africa do Sul 369.000 I 

Austrália 910.000 

Brasil 309.000 I 

Canadá 332.000 I 
i 

I Cazaquistão I 957.000 

Estados Unidos 355.000 I 
! 

, . 
287.000 

Total no Mundo 4.416.000 

Fonte: Site da INB 

d) Produção de Urânio no Mundo 

A produção de urânio, 1'0 munc:o, vem decrescendo desde 1988 em virtude, 

principalmente, dos baixos preços que o mercado vem praticando ocasionando o fechamento 

de algumas minas de baixo teor, que eram exploradas na Europa Oriental. Porém, países 

tradicionalmente produtores de yellowcake vem aumentando a capacidade de suas plantas, 

como é o caso do Canadá e da Austrália. A tabela 41 apresenta os maiores produtores 

mundiais, baseando-se na produção obtida em 1998. 

Tabela 41: Produção mundial de urânio 

~ ________________ P_r_o_d_u_Ç_ão __ M_u_n_d~i_al_d_e_U __ (_19_9_8_) __ -----------J 
Pais tU 

Austrália 4.910 

Canadá 10.922 

Namíbia 2.780 

Nigéria 3.714 

Rússia 2530 

Total no Mundo 34.986 

FOI/te: Site da INB 
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e) Utilização de técnicas nucleares 

Além da geração de energia elétrica, o setor nuclear no Brasil é caracterizado pela 

disseminação bastante ampla da utilização de técnicas nucleares na indústria e na medicina. 

A indústria utiliza técnicas nucleares principalmente em ensaIOS não destrutivos, 

processos de separação isotópica de terras raras, instrumentação de processos industrias e 

estudos de tennohidráulica e estudos de segurança de processos industriais. 

Atualmente, a CNEN tem disseminado no Brasil a utilização de técnicas nucleares em 

Tomografia computadorizada para radiodiagnose com diversos isótopos e radiofãrmacos e em 

radioterapia para processo de combate ao câncer. 
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5. Perfil das empresas 

Esta seção apresenta o perfil das quatro empresas objeto deste estudo multicaso. 

5.1.Perfil da Aracruz Celulose S. A. I 

A Aracruz Celulose é a maior produtora mundial de celulose branqueada de eucalipto, 

vendida globalmente para fubricantes de papéis sanitários, de imprimir e escrever, e papéis 

especiais. As operações florestais da Aracruz abrangem 170.000 hectares de plantios próprios 

de eucalipto nos estados do Espírito Santo e Bahia, intercalados com 87.000ha de reservas 

nativas de propriedade da empresa que são mantidas intocadas para assegurar o equilíbrio do 

ecossistema. As atividades silviculturais da empresa abrangem ainda outros 37.000 hectares 

de plantios de eucalipto dentro do Programa de Fomento Florestal, desenvolvido em parceria 

com mais de dois mil produtores rurais locais. 

No Espírito Santo, a Aracruz opera a maior unidade de produção de celulose do mundo, 

totalmente integrada aos plantios e a um porto privativo especializado, Portocel, através do 

qual mais de 90% da produção da empresa é exportada. 

A fábrica possui três linhas de produção com capacidade total de 2 milhões de 

toneladas. As instalações incluem três caldeiras de recuperação, quatro linhas de 

branqueamento e secagem e instalações para recuperação de produtos químicos, tratamento de 

água e geração de energia elétrica a partir de biomassa. O controle ambiental é assegurado por 

modernos sistemas de tratamento de emissões, efluentes e resíduos sólidos. 

Outra empresa do grupo, a Aracruz Produtos de Madeira, uma unidade industrial de alta 

tecnologia localizada no extremo sul da Bahia, fornece produtos sólidos de madeira de alta 

qualidade provenientes de plantios de eucalipto, destinados às indústrias de móveis e design 

de interiores, do Brasil e do exterior. 

O compromisso com o desenvolvimento sustentável reflete-se nas práticas de manejo 

sustentável dos plantios de eucalipto e na preservação dos ecossistemas naturais. As práticas 

ambientais adotadas são também objeto de contínuos processos de aprimoramento. 

I Esta seção esta baseada no material disponível no site da Aracruz Celulose S. A.; http://www.aracruz.com.br e 
no material sobre as diretrizes estratégicas apresentado aos investidores da NYSE em 2001. 
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5.1.1. Histórico dos eventos mais relevantes na história da Aracruz 

Celulose S. A . 

a) Novembro 1967 - Implantação dos primeiros plantios de eucalipto 

b) Abril 1972 - Fundação da Aracruz Celulose 

c) Setembro 1978 - Partida da primeira unidade de produção (fábrica "A") 

d) Janeiro de 1985 

c) Fevereiro 1991 - Partida de segunda unidade de produção (fábrica "B") 

f) Maio 1992 - Lançamento de ADRs de nível 3 na Bolsa de Valores de Nova York 

g) Janeiro 1993 - Certificação ISO 9002 

h) Julho 1995 - Certificação ISO 9001 para todas as atividades 

i) Abril 1996 - Certificação ISO 9002 para a planta eletroquímica 

j) Março 1997 - Ingresso na área de produtos sólidos de madeira (Lyptus) 

k) Abril 1999 - Início das atividades pré-operacionais da Aracruz Produtos de 

Madeira S.A. 

I) Agosto 1999 - Inauguração da fábrica L yptus 

m) Outubro de 1999 - Certificação ISO 14001 

n) Outubro de 2000 - Ingresso no controle acionário da Veracel 

o) Fevereiro de 2001 - Início das obras da Fábrica C 

p) Novembro de 2001 - Aquisição da participação (28%) da Mondi pela VCP 

q) Maio de 2002 - Partida da terceira unidade de produção (fábrica "C") 

5.1.2. Localização da Aracruz Celulose S. A. 

A Aracruz Celulose tem sua sede localizada em Barra do Riacho, Aracruz (ES). I\. 

fábrica de celulose e parte da estrutura administrativa estão instaladas no Espírito Santo, e as 

florestas no norte do estado e no sul da Bahia, onde também está localizada a fábrica de 

produtos de madeira (Lyptus). 
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5.1.3. Principais acionistas 

o controle acionário da Aracruz é exercido pelos Grupos Lorentzen(11,8%), 

Votorantim (11,8% - participação adquirida da Mondi em 4 de outubro de 2001) e Safra 

(11,8%) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (5,3%). 

As ações preferenciais da empresa são negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova 

Y ork e Madri. Até 1995 a Aracruz era a única empresa brasileira a ter ações negociadas na 

Bolsa de Nova Y ork. 

31,0% 

Con~ição Acionária 

1,5% 11,8% 

11,8% 

5,3% 
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Figura 2 J: Composição acionária da A racroz 

5.1.4. Políticas de qualidade, meio-ambiente, saúde e segurança 

A Aracruz Celulose S.A. considera que a qualidade dos seus produtos e serviços, a 

proteção do meio ambiente, e a saúde e segurança dos seus empregados são fundamentais 

para o seu negócio. Neste sentido, é seu compromisso assegurar: O fornecimento de produtos 

e serviços que atendam às necessidades de seus clientes. A contribuição ao desenvolvimento 

econômico e social em harmonia com a preservação ambiental, com base no conceito de 

desenvolvimento sustentável. A promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. A 

busca da eficácia, através da otimização do uso dos recursos financeiros, tecnológicos, 
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humanos e ambientais. O relacionamento ético e transparente com as partes interessadas. 

As atividades de produção e comercialização de madeira, celulose e subprodutos da 

J\racruz têm como princípios: 

a) Atendimento da legislação, normas, exigências contratuais e outros compromissos 

assumidos formalmente pela empresa; 

b) Planejamento e desenvolvimento de ações através do estabelecimento de objetivos 

e metas, alocação de recursos para o seu cumprimento, análise sistemática dos 

resultados e rápida correção dos desvios, caso estes se verifiquem; 

c) Comprometimento com a melhoria contínua dos processos, visando à qualidade 

dos produtos e serviços; o uso sustentável dos recursos naturais, a prevenção da 

poluição e a minimização dos impactos ambientais adversos; e o atendimento de 

elevados padrões de saúde e segurança; 

d) Capacitação e o desenvolvimento de recursos humanos, de forma a tomá-los aptos 

a atuarem com responsabilidade e eficácia; 

c) Comunicação franca com os stakeholders da empresa; 

t) Desenvolver projetos e soluções em parceria e contribuir para o aprimoramento da 

legislação, políticas, programas e tecnologias nas áreas da Qualidade, Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança. 

5.1.5. Produto 

No Brasil, a madeira utilizada como matéria-prima, para a produção de pasta celulósica, 

provém, principalmente, do gênero Eucaliptus. Diversas espécies começaram a ser 

introduzidas no Brasil no século passado. A escolha dessas espécies para o reflorestamento e 

produção de pasta celulósica foi baseada, principalmente, em seu rápido crescimento, 

aproximadamernte quatro vezes maior que em seu país de origem 

As primeiras espécies de eucalipto que foram introduzidas no Brasil datam de 150 anos 

atrás. Atualmente, estima-se que os plantios no Brasil cobrem uma área superior a 2000 mil 

hectares. 

A produção de celulose de eucalipto tomou-se significativa a partir do início da década 

de 70, em Portugal. Até então, a celulose de pinho dominava o mercado. No começo, a 
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celulose de eucalipto era vista como fibra secundária, de menor valor. Mas, gradativamente, 

passou a ser muito requisitada pela indústria papeleira, em função das características únicas 

da fibra, que garantem a produção de papéis de alta opacidade, maciez e boa absorção -

qualidades ideais para a produção de papéis sanitários (absorventes), de imprimir e escrever e 

especiais. 

A celulose é um elemento estrutural da célula vegetal, existindo portanto em todos os 

gêneros e espécies florestais, mas o eucalipto apresenta melhor desempenho para a produção 

industrial. Essa árvore produz o maior volume de madeira por unidade de superfície, em ciclo 

curto. A celulose de eucalipto transformou o Brasil de importador a exportador do produto. 

Hoje, o país é o maior produtor mundial de celulose de eucalipto. Conheça mais sobre os 

beneficios econômicos do eucalipto 

5.1.6. Processo de produção de celulose 

A celulose produzida pela Aracruz Celulose é obtida a partir da madeira de eucalipto. 

O processo de fabricação de celulose consiste basicamente na transformação da madeira em 

material fibroso, que é denominado pasta, polpa ou celulose industrial. 

Tem início na área de manuseio de madeira, onde a matéria-prima é recebida, em 

caminhões que transportam em média um volume de 36.000kg de madeira cada um, num total 

de 250 caminhões diários. As toras são recebidas com casca e têm aproximadamente 5,5m de 

comprimento e diâmetro variando entre 7cm e 40cm. As toras são descarregadas e cortadas ao 

meio. Após o corte, são processadas em descascadores de tambor rotativo. 

Dos descascadores, as toras são conduzidas aos picadores, onde são transformadas em 

cavacos. Estes são estocados em pilhas e transportados por correias até os silos dos digestores, 

onde se inicia o processo de cozimento. O cozimento consiste em submeter os cavacos a uma 

ação química do licor branco forte (soda cáustica mais sulfeto de sódio) e do vapor d'água no 

digestor a fim de dissociar a lignina existente entre a fibra e a madeira. As fibras liberadas 

são, na realidade, a celulose industrial. 

O digestor é um vaso de pressão, com altura aproximada de 57m, onde os cavacos e 

licor branco forte são introduzidos continuamente pela parte superior. O tempo total do 

cozimento da madeira é de 120 minutos, e realiza-se do topo até o centro do digcstor. Do 
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centro até a parte inferior, realiza-se uma operação de lavagem, a fim de se retirar a solução 

residual - o licor preto fraco (licor branco forte usado no cozimento mais Jignina dissociada da 

madeira), que será utilizado como combustível na caldeira de recuperação. 

Após a lavagem, a celulose é retirada do digestor, sendo em seguida submetida a outra 

operação de lavagem nos difusores, para então ser depurada. A depuração consiste em 

submeter a celulose industrial à ação de peneiramento (durante a lavagem, as impurezas 

solúveis são removidas, mas para obter uma celulose de alta qualidade devem-se remover 

também as impurezas só lidas). 

Nessa operação, a celulose, agora livre de impurezas, é submetida a um processo de 

branqueamento, que consiste em tratá-la com peróxido de hidrogênio, dióxido de cloro, 

oxigênio e soda cáustica em cinco estágios diferentes, com seus respectivos filtros lavadores. 

Pode-se definir o branqueamento como um tratamento que visa melhorar as propriedades da 

celulose industrial - alvura, limpeza e pureza química, entre outras. 

Após o branqueamento, a celulose é depurada novamente e enviada para a secagem. 

Nesta operação a água é retirada da celulose, até que esta atinja o ponto de equilíbrio com a 

umidade relativa do ambiente (90% de fibras e 10% de água). 

A máquina de secagem é constituída de três elementos: mesa plana, prensas c uma 

máquina secadora. Na parte final da máquina secadora fica a cortadeira, que reduz a folha 

contínua em outras menores, de formato padrão, 67 x 92crn. Essas folhas formam os fardos 

com 250kg de celulose, oito dos quais constituem uma unidade de carga (de 2t) para fins de 

transporte e carregamento. Depois dessa fase é iniciado a processo de recuperação de 

insumos químicos e de geração e distribuição de Energia 

o principal equipamento para recuperação dos produtos químicos do processo é a 

caldeira de recuperação. Essa caldeira queima a parte orgânica do licor preto (sub-produto do 

cozimento), gerando vapor e energia elétrica para o processo industrial. Além disso, funde a 

parte inorgânica do licor, que sai do equipamento com o nome de "smelt" (sais de sódio 

fundido) para formar o licor verde. Este, por sua vez, é enviado para a caustificação, onde é 

tratado com cal virgem, formando o licor branco forte, que volta para o processo de 

cozimento. 
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Além das caldeiras de recuperação, a fabrica possui duas caldeiras auxiliares, onde se 

queimam cascas de madeira. Ambas as caldeiras produzem o vapor de 64 kflcm2 e 4550C, 

aproveitáveis nos turbogeradores para gerar 107 MW de energia elétrica, o suficiente para 

abastecer uma cidade do porte de 1 milhão de habitantes. 

A fiíbrica da Aracruz exige uma grande quantidade de água, razão pela qual incorpora 

uma estação de tratamento, com capacidade de 9.500 m3/h, também capaz de abastecer uma 

cidade com mais de 1 milhão de habitantes. A tecnologia desenvolvida permite que grande 

parte da água utilizada no processo seja reutilizada (sistema fechado), proporcionando 

redução acentuada do volume final de efluentes líquidos. 

A Aracruz Celulose exporta utilizando o Terminal Portuário de Barra do Riacho, único 

na América Latina especializado no manuseio e embarque de celulose. O terminal é 

administrado pela Portocel, empresa controlada pela Aracruz, que detém participação de 51 %. 

Está apto a receber navios de até 38 mil toneladas e tem capacidade para armazenar 100 mil 

toneladas estáticas. O terminal portuário é responsável pela exportação de 70% do total da 

produção nacional de celulose. Através deste terminal, são também movimentados insumos 

como sal e água oxigenada (peróxido de hidrogênio). Além destes, são ainda realizados 

embarques de toras de eucalipto para a Aracruz Celulose. 

A celulose produzida pela Aracruz é transportada até o terminal utilizando-se 

caminhões e a da Cenibra através de vagões ferroviários. É então descarregada e armazenada, 

aguardando os navios para embarque. Esta movimentação entre caminhões, vagões e os 

armazéns, bem como entre os armazéns e o cais, é feita com empilhadeiras dotadas de braços 

especiais de aço inoxidável. 

5.1.7. Mercado 

A Aracruz Celulose mantém sua posição de liderança no mercado mundial graças à sua 

estratégia de instituir e manter relações comerciais duradouras. Esse princípio se baseia no 

fornecimento de produtos e serviços de alta qualidade. Através do Portocel, um porto privado 

distante cerca de 1 ,5km da fábrica, a Companhia exporta cerca de 97% de sua produção para a 

América do Norte, Europa e Ásia. 

Em linha com a estratégia comercial da Aracruz, a celulose vendida destina-se à 
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fabricação de papéis sanitários, papéis especiais e papéis de imprimir e escrever. Para 

assegurar a excelência do atendimento prestado aos clientes na Europa e América do Norte, a 

Aracruz tem escritórios regionais de vendas em Nyon, Suíça, e em Raleigh, na Carolina do 

Norte (EUA). 
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Figura 22: Competidores da Aracruz 

5.1.8. Gestão estratégica 

A estratégia corporativa da Aracruz possui diversas diretrizes importantes. A primeira é 

a busca incessante por economias de escala. A celulose e uma commoditie especial que 

demanda para sua produção instalações extremamente intensivas em capital, possui um 

mercado produtor com alta fragmentação e grande volatilidade de preços. A segunda diretriz e 

a busca constante de custos menores. Mesmo sendo uma commodity especial a celulose de 

fibra curta não escapa de seguir as regras de mercado para commodities. 

A terceira diretriz da Aracruz é fazer uso de suas principais vantagens competitivas: o 

alto grau de integração vertical de sua produção. E a capacidade de liderança e vanguarda 

tecnológica. A quarta diretriz é o foco no mercado global com relações de longo prazo com 

seus clientes_ 
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1\ quinta diretriz é seguir um modelo de produção e desenvolvimento sustentado. 1\ 

última diretriz define Aracruz como um empresa cidadã. Ela esta sintonizada com os 

princípios de preservação do meio ambiente, boa governança corporativa e preocupação com 

sua inserção social. 

A Aracruz propõe em sua estratégia manter relações comerciais de longo termo com 

seus principais stakeholders. Focar seus alvos em produtos de alto valor agregado e produtos 

para consumidores finais. Utilizar sua capacidade tecnológica e de pesquisa para produzir 

celulose com alto grau de homogeneidade, investindo em desenvolvimento de produto e 

serviços de alta qualidade. 1\ estratégia da Aracruz propõe manter uma distribuição de market 

share de 34% na América do Norte, 47 % na Europa, 14% na I\sia e 5% na América Latina. 

Como objetivos estratégicos a Aracruz procura: analisar as forças, tendências, fluxos de 

comércio e iniciativas econômicas; identificar potenciais ameaças e oportunidades; identificar 

capacidades essenciais para obtenção de novas oportunidades de negocios por meio de e

business; e desenvolver modelos de negócios detelhados para aproveitar oportunidades 

selecionadas. 

1\ Aracruz procur 1 como orientação estratégica focar sua atenção na intebTação CJm 

clientes por meio da otimização do processo de venda, aumentar a integração com os 

fornecedores através da otimização dos processo de compra e dos processos gerenciais. 

5.1.9. Postos de trabalho 

1\ força de trabalho da Aracruz é apresentada na tabela 42' 

Tabela 42: Postos de Trabalho da Aracroz Celulose S. A . 

Postos de Trabalho 

Local Número de funcionários 
I ! Aracruz Celulose 1585 , 

Ponocel 104 I 
Terccirizados permanentes 2954 i 

I 
I 

Total de empregos dIretos 4643 

Fonte: Site da Aracru:: Celulose. acessado em 02//2/2002. 
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5.2.Perfil da Companhia Siderúrgica Nacional' 

Graças à combinação de minas próprias, usina, ferrovias e portos em suas operações, a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é o mais abrangente complexo siderúrgico integrado 

da América Latina. Líder no setor siderúrgico brasileiro, tem capacidade de produção de 5 

milhões de toneladas anuais de aço bruto. Também foi a precursora da industrialização do 

País, ao inaugurar, em 1946, a produção doméstica de aço em larga escala. 

A partir da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, no Estado do Rio, a companhia 

produz laminados a frio e a quente, galvanizados e folhas metálicas para atender à diversos 

segmentos da indústria nacional e internacional. A CSN é única siderúrgica brasileira a 

produzir folhas-de-flandres e a primeira no mundo em volume de produção desse material em 

uma só usina. 

Privatizada em 1993, a CSN é considerada no estudo ECffilMCT uma empresa 

competitiva, devido à excelência de seu corpo técnico e gerencial, à auto-suficiência em 

minério de ferro e fundentes (calcário e dolomita), à integração de suas atividades produtivas 

e ao resultado dos investimentos efetuados ao longo dos últimos anos em novos 

equipamentos, energia e logística. 

Terceira maior consumidora de eletricidade do país, a CSN inaugurou, em 1999, uma 

central própria de co-geração termoelétrica, a CTE. Com esse empreendimento, passou a 

gerar cerca de 60% das suas necessidades de energia. A empresa faz parte, ainda, dos 

consórcios responsáveis pela construção e a operação das hidrelétricas de Itá, na divisa do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, e de Igarapava, em Minas Gerais. 

Buscando assegurar transporte confiável de seus insumos e produtos, a CSN está 

presente no controle de ferrovias no Centro Leste, Sudeste e Nordeste do País. Hoje, no Porto 

de Sepetiba, opera o tenninal de carvão e administra, em associação com a Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD), o tenninal de contêineres do mesmo porto. 

A CSN tem investido basicamente em tecnologia de processos e aumento da capacidade 

produtiva, buscando ganhos de escala. A GalvaSud S.A, joint-venture com a Thysscn Krupp 

, Esta seção está baseada no material disponível no site oficial da Companhia Siderúrgica Nacional. 
http\\www.csn.com.br. Site acessado em 02112/2002. 
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Stahl AG, com a unidade industrial em fase final de construção em Porto Real, no Estado do 

Rio, e a Cisa, cuja pedra fundamental foi lançada em janeiro de 2000, em Araucária, no 

Paraná, contribuirão para aumentar o valor agregado dos produtos da companhia, produzindo 

aços galvanizados para as indústrias automobilística, de utilidades domésticas e de construção 

civil. O programa de investimentos ambientais, já em andamento, prevê um total de R$ 280 

milhões de desembolsos até 2002. 

Tabela 43: Informações gerais 

Informações gerais 

I 
Fundação 09/abriV1941 ! 
Inicio de operação I O/outubro/l 946 I 

! 

Privatização 02/abriV1993 I 

Usina Presidente Vargas 

Area total 3.76 km2 

Area construída 2,12 km2 

Capacidade de Produção de Aço Bruto 5,0 milhões (ton/ano) 

Fonte: site da CSN na intemet 

5.2.1. Unidades Produtivas da CSN 

a) Usina Presidente Vargas 

Maior planta siderúrgica integrada da América Latina, a Usina Presidente Vargas está 

localizada em Volta Redonda, no sul do Estado do Rio, a 141 km da cidade do Rio de Janeiro, 

e tem capacidade anual de produção de 5 milhões de toneladas de aço bruto. 

Os dois altos-fomos atualmente em operação na Usina Presidente Vargas produzem, em 

conjunto, 13.500 toneladas de ferro-gusa por dia. Entre outras unidades de produção, estão em 

atividade no local a coqueria, a sinterização, a aciaria, o lingotamento contínuo, as laminações 

a quente e a frio, a zincagem, a cromagem e o estanhamento eletrolítico. 
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b) Cisa 

Com a entrada em operação da Cisa, localizada em Araucária, no Paraná, foi suprida no 

Brasil a demanda de aço galvanizado, hoje importado. São produzidas e comercializadas 

cerca de 350 mil toneladas de aços por ano, para atender, entre outras, às indústrias de 

construção civil, utilidades domésticas, móveis, esquadrias, engradamento metálico e telhas. 

Figura 23: Localização das principais unidades da CSN 

c) Mineração Casa de Pedra e Pedreira da Bocaina (Arcos) 

Localizada no município de Congonhas, Minas Gerais, a Mineração Casa de Pedra é 

responsável pelo suprimento integral de minério de ferro para a CSN, produzindo granulados, 

sinter feed e pellet feed de elevado teor de ferro e ótimas propriedades fisicas. 

d) Inal 

A Inal, com sede em Mogi das Cruzes, São Paulo, é a distribuidora da CSN. Contando 

com três centros de serviços - em Mogi, Recife (PE) e Barra Mansa (RJ) - e outras filiais, 

além de ampla rede de representantes, a Inal busca estar sempre próxima aos seus clientes 

finais. Parte da estratégia da CSN de agregar cada vez mais valor aos seus produtos e de 

atender às demandas específicas de seus clientes, a Inal oferece chapas, rolos, blanks e tiras 

sob encomenda, além de tubos, perfis, telhas e bobinas nos mais variados tipos de matéria-
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prima, inclusive em folhas-de-flandres. Atuando nos setores automobilístico, de construção 

civil, embalagens, eletrodomésticos e equipamentos industriais, a lnal atende a mais de 4 mil 

clientes no Brasil e no exterior. 

c) Tccar 

o Terminal de Carvão do Porto de Sepetiba (Tecar), por onde passa a importação de 

100% do carvão utilizado pela CSN, situa-se na parte sul da Ilha da Madeira, no município 

fluminense de Itaguaí, nas coordenadas 22°56'11 tIS e 043°50'20"W, a aproximadamente 20 

milhas náuticas da entrada da Baía de Sepetiba e a 60 milhas náuticas do Porto do Rio de 

Janeiro. 

De fácil acesso marítimo, rodoviário e ferroviário, o Tecar tem ampla disponibilidade de 

área para pátios de estocagem e instalações industriais. Podem ser movimentadas no local até 

7 milhões de toneladas anuais de cargas diversificadas e estão em andamento obras para 

aumentar esta capacidade e diversificar ainda mais seu portfT olio de cargas e serviços. 

t) Tccon 

Criado por uma associação da CSN com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), o 

Terminal de Contêineres do Porto de Sepetiba (Tecon), arrendado em 1998, efetuou o 

primeiro embarque de contêineres em fevereiro de 2000. Já o carregamento de produtos 

siderúrgicos pelo berço de cargas gerais iniciou-se no segundo semestre de 1999. 

g) GalvaSud 

Especializada em galvanização e beneficiamento de aços planos para a indústria 

automobilística, a GalvaSud é uma joint-venture entre a CSN (51 %) e a Thyssen Krupp Stahl 

(49%) e representa um investimento da ordem de US$ 250 milhões. Deste total, estão sendo 

investidos USS 180 milhões na unidade de galvanização, já em fase adiantada de construção, 

e US$ 70 milhões no centro de serviços e de solda a laser, cuja pedra fundamental foi lançada 

em 6 de dezembro de 1999. Localizada em Porto Real, no Sul do Estado do Rio, a GalvaSud 

entrará em operação em novembro de 2000. A fábrica deverá estar em pleno funcionamento 

no primeiro trimestre de 2001 e a capacidade estimada de produção é de 350 mil toneladas de 

aços galvanizados por ano. 
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h) CTE, Itá e Igarapava 

A CSN tem investido em geração de energia, visando à sua auto-suficiência, ao 

suprimento constante de suas unidades e à redução de custos industriais. Os projetos nessa 

área são: CTE, Itá, Igarapava 

A Central Termoelétrica de co-geração de energia da CSN, inaugurada em dezembro de 

1999, usa como combustível gases gerados no próprio processo siderúrgico e proporciona à 

Companhia redução de custos na produção de aço (mais de US$ 30 milhões por ano) e 

suprimento de eletricidade e outros energéticos, com alta confiabilidade. I\. CTE gera até 238 

MW, o que corresponde a cerca de 60% das necessidades de energia elétrica da Usina 

Presidente Vargas, e produz vapor de processo e ar soprado, utilizados nas linhas de 

laminação e co queria e nos altos-fomos 

A Usina Hidrelétrica de Itá, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Su~ tem cinco unidades geradoras, resultando em uma capacidade total instalada de 1.450 

MW, e iniciou suas operações no segundo semestre de 2000.1\. Energia Garantida da UHE Itá 

está fixada em 668 MW, a partir da entrada em operação da terceira unidade geradora em 

nov12000. O consórcio da mIE Itá é furmado por CSN, Itambé e Gerasul. A parcela de 

energia da CSN equivale a 169 MW 

Por sua vez, a Usina Hidrelétrica de Igarapava, no município paulista de mesmo nome, 

tem urna potência instalada de 2lO MW, queda bruta máxima de 18,30 m e energia firme de 

129,7 MW médio. A parcela da CSN equivale a 21,7 MW.O consórcio da UHE Igarapava é 

formado por CSN, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Companhia Mineira de Metais, 

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e Mineração Morro Velho. 

5.2.2. Composição da Base Acionária - em 31 de dezembro de 2001 

a) Capital Social e Ações 

O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 

1.680.947.363,71, dividido em 71.729.261.430 ações ordinárias e escriturais, sem valor 

nominal; sendo que 20 % do capital corresponde a participação estrangeira. A CSN possui 
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apenas ações ordinárias e não possui ações em tesouraria. O último acordo de acionistas foi 

celebrado em 09 de março de 2001, entre a Vicunha Siderurgia e o BNDESPAR 

Cada ação ordinária dá direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembléia Geral. O 

Capital Social da Companhia poderá ser elevado até 100.000.000.000 (cem bilhões) de ações, 

mediante a emissão e subscrição de até 28.270.738.570 novas ações, sem valor nominal e 

escriturais, por decisão do Conselho de Administração. Salvo deliberação em contrário da 

Assembléia Geral, os dividendos serão pagos no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que 

forem declarados e, em qualquer caso, dentro do mesmo exercício social. 

b) Diretoria e Conselho 

A nova estrutura organizacional da CSN, aprovada pelo Conselho de Administração da 

empresa, completa o ciclo de mudanças que visam reforçar o foco da atuação da companhia 

em seu negócio principal, que é a siderurgia . 

•
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Figura 24: Estrutura organizacional da CSN 

Instituiu-se o cargo de diretor presidente, ocupado por Maria Silvia Bastos Marques, a 

quem se reportam as quatro diretorias executivas: Centro Corporativo, Setor Aço, Infra

estrutura & Energia e Novos Negócios. Os quadros a seguir mostram a estrutura 

organizacional da empresa, os membros do Conselho de administração (e seus suplentes) e a 

Diretoria Executiva da Companhia. 
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c) Subsidiárias 

Coligadas e controladas da CSN e as respectivas participações no capital ordinário e no 

capital total de cada empresa: 

Tabela 44: Controladas e coligadas 

Porcentagem no Porcentagem no 

Nome da Companhia Capital Ordinário Capital Total em 

em 31/12/2001 31/12/2001 

CDSE - Companhia de Desenvolvimento do Sudeste 12,70% 12,700/0 

CISA - CSN indo de Aços Revestidos S.A. 99,9~/o 99,9~/o 

Companhia Ferroviaria do Nordeste (CFN) 30,000/0 30,00% 

CSC - Cia. Siderurgica do Ceara. 99,99% 99,99% 

CSN Energia 99,99% 99,9~/o 

CSN Energy Corp 100% 100% 

CSN I S.A. 99,67% 99,67% 

CSN Islands Corpo 100% 100% 

CSN Overseas 100% 100% 

CSN Panama S.A. 100% 99,9~/o 

CSN Parto Energéticas 99,700/0 99,700/0 

CSN Steel Corpo 100% 100% 

FEM - Projetos, Construções e Montagens I 99,99% 99,99% 

Ferrovia Centro Atlantica (FCA) 11,66% 11,94% 

GalvaSud S.A. 51,00010 51,000/0 

Industria Nacional de Acos Laminados INAL S.A. 99,99% 99,99% 

MRS Logistica S.A. 18,63% 32,17% 

Nordeste Energia Participações S.A. (NEPAR) I 50,01% 50,01% 

Steel II S.A. 100% 100% 

Sepetiba Tecon S.A. (I) 20,00% 
20,000/0 

Fonte: sUe da CSN 

d) portrólio de Produtos 

I 

I 
I 
I 

J 

I 
I 
I 

I 

I 
J 
i 
i 

I 
I 
l 
í 
I 

i 

A CSN oferece uma ampla variedade de laminados planos, revestidos e não revestidos, 

tanto ao mercado brasileiro como para clientes no exterior. Com uma capacidade de 

laminação de cerca de 4,6 milhões de toneladas, seu Mix de produtos é de alto valor agregado, 

com cerca de 40% de produtos revestidos. 1\ CSN é a única produtora de folhas de flandres no 
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Brasil e a maior produtora mundial em uma única planta, com 1,1 milhão de toneladas de 

capacidade. Com esse variado mix, as vendas da CSN são diversificadas, atingindo 

importantes segmentos de mercado, com destaque para o automobilismo, o de construção 

civil, o de utilidades domésticas, o de embalagens, a distribuição e o industrial. 

d.I. Laminados a quente 

Os produtos laminados a quente da CSN atendem às principais aplicações do mercado 

transformador de aço. São usados especialmente na indústria automobilística, na construção 

civil e em autopeças, tubos, vasilhames, relaminação e implementos agrícolas. 

d.2. Laminados a frio 

Para atender às especificações dos diversos segmentos de mercado, a CSN dispõe de 

aprimorada tecnologia de fabricação de produtos laminados a frio, que inclui dois processos 

de última geração: recozimento contínuo de chapas e recozimento em caixa de alta 

convecção. Os principais benefícios obtidos com a utilização desses equipamentos são as 

elevadas produtividade e segurança operacional, controle adequado dos ciclos térmicos e do 

processo em geral, uniformidade de propriedades mecânicas ao longo da bobina e limpeza de 

superfície. As chapas e bobinas finas a frio têm larga aplicação na construção civil e nas 

indústrias automobilística, de utilidades domésticas e de eletroelctrônicos. 

d.3. Galvanizados 

A galvanização é um dos processos mais efetivos e econômicos empregados para 

proteger o aço contra a corrosão. A proteção do aço pelo revestimento de zinco se desenvolve 

através de dois mecanismos: proteção por barreira exercida pela camada de revestimento e 

proteção galvânica ou sacrificial, que ocorre na exposição simultânea do par aço-zinco. 

Trabalhando com esse material desde 1973, a CSN fornece ao mercado chapas zincadas por 

imersão a quente que podem ser submetidas aos mesmos processos de fabricação que as 

chapas não revestidas, soldadas e conformadas, bem como se adequarão aos diferentes 

processos de pintura, quando estes forem necessários. 
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d.4. Folhas Metálicas 

Maior fornecedora de aço para embalagem da América Latina, a CSN representa este 

mercado no Brasil com soberana competência, produzindo e comercializando aço para a 

confecção de embalagens para diversos segmentos de mercado. 

As folhas metálicas são fabricadas a partir de processos diversos, atendendo às 

demandas específicas de resistência, revestimento, acabamento e dimensão. São inúmeras 

conformações, cuidadosamente estudadas, obtidas e fornecidas de acordo com as 

necessidades de cada aplicação. 

Decorrente da posição de líder absoluta no fornecimento de folhas metálicas, a CSN 

está sempre à frente em matéria de soluções em embalagens de aço, desenvolvendo, junto a 

seus clientes e usuários de embalagem, projetos que agregam funcionalidade e valor ao 

produto final. 

e. Pesquisa e desenvolvimento 

o Ce:ltro de ?esquisas e Desenvolvimento da Companhia Siderúrgica Nacional tem 

como principal objetivo encontrar soluções técnicas que proporcionem crescente 

competitividade aos produtos CSN e que atendam às necessidades do usuário final da chapa 

de aço. O sistema de desenvolvimento de projetos é certificado segundo as nonnas ISO 9001 

e QS 9000 e está em processo de certificação na ISO 14000. 

Com 22 laboratórios montados com equipamentos de última geração, capacitados a 

avaliar das matérias-primas aos produtos finais, o Centro atende aos projetos de pesquisa e 

presta serviços a clientes e fornecedores. Dois de seus laboratórios, o de Química Ambiental e 

o de Metrologia, são credenciados, respectivamente, pela Feema e pela Rede Brasileira de 

Calibração - RBClInmetro. O Centro também mantém convênio com diversos institutos de 

pesquisa e universidades do Brasil e do exterior. 
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f. Dados operacionais 

f.l. Capacidade de produção da CSN de cada um de seus produtos finais em 

(mil toneladas/ano) 

fI. 1. Laminados a Quente 1.900 

f 1.2. Laminados a Frio 860 

f 1.3. Galvanizados 800 

fl.4. Folhas Metálicas 1.060 

f.2. Principais Unidades Operacionais e Respectivas Capacidades de 

Produção: 

f.2.1. Usina Presidente Vargas: 

f2.2. Unidade Capacidade Efetiva - Toneladas / ano Equipamento em 

Operação 

f.2.3. Coqueria 1.650.000 3 Baterias 

f2.4. Sinterização 5.950.000 3 Máquinas 

f2.5. Alto-Fomo 4.800.0002 Altos-Fomos 

f2.6. Aciaria 5.100.0003 Conversores 

f2.7. Lingotamento Contínuo 5.000.000 3 Máquinas 

f2.8. Laminador a Quente 5.000.000 1 Laminador 

f.2.9. Laminador a Frio 2.800.000 3 Laminadores 

f.2.1O. 

f2.11. 

Linha de Zincagem 800.000 3 Linhas 

Linhas de Estanhamento / Cromagem 1.060.000 6 Linhas 
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Tabela 45: Histórico da distribuição das exportações da CSN 

Histórico das Exportações por continente em percentual das exportações totais 
I 
I 

Asia América do Europa NAFTA Outras Total em 

Sul Regiões milhões de t 

1997 35% 17% 12% I 31% 5% 1,24 

1998 8% 22% 28% 37% 5% 1,10 

1999 33% 16% 16% 26% 9% 1,59 

2000 19% 27% 19% 24% 11% i 1.05 

2001 19% 15% I 20% 38% 8% I 0.71 

Fonte: site da CSN 
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5.3.Perfil da FIOCRUZ' 

5.3.1. Introdução 

Complexo organizacional abrangente e diversificado, a Fundação Oswaldo Cruz tem 

por missão gerar, absorver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde pelo 

desenvolvimento integrado das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ensino, 

produção de bens, prestação de serviços de referência e informação, com a finalidade de 

proporcionar apoio estratégico ao Sistema Único de Saúde e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população e para o exercício pleno da cidadania. 

Há um século, a Fundação Oswaldo Cruz participa da evolução dos conhecimentos 

sobre os seres vivos e da luta contra numerosas doenças infecciosas e parasitárias. 

Qualificada como sede de diversos centros de referência da Organização Mundial de Saúde, 

atualiza-se permanentemente em número crescente de áreas de conhecimento e continua 

servindo à saúde pública, no Brasil e no exterior. 

5.3.2. Estrutura 

A Fundação Oswaldo Cruz é composta por diversos órgãos e unidades espalhados por 

diversas unidades da Federação. Eles estão divididos em Congresso interno, Conselho 

deliberativo, Presidência, Unidades finalísticas, Unidades Técnicas de apoio Órgãos de 

assessoria direta à presidência e Unidades Técnico-administrativas. 

5.3.2.1. Congresso interno 

Ao Congresso Interno, órgão máximo de representação da comunidade da Fundação 

Oswaldo Cruz, compete deliberar sobre assuntos estratégicos relacionados ao macroprojeto 

institucional, bem como sobre matérias que possam interferir nos rumos da Instituição. O 

Congresso Interno é presidido pelo Presidente da Fiocruz e composto por delegados eleitos 

pelas unidades, em número proporcional ao de servidores das mesmas. 

1 Seção baseada no Relatório de Atividades de 2000, disponível no site oficial da FIOCRUZ, 
http://www.fiocruz.br 

~6~ 



Perfil das Empresas 

5.3.2.2. Conselho Deliberativo 

o Conselho Deliberativo é um órgão colegiado, presidido pelo Presidente da Fiocruz e 

integrado pelos dirigentes máximos das unidades e por um representante dos funcionários. 

Entre suas principais atribuições incluem-se as deliberações sobre as diretrizes estratégicas e 

sobre a política de desenvolvimento institucional e a aprovação da programação das 

atividades e da proposta orçamentária anual da Instituição. 

5.3.2.3. Presidência 

A Presidência, principal órgão executivo da Fiocruz, é integrada por um Presidente e 

pelas Vice-Presidências de Pesquisa e Ensino, de Tecnologia, de Ambiente, Comunicação e 

Informação e de Serviços de Referência em Saúde. Ao Presidente é atribuída a direção das 

atividades da Fiocruz, em acordo com as diretrizes definidas pelas instâncias deliberativas. 

Aos Vice-Presidentes cabe assessorar o Presidente na administração da Instituição e 

coordenar, implementar e avaliar os programas horizontais de pesquisa, ensino, 

desenvolvimento tecnológico, produção, serviços, informação em saúde e desenvolvimento 

institucional. 

5.3.3. Unidades Finalísticas 

5.3.3.1. Instituto Oswaldo Cruz - IOC 

Unidade técnico-científica mais antiga da Fiocruz e que comemora seu centenário no 

ano 2000, o Instituto Oswaldo Cruz dedica-se à investigação, ao desenvolvimento 

tecnológico, à formação de recursos humanos e à prestação de serviços de referência na área 

biomédica. 

O IOC é um dos institutos mais avançados em pesquisa biomédica e em biotecnologia 

em saúde do País. É centro de referência nacional e internacional em diversas áreas de sua 

atuação. Oferece cursos de mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular, Biologia 

Parasitária e Medicina Tropical. É responsável pela publicação da revista Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz. 
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5.3.3.2. Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz - CPqGM 

Sediado em Salvador (BA), desenvolve pesquisas sobre Patologia, Imunopatologia, 

Biologia Molecular, Ecologia e mecanismos de controle de doenças infecto-parasitárias. Seu 

Laboratório Avançado de Saúde Pública - LASP está credenciado como laboratório de 

referência para isolamento e caracterização do Hrv -1 no Brasil. O CPqGM também sedia o 

curso de pós-graduação em Patologia Humana, em convênio com a Universidade Federal da 

Bahia. 

5.3.3.3. Centro de Pesquisa Renê Rachou - CPqRR 

Localizado em Belo Horizonte (MG), desenvolve pesquisas sobre Biologia, Imunologia, 

Terapêutica, Fisiologia e Epidemiologia de doenças infecto-parasitárias. Também possui 

linhas de pesquisa em produtos naturais e em epidemiologia do envelhecimento e do 

comportamento de risco. É referência em quatro das suas áreas de atuação - controle da 

esquistossomose, clinica e terapêutica de leishmaniose, biologia e epidemiologia da Doença 

de Chagas e vetores de leishmaniose. Desenvolve atividades de pós-graduação em 

Parasitologia, Medicina Tropical e Biologia Molecular, através de convênios com diversas 

instituições de ensino, nacionais e internacionais. 

5.3.3.4. Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães - CPqAM 

Situado em Recife (PE), desenvolve pesquIsas sobre doenças infecto-parasitárias, 

Biologia pura e aplicada e Saúde Pública. Através de seu Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva - NESC, forma pessoal especializado para atuar nos serviços do SUS. Participa de 

programas de ensino das universidades federais de Pernambuco - UFPE, do Ceará - UFCE e 

de Alagoas -- UF AL e atua na formação de mestres e doutores em Saúde Pública. 

5.3.3.5. Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane - CPqLMD 

Sediado em Manaus (AM), o CPqLMD foi criado recentemente, a partir da 

consolidação da estrutura do Escritório Técnico\ da Amazônia, e concentra sua atuação no 

estudo da bio e da sócio-diversidade amazônica. 
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5.3.3.6. Escola Nacional de Saúde Pública - ENS 

Atua na formação de pessoal especiali7..ado de alto nível, na produção de conhecimento 

e na prestação de serviços no campo da saúde pública, além de oferecer cooperação técnica a 

estados e municípios. Dedica-se a estudos em saúde coletiva, envolvendo aspectos das 

ciências sociais aplicadas à saúde, nas áreas de epidemiologia, morbimortalidade, promoção e 

prevenção em saúde. Ainda nesse campo, desenvolve estudos sobre planejamento, 

programação e avaliação de sistemas e serviços de saúde para o aprimoramento do SUS. 

Oferece cursos de mestrado e doutorado em saúde pública e qualifica recursos humanos para 

a área da saúde nos vários estados brasileiros. É responsável pela publicação dos Cadernos de 

Saúde Pública e coordena o programa Reunião, Análise e Difusão da Informação em Saúde -

Ri\DIS. 

5.3.3.7. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV 

Atua na área do ensino técnico, formando e capacitando recursos humanos para a saúde. 

Os cursos da Escola Politécnica destinam-se prioritariamente aos profissionais das esferas 

públicas federal, estadual e municipal, desempenhando papel estratégico como órgão de 

referência na formação dI: pessoa: de nível médio para o SUS. Oferece também curso técnico 

de segundo grau. 

5.3.3.8. Casa de Oswaldo Cruz - COC 

É responsável pela preservação da memória da Fiocruz e pela realização de atividades 

de pesquisa, documentação e divulgação relativas à história da saúde pública e das ciências 

biomédicas. Realiza atividades nas áreas de arquivo e documentação histórica, de 

preservação do patrimônio arquitetônico de Manguinhos e de educação e divulgação em 

ciência através do Museu da Vida - MV. É responsável, também, pela publicação da Revista 

História, Ciências, Saúde - Manguinhos. 

5.3.3.9. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos 

É responsável pela produção e pelo desenvolvimento de tecnologia de imunobiológicos, 

destacando-se, nessa área, como uma das mais importantes instituições da América do Sul. 

Sua contribuição é fundamental ao esforço nacional em busca de auto-suficiência e domínio 
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tecnológico na produção de vacinas e reagentes para diagnóstico laboratorial. Produz vacinas 

contra as meningites meningocócicas e por H aemophi lus influenzae tipo b (IUB) , 

poliomielite, sarampo e febre amarela, sendo o maior produtor mundial desta última. Possui 

também uma importante produção de reativos para diagnóstico, dimensionada para atender ao 

Ministério da Saúde. 

5.3.3.10. Instituto de Tecnologia em Fármacos - Far-Manguinhos 

Unidade técnico-científica responsável pelo desenvolvimento tecnológico e pela 

produção de medicamentos (produtos biológicos e farmacêuticos de origem sintética e 

natural). Desempenha papel estratégico de apoio ao SUS, produzindo medicamentos 

destinados às grandes endemias, a algumas doenças crônico-degenerativas (diabetes e 

cardiopatias) e AIDS, além de anti-inflamatórios e medicamentos para uso dermatológico. 

5.3.3.11. Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS 

Atua como laboratório de referência nacional para o controle da qualidade de produtos e 

serviços vinculados à Vigilância Sanitária. O INCQS constitui-se num dos alicerces do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, des~mpenhando importante papel na proteção da 

população contra as situações de risco e os fatores nocivos associados à produção e à 

comercialização de alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos biológicos, 

sangue e seus derivados, e outros de uso corrente. 

5.3.3.12. Instituto Fernandes Figueira - IFF 

Tem por missão realizar assistência de referência, pesquisa e ensino no âmbito da saúde 

da mulher, da criança e do adolescente, constituindo-se em pólo gerador e difusor de 

tecnologias nesses campos. Na área de pesquisa, dedica-se especialmente aos estudos de 

anatomia patológica, genética médica, neonatologia e aleitamento materno. Oferece cursos de 

mestrado e doutorado em saúde da mulher e da criança e residência médica em áreas 

correlatas. É serviço de referência para gestantes de alto risco e centro de referência em 

neonatologia e em genética médica. Seu banco de leite humano, pioneiro no Brasil, é 

referência nacional desde 1987. 
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5.3.3.13. Centro de Pesquisa Hospital Evandro Chagas - CPqHEC 

Tem por missão estudar as doenças infecciosas através da prestação de serviços clínicos 

e laboratoriais integrados a pesquisa e ensino interprofissionais, associando a atenção clínica 

de referência em infectologia às especialidades médicas de interface, aos laboratórios 

especializados, à epidemiologia e aos serviços clínicos complementares da equipe de saúde. 

Os principais serviços e linhas de pesquisa estão relacionados às micoses, leishmanioses, 

Doença de Chagas, tuberculose, HIV, HTLV e outras DST's. 

5.3.4. Unidades Técnicas de Apoio 

Para dar suporte às suas atividades finalísticas, a Fiocruz dispõe de duas Unidades 

Técnicas de Apoio: o Centro de Informação Científica e Tecnológica - CICT e Centro de 

Criação de Animais de Laboratório - CECAL. A primeira tem por finalidade fortalecer a 

capacitação institucional no tratamento e gerenciamento da informação científica e 

tecnológica, visando à integração interna e a articulação externa da Fiocruz no campo da 

informação e da comunicação em saúde. A segunda ocupa-se da criação e produção de 

animais de laboratório para utilização nos diversos programas e projetos desenvolvidos pela 

Instituição, garantindo o fornecimento de animais e sangue às demandas intt,;rnas de pesquisa, 

produção e controle da qualidade. 

5.3.4.1. Órgãos de Assessoria Direta à Presidência 

A Presidência da Fiocruz conta com oito órgãos de assessoria direta: o Gabinete, a 

Assessoria de Planejamento Estratégico - ASPLAN, a Procuradoria Geral, a Auditoria Interna 

- AUDIN, a Coordenação de Gestão Tecnológica - GESTEC, a Coordenadoria de 

Comunicação Social - CCS, a Coordenação Regional de Brasília - COREB e a Assessoria de 

Cooperação Internacional - ACI. Esses órgãos têm por objetivo prestar apoio direto à 

Presidência em assuntos relativos à sua área de atuação. 

5.3.4.2. Unidades Técnico-Administrativas 

Para administrar o seu complexo institucional e dar suporte ao amplo conjunto de 

atividades que desenvolve, a Fundação Oswaldo Cruz conta com três Unidades Técnico

Administrativas: a Diretoria de Administração -- DIMD, a Diretoria de Recursos Humanos -
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DlREH e a Diretoria de Administração do Campus - DlRAC. A DlRAD responde pela 

programação, execução, controle e orientação técnica e normativa dos sistemas econômico

financeiros, das operações comerciais e da processualística interna. A DlREH é responsável 

pelas ações relacionadas à administração, ao acompanhamento e ao desenvolvimento de 

recursos humanos da Fundação. Por fim, à DlRAC é atribuída a responsabilidade pelas obras, 

pela manutenção e pelos serviços de apoio no campus. 

VIGE-PRESIDÊNCIAS 

unteíldes ' 
TécnJco-cl8ntíflcas , ' 

~}~f~;:1:tfYr~tTf1T~t~:· 
·;üt:f.o\~~~~;.\· 

Figura 25: Estrutura organizacional da Fundação Oswaldo Cruz 
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5.3.5. Programas Institucionais 

Para exercer sua missão, tendo em vista o compromisso social de contribuir para a 

solução de problemas nacionais de saúde, a Fiocruz atua por intermédio de Programas 

Institucionais Finalísticos que pennitem articular matricialmente o conjunto de unidades que a 

constituem. As atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição estão agrupadas em cinco 

Programas: 

a) 1 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (PQ); 

b) 2 - Ensino em Saúde e Ciência e Tecnologia (ES); 

c) 3 - Produção de Bens e Insumos para a Saúde (PB); 

d) 4 - Serviços de Referência em Saúde (SR); e 

c) 5 - Infonnação e Comunicação em Saúde e Ciência e Tecnologia (IC). 

No âmbito gerencial, a melhoria da eficiência institucional e da qualidade de seus 

produtos e serviços é preocupação pennanente e se traduz na execução de um amplo 

Programa de Desenvolvimento e Gestão Institucional (DI), com ênfase no planejamento 

estratégico e operacional, na modernização e descentralização administrativa, nos recursos 

humanos e na infra-\!strutura em C&T. 

A utilização desses Programas Institucionais obedece ao princípio da relevância frente à 

missão institucional de cada uma de suas Unidades Técnico-Científicas, Técnico

Administrativas e Unidades Técnicas de Apoio. A tabela 46 descreve a participação das 

Unidades nos Programas Institucionais: 
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Tabela 46: Programas Institucionais por unidade 

Áreas de atuação principal 

Unidades Principais Programas 

PQ ES PB SR IC DI 

Instituto Oswaldo Cruz - IOC X X X X 

~entro de Pesquisa Aggeu Magalhães - CpqAM X X X 

~entro de Pesquisa Gonçalo Moniz - CPqGM X X X 

iCentro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane - CPqLMD X X 

Centro de Pesquisa René Rachou - CPqRR X X X 

Casa de Oswaldo Cruz - COC X X X 

Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP X X X X 

!Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV i X I X 
, 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos X X X 

Instituto de Tecnologia em Fármacos - Far-Manguinhos X X X 

Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde - INCQS X X 

Instituto Fernandes Figueira - IFF X X X X 

!centro de Pesquisa Hospital Evandro Chagas - CPq HEC I X X X X 
I 

iCentro de Informação Científica e Tecnológica - CICf X X X 

(;entro de Criação de Animais de Laboratório - CECAL 
.-

X X 

Presidência, Orgãos e Unidades Técnico-Administrativas 
! I X 

Fonte: Relatório de Atividades da Fiocruz (Asplan) 

5.3.6. Pesquisas 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde na Fiocruz são 

tratadas sob diversas óticas, abrangendo desde o campo da biologia básica até o das ciências 

sociais. Têm como objetivo fornecer respostas às questões apresentadas pelo quadro sanitário 

nacional, a partir da obtenção de novos conhecimentos para a promoção da saúde e a 

prevenção, diagnóstico e terapêutica de doenças prevalentes no País, do desenvolvimento de 

processos e produtos, de tratamentos clínicos específicos e da abordagem de temas 

relacionados com a saúde coletiva. 

5.3.6.1. Pesquisa Biomédica 
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No âmbito da pesquisa biomédica básica e aplicada, a Fiocruz, há um século devotada 

ao campo das ciências biomédicas, reúne sob seu comando as atividades de pesquisa voltadas 

para o domínio do conhecimento básico em doenças transmissíveis e para o estudo de suas 

causas e formas de tratamento, além de ter credenciados diversos centros de referência e de 

possuir importantes coleções científicas. Dentre estas, destacam-se as coleções de 

microorganismos vivos, as coleções de material patológico e os grandes acervos acumulados 

desde o início do século, como as coleções entomológicas, helmintológicas , de culturas de 

fungos e de bactérias. 

Estas atividades são desenvolvidas, notadamente, pelo Instituto Oswaldo Cruz, em suas 

instalações no campus do Rio de Janeiro, embora os quatro centros regionais da Fiocruz, 

localizados em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Amazonas, e o Centro de Pesquisa 

Hospital Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, também atuem nessa área, trabalhando em 

parceria com as universidades e com as secretarias estaduais e municipais de saúde. 

Podem ser mencionadas na área biomédica, as pesquisas em doença de Chagas, AIDS, 

HTL V e outras doenças sexualmente transmissíveis, micoses, leishmanioses, 

esquistossomose, malária, cólera, dengue, febre amarela, lcptospirose, filariose, hanseníase, 

tuberculose, oncocercose, meningites, sarampo, rubéola, het>atites, infecções respiutórias, 

peste, química de produtos naturais e biodiversidade. 

5.3.6.2. Pesquisa Clínica 

A pesquisa clínica, partindo da relação com o paciente em seu contexto ambiental, 

abrange diversos campos, da pesquisa laboratorial de ponta às ciências sociais, incluindo 

pesquisas operacionais. Nessa área, destacam-se as pesquisas relacionadas às doenças 

infecciosas de grande impacto social no quadro epidemiológico nacional (como AIDS, 

dengue, tuberculose, leishmanioses, Doença de Chagas e micoses, entre outras) e a diversos 

temas relativos à saúde da mulher, da criança e do adolescente (genética médica, 

neonatologia, fisiopatologia humana e aleitamento materno, entre outros). 

As atividades de pesquisa clínica visam ao desenvolvimento de novos conhecimentos e 

tecnologias de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, bem como de inovações na 

prestação de serviços assistenciais. Essa área de pesquisa assume grande relevância na medida 

em que privilegia demandas prioritárias do setor da saúde e o ensino de pós-graduação, 
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propiciando respostas clínico-laboratoriais, modelos de atendimento ou avaliações de doenças 

emergentes, entre outras. 

5.3.6.3. Pesquisa em Saúde Coletiva 

A saúde coletiva constitui uma outra vertente de investigação científica da Fiocruz, 

envolvendo aspectos das ciências sociais aplicadas à saúde. As atividades nesta área 

compreendem estudos sobre as condições de saúde da população brasileira nas áreas de 

promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, epidemiologia, morbimortalidade, 

sócio-diversidade, violência, saúde e educação, saúde e economia, saúde do trabalhador e 

saúde das populações indígenas. Abrangem também estudos sobre planejamento, 

programação e avaliação de sistemas e serviços de saúde para o aprimoramento do Sistema 

Único de Saúde - SUS e do Sistema de Vigilância Sanitária - SVS, além daqueles voltados 

para a área de informação e documentação. Ainda no campo das ciências sociais, a Fiocruz 

realiza pesquisas sobre mortalidade, AIDS, política de C&T, informação e documentação e 

informação em serviços de saúde. 

Relativamente à ciência computacional, podemos citar, entre outras, as pesquisas em 

Sistemas de Informaçõ(:s Geobráficas em Saúde e I) Desenvolvimento de Métodos 

Epidemiológicos, Estatísticos e Computacionais aplicados à Saúde Pública. 

5.3.6.4. Pesquisa Histórica 

A Fundação Oswaldo Cruz vem consolidando sua atuação na área de pesquisa em 

história da saúde e das ciências biomédicas, desenvolvendo trabalhos sobre história e 

sociologia da ciência e da cultura; história das políticas, instituições e profissões de saúde; 

filosofia das ciências da vida e da saúde e história das doenças. Estas linhas de pesquisa 

encontram-se fortemente integradas ao programa de informação nas áreas de arquivo e 

documentação histórica, preservação do patrimônio arquitetônico da Instituição e museu 

científico. 

5.3.7. Desenvolvimento Tecnológico 

A convivência das atividades de pesquisa pura e aplicada e de produção confere à 

Fiocruz um potencial singular para o desenvolvimento tecnológico, dificilmente encontrado 
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em outras instituições brasileiras de C&T. De fato, a Fiocruz constitui-se num dos centros 

mais capacitados do País em biotecnologia aplicada à saúde e em tecnologia para a área 

farmacêutica, além de desenvolver tecnologias de controle da qualidade, de ecologia e meio 

ambiente e de equipamentos, entre outras. 

5.3.7.1. Imunobiológicos 

No campo do desenvolvimento tecnológico de produtos e processos, a Fiocruz tem 

promovido o desenvolvimento de tecnologias próprias, objetivando a produção mais eficiente 

de suas vacinas e reativos para diagnóstico. Nesse aspecto deve ser mencionada a conclusão 

do projeto de aprimoramento tecnológico do processo de produção da vacina contra as 

meningites NC, permitindo atingir-se um novo patamar tecnológico neste campo. Para 

tantoAlém disso, vem fortalecendo a cooperação tecnológica entre suas unidades, destacando

seconforme se verifica nos casos dos estudos em meningite, leptospirose, doença de Chagas e 

leishmanioses. Como resultado deste esforço, ressaltamos também a conclusão do projeto de 

aprimoramento tecnológico do processo de produção da vacina contra as meningites NC, 

permitindo atingirmos um novo patamar tecnológico neste campo. Outros projetos, de maior 

prazo de longa maturação, continuam seu desenvolvimento, dentre os quais aqueles 

relacic.nados com vacinas ba:terianas - BCG como sistema de expressão de divusos 

antígenos; N. meningitidis B e C, em conjunto com os Institutos Butantan e Adolfo Lutz; e 

vacina contra Salmonella typhi (com laboratórios do México e do Chile) - e outros relativos a 

vacinas virais - produção de vacina contra febre amarela a partir de clone infeccioso, 

considerado projeto pioneiro pela Organização Mundial da Saúde - OMS - e ainda, o 

desenvolvimento de anticorpos monoclonais para diagnóstico da dengue. 

5.3.7.2. Fármacos 

Ainda nesse no campo do desenvolvimento tecnológico de produtos e processos pela 

Fiocruz, situa-se a pesquisa em fármacos e medicamentos, cuja área foi totalmente 

reestruturada, estabelecendo-se novas prioridades e implantando-se ferramentas de 

planejamento estratégico para o início de novos projetos. Na área de produtos naturais, 

concretizou-se a transferência da tecnologia de produção da vela de andiroba para seis 6 

novas empresas privadas. Foram finalizadas ainda a transferência do princípio ativo da 

Carbamazepina e a nova formulação da Didanosina. Destacamos, ainda, a intensa participação 
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da Fiocruz em programas relativos à biodiversidade e ao aproveitamento de recursos naturais, 

envolvendo entidades e empresas estrangeiras. 

5.3.8. Produção de Bens e Insumos para a Saúde 

Este Programa engloba a produção de medicamentos, vacinas, reativos para diagnóstico 

e outros insumos estratégicos, que são destinados ao Ministério da Saúde objetivando sua 

para distribuição para a rede pública do SUS e para às áreas de C&T que demandem insumos 

críticos. As atividades de produção na Fiocruz são de importância estratégica para a Política 

Nacional de Saúde, garantindo o suporte indispensável a Programas do Ministério da Saúde, 

tais como o da Assistência Farmacêutica, de Combate às Grandes Endemias e o Programa 

Nacional de Imuni7..ações. 

No ano de 1999, continuaram a ser realizados grandes esforços no sentido de 

modernizar as plantas industriais, tanto de medicamentos quanto de vacinas, consolidando-se 

as Normas de Boas Práticas de Fabricação, dentre outras preconizadas pela Gestão da 

Qualidade Total e pela Metrologia Científica e Industria1. 

5.3.8.1. Medicamentos 

Após redefinição do padrão de intervenção do Ministério da Saúde, processo 

inaugurado com a extinção da Central de Medicamentos - CEM E em 1996, a Fiocruz passou a 

desempenhar papel estratégico no suporte à política nacional de medicamentos, mediante o 

desenvolvimento de tecnologias, a produção de medicamentos essenciais e o subsídio para a 

regulação do mercado de produtos furmacêuticos. Sua estratégia básica de atuação 

direcionou-se, desde então, para o atendimento das novas necessidades do Ministério da 

Saúde e dos estados e municípios, favorecendo as ações para o SUS. 

Esta estratégia detenninou uma mudança no perfil da linha de produção de 

medicamentos, privilegiando aqueles de maior densidade tecnológica e, portanto, de maior 

valor agregado. Como resultado, e a despeito da redução no volume de produção de 

medicamentos observada no período inicial (1997), a receita da atividade passou a apresentar 

um forte crescimento. Em 1998, foi retomada a curva ascendente de produção, com forte 

aumento do faturamento. Esta tendência se manteve em 1999. Nesse ano, tanto o volume de 

produção quanto a arrecadação proveniente da sua comercialização registraram taxas de 
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crescimento da ordem de 30%. Desta forma, consolidou-se a posição da Instituição como 

referência para o Ministério da Saúde, tanto na qualidade quanto na capacidade produtiva com 

vistas ao atendimento de programas estratégicos. 

Ao lado dessas mudanças, a linha de produtos foi de modo a atender à crescente 

demanda do Ministério da Saúde. Atualmente, são oferecidos 18 novos medicamentos 

utilizados no combate às grandes endemias, no tratamento de doenças crônico-degenerativas 

(diabetes, cardiopatias), tuberculose, AIDS, em dermatologia e em saúde mental. Os 

medicamentos produzidos pela Fiocruz representaram, em 1999, uma redução de custos para 

o Ministério da Saúde da ordem de R$ 100 milhões. Deve-se assinalar portanto que a 

capacidade produtiva de um órgão de Estado, como é a Fiocruz, também cumpre o papel de 

instrumento de regulação dos preços e da qualidade dos produtos utilizados nos programas 

oficiais de assistência farmacêutica. 

5.3.8.2. Imunobiológicos 

A Fiocruz, única produtora nacional das vacinas que compõem sua linha de produtos, é 

um dos principais centros de desenvolvimento de tecnologia e produção de imunobiológicos 

da América Latina, participand) ativanlente no esforço nacional para a auto-suficiência e 

domínio tecnológico nesta área. A produção de imunobiológicos está voltada, basicamente, 

para as vacinas contra poliomielite, sarampo, meningite NC, meningite por H. influenzae e 

febre amarela, sendo o maior produtor mundial desta última. 

Com a entrada em operação de sua nova planta industrial (uma das maiores do mundo, 

onde foram investidos cerca de U$ 70 milhões), estão sendo realizadas profundas mudanças 

nos padrões técnicos e gerenciais até então adotados. Novas tecnologias foram incorporadas, 

como a vacina contra a meningite por H. influenzae tipo b, recentemente incorporada ao 

Programa Nacional de Imunizações - PNI, cuja conclusão da primeira fase do processo de 

transferência de tecnologia permitiu a produção de 7,5 milhões de doses da vacina, embora 

ainda a partir do bulk importado. A aquisição da tecnologia da vacina tríplice viral encontra

se em fase adiantada de negociações, esperando-se sua conclusão em 2000. Suspensa desde 

1997, a fabricação de vacinas contra as meningites C e AC, cuja área de produção sofreu 

importante reforma, foi retomada no ano 2000 em novas bases tecnológicas. 
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Em 1999, a produção de imunobiológicos obteve mais uma vez, novamente um 

aumento significativo no volume de doses (l3,2% em relação a 1998) e, especialmente, no 

faturamento (196% em relação a 1998). A Fiocruz responde hoje por 42% do fornecimento ao 

Ministério da Saúde e por 60% da oferta nacional de vacinas. O valor agregado de seus 

produtos corresponde a 26% dos gastos totais no setor e o faturamento atingido já assegura a 

auto-suficiência financeira da atividade. 

5.3.9. Desenvolvimento e Gestão Institucional 

Este Programa engloba o conjunto de atividades que fornecem o suporte necessário à 

execução dos demais programas institucionais da Fiocruz. Sua área de abrangência é ampla e 

diversificada, envolvendo ações das mais diversas instâncias, desde aquelas constitutivas da 

Presidência até as que compõem as Unidades Técnico-Administrativas, além de outras, 

assumidas pelas unidades descentralizadas. 

5.3.9.1. Gestão Estratégica 

A Presidência definiu como uma das prioridades de seu mandato, a atualização da 

propústa instItucional da Fiocruz, bm;cando maior sintonia com as transformações sociais e 

sanitárias em curso no Brasil e no mundo, à luz do Plano Plurianual do Governo Federal, 

estreitando desta forma seu compromisso com a sociedade brasileira. 

No âmbito de cada Unidade, a gestão estratégica impõe-se como um dos vetores mais 

eficazes de integração das estruturas, de evolução dos comportamentos e de mudança cultural. 

Nos últimos anos, a Fiocruz tem inovado sua gestão com a introdução de novos 

conceitos, tais como monitoramento do processo da reforma do Estado, descentralização 

administrativa e informatização, planejamento estratégico e avaliação, programação 

sistemática através de plano de objetivos e metas, gestão pela qualidade, biossegurança e 

articulação institucional pela parceria. 

o reordenamento da ação institucional sob a forma de Programas, organizados por 

objetivos, projetos, atividades e demais ações institucionais, tem por finalidade melhorar os 

resultados da administração, dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos e 

propiciar a integração e a compatibilização dos instrumentos básicos de planejamento e 
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orçamento. A capacidade de liderança da Fiocruz na condução das ações programáticas de 

Desenvolvimento e Gestão Institucional é dada pela forma como a alta administração da 

Instituição, a partir das macro-diretrizes do Governo, define os rumos para a organização e 

dissemina entre servidores os valores, as políticas e diretrizes organizacionais, orientando-os 

na direção do desenvolvimento institucional. Os principais marcos da mudança da Fiocruz 

estão apresentados a seguir. 

5.3.9.2. Principais Marcos da Mudança da Fiocruz 

a) Reorientação do Programa de Desenvolvimento e Gestão Institucional, visando 

a uma maior integração entre a Fiocruz e a sociedade; 

b) Processo de construção da visão, dos valores e estratégias de atuação a partir 

do estudo para a qualificação da Fiocruz como Agência Executiva do 

Ministério da Saúde; 

c) Foco de gestão nos programas finalísticos; 

d) Desenvolvimento e implementação de modernos sistemas de informação e 

comunicação; 

e) Fortalecimento na Fiocruz do Programa de Qualidade e Participação na 

Administração Pública e do Programa de Biossegurança; e 

f) Criação do Fundo de Prioridades Institucionais para financiar projetos de alto 

impacto na Política Nacional de C&T em Saúde. 

5.3.9.3. Planejamento Estratégico e Avaliação 

No período, o Plano de Objetivos e Metas - PO&M fortaleceu-se como instrumento 

básico de planejamento e programação do conjunto das atividades da Fiocruz. O PO&M é 

elaborado a partir da definição de objetivos e metas físicas dos Programas Institucionais. Os 

recursos necessários são orçados para cada objetivo, o que possibilita gerir prioridades no 

interior de cada Programa Institucional, bem como proceder a um acompanhamento 

sistemático de seu desempenho físico-financeiro. A elaboração do PO&M tem se constituído, 

cada vez mais, num momento privilegiado de negociação interna e estabelecimento de 

compromissos em torno dos objetivos institucionais. O conjunto de fluxos e dados gerados 

neste processo torna, assim, disponíveis informações fundamentais para o estabelecimento 

dos compromissos assumidos pela Fundação. 
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A adoção de Unidades Padrão de Produção (UPP's), cUJa composição já foi 

apresentada em relatórios de anos anteriores, foi um dos primeiros passos no sentido da 

construção de um sistema de acompanhamento e avaliação das atividades da Fiocruz, capaz 

de efetivamente subsidiar os processos de formulação e gestão de políticas e de acompanhar 

de forma sistemática a produção institucional medida em distintos períodos. 

Tabela 47: Programa Institucional Medido em UPP's 

índice de Desempenho 1995 - 1999 

Programas Institucionais 96/95 97/95 98/95 99/95 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 1,44 1,55 1,98 1,76 

Ensino de Nível Superior 1,63 1,74 2,06 2,01 

Ensino de Nível Médio 1,09 1,18 1,53 1,64 

Produção de Imunobiológicos I 0,58 1,68 3,31 4,50 

Produção de Medicamentos 1,37 060 (1) 0,90 1,16 , 

Produção de Animais de Laboratório 0,98 1,16 1,12 0,94 

Serviços Assistenciais de Referência 1,27 1,14 1,33 1,57 

Controle da Qualidade em Saúde 1,41 1,39 2,81 2,23 

Fonte: Relatório de Atividades da Fiocruz; ASPLAN 

I 
I 
! 

(1) Redução explicada pela queda da demanda do M~. Apesar disso, a substituição por produtos de maior 

valor agregado fez com que o faturamento do exercício aumentasse em cerca de 30010. 

A tabela 47 reflete a evolução dos índices de desempenho dos Programas Institucionais 

fmalísticos da Fiocruz, no período de 1996 a 1999 medidos em UPP's, tendo como base o ano 

de 1995. De um modo geral, pode-se constatar um incremento progressivo destes índices, que 

traduzem um aumento da eficácia social da Fiocruz. 

5.3.9.4. Gestão Tecnológica 

A F iocruz desenvo lve permanentemente ações de valorização dos resultados da 

pesquisa, através da utilização de mecanismos da propriedade intelectual. Para tal, além de 

elaborar, depositar e acompanhar os pedidos de patente, busca parcerias junto ao setor 

produtivo nacional e estrangeiro. Em paralelo, realiza um trabalho de difusão dos conceitos 

da propriedade intelectual junto aos pesquisadores, ressaltando, dentre outras, as vantagens do 

uso de documentos de patente como fonte de informação do estado da técnica, para definir a 
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rota tecnológica de cada projeto ou subsidiar as negociações inerentes aos acordos de 

cooperação e comercialização de tecnologias. 

A presença da Fiocruz em eventos nacionais tem pautado outros temas que não somente 

a propriedade intelectual. A formulação e o aprimoramento de políticas públicas em temas 

como Biossegurança, Bioética, Acesso e Uso de Recursos Genéticos Humanos e Proteção dos 

Conhecimentos Tradicionais, respondem a solicitações de instituições de pesquisa, dos 

poderes legislativo e executivo federal e de organizações da sociedade civil. 

Tabela 48: Metas Atingidas em Propriedade Intelectual 

Metas atingidas I 

Indicadores Realizado 

95 96 97 98 99 

Depósitos de pedidos de patente no Brasil 1 1 4 5 I 5 

lDepósitos de pedidos de patente no exterior 3 6 O 12 11 

Patentes concedidas no Brasil - 1 1 7 O 

Patentes concedidas no exterior 3 ! 10 1 - -

Novas parcerias (acordos, convênios de cooperaçã(J 6 4 8 11 I 8 

técnica firmados no ano) I 
Fonte: Relatório de Atividades da Fiocru:: de 2000; Coordenação de Gestão Tecnológica 

A experiência acumulada nessa área tem sido fonte de diversas outras solicitações, 

como palestras, cursos, eventos temáticos, entrevistas e matérias na mídia. Esse conjunto de 

atividades culminou com a criação e coordenação pela Fiocruz da Rede de Propriedade 

Intelectual e Comercialização de Tecnologia (REPICT), englobando as instituições de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico em tomo do tema. Os resultados quantitativos dessas 

atividades podem ser aferidos pela tabela 48. 

5.3.9.5. Recursos Humanos 

Ao final de 1999, o quadro de servidores da Fiocruz totalizava 3.070 profissionais, dos 

quais 1.189 com especializações lato e stricto sensu, o que representa 39% do quadro de 

servidores e 81 % dos servidores com nível superior, conforme a tabela 49. 
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Tabela 49: Demonstrativo dos servidores da Fiocruz 

Servidores Fiocruz / 1999 

Especificação Quantidade % sobre servidores 

Servidores 3.070 100 

Pessoa) com Titulação 1.189 39 

- Doutorado 317 10 

- Mestrado 393 13 

- Especialização 479 16 

i 
Evolução do Número de Servidores 1993/1999 

I 
I 

93 94 95 96 97 98 99 
I 

I 

Superior 1.588 1.588 1.388 1.458 1.455 1.492 1.466 

Intermediário 1.788 1.708 1.565 I 1.675 1.689 1.638 1.603 

Auxiliar - - - - I 1 1 1 

Total 3.375 3.296 2.953 3.133 3.145 3.131 3.070 

, . .. 
Fonte: RefatorlO de Atividades da FIOCru::; DfREH 

5.3.9.6. Cooperação Técnica 

o desenvolvimento da Fiocruz depende, de forma significativa, de sua capacidade de 

interação e absorção de conhecimento. A diversidade de atuação das suas Unidades encontra 

coerência em tomo dos valores partilhados. Interagir, debater, evoluir, antecipar, formar e 

prevenir são eixos que ilustram a política geral e o compromisso social da Instituição. A 

cooperação técnica e as relações externas visam assegurar à Fiocruz um equilíbrio dinâmico 

nos ambientes sócio-político, econômico e científico-tecnológico em que atua. 

A Fiocruz mantém convênios com instituições brasileiras e estrangeiras em numerosas 

áreas temáticas. As tabelas a seguir explicitam: (i) o número de convênios vigentes em 1999 

segundo sua natureza; (ii) os países com os quais a Fiocruz mantêm parcerias e (iii) os 

principais foros onde a Fiocruz tem assento. 
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Tabela 50: Convênios da Fiocruz 

Convênios Nacionais e Internacionais 

Natureza do Convênio Convênios Convênios Total 

Nacionais Internacionais 

Convênios de Receita (1) 16 8 24 

~onvênios de Despesa (2) 11 O 11 

~onvênios de Cooperação Técnica (3) 191 48 239 

Ifotal 218 56 274 
.. 

Fonte: Relatóno de atIVidades da Fiocru::; Assessoria de Cooperação /mernac/Onal 
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5.4.Perfil do Instituto de Engenharia N uclear1 

5.4.1. Histórico 

o Instituto de Engenharia (IEN) é um dos institutos de pesquisa tecnológica vinculados 

à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Subordinado ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia. foi criado em 1962 através de convênio entre a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) e a Universidade do Brasil, (UFRJ), com o objetivo de impulsionar a 

pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na área nuclear no Rio de Janeiro a partir da 

construção, operação e uso de um reator nuclear de pesquisa. 

o Reator Argonauta foi construído entre 1963 e 1965 com 93% de tecnologia nacional. 

Apenas o urânio enriquecido do combustível e alguns componentes eletrônicos da mesa de 

controle foram importados. A tabela abaixo apresenta os principais marcos históricos do IEN. 

Tabela 5/ : Marcos históricos do Instituto de Engenharia Nuclear 

INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR 
I 

I 
1962 Criação do Instituto de Engenharia Nuclear, para abrigar e operar o Reator Argonauta; I 

I 
i 
I 
I 

1965 Atingida a primeira Criticalidade do Reator Argonauta. sendo inaugurado oficialmente dia 07 de I , , 
maio de 1965; ; 

I 
I 

1972 O IEN foi transferido para a CBTN/NUCLEBRÁS; i , 
I 
I 

i 
1974 Instalação do Ciclotron CV-28; i 

i 
I 

1979 O IEN volta a ser um órgão da CNEN; 

1995 Entrega ao CDTN da nova instrumentação de controle do reator TRlGA, desenvolvida e! 
construída no IEN; 

i 

I Este perfil está baseado nas informaçõcs constantes do Relatório de Gestão de 2001 do Instituto de Engenharia 
Nuclear. 
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1997 Instalação do sistema KIPROS de produção do radiofánnaco iodo 123 Ultrapuro no Instituto,! 
I 

considerado projeto modelo internacional pela agência Internacional de Energia Atômica; 

I 
1998 Inicio da produção comercial de lodo 123 u1trapuro; I 

I 
! 
I 

O IEN foi reconhecido pela Agência Internacional de Energia Atômica como Centro Regional para 

América Latina de Treinamento em Manutenção de Instrumentação Nuclear; 

I 
2001 Início da produção comercial de Meta-IodoBenzilGuanidina (MIBG) marcado com lodo 123! 

ultrapuro; ! 
I 

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão 2001 do JllStituto de Engenharia Nuclear 

5.4.2. Localização e infra-estrutura 

Localizado no alto de uma colina na Ilha do Fundão, o IEN ocupa uma área de 146 mil 

m2
, no Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui área edificada de 

18.000 m2 
, na qual estão instalados o reator de pesquisa Argonauta, os circuitos 

termohidráulicos à água, o acelerador de partículas Ciclotron CV -28, o recém adquirido 

Ciclotron RDS 111, células de processamento de radiofármacos, Laboratório de Interfaces 

Homem-Sistema (LABIHS), laboratórios de desenvolvimento, produção e manutençãe de 

instrumentação, além de diversos laboratórios e instalações piloto vinculados a projetos 

específicos nas áreas de Química, Materiais e Proteção Radiológica. 

A partir do Reator Argonauta, novos laboratórios foram instalados. De início, em apoio 

às pesquisas com o próprio reator, depois novas áreas de atuação foram se desenvolvendo. 

Hoje o IEN tem competência em Engenharia e Tecnologia de Reatores, Aplicação de 

Técnicas Nucleares Instrumentação e Confiabilidade Humana, Química e Materiais 

Nucleares, Produção de Radiofármacos e Radioproteção. 

5.4.3. Estrutura organizacional 

o IEN integra a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Autarquia Federal 

vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). O IEN está subordinado diretamente 

à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da CNEN. As figuras 24 e 25 apresentam 

os organogramas da CNEN e do IEN, respectivamente. 
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Figura 26: Estrotura organizacional da CNEN (simplificada) 
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Figura 27: Organograma do IEN 

5.4.4. Perfil da força de trabalho 

A força de trabalho total do IEN é composta por 293 pessoas, distribuídas da seguinte 

forma: 

Tabela 52: Perfil daforça de trabalho do IEN 
i , 

Composição 

Servidores Públicos Federais I 276 

Colaboradores da Indústrias Nucleares do Brasil I 5 

Bolsistas PCIIMCT 12 i 

I 
i 

Total 293 i 

Nível de Escolaridade 

Nível Superior I 138 (47%) 

Nível Médio 155 (53%) I 
Total I 293 
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Titulação 

Doutorado I 26 (19%) I 

Mestrado 54 (39(%) 

Especial ização 40 (29%) 

Sem titulação 18(13%) 

Total 138 

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão 2001 do Instituto de Engenharia Nuclear 

5.4.5. Atribuições 

o IEN desenvolve suas competências tendo como referência as atribuições da CNEN 

mostradas na figura abaixo. A maior parte de suas atividades está ligada à Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico na Área Nuclear. Entretanto, em menor escala, seus 

especialistas integram equipes de Licenciamento de Atividades Radioativas e Nucleares. 

Na formação de Recursos Humanos, o Instituto ministra diversos cursos, sejam 

inseridos no Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH) da CNEN, sejam 

em disciplinas dos programas de graduação (física-médica da UFRJ) e pós-graduação das 

Univ'!rsidades Federais do Rio de Janeiro e Fluminense. No quadrante ""Aplicaçiio de 

Salvaguardas Nucleares" o IEN segue os preceitos e determinações legais adotados pela 

CNEN. 

A tr::i:lui;:ões da CNEN 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 
Tecnológico na 
Área Nuclear 

Licenciamento, Controle 
e Fiscalização das 
Atividades Radioativas 
e Nucleares 

Aplicação de 
Salvaguardas 
Nudeares 

Formação e 
Aperfeiçoamento 
de Recursos Humanos 

Figura 28: Atribuições legais da CNEN 
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5.4.5.1. Reatores Nucleares 

Pedra fundamental do Instituto, o reator de pesquisa Argonauta é hoje uma das 

instalações do IEN para as atividades experimentais em física de reatores. Junto com os 

laboratórios de medidas nucleares e de tennohidráulica, é empregado no desenvolvimento de 

novas aplicações de técnicas nucleares, em estudos de apoio técnico ao projeto, licenciamento 

e operação de instalações nucleares, na irradiação e análise de amostras e na fonnação de 

recursos humanos, com a oferta de cursos de especialização e pós-graduação. 

Além de pesquisas aplicadas em neutrônica, mecânica estrutural, termohidráulica e 

análise de segurança, a área de reatores do IEN possui como competência distintiva a 

realização de estudos em computação evolucionária e mecânica computacional, para o 

desenvolvimento de métodos de simulação e otimização aplicáveis a diversos problemas da 

engenharia nuclear. 

5.4.5.2. Instrumentação e Confiabilidade Humana 

As atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo IEN no campo da instrumentação nas 

últimas duas décadas representam uma expressiva contri Juição ao setor nuclear brasileir.). 

Nesse período, mais de 20 protótipos de equipamentos para espectrometria, radioproteção e 

medicina nuclear foram desenvolvidos. Muitos são produzidos rotineiramente para atcndcr à 

demanda nacional. Também são atendidas solicitações para o desenvolvimento de sistemas 

específicos, a exemplo dos fabricados para a Central Nuclear Angra I e para a Agência Brasil

Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC). 

o IEN foi responsável pelo desenvolvimento e fabricação da atual instrumentação 

nuclear de seu reator de pesquisa Argonauta, em 1985, e dos reatores IPENIMB-O 1, do 

Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN/CNEN), em 1988, e IPR-Rl, do Centro 

de Desenvolvimento de Técnicas Nucleares (CDTN/CNEN), em 1996. Complementam as 

atividades de instrumentação o reparo de equipamentos eletrônicos nucleares e o treinamento 

técnico. 

Uma nova área de atuação foi incorporada às já existentes no IEN em 2001. As 

atividades de confiabilidade humana têm como marco inicial a implantação do Laboratório de 

Interfaces Homem/Sistema (LABIHS), instalação que simula os processos e ambiente de 
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trabalho da sala de controle de uma central nuclear. O LABIHS capacitará o IEN em análise 

de aspectos ergonômicos e dc fatores humanos na intcração entre operadores e sistemas 

computadorizados. Seu objetivo é o desenvolvimento de modernas interfaces para salas de 

controle de centrais nucleares, de instalações do ciclo do combustível nuclear ou de indústrias 

convencionais com alto grau de complexidade, visando melhorar a eficiência, a confiabilidade 

e a segurança das operações. 

5.4.5.3. Química e Materiais Nucleares 

As competências do IEN em pesquisa, desenvolvimento e serviços no setor de química 

e matcriais estão distribuídas nas seguintes atividades: processos químicos e metalúrgicos; 

tecnologia ambiental; ensaios de materiais e análises químicas. Merecem destaque os 

processos de separação de terras-raras com alta pureza por extração com solventes. Essa 

tecnologia, que inclui projetos com modelagem e simulação, é dominada apenas por poucos 

países. 

Os processos químicos desenvolvidos no IEN são voltados para o ciclo do combustível 

nuclear, materiais e tecnologia ambiental. Envolvem extração por solvente, spray dryer, 

eletrólise em sais fundidos, leito fluidizado, flotação, extração em fase sólida e 

nanomembranas. São exemplos dessas tecnologias: a recuperação do urânio de minérios como 

tantalitalcolumbita; a separação de titânio e ferro da ilmenita; a obtenção de óxido de 

lantanídeos com morfologia controlada; a recuperação do urânio de efluentes da mina de 

urânio em Poços de Caldas; membranas poliméricas para tratamento de águas de injeção em 

poços de petróleo; a recuperação de metais e de compostos orgânicos presentes em efluentes 

industriais. 

Metodologias analíticas específicas e serviços de análises químicas são realizados com 

o emprego de técnicas dc fluorescência de raios-X, ICP/AES, espcctrofotometrias UV-visível 

e de absorção atômica" HPLC e outras. A participação em programas nacionais e 

internacionais de intercomparação de resultados de análise avaliza a qualidade desses 

serviços. Os laboratórios estão sendo reorganizados com base nas normas da ISO Guia 17025. 

O desenvolvimento de metodologias que utilizam técnicas ultra-sônicas para avaliar 

tensões residuais em estruturas/componentes de reatores nucleares e outros, bem como a 

eficiência de tratamentos para alívio de tensões, demonstra o papel pioneiro do IEN no setor 
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de caracterização de materiais. São conquistas recentes as tecnologias para obtenção da 

direção de laminação e da direção principal de forjamento em aços e ligas. 

5.4.5.4. Radiofármacos 

A decisão de priorizar a produção de radiofármacos no IEN reflete a preocupação do 

Instituto em concentrar esforços no atendimento às demandas da sociedade brasileira. Seu 

principal instrumento de trabalho é o acelerador de partículas, Ciclotron CV -28 de energia 

variável, em operação desde 1974. Após um período de desenvolvimento de métodos de 

fabricação de radionuclídeos para diferentes aplicações e uma pequena produção, o IEN, com 

a instalação do Sistema Kipros, em 1997, começou a produção em larga escala de iodo-123 

livre de impurezas, usado no diagnóstico de disfunções da tireóide. Hoje o Instituto fornece o 

iodo-123 ultrapuro na forma de iodeto de sódio a clínicas e hospitais de diversos Estados do 

país. 

Os bons resultados incentivaram o desenvolvimento da produção de novos 

radiofármacos a partir de moléculas marcadas com o 1-123. A primeira delas, a meta

iodobenzilguanidina (MIBG), utilizada no diagnóstico de doenças cardíacas, vem atender a 

uma grand~ demanda por esse radio lãrmaco no país. 

O passo seguinte foi implantar a produção de um radiofármaco emissor de pósitrons 

para diagnósticos PET. Em 2000, o IEN iniciou a instalação da unidade de produção do flúor

desoxi-glicose (FDG) marcado com o emissor de pósitrons flúor-18, com início de operação 

em 2002. Empregada com equipamentos de imagem Positron Emission Tomography ou Spect 

(Single Photon Emission Computed Tomography) , essa substância é responsável por uma 

revolução nos exames diagnósticos em cardiologia, oncologia, neurologia e neuro-psiquiatria. 

No caso específico do Brasil, as doenças tropicais são também um campo vasto e ainda 

inexplorado de pesquisas. 

A importância dos radiofármacos PET mostrou a necessidade de ampliação desta 

produção em novas bases. Em 2002 estarão operacionais novas instalações que incluem o 

segundo acelerador de partículas, Ciclotron RDS-ll1, células para processamento e 

laboratório de controle de qualidade. As duas unidades de produção irão garantir o 

fornecimento rotineiro do flúor-18 FDG. 
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5.4.5.5. Segurança c Radioproteção 

A área de Radioproteção, além de ser responsável pela segurança radiológica da força 

de trabalho e das instalações do instituto, integra o sistema de atendimento a emergências da 

CNEN e atua como unidade de inspeção e assessoria técnica em assuntos de radioproteção. 

Cabe ao IEN o recolhimento, tratamento, armazenagem e gerência dos rejeitos radioativos 

provenientes dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, exceto os das usinas nucleares 

de Angra dos Reis. 

o setor presta serviços de do simetria e monitoração pessoal e ambiental, calibração de 

equipamentos, descontaminações e medidas de radônio. É também colaborador em cursos 

universitários oferecendo disciplinas sobre segurança radiológica. Os laboratórios de 

Dosimetria e o de Calibração e Ensaios Radiológicos estão sendo credenciados para garantir a 

eficiência no controle dos níveis de radiação em todos os processos desenvolvidos. 

5.4.6. Parceiros e Clientes 

Em sua missão de desenvolver aplicações pacíficas da energia nuclear, o IEN conta com 

o apoio e a colaboração de diversas instituições nacionais e internacionais. Centros de 

pesquisa tecnológica, universidades, empresas e agências de fomento são os parceiros mais 

habituais. No período recente, importantes instituições e empresas destacaram-se entre os 

parceiros e clientes do IEN: 

5.4.7. Segmentação dos clientes 

Os clientes do IEN podem ser divididos em três grupos básicos, cada qual com 

requisitos e necessidades distintas: 

5.4.7.1. Clientes que demandam serviços de desenvolvimento tecnológico 

Estes clientes, dentre os quais se destacam a Eletronuclear, as Indústrias Nucleares do 

Brasil, INB, e os fundos setoriais, buscam no IEN soluções para suas necessidades de 

desenvolvimento tecnológico. As principais necessidades deste grupo de clientes vão desde 

novas tecnologias para viabilizar ou melhorar seus processos e/ou produtos ou mesmo 

métodos de análise, ensaios ou diagnóstico de problemas usando técnicas nucleares, assim 
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como desenvolvimento de sistemas para atender necessidades específicas. Esses clientes 

apresentam como requisitos principais: capacitação tecnológica, especificações adequadas às 

suas necessidades, ("customização"), e forte interação com a equipe responsável. Os preços 

praticados pelo IEN, a garantia de assistência técnica, a experiência em nacionalização de 

sistemas e processos nucleares e a disponibilização de equipes e instalações para atualização 

das tecnologias desenvolvidas são vantagens competitivas oferecidas pelo IEN. 

5.4.7.2. Clientes que adquirem equipamentos de radioproteção e medicina 

nuclear 

Este grupo de clientes é composto por hospitais e clínicas de medicina nuclear, 

empresas e indústrias que utilizam técnicas nucleares em seus processos. Os equipamentos 

são utilizados para fins de radioproteção e execução de exames de medicina nuclear. Para 

estes clientes, a pronta capacidade de substituição de equipamentos importados associada à 

garantia de assistência técnica, representam condições extremamente importantes para a 

viabilidade de seus processos, muitas vezes, decorrentes da obrigatoriedade em atender aos 

requisitos da legislação da área nuclear. Os requisitos principais desse grupo de clientes são: 

especificações técnicas e qualidade dos equipamentos, assistência técnica, preço e prazo de 

entrega. 

5.4.7.3. Clientes que adquirem radiofármacos 

Este grupo de clientes é composto por hospitais e clínicas de medicina nuclear. Os 

radiofármacos produzidos pelo IEN têm "meia-vida" de 13 horas (iodo-123 ultrapuro nas 

formas de iodeto de sódio e metaiodobenzilguanidina) e 2 horas (flúor-desoxi-glicose). Para 

estes clientes são fundamentais os requisitos de qualidade, confiabilidade, regularidade e 

pontualidade no fornecimento, e quantidade fornecida. 

5.4.7.4. Aspectos competitivos 

Os pontos mais importantes com relação aos aspectos competitivos que afetam o IEN 

estão relacionados com o incremento das atividades nucleares no País e a conseqüente 

necessidade de resposta do órgão regulador (CNEN) nas ações de licenciamento de 

instalações radioativas e nucleares, e com as recentes mudanças na estrutura de C& T do 

Governo Federal. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, à qual o IEN está ligado, foi 
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incorporada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Esta vinculação afetou de forma marcante 

os rumos e a cultura da Instituição. Com· as novas diretrizes do MCT, priorizando o 

desenvolvimento tecnológico e a capacidade de seus institutos subordinados em transferir 

tecnologia para as empresas do setor produtivo da economia, houve a necessidade de maior 

inserção do Instituto no cenário nacional com os conseqüentes aumentos de visibilidade e 

portanto da demanda por seus produtos e serviços. A atual direção tem como postura dotar o 

Instituto da gestão pela qualidade buscando continuamente a excelência no desempenho face 

a essas novas demandas e exigências governamentais e de mercado. A maior necessidade de 

recursos para financiar as atividades do IEN tem sido determinante na busca por parcenas e 

por recursos de fomento. 

o IEN enfrenta fundamentalmente dois tipos de ambiente competitivo: o de sua 

mantenedora, CNEN, no que se refere a distribuição orçamentária, e no MCT, na busca por 

recursos de fomento. Quanto ao mercado, em função da especificidade dos produtos e 

serviços oferecidos pelo IEN e pela condição de complementaridade apresentada pelo setor 

nuclear, esse praticamente não se caracteriza como um ambiente de competição. 
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6. Análise das Empresas 

Esta seção apresenta a análise detalhada de cada uma das empresas objeto deste estudo 
multicaso. 

6.1.Análise da Aracruz Celulose S. A. 

As informações sobre a Aracruz Celulose foram obtidas com a Gerente Geral de 

Planejamento Estratégico, na sede da empresa no Rio de Janeiro e com o Gerente de 

Melhoramento de Florestas Plantadas na Fábrica no município de Barra do Riacho, Espírito 

Santo. 

6.1.1. Ambiente competitivo 

o segmento do mercado de celulose no qual a Aracruz trabalha é o de celulose de 

mercado de fibra curta. A produção atual esta em tomo de 2,1 milhões de toneladas/ano. Ela é 

atualmente a maior fabrica de celulose de eucalipto em um único site do mundo. 

o mercado de celulose de fibra curta é muito fragmentado. Como a própria empresa 

avalia: 

"existem muitas empresas; A Aracruz vai estar produzindo 2,1 

milhões de toneladas mas existem várias empresas pequenas que 

atuam nesse mercado e que produzem 300 mil t, 400 mil t; então é um 

mercado que o tamanho dele hoje é de cerca de 17 milhões de 

toneladas, o mercado de fibra curta, o de eucalipto é mais ou menos da 

ordem de 7 milhões de toneladas e eu diria que nesse de fibra curta 

deve ter umas 40, 50 empresas. É muito fragmentado e acaba que o 

preço é muito flutuante." (Fonte: entrevista). 

Os principais concorrentes que a enfrenta estão no hemisfério sul. São empresas 

brasileiras, tais como a Bahia Sul, a VCP, a Riocell e a Jari. Entretanto, a ordem de grandeza 

da produção delas individualmente, é pequena perto da capacidade produtiva da 1\racruz. 1\ 

mais próxima produz cerca de 900 mil toneladas por ano, quase um terço do valor atual da 

Aracruz. 
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Por outro lado, no mercado internacional. Os maiores concorrentes são os indonésios. 

Eles têm custos mais baixos, em função dos baixos salários e da utilização de florestas nativas 

para o corte da madeira. Alguns já estão plantando acácias, mas por enquanto a maior parte da 

celulose dessa região é derivada de florestas nativas. 

Outros concorrentes que merecem respeito são as fábricas de Portugal e da Espanha. 

Eles também utilizam eucaliptos, entretanto o tempo de maturação das florestas ainda está 

alto. A vantagem competitiva brasileira é clara. No Brasil o eucalipto é cortado com mais ou 

menos 6 anos. Este é também o tempo na indonésia (acácias), Entretanto na Europa esse 

tempo é estendido até 12 ou 13 anos. 

A Aracruz destina entre 95 % na 96% de sua produção para o mercado externo. 

Atualmente este mercado está na faixa de 18 milhões de toneladas / ano. A figura 29 ilustra o 

market-share da Aracruz Celulose. 

Figura 29 : Distribuição de mercado da produção da Aracruz Celulose 

FOllte: Sile da Aracru:: Celulose S. A. 

Pela figura, vemos que cerca de 37% das vendas são para o NAFTA, 37% para a 

Europa, 23 % para a Ásia e apenas 3% ficam no mercado interno. A Aracruz tem cerca de 9% 

do mercado global de fibra curta São 1,3 milhões de toneladas/ano em um mercado estimado 

de 18 milhões. Quando a produção atingir 2 milhões de toneladas/ano, ela atingirá de 11 a 

12% do mercado. 
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A compctitividade da Aracruz está baseada dois pontos que a diferenciam das demais 

empresas: logística privilegiada, capacidade de customizar um produto que normalmente é 

considerado uma commodity e foco no cliente: 

"os fornecedores de equipamentos são os mesmos, aqu~ na Finlândia, 

Suécia ... Acho que não é aí que está o ganho. Acho seria mais no 

produto. Em a gente produzir a celulose com as características que o 

cliente quer. Então se ele quer mais resistência para ter um papel com 

mais resistência, para você criar condições para que a celulose tenha 

aquelas características, se o cara quer mais branqueada, se o cara quer 

mais opacidade, o que ele quiser em termos de características de fibra 

você poder dar para ele. Acho que isso é que diferencia." (Fonte: 

entrevista). 

Um exemplo extremamente ilustrativo é o processo de criação do Produto ACF 

(Aracruz Chlorine Free). 

"alguns anos atrás começou a acontecer isso na Alemanha. O que 

aconteceu? A Aracr lZ desenvolveu um produto chamado Total 

Chlorine Free, o TCF. O objetivo do TCF era exatamente não perder 

mercado para aqueles clientes que exigissem uma celulose que não 

tivesse cloro elementar na sua composição. A Aracruz fez um 

investimento elevadíssimo, da ordem de 100 milhões de dólares. Na 

ocasião, se não me engano, na década de 90. E esse produto foi 

desenvolvido. Por fim, o mercado alemão que tinha sido o mercado 

precursor desse tipo de exigência foi cedendo, percebendo que havia 

outras formas de ir eliminando as dioxinas do produto, com isso 

passamos a fazer também uma celulose chamada ACF - Aracruz 

Chlorine Free- que não era total mas também não tinha cloro 

elementar; era uma intermediária, e hoje a gente já não faz mais a 

TCr, que fizemos no passado, porque o mercado entendeu que a 

celulose ACF atendia. 

Então, eu diria o seguinte: a gente atendeu a demanda do mercado, 

ajustamos o processo para poder refletir essa demanda e como esse 
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produto tinha um custo mais alto, a gente foi mostrando para eles que 

a gente conseguia dar para eles a emissão de dioxina que eles queriam 

a um custo mais baixo para nós." (Fonte: entrevista). 

E adicionalmente: 

"esta empresa é extremamente focada em redução de custos a longo 

prazo. A alguns anos a gente desenvolveu um projeto que é chamado 

de projeto excelência. Visava minimizar custos de forma sustentável e 

ao mesmo tempo a gente tem investimentos na área de pesquisa, que 

visa ao aprimoramento permanente do produto. Então não são ciosas 

conflitantes. Acho que são visões complementares." (Fonte: 

entrevista). 

Em relação ao seu insumo principal a Aracruz tem uma distinta vantagem logística. Ela 

tem integrada em um único site a floresta, as três linhas de fabricação (Fábricas A, B e C) e 

um porto com aduana para escoamento de sua produção. 

"2:ntão essa capacidade de desenvolver a fibra de celulose para car.lcterísticas desejadas 

pelos clientes, a começar pela criação de árvores cujas características permitam obter uma 

celulose customizada associado a uma logística excepcional são as principais vantagens 

competitivas e são, na opinião da empresa, sustentáveis a longo prazo. Como a Gerente Geral 

de Planejamento coloca: 

"eu diria que esta no know how que a gente tem de desenvolver a fibra 

de celulose para as características desejadas pelo cliente. Isso 

começando na árvore, você pode desenvolver a árvore que tenha 

determinada característica que vai fazer com que o papel que você vai 

fazer para o seu cliente seja um papel customizado . Se ele desejar 

uma celulose com determinadas características a gente consegue, 

desde o início do processo industrial, mas também no processo 

florestal fazer essa diferenciação... esta empresa é extremamente 

focada em redução de custos a longo prazo. A alguns anos a gente 

desenvolveu um projeto que é chamado de projeto excelência visando 

minimizar custos de forma sustentável e ao mesmo tempo a gente tem 
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uma área de pesqUIsa como você já conheceu que VIsa ao 

aprimoramento permanente do produto. Então não são visões 

conflitantes. Acho que são visões complementares." (Fonte: 

entrevista). 

o ambiente competitivo da Aracruz pode ser considerado previsível. O preço da 

celulose estava, no ano 2000, na faixa de U$ 700/tonelada. Em Abril de 2001 havia descido 

para U$ 400 / tonelada. Estas oscilações são previsíveis, esperadas e conseqüência da grande 

fragmentação existente. 

6.1.2. Estratégia Competitiva 

Na formulação estratégica da Aracruz Celulose, é utilizada o Balanced Scorecard. 1\ 

estratégia é distribuída em quatro perspectivas distintas e são definidos os objetivos 

estratégicos que devem ser atingidos nos próximos cinco anos. São definidos indicadores, 

para medir esses objetivos e as ações para atingi-los. 

Nas palavras da entrevistada: 

"eu diria que hoje o nosso processo, na verdade a gente já tinha um 

planejamento estratégico e resolvemos colocá-lo nessa metodologia do 

Balanced Scorecard. Para podermos avaliar a implementação dessa 

estratégia e a gente está exatamente em uma fase em que a gente esta 

olhando esse mapa e testando as hipóteses estratégicas que a gente 

construiu. Um processo extremamente rico com a diretoria. A gente 

tem conseguido validar nosso objetivos e tem sido muito interessante 

e esse e o nosso processo de gestão. Temos a estratégia formulada e a 

cada três meses a idéia é revisitá-Ia, avaliando os indicadores e se for 

o caso, revê-los." (Fonte: entrevista). 

Até recentemente era utilizada, como ferramenta de gestão estratégica, a análise SWOT. 

Na realidade a estratégia estava definida derivada de estudo de cenários todos. O que a 

Aracruz agora pretende é avaliar a implementação da estratégia definida. 1\ empresa não quer 

ficar repensando os cenários possíveis. 1\ nova metodologia teve sua implementação facilitada 

pela atuação de uma consultoria externa. 
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Com relação a atuação dos controladores da Aracruz na elaboração do planejamento 

estratégico, o seu posicionamento foi o de definir os resultados sem, contudo, interferir na 

escolha da ferramenta estratégica utilizada. Os Grupos controladores não tiveram influência 

na ferramenta de gestão utilizada. Foi uma escolha interna e respeitada pelos Acionistas. Ela 

foi mais uma escolha dos diretores de operações e financeiro. Eles foram os patrocinadores da 

idéia e o presidente comparou integralmente e esta integralmente envolvido. Os principais 

controladores da Aracruz são três: o grupo Safra, o grupo Lorentzen e o grupo Votorantim: 

"na verdade a gente já tinha um plano estratégico estabelecido, como 

eu falei uma estratégia formulada em 97. Essa estratégia foi repassada 

para os Acionistas para confirmar se aquele era o rumo estratégico que 

eles queriam dar para a empresa. Eles confirmaram e concordaram 

com o direcionamento estratégico que a gente estava propondo." 

(Fonte: entrevista). 

A estratégia da Aracruz pode ser definida com muita simplicidade: foco no cliente, 

produtos customizados e diferenciados, crescimento de escala e baixo custo. 

Finalmer.te, a questão da governança corporativa está bastante consolidada na Aracruz 

Celulose. Como a entrevistada destaca: 

"a gente é extremamente preocupado. A Aracruz entrou no nível 1 da 

bovespa para podermos ter nossas ações transacionadas lá com alto 

grau de govemança corporativa. Ter esse selo de empresa que prima 

pela govemança corporativa é tratado por nós com a máxima 

seriedade. A gente esta agora no Novo Mercado. Isto é o segmento de 

mercado no IBOVESP A, para o qual você precisa ter boas práticas de 

governança corporativa, que reflete a boa governança. Além disso 

lançamos ADRs em Nova York e ações na Bolsa de Madri. A Aracruz 

é muito atenciosa com o investidor que tem ações preferenciais, então 

é fundamental para que eles tenham credibilidade no processo de 

gestão da empresas, precisamos ter práticas de gestão bastante sérias." 

(Fonte: entrevista). 
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6.1.3. Estratégia Tecnológica 

A. estratégia tecnológica da Aracruz Celulose pode ser desdobrada em duas vertentes 

complementares. A. estratégia tecnológica utilizada no desenvolvimento de matéria prima e as 

estratégias tecnológicas de produtos e processos. Não existem restrições quanto as fontes de 

tecnologia da Aracruz; A. orientação é sempre buscar o estado da arte da tecnologia esteja ele 

onde estiver. Como afirma o Gerente de tecnologia: 

"agora não há nenhum tipo de fronteira nessa decisão. Hoje a gente 

tem muitas parcerias fora do país. A. idéia é sempre ir buscar, se é uma 

tecnologia estratégica, o estado da arte daquela tecnologia. Ir atrás de 

quem está melhor no mundo." (Fonte: entrevista). 

Na parte de pesquisa as Universidades e institutos de pesquisas têm sido os principais 

parceiras da Aracruz. Em termos de estratégias tecnológicas a empresa é muito clara. A. sua 

atuação está pautada por duas diretrizes fundamentais. A. primeira é que a Aracruz deve ser 

líder mundial em tecnologia florestal. A. segunda é que deve ser fast follower em tecnologia 

de processo. 

No caso de equipamentos tanto de processo quanto florestais, a empresa mantém 

competências internas para discutir em igualdade de condições com os fornecedores. Não é 

simplesmente uma compra de tecnologia; é uma negociação tecnológica. Em alguns casos 

você desenvolve, em outros você negocia. No caso das pesquisas os pesquisadores estão 

presentes nos principais congressos para atualização tecnológica e quanto aos 

desenvolvimentos feitos pelos principais players do mercado. Identificação de patentes, saber 

quem está publicando e trabalhando nas áreas de interesse da empresa. 

Em termos de fomento a Aracruz não participa de programas de fomento tecnológico. A. 

razão é que na prestação de contas desses programas muitas vezes não existe 

confidencialidade dos trabalhos desenvolvidos e essa divulgação põe em risco oportunidades 

tecnológicas ou vantagens competitivas da empresa, pois esses relatórios não são 

confidenciais. Por outro lado, como a Aracruz tem consc!,TUido demonstrar para scus 

acionistas a agregação de valor decorrente de suas atividades de P&D o financiamento dessas 

atividades tem sido fcito com recursos próprios. 

Uma exceção é o projeto genoliptus - projeto de seqüenciamento genético do eucalipto 
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- um projeto cooperativo e pré-competitivo. A empresa foi fundadora do grupo que é 

composto por 12 empresas e 8 universidades. Este projeto tem 70 % de financiamento do 

fundo verde-amarelo do governo federal. Este é um caso típico de consórcio utilizando 

recursos governamentais. 

Com relação a origem da tecnologia utilizada a Aracruz não fàz distinção a respeito da 

origem das tecnologias disponíveis. Se existe alguma no exterior e que interessa a empresa se 

empenha para obtê-la. Para a incorporação de novas tecnologias a Aracruz considera como o 

maior obstáculo a escala na qual a empresa trabalha. 

"hoje estamos indo para cerca de 2 milhões de toneladas e qualquer 

modificação que seja feita leva a altos investimentos. Entretanto o alto 

investimento não é o principal problema. É que você, com qualquer 

modificação que seja feita te obriga a colocar 200, 300 mil toneladas 

de um produto novo no mercado. É diferente do que acontece com 

outras empresas de celulose menores na Europa, nas quais uma 

modificação praticamente não afeta em nada o mercado. Para nós, por 

outro lado, qualquer modificação, pode impactar 20, 25% de uma 

produção de 2 milhões de t(tTIeladas. Estamos falando de 400 mil 

toneladas que é o tamanho de uma dessas empresas. Então eu diria que 

este é o problema maior. Escala e o dilema commoditie versus 

customizado, ou seja uma commodity customizada!" (Fonte: 

entrevista). 

A responsabilidade não é do produto, mas da estratégia utilizada. A mesma polpa de 

celulose pode ser uma commoditie, dependendo da estratégia de produtos, serviços ou pós

venda utilizadas. 

J\ Aracruz, hoje tem um serviço de pós-venda que dá suporte a eliminação da idéia de 

encarar a celulose da Aracruz seja encarada como commoditie. Guardadas as devidas 

proporções de escala. Para sobreviver a Aracruz teve que montar uma grande estrutura de pós

venda e assistência técnica. Esta estrutura aproxima muito a J\racruz de seus clientes. Ela 

tanto ajuda o cliente a utilizar os produtos da Aracruz, como ajuda a Aracruz a identificar 

quais são as grandes tendências do mercado. Como descrito a seguir: 
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"recentemente identificamos um novo segmento que pode significar 

uma mudança grande para nós, o segmento de papéis decorativos. O 

chamado Decor paper, estamos avaliando ainda, mas isso decorreu do 

contato no dia a dia com o cliente. Não somos uma empresa que está 

instalada no Espírito Santo, mandando nossa celulose para lá e 

esquece. Nós temos pessoas que estão lá, no dia a dia com o cliente. 

Essa é a nossa grande fonte de informação; inteligência de mercado 

que traz para a área tecnológica quais são as grandes tendências de 

mercado. A TCF é um exemplo." (Fonte: entrevista). 

Nesse ponto, é importante observar que a capacitação na busca de uma tendência de 

mercado, que efetivamente não se concretizou, permitiu a possibilidade de sucesso em 

oportunidades em mercados correlatos. A TCF não vingou, entretanto a ACF foi um sucesso 

somente devido a competência criada no desenvolvimento da primeira. 

"Como a gente está ligado no que está acontecendo no mercado, 

temos workshops, dois três por ano; além de uma grande conferência 

anual, que a gente chama aqui conferência de vendas ou sales 

conferenc.!; que é anual, uma confi!rência de três dias onde a gente fàz 

uma reunião com o pessoal de fábrica, o pessoal de floresta e o 

pessoal da área comercial que vem dos escritórios a gente fecha três 

quatro dias para discutir o que está acontecendo no mercado para 

identificar as grandes tendências; daquilo ali são derivadas estratégias 

de negócios e estratégias tecnológicas, a coisa funciona dessa forma. 

Como isso deriva dentro da empresa é que é um sistema sofisticado, 

proprietário e que não podemos revelar." (Fonte: entrevista). 

Em termos de risco no produto, o sistema de inteligência de mercado, atua como 

inibidor dos riscos a serem corridos. A Aracruz não lança produtos novos todo dia. O desafio 

é identificar oportunidades de desenvolvimento de novos produtos congruente coma escala na 

qual a empresa trabalha. O risco é minimizado. No caso da Aracruz, qualquer mudança 

envolve grandes volumes. A Aracruz: 

"é como um elefante, quando ele se mexe te que ser com passo muito 

consistentes. O sistema de avaliação da empresa evita isso. Para passar 
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um produto de um estágio de desenvolvimento para outro, você tem 

que ter muita certeza. O custo de ir e voltar em uma decisão é muito 

alto." (Fonte: entrevista). 

No caso de tecnologia florestal, foi formado um comitê de manejo florestal que, em 

reuniões anuais, com representantes das áreas industrial, florestal e de tecnologia avalia 

oportunidades em um modelo semelhante ao sales conference. Ele aglutina informações de 

congressos, universidades, em um trabalho de technologicallandscaping. 

A .t\racruz destaca por possuir tecnologia de produto, tecnologia de processo e 

tecnologia de matéria prima. Cada estágio apresenta uma estratégia tecnológica distinta. São 

três estágios distintos. Nas estratégias de produto e processo a .t\racruz que r ser fast follower; 

por sua vez na estratégia de matéria-prima ela quer ser líder. Como afirma seu gerente de 

tecnologia: 

"no mundo, as fábricas de celulose são relativamente similares. Hoje 

nós temos uma fábrica nova que está no estado da arte, amanhã 

alguém vai construir uma fábrica que será mais moderna que a nossa, 

e assim sucessivamente. Agora a fibra, e eu sempre digo ao pessc aI da 

fábrica que a fábrica é na floresta e não aqui nas máquinas, a empresa 

entende que o diferencial competitivo está lá. Hoje nós possuímos um 

inventário da madeira que temos. Temos um mapeamento da 

qualidade genética da nossa floresta. Que tipo de material genético dá 

que tipo de celulose, podendo direcionar o tipo de madeira que utiliza, 

em função do produto que devo iàbricar." (Fonte: entrevista). 

O grande diferencial da .t\racruz é a integração entre as três etapas do processo de 

fabricação de celulose: matéria-prima, processo e produto. O grande desafio é que na busca de 

pesquisadores para trabalhar nas diversas áreas, em função das diferenças entre objetivos 

estratégicos, deve-se encontrar pessoas com perfis às vezes totalmente distintos entre si. E 

muito das características desses perfis são derivadas das estratégias adotadas naquele 

segmento da cadeia de valor da empresa. Este problema se estende ao relacionamento entre os 

parceiros que a Aracruz escolhe. Boa interação entre as áreas e diferente de integração 

"um ponto que é diferencial na nossa gestão de inovação é que em 
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1994 a empresa fez uma grande mudança, e é importantíssimo 

ressaltar isso que foi quando nós decidimos integrar toda a estrutura de 

P&D da empresa. Nós colocamos no mesmo prédio, de baixo de uma 

mesmo departamento aquele que fàz a pesquisa lá no viveiro e aquele 

que faz o apoio ao cliente e eles estão sentados lado a lado. Esta 

integração dá a dinâmica dos diversos estágios do processo. No nosso 

setor isso, essa integração é raríssima. [ ... ] eu fiz uma palestra nos 

EUA a dois anos, na qual falei disso. Para minha surpresa, após a 

palestra o que teve de perguntas me surpreendeu e alguns pegaram o 

microfone para falar: é por isso que nós não conseguimos competir 

com os brasileiros, desse jeito. Americano falando assim. Eu não sei 

porque, eles não conseguem fazer essa gestão integrada. Este grau de 

interação é um forte diferencial competitivo." (Fonte: entrevista). 

Uma parte grande do desafio foi fazer com que pesquisadores em ciência básica, como 

biólogos e tecnologistas e engenheiros falassem um linguagem comum e integrassem suas 

culturas diversas. Esta muito bem resolvida a questão de acomodar os diferentes status dessas 

pessoas. Houve perda de pessoas ao longo o processo, mas o resultado final é efetivo, pois 

esta forma de atuação tem tudo a ver com os c bjetivos competitivos dos investimentos em 

P&D: custo e produto. 

A valor dos investimentos em P&D não foi revelado, entretanto a média setorial se situa 

em tomo de 0,8 a 1 % do faturamento. No Brasil esta média é menor. A Aracruz tem se 

situado entre 0,5 e 1 % das vendas. 

Existe em termos de registro de estratégia o chamado plano diretor de tecnologia. É um 

programa que começou como programa de pesquisas com um horizonte de 5 a 10 anos, com 

prioridades principais e as metas a ser atingidas. 

"Como é aplicado não é chamado de plano diretor de P&D mas de 

projeto de atendimento de metas em P&D. Foi aprovado pela diretoria 

e legitimado em termos estratégia e é derivado da estratégia de 

negócios. Dela foi feito um programa de metas com ações para atingir 

cada meta. Havendo mudança na estratégia de negócios temos que 

revê-lo. Existe uma inércia, o horizonte é de dez anos e a grandes 
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tendências do negócio são importantes porque mudar, às vezes 

demanda tempo, a mudança não é trivial." (Fonte: entrevista). 

As características de mercado definiram a tecnologia utilizada nas fábricas da Aracruz. 

A mistura é inédita com tecnologia sueca e finlandesa na fãbrica C. As fãbricas A e B serão 

modernizadas para atingir o grau tecnológico da fábrica C. Entretanto a velocidade de 

mudança da tecnologia na indústria de celulose é lenta. 

6.1.4. Competências 

A Aracruz trabalha com sua força de trabalho com metas anuais no sentido de aferir as 

competências de sua força de trabalho. A avaliação é ponderada em função dos resultados 

individuais (70%) e institucionais (30%). Esta avaliação é complementada por uma avaliação 

de competências específicas dos pesquisadores. São: iniciativa, capacidade de liderança, 

criatividade e inovação, capacidade de seguir regras, capacidade de geração de mudanças, 

geração de resultados. 

A Aracruz esta em processo de criação de um processo de auditoria tecnológica. Para 

isso ela tem que criar um banr;o de competências. No f!ntender do Gerente de Tecnologia: 

"se você perguntar para mim, que sou o gerente de tecnologia florestal 

eu vou te dizer quais são as principais competências. /agora isso não 

está formalizado na organização. E cada pessoa tem uma leitura 

diferente. É claro que você vai ter algumas competências que são 

inquestionáveis, tipo floresta, genoma, etc. Mas sempre há margem de 

dúvida." (Fonte: entrevista). 

o contrato anual reflete que competências a Aracruz quer dominar institucionalmente. 

Está implícito mas ainda não está claro. A Aracruz tem consultores que a estão ajudando 

montar um processo de gestão tecnológica que a leve a ter clareza sobre esta banco de 

competências bem como o estado atual da empresa com relação a esse problema. Entretanto a 

Aracruz é multidisciplinar e pode perfeitamente ser considerada como um portfólio de 

competências. 

Ela tem grandes grupos em biologia, química, bioquímica e fisico-química. Também 
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tem a capacidade de negociar e discutir e não ser simplesmente compradora de tecnologia. 

Isto também é considerada um competência. Mesmo em processos. Os contratos turn key são 

negociados. Por exemplo: 

"no digestor da fàbrica C, quem ganhou a concorrência deu o digestor 

funcionando. Agora a tecnologia utilizada no digestor no momento da 

negociação da compra foi exaustivamente discutida por nós. 

Opinamos e definimos a tecnologia utilizada.' (Fonte: entrevista). 

Existe um processo de processo de auditoria tecno lógica permitirá identificar onde a 

empresa está a para onde ela pretende ir. Pode-se afirmar que o processo de prospecção 

tecnológica está atendido por três processos distintos: a sales conference, o comitê florestal e 

a auditoria tecnológica. 

6.1.5. Estratégias Colaborativas 

A Aracruz tem tanto P&D conjunto como acordos de licenciamento de tecnologia de 

processo e de produtos com outras organizações: 

"um exemplo claro é um acordo que temos com uma universidade 

americana. sobre genes de eucalipto associados a biosíntese de lignina. 

Temos um acordo com essa universidade. Esse gene foi licenciado 

para uso exclusivo no Brasil para uso nosso. Nos dá uma vantagem 

competitiva muito grande." (Fonte: entrevista). 

Em muitos casos o licenciamento é preventivo. A Aracruz não quer conviver com a 

situação de desenvolver um produto e este já estar patenteado no exterior. Como a empresa 

exporta 97% de sua produção, podem ocorrer sérias restrições aos seus produtos em mercados 

externos. Entretanto não existem acordos do tipo cross-contracting com competidores. 

Existem consórcios específicos na parte florestal e na área industria. Normalmente 

acordos pré-competivos para diluição de custos. O Portocel seria um exemplo. 

"o desenvolvimento do genoma do eucalipto é bem dentro dessa linha. 

O produto final pertencerá a todos os participantes. Entretanto não 

teríamos condições de fazer tudo sozinhos. No caso é um consórcio de 
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empresas brasileiras que se protegem de empresas estrangeiras." 

(Fonte: entrevista). 

Em termos de acordos de fornecimento a Aracruz tem urna política de trabalhar, 

preferencialmente com grandes clientes e com relacionamento de longo prazo, entre cinco e 

dez anos. Esse tipo de estratégia minimiza as flutuações na demanda de celulose. 

A Aracruz Celulose S.A. recebe diversas solicitações e ofertas de empresas que querem 

se associar em empreendimentos de risco na área de celulose e biotecnologia. O problema é 

encontra empresas que possuam a maturidade tecnológica que justifique a associação. Joint 

Ventures são de alto risco e o know how florestal e fundamental. A Aracruz optou por 

financiamento de projetos em universidades, em projetos de início, meio e fim. O 

financiamento é feito pela Aracruz, na forma de contrato de risco. Entretanto o risco é menor 

do que montar joint ventures. E ainda deve ser avaliada a possibilidade de perder o foco. Por 

exemplo: 

"fornos convidados a participar em urna grande joint venture nos 

EUA, a três anos atras com grandes empresas. A Aracruz foi 

convidada pelo nome que tem. Passados tr ~s anos dois grandes atores 

já saíram e ainda não foi definido o modelo do negócio. O grande 

problema é que a joint venture conflita com os negócios de cada 

empresa. O nosso negócio é produzir celulose de alta qualidade para 

mercados específicos. Esse é o nosso negócio. Bio tecnologia é 

ferramenta, insumo de negócio, não sou fornecedor de biotecnologia." 

(Fonte: entrevista). 

A Aracruz não comprou nenhuma empresa para adquirir tecnologia. É uma estratégia 

interessante mas que ainda não ocorreu coma empresa. Existem acordos com outros institutos 

de pesquisa para desenvolvimento tecnológico. Eles são encarados pela Aracruz corno se 

fossem outras universidades. Estes institutos estão no Canadá, Suécia e Finlândia. A 

vantagem é que esses institutos são mais focados que as universidades. A questão é um trade 

of entre foco e velocidade: 

"então depende muito da velocidade. Muitas vezes, no caso das áreas 

de desenvolvimento de processo e produto é mais interessante você 
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fazer um contrato com um instituto de pesquisa que pode te dar uma 

resposta mais rápida, porque você precisa dessa velocidade, ao mesmo 

tempo mais cara. Por outro lado no caso de desenvo lvimento florestal 

é muita.;; vezes mais interessante você desenvolver com uma 

universidade porque você tem tempo para fazer essa desenvolvimento 

e você faz isso de forma customizada e influenciando no 

desenvolvimento que esta sendo feito e a um custo relativamente 

baixo, a gente tem esse modelo." (Fonte: entrevista). 

A maior parceira da Aracruz em P&D é a Universidade Federal de Viçosa. Ela possui 

um portfólio de competências bastante aberto. As parcerias são fortes na área florestal e 

produto. O objetivo da aliança é obter acesso ao portfólio de competências deles. Não é 

apenas um projeto específico mas vários projetos de vanguarda que agregam valor. 

Finalmente, os investimentos estão em cerca de 65% em tecnologia florestal e 35% em 

tecnologia de processo. 
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6.2.Análisc da Companhia Siderúrgica Nacional 

As informações sobre a CSN foram obtidas com o Gerente Geral de Planejamento 

Estratégico, durante entrevista na sede da empresa, no Rio de Janeiro. 

6.2.1. Ambiente competitivo 

De acordo com o respondente do questionário o mercado siderúrgico divide-se em aços 

longos e planos. A CSN atua no mercado siderúrgico no segmento de aços planos. Dentro 

deste segmento existem subfamílias: laminação a quente, laminação a frio, galvanizados, 

folhas planas e folhas metalizadas para embalagens. A CSN opera com todas essas 

subfamílias de produtos. Como descrito pelo entrevistado: 

"no jargão siderúrgico B.Q. (bobina quente), B.F. (bobina fria), bobina 

galvanizada ou zincada e folha metálica." (Fonte: entrevista). 

Na avaliação da empresa o grau de competição no mercado é médio com tendência ao 

acirramento da competição. Os principais concorrentes são, no mercado doméstico o Grupo 

Usiminas, a Cosígua e a CST. Este fato é relevante pois a CSN vende 80% de sua produção 

no mercado doméstico. 

O mercado externo representa cerca de 20 % das vendas da CSN. Este mercado está 

atualmente na faixa de 250 milhões de toneladas por ano. Na escolha de um posicionamento 

competitivo a CSN; 

"compete mais nos principais mercados da América Latina e América 

do Norte, apesar da dificuldade e de tcr diminuído por causa do 

protecionismo americano, Europa e colocamos alguma coisa na Ásia. 

Nesses mercados a competição é global. Todas as siderúrgicas 

disputam e você tem siderurgia competitiva nos cinco continentes." 

(Fonte: entrevista). 

Em termos de market share no mercado internacional falta cscala para competir. Nas 

palavras do entrevistado: 
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"Fora não faz sentido esta discussão, por que o mercado internacional 

siderúrgico é da ordem de 250 milhões de toneladas por ano de 

produtos e a CSN vende 1 milhão; ninguém mede market-share 

internacional porque nenhuma siderúrgica tem número relevante." 

(Fonte: entrevista). 

No mercado doméstico depende da família de produtos considerada. Nas folhas 

metálicas é de 98%; nos laminados à quente é de 65 a 70%; materiais frios na faixa entre 25 a 

30% e materiais quentes algo em tomo de 35 a 40%. 

Em relação ao mercado de fornecedores a CSN possui dois grandes insumos para suas 

atividades: minério de ferro e carvão mineral. Estes dois produtos, no caso da CSN 

respondem por cerca de 45 % a 50% dos custos variáveis de produção. O minério de ferro não 

é considerado pois a CSN possui as minas. Esta é uma grande vantagem competitiva da 

empresa. 

O carvão é 100% importado. Desde 1990 a siderurgia brasileira não consome carvão 

nacional, em função da baixa qualidade. Conforme observado: 

"antigamente havia uma pressão do governo para isso. Se não me 

engano, a partir de 1990, com a abertura da economia, dispositivos 

legais que faziam pressão para a venda de carvão nacional foram 

revogados e toda a siderurgia brasileira compra 100% do carvão fora 

Parte na Austrália, parte na China, parte nos EUA, parte no Canadá, 

parte na Colômbia." (Fonte: entrevista). 

No caso específico da CSN, que trabalha com revestidos e galvanizados também devem 

ser adquiridos zinco e estanho. Os valores são dolarizados e existem poucos fornecedores. O 

restante dos suprimentos esta pulverizado e somente em uma análise agregada possuem peso 

relevante nos custos. 

Na tentativa de racionalizar a área de suprimentos e a CSN criou uma diretoria de 

Suprimentos. Ela pratica uma política diferenciada em função da importância relativa de cada 

item da pauta de aquisições. 
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A CSN tem um volume de produção de pouco mais de 6 milhões de toneladas. Dentro 

destes valores, segundo o entrevistado, não poderia ser considerada uma global player. Apesar 

de constar em sua missão, ser global player demandaria uma escala de produção ainda 

bastante acima das atual. Ele estima que os global players tem volume de produção acima de 

quinze milhões de toneladas, podendo chegar a quarenta e seis milhões de toneladas de aço 

bruto por ano. 

Uma indagação se faz pertinente. O que define uma global player no setor siderúrgico? 
De acordo com o entrevistado: 

"não só o volume de produção mas o tipo de inserção mercadológica. 

Você tem algumas empresas com muito volume mas que não são uma 

global player. Exemplo, o grupo Gerdau. Se você for avaliar hoje, ele 

está na faixa de onze milhões, doze milhões de toneladas nos EUA, no 

Canadá, no Brasil, mas o tipo de negócio que ele atua na construção 

civil, é sustentado com miniusinas, ele é multidoméstico, não é um 

global player. O global player, geralmente está associado a clientes 

também, globais, tipo indústria automotiva, tipo linha branca, onde 

você tem global service, você tem uma lógica um pouco diferente. 

Tem que dar um porte que nãJ é só volume; é não ser global player, é 

ser multidoméstica." (Fonte: entrevista). 

A CSN trabalha no mercado de global players. Estes são seus concorrentes, entretanto, 

na avaliação de seu gerente geral de planejamento estratégico, ela ainda não tem a estatura e 

dimensão de uma global player. Ela ainda é uma empresa voltada para o mercado brasileiro 

exportando alguns excedentes. Ainda não possui uma política de acompanhamento de 

clientes, de ir onde o cliente está. Falta, na avaliação do entrevistado, poder de fogo para 

poder influir na definição de preços no mercado mundial. Dentro da declaração de estratégia 

competitiva da CSN está a intenção de evoluir para tomar-se uma global player. 1\ CSN é 

uma empresa com configuração produtiva moderna e foi praticamente refeita a partir da 

década de 70, em três estágios. 

1\ estrutura de suprimentos é inigualável por possuir mina extremamente competitiva. 

Possui excelente localização geográfica e o suporte de um instituto de logística. É muito 

difícil que outra siderúrgica possa reunir todas estas condições em uma única unidade como a 

CSN. 
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O mercado siderúrgico da CSN possui um razoável grau de previsibilidade. Como o aço 

é a principal matéria prima industrial ele tem uma aderência muito alta, principalmente os 

aços planos, com o comportamento macroeconômico. Esta característica determina um grau 

bastante alto de previsibilidade do mercado, pois ele acompanha os ciclos econômicos. Como 

entendido pela CSN: 

"o setor de siderurgia tem idéia de previsibilidade considerável, o que 

não impede de algumas vezes se ter ciclos como os que estamos 

vivendo agora de preços muito deprimidos... não é controlável mas 

você tem um grau de previsibilidade considerável." (Fonte: 

entrevista) . 

6.2.2. Estratégia Competitiva 

A CSN foi construída a cerca de 60 anos, destes passou 50 como uma companhia 

estatal. Ela foi criada em um período em que toda a siderurgia estatal brasileira não era 

pensada com uma lógica de mercado ou com competitividade como premissa básica. Ela foi 

pesada para suprir a falta de infraestrutura para o desenvolvimento industrial. 

A produção de aço era tratada como parte da infraestrutura do país, coma mesma lógica 

utilizada para estradas, pontes, etc. Não havia lógica empresarial dentro das empresas. Todo o 

planejamento estratégico era realizado no âmbito governamental. A grande holding siderbrás 

era a fonte das decisões e as usinas eram meras operadoras. Nas palavras do Gerente Geral de 

Planejamento Estratégico da CSN: 

"a estratégia de crescimento, as estratégias de investimento, os 

flandres, tudo era realizado no âmbito do governo. Isso fez com que a 

empresa, durante 50 anos não tivesse muita preocupação com 

planejamento estratégico. Logicamente, isto teve conseqüências. Ela 

não desenvolveu ao longo desse período uma maior equipamento, seja 

cultural, seja mercadológico para realizar planejamento estratégico." 

(Fonte: entrevista). 

Após a privatização, ocorrida em um momento de reorganização muito profunda da 

economia brasileira, começam a surgir muitas oportunidades de negócios. O período entre 

1993 e 1998 foi caracterizado pelo aproveitamento de oportunidades. Não houve muita 
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reflexão e houve uma diversificação dos negócios nos quais a CSN atuava. A atuação era 

sempre com a visão de aproveitar o momento em que ocorriam coisas que não aconteceriam 

depois. 

Esgotado este período, a partir de 1998 e inicio de 1999 a empresa iniciou um processo 

de planejamento estratégico utilizando uma metodologia mais estruturada e não mais focada 

simplesmente no aproveitamento de oportunidades de negócio. Ela pensava sua atuação a 

partir de seus recursos, oportunidades, ameaças, forças e fraquezas (a base do modelo 

SWOT). 

Em 1999, foi contratado, como consultor, o professor Arnold Hacks, titular da cadeira 

de estratégia empresarial do MIT1
• Sua função era ser facilitador da introdução da 

metodologia na CSN. A partir do ano 2000, foram realizados ciclos e workshops internos com 

a presença do Dr. Hacks que trazia toda a discussão conceitual sobre a metodologia para os 

executivos da empresa . Esta metodologia recolocou a empresa no seu processo de 

crescimento e inserção no mercado. 

A metodologia utilizada na CSN é denominada modelo Delta. Ele deriva de um projeto, 

desenvohido no final dos anos 90, conduzido por um grupo de acadêmico.:. que discutiam a 

insuficiência dos modelos até então existentes para dar resposta ao que chamavam de 

economia em acelerado grau de transformação e interdependência. Este modelo pode ser 

descrito como: 

'''um projeto teórico, arcabouço teórico, conceitual da nossa discussão 

interna. E a metodologia, em última instância, acaba caindo em 

oportunidades e ameaças. Você acaba de alguma forma, usando o 

SWOT. Mas o que é importante é você usar o SWOT dentro de uma 

abordagem nova, uma abordagem mais recente que supera alguns 

conceitos do Porter." (Fonte: entrevista). 

Na verdade o modelo Delta possui dois elementos fundamentais: a percepção da 

transfonnação e a interdependência da atividade econômica. O entendimento da CSN sobre o 

segundo elemento é focal para o entendimento de seu comportamento competitivo. Ela 

entende que o Modelo Porter é insuficiente para explicar ou definir o posicionamento 
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estratégico da empresa. Uma nova força, representada pelas relações de interdependência 

surge como complemento do modelo, adaptando-o à realidade observada. Esta força 

provavelmente está associada às estratégias cooperativas existentes no setor. O modelo 

utili7..ado pela CSN considera as complementaridades da cadeia de valor. Conforme dito pelo 

entrevistado: 

"enquanto você fala em interdependência você tem o que o Hacks 

chama de complemento, ou seja, a rede de agentes que está no seu 

segmento que opera em complementaridade com você. Então um dos 

elementos estratégicos de um bom posicionamento é construir uma 

rede de alianças no setor onde você está colocado, de tal fonna que 

quem mexer contigo, não mexe só com você, mexe com uma teia de 

interdependência." (Fonte: entrevista). 

A implantação dessa metodologia foi referendada pela participação dos controladores 

da empresa. O primeiro nível gerencial da empresa também participou em peso dos 

workshops implementados. Um ponto a destacar é que os objetivos estratégicos foram 

discutidos dentro da empresa, estruturados no âmbito do nível executivo e levados para 

discussão no Conselho de Acionistas. 

Este procedimento gera, periodicamente, uma agenda estratégica monitorada 

sistematicamente. Ela possui um portfólio de projetos a serem desenvolvidos pela empresa. A 

periodicidade do monitoramento é anual. A estratégia global da CSN pode ser sintetizada 

como a utilização de suas competências básicas de baixo custo, integrada com mercados 

fortes, onde não haja competência dos concorrentes. Um bom exemplo é o mercado 

americano: 

"que tem um apelo fortíssimo, mas tem custo de produção de aço 

muito elevado, você tem a fragilidade de oferta onde a nossa estratégia 

de integração e globalização passa por se aproveitar dessa fragilidade 

a partir da nossa competência em baixo custo no mercado." (Fonte: 

entrevista). 

Finalmente a questão da governança corporativa ainda não está consolidada na CSN. É 

1 MIT - Massachuscts lnstitutc ofTcchnology 
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do interesse e está no rol de preocupações da empresa, entretanto, ainda é uma questão a ser 

melhor trabalhada em sua implementação. 

6.2.3. Estratégia Tecnológica 

As estratégias tecnológicas da CSN podem ser categorizadas em dois tipos: estratégias 

associadas a processos de fabricação e estratégias associadas a desenvolvimento de novos 

produtos. Apesar das inovações na tecnologia de fabricação de aço, este produto ainda é 

considerado uma commodity: 

"você tem em âmbito mundial, uma conso li dação imensa de 

fornecedores e tecnologia e equipamento de nível mundial. Hoje você 

tem Rocha Plínio, você tem Dhema, você tem o pessoal japonês, 

Mitsubishi. Mas não tem cinco grandes fornecedores de tecnologia 

siderúrgica em âmbito mundial. Normalmente, as empresas 

siderúrgicas a exceção das japonesas desenvolvem produto." (Fonte: 

entrevista). 

As grandes empresas são voltadas para desenvolvimento de produtos e aplicações de 

mercado. A retaguarda do processo é garantida por empresas especializadas que desenvolvem 

tecnologia de processo. A exceção é a siderurgia japonesa. Normalmente a tecnologia de 

processo é adquirida com a aquisição de equipamentos e a tecnologia de produto é 

desenvolvida internamente, de forma isolada ou em parceria. Mesmo na área de tecnologia de 

processo os fornecedores são restritos e específicos para siderurgia. Houve um processo 

grande de fusões de empresas fornecedoras de tecnologia de processo. 

Um ponto a destacar é que o foco da CSN para obtenção de qualquer tecnologia é a 

relação custo x benefício. Questões como origem ou nacionalidade da tecnologia passam ao 

largo da análise para aquisição. A diretriz básica é a contribuição para agregar valor a 

principal vantagem competitiva da CSN: excepcional logística e baixos custos. 

Uma grande virtude da CSN é a capacidade aprender a utilizar novos recursos 

tecnológicos. Nas palavras do entrevistado, quando da internalização de um novo processo: 

"não há nenhum problema. Você compra, o fornecedor dá assistência 

técnica, vai uma equipe lá para fora e fica o tempo que for necessário 
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para aprender o recurso tecnológico." (Fonte: entrevista). 

Em tcnnos de tecnologia o setor siderúrgico é, de acordo com o entrevistado, muito 

estável. Entretanto esta estabilidade não significa que está inerte ou que seja de capital 

decrescente. Não é este o caso. Existe uma certa dinâmica de novos produtos nessa 

estabilidade de tecnologia (Ansoff & McDonell, 1993). 

o setor é incorporador de novas tecnologias incrementais de produto e processo. É 

sensível a novos investimentos. Dentro de uma setor que tem duzentos anos a CSN tem 

sessenta. Ela presenciou boa parte das inovações introduzidas na siderurgia mundial. Segundo 

o entrevistado os conceitos básicos não mudaram muito. Entretanto sistemática e 

constantemente são feitas evoluções incrementais. Entretanto os processo necessários estão 

bem definidos. 

"em uma empresa de ponta, global player na área de utilização de aço 

automotivo, um dos tipos de aço mais qualificados, de 60% a 70% do 

faturamento é oriundo de produtos desenvo lvidos nos últimos cinco 

anos." (Fonte: entrevista). 

Segundo o entrevistado, o segredo é fazer de forma diferente aquilo que sempre foi e 

deve ser feito. Estabilidade dos processos que existem e não estabilidade na forma de realizar 

cada processo. Um detalhe importante a destacar com relação à tecnologia é que está 

havendo, segundo a CSN, uma customização das rotas tecnológicas na siderurgia mundial. As 

duas grandes rotas tecnológicas da siderurgia: integrados a coque e miniusinas a forno elétrico 

estão vendo surgir rotas tecnológicas alternativa s e customizadas. 

"dependendo da geografia, dependendo das condições, da 

competitividade local, do mercado, dos recursos naturais então a 

tecnologia siderúrgica se desenvolveu para aquelas condições. Onde 

tem gás natural, você tem redução direta, ou seja, houve uma 

diversificação do modelo siderúrgico." (Fonte: entrevista). 

Em termos de risco a CSN está relativamente imune ao surgimento de novas tecnologias 

nossas concorrentes. Para ela o diferencial é a estrutura de custos e logística que ela possui e 

que não pode ser reproduzida por nenhuma outra siderúrgica. 
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Com relação ao investimento em P&D a CSN está abaixo das inversões realizadas pelas 

empresas que estão na fronteira tecnológica. De acordo com o entrevistado: 

"as empresas tipo fronteira no âmbito siderúrgico, empresas que 

investem muito em âmbito mundial as empresas de fronteira estão 

parando aí, 1 % do faturamento bruto. Nós estamos bem abaixo disso, 

menos de 0,5%." (Fonte: entrevista). 

Em termos de tecnologia a CSN não faz prospecção tecnológica, nem possui uma 

estratégia tecnológica explícita. Segundo o entrevistado, ela reconhece esta necessidade, 

preparou uma agenda mas ainda não a implementou. 

Finalmente, apesar de a CSN não declarar explicitamente utilizar uma estratégia 

tecnológica, está claro que pode ser enquadrada nas taxonomias existentes. Segundo Freeman 

(1974) ela utiliza uma estratégia tradicional, Já segundo Lacerda, et alii (2001) ela estaria 

utilizando uma estratégia tecnológica de ampliação (de cadeia de valor) para produtos e uma 

estratégia tecnológica de aperfeiçoamento para processos. 

6.2.4. Competências 

A CSN relaciona suas capacitações tecnológicas com certificação em mercados que 

exigem homologação, para poder atuar neles. Nesta categoria inclui certificados ISSO e 

certificados específicos. No entender do entrevistado: 

"a indústria automotiva por exemplo, para você fornecer para a 

indústria automotiva, você submete seu produto a homologação nessas 

empresas que são homologações que, se não me engano, são 

mundiais. Como essas empresas são todas muItinacionais, homologam 

seu produto em âmbito mundial, enquanto fornecedor de cada uma 

delas. Nós temos isso, estamos bastante avançados." (Fonte: 

entrevista). 

Ser uma empresa reconhecida como um portfólio de competências é considerada uma 

meta, entretanto, é uma visão considerada ousada e ainda não atingida. Ela ainda tem uma 

marca considerável de produto. Os conceitos de competência essencial e produto essencial 

tais como definidos por Hammel e Prahalad (1995), ainda estão fora da visão da empresa. 
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Dentre os objetivos mais destacados na CSN, está a capacidade de deixar de ser uma 

empresa orientada por produto para ser uma empresa fomentada pelo mercado. Esta mudança 

foi deliberada e consolidada dentro do planejamento estratégico formal da empresa. Para 

realizar esta missão o instrumento de competência básica é a capacidade de prestar serviços 

pois: 

"cada vez mais no âmbito siderúrgico, a relação com os clientes passa 

por você absorver para a CSN ou para a empresa siderúrgica parte dos 

procedimentos que no passado eram feitos pelos clientes. Os clientes 

cada vez mais marcam just in time, cada vez mais marcam material 

processado. A montadora quer ser só montadora, A Royal Leme quer 

fazer só a parte que lhe cabe, a Linha Branca quer fàzer só montagem 

da geladeira, então você tem um acervo de serviços que eu considero 

que a CSN tenha adquirido. Uma competência diferenciada no 

mercado doméstico." (Fonte: entrevista). 

Em termos de identificação de competências, a CSN possui mecanismos focados nos 

recursos humanos. Quando é identificada a necessidade de competência, ela contrata no 

mercado. Na área gerencJa~ a grande parceira é a Fundação dom Cabral. A média é de cerca 

de 60 executivos treinados anualmente em MBA's. Por outro lado na área de competências 

tecnológicas existe carência em termos de projeções das competências necessárias. A 

prospecção tecnológica está na agenda da empresa mais ainda não é feita. 

6.2.5. Estratégias Colaborativas 

Não foi possível obter informações diretas durante a entrevista sobre os tipos de 

alianças que a CSN mantém. Das informações obtidas foi possível observar que a maior fonte 

de informações tecnológicas de engenharia de processo são os fornecedores de equipamentos 

siderúrgicos. Entretanto a CSN mantém diversas relações do tipo alianças estratégicas, 

conforme definidas por Yoshino e Rangan (1996). Estas alianças formam a base das 

estratégias cooperativas da CSN. Todas elas focam no incremento das principais vantagens 

competitivas da empresa: baixo custo e logística ímpar. 

Finalmente, um ponto de destaque é o processo de cooperação com os clientes para 

absorção de parte das atividades desenvolvidas neles. Uma espécie de integração vertical à 

jusante. 
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6.3.Análise da Fiocruz - Far-Manguinhos 

As informações sobre o Instituto de Tecnologia em Fármacos - Far-Manguinhos foram 

obtidas com um representante do Núcleo de Planejamento e Gestão de Projetos de Far

Manguinhos, órgão de assessoria à direção da unidade, em entrevista no Departamento de 

Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

6.3.1. Ambiente competitivo 

Far-Manguinhos produz medicamentos e tecnologia para atender a rede pública 

brasileira. O portfólio de produtos de Far-Manguinhos contém diversos produtos que entre 

outros atendem ao programa do governo brasileiro DST/AIDS, à AIDS e outras doenças 

transmissíveis. Cerca de 45% do que o Ministério da Saúde compra tem origem em Far

Manguinhos. Outros 30% vem de outros laboratórios nacionais e finalmente cerca de 30% 

vem de laboratórios privados. Esta distribuição nas aquisições governamentais é descrita pelo 

entrevistado: 

"a capacidade de produção de Far-Manguinhos seria suficiente para 

atender toda a demanda, só que é uma questão estratégica do 

ministério não concentrar toda a produção de medicamentos em 

mesmo laboratório oficial porque ele precisa garantir o seu 

suprimento. Como cada um desses laboratórios oficiais faz as suas 

compras dos princípios ativos ou fãrmacos, se algum deles tiver 

problemas de fornecimento, o ministério não fica desabastecido. É 

uma diversificação para garantir suprimento, não tem nada a ver com 

capacidade." (Fonte: entrevista). 

Far-Manguinhos não produz fármacos, produz medicamentos. Entretanto desenvolve 

trabalhos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Na área de medicamentos a P&D se 

concentra no desenvo lvimento de novas formulações e aperfeiçoamento de formulações 

existentes. Entretanto o trabalho se concentra em inovação. E essa inovação pode ser 

categorizada como incrementaI. É o tipo de inovação na qual não são dados grandes saltos, 

mas os que são dados fazem a diferença. 

Na área de mrmacos é feita a pesquisa e desenvolvimento no processo de fabricação de 
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fármacos para garantir o abastecimento nacional das necessidades do mercado farmacêutico. 

Os processos são desenvolvidos e transferidos para empresas privadas que, desde que tenham 

preços competitivos com o mercado internacional fornecerão para Far-Manguinhos e outros 

laboratórios oficiais. 

Com relação ao suprimento de empresas farmacêuticas nacionais, elas podem praticar o 

preço de mercado. Entretanto para fornecer para Far-Manguinhos sem processo licitatório é 

necessário que seus preços sejam competitivos com os preços de importação desses fármacos. 

No Brasil existem apenas sete empresas de fiírmacos. Na realidade a competição entre esses 

empresas quase não existe. Isto ocorre porque: 

"essa empresas normalmente não fabricam os mesmos fármacos. Não 

são mercados concorrentes, são complementares. Não temos em 

princípio essas empresas produzindo as mesmas coisas. Então cada 

uma escolheu o nicho que vai atuar e vai atender não só a necessidade 

de fármacos dos laboratórios oficiais mas todo o mercado." (Fonte: 

entrevista). 

Na área de farmacêuticos, até um determinado n.omento, 80% dos laboratórios 

farmacêuticos eram nacionais e cerca de 20% eram estrangeiros. Entretanto, em termos de 

faturamento a divisão era proporcionalmente inversa. O mercado brasileiro de medicamentos 

está estimado em U$ 10,3 bilhões. 

Essa inversão, de acordo com o entrevistado, que certamente foi alterado pela entrada 

de genéricos, é devida à política de concentração dos laboratórios estrangeiros nos 

medicamentos de referência, patenteados enquanto as empresas nacionais se concentraram na 

produção de medicamentos de massa com baixo valor agregado. 

Far-Manguinhos é fornecedora de farmacêuticos para o governo e fornecedora de 

tecnologia e farmacêuticos para o setor privado. Ele se difere dos outros laboratórios em que é 

o único laboratório federal, e é o único laboratório oficial que tem atividades de P&D. 

Inclusive: 

"formulações utilizadas por outros laboratórios oficiais foram 

desenvolvidas em Far-Manguinhos. Fornece tecnologia para outros 
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laboratórios oficiais. O grosso de volume de P&D está em Far

Manguinhos. Todas as atividades de P&D de Far-Manguinhos são 

suportadas pela margem operacional que o laboratório tem na venda 

de medicamentos para o Ministério." (Fonte: entrevista). 

O orçamento de P&D de Far-Manguinhos não está incluído no orçamento da União. 

Não vem nada da Fiocruz ou ministério. Isto é importante pois normalmente o argumento 

pelo qual Far-Manguinhos não poderia atuar no mercado privado é de que as instituições 

governamentais não poderiam ter fins lucrativos. Ele pode ter lucro, desde que reinvista todo 

os eu lucro em P&D. Este ponto ainda é, segundo o entrevistado, fonte de discórdia. 

Apesar das acusações de pirataria, segundo no entrevistado, somente a partir de 97 foi 

implementada a lei de propriedade intelectual. Somente a partir daí o Brasil passou a 

reconhecer patentes na área de medicamentos. A acusação de que até esta data o Brasil fazia 

cópias e pirataria. é infundada. 

Normalmente quase nenhuma empresa coloca o pulo do gato em suas patentes. Uma 

transferencia de tecnologia não se faz apenas lendo um trabalho e copiando o que está no 

trabalho e de repente você tem uma fábrica montada. Far-Manguinhos nunca pegou uma 

formulação e copiou as formulações. Elas sempre foram desenvolvidas pelo instituto. Um 

exemplo espetacular é o que acontece com um medicamento para AIDS chamado DOI: 

didanosina: 

"para a didanosina, o medicamento de referência de marca pertence à 

Bristol Myers. Ela tem um comprimido, didanosina , que pesa 100mg 

, é um comprimido que pesa 2g e contém 100mg do princípio ativo. 

Far-Manguinhos desenvolveu a formulação da didanosina de para um 

comprimido que tem 800mg. Como, então eu posso ter a mesma 

formulação, que significa não só quais os componentes e em que 

proporção. Não posso ter a mesma proporção se o meu comprimido 

tem 800 mg e o da Bristol Myers tem 2g. Quando do registro tivemos 

uma surpresa. O medicamento nunca poderia ser registrado como 

genérico. Para ter esse registro ele deve ter bioequivalência com o de 

referência, ou seja mesma biodisponibilidade. Isto é, a curva pela qual 

o medicamento de disponibiliza na corrente sangüínea deve ser a 
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mesma. Ela não pode ser maior menor do que a do medicamento de 

referência. Quando fomos fazer a biodisponibilidade do nosso 

comprimido de didanosina a biodisponibilidade dele era mais alta! Ou 

seja eu disponibilizava mais medicamento no mesmo tempo coma 

mesma dosagem inicial da Bristol Myers. Fizemos todos os testes de 

toxidade e verificamos que o produto não tem nenhuma toxidade em 

decorrência disso." (Fonte: entrevista). 

Como resultado, Far-Manguinhos dispunha de um novo produto que não pode ser 

registrado como genérico. Na verdade, seria um outro medicamento de marca. Só que não 

pudemos pedir patente para ele pois o fato de já o estar produzindo se constituía em 

anterioridade. Então ele já não era novidade. Far-Manguinhos não copia, desenvolve. 

No processo de fabricação e desenvolvimento de fármacos, Far-Manguinhos só tem 

parceiros nacionais. O fornecimento de medicamentos e tecnologia para outros países, sempre 

é discutido e decidido no âmbito do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações 

Exteriores. Far-Manguinhos não tem autonomia par tomar essa decisões: 

"O elemento crhco é a manutenção da capacidade produtiva de Far

Manguinhos. É importante notar que no instituto, das 700 pessoas que 

trabalham lá, apenas 60 são funcionários públicos. Todos os demais 

são Terceirizados e não tem vínculo formal com Far-Manguinhos. O 

retomo da produção deve ser suficiente para pagar essas pessoas. 

Existe a perspectiva de transformar Far-Manguinhos em Organização 

Social. Esta é uma vulnerabilidade total." (Fonte: entrevista). 

Com certeza pode-se dizer que Far-Manguinhos pensa globalmente e age localmente. A 

instituição participa de praticamente todos os fóruns globais de doenças negligenciadas, tem 

assento na OMS, junto com os médicos sem fronteiras, na UNAIDS, no Global Fund e no 

Fórum Global. De acordo com o entrevistado cabe a seguinte observação: 

"Existe um grupo de doenças, chamadas doenças negligenciadas. São 

doenças cujos mercado e valor agregado são baixos o suficiente para 

não interessarem às multinacionais. Essas doenças são caracteristicas 

de sociedades em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. Um caso 
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típico é tuberculose. O mercado mundial para medicamentos para 

tuberculose é da ordem de U$ 600 milhões. As empresas não tem 

interesse. Elas dizem que investem entre U$ 500 e U$ 600 milhões 

para colocar um novo medicamento no mercado (este valor é 

contestado). Logo elas não investem para atuar nessas áreas. Esta é 

uma das motivações para quebrar patentes. Doença não é opção." 

(Fonte: entrevista). 

A principal vantagem competitiva de Far-Manguinhos é seu capital intelectual, seu 

pessoal. Essa competência é sustentável, na medida em que o governo não pretende abrir mão 

de atender a população com medicamentos. A tendência é crescer. O programa de hipertensão 

é um exemplo, na linha do trabalho com AIDS. 

''uma vez identificado o caso de hipertensão, o paciente é identificado 

e recebe em casa, gratuitamente, os medicamentos para a doença. Um 

medicamento de cada cor, dependendo do grau de hipertensão 

identificado. O próximo passo é estender o programa para diabetes." 

(Fonte: entrevista). 

O programa de AIDS é exemplar em expor a realidade do mercantilismo da saúde e da 

falta de compromisso das grandes multinacionais com o social. Elas visam somente o lucro. 

"desde que Far-Manguinhos entrou no mercado com a fabricação de 

medicamentos para AIDS, as despesas do governo com compra de 

medicamentos para AIDS caíram a um terço (cabe observar que o 

Brasil é o único país no todo o tratamento é suportado pelo governo, 

não existe tratamento privado. São cerca de 110 mil caos totalmente 

atendidos pelo governo). Desde 97 as despesas foram reduzidas em 

dois terços. Far-Manguinhos atuou como regulador de mercado, 

mostrando o ganho absurdo que essas empresas tem. Elas não tem 

compromisso com o social, apenas com o lucro." (Fonte: entrevista). 

O foco Far-Manguinhos é capacitação, não capacidade. Uma das missões do instituto é 

P&D, mesmo que não seja utilizada. É como um instrumento de dissuasão. I\. relação de Far

Manguinhos com outros laboratórios é apenas profissional, na qual na medida do possível os 
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acordos sejam do tipo ganha- ganha, preservando-se os interesses da população. 

o ambiente do setor de fãrmacos e furmacêuticos é relativamente controlável e 

previsível. Existem movimentos por parte do governo no sentido de um política para 

incentivar a indústria de furmoquímicos. Esta previsibilidade relativa se estende por um 

horizonte de cerca de 4 a 5 anos. Houve um movimento do Ministério por meio do Conselho 

Nacional de Saúde para implementar uma política de incentivo ao setor. O controle é sempre 

exercido na arena do direito das patentes dos medicamentos. 

''por exemplo diversos medicamentos para AIDS estão protegidos por 

patentes. A liberdade das empresas é limitada pela expectativa de 

quebra dessas patentes por meio do instrumento de licença 

compulsória. Esses instrumentos podem contrariar interesses maiores, 

ser discutidos na OMC. Nesse jogo a diplomacia é importante. 

Existem instrumentos na legislação brasileira que dão salvaguardas 

nessas situações. As leis de patentes são as reais controladoras da 

competitividade do setor." (Fonte: entrevista). 

6.3.2. Estratégia Competitiva 

A missão de Far-Manguinhos é desenvolver tecnologia e prover medicamentos para 

atender a saúde pública brasileira. Tudo o que é feito tem foco nessa missão. A organização 

interna da instituição é feita para essa objetivo. A empresa tem se estruturado em termos 

matriciais. 

Na FIOCRUZ até a nomenclatura foi alterada. Os diretores foram "rebaixados" a 

Gerentes. A organização esta implementando numa gerência por projetos que é a única que 

atende de forma satisfatória a proposta de trabalho de Far-Manguinhos. Nas áreas de P&D, 

tudo está colocado soba forma de projetos. Desde a pesquisa básica até o produto final. E nas 

diversas etapas do P&D, as áreas distintas, como RH, finanças e engenharia são alocadas para 

atender as necessidades de cada projeto específico. 

Todos os projetos estão sendo gerenciados pelo Núcleo de Planejamento e Gestão de 

Projetos. Na opinião do entrevistado esta é uma das razões por não haver, ainda um alto grau 

de conflito decorrente deste arranjo. Este núcleo trabalham dois advogados, dois médicos, um 

farmacologista, pessoal especializado nas áreas de química e propriedade intelectual. O 
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entrevistado atua principalmente na gestão de parcerias. O grupo pode ser considerado um 

caldo de competências. 

Na gestão dos projetos é utilizado como ferramenta de gestão o software de gestão de 

projetos MS-Project, A gestão por projetos esta baseada em indicadores para avaliação de 

desempenho de projetos e recursos humanos. Na realidade a estrutura é mista. A estrutura 

funcional ainda é forte. A tendência é migrar para a matricial. Como diz o entrevistado: 

"a medida que a coisa caminha, você dá mais ênfase à matricial e 

menos à funcional. Mas você tem que ter um grau de organização 

mínimo dentro da função na área para que ela possa atender aos 

diversos projetos. Não dá para simplesmente você colocar um bando 

de gente junto sem um mínimo de ordem." (Fonte: entrevista). 

Cada projeto desenvolvido tem um orçamento, cujos recursos são alocados na margem 

da produção. Os únicos projetos que não partilham recursos dessa forma são os oriundos do 

PPA (Plano Plurianual do Governo Federal). Dentro do PPA, o programa de fitoterápicos está 

no conjunto dos programas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Estes são os únicos 

recursos externos para desenvolver êLtividades de P&D em Far-Manguinhos. 

Far-Manguinhos tem uma independência operacional muito grande da FIOCRUZ. 

Existe um grau de liberdade de atuação que não conduz com a subordinação legal que deveria 

existir entre as duas instituições. De certa forma, a FIOCRUZ tem interesse nessa autonomia. 

A experiência com Far-Manguinhos tem servido de parâmetro para a gestão de outras 

unidades. Como afirma o entrevistado: 

"se nós definimos o que nós vamos fazer, o que nós vamos produzir; 

esta definição é feita diretamente com o Ministério da Saúde. Não há 

nenhuma interferência da FIOCRUZ no nosso programa de produção. 

Existe uma hierarquia formal mas não operacional. As unidades não 

produtoras têm maior dependência. Far-Manguinhos adquiriu, junto ao 

Ministério da Saúde uma credibilidade no atendimento das demandas 

do Ministério a tempo e a hora que faz com que ele use Far

Manguinhos como instrumento ou consultor para muitas tomadas de 

decisão." (Fonte: entrevista). 
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Far-Manguinhos abandonou a idéia de obter certificação IS09000. Esta certificação 

apenas garante que os processo são feitos de uma determinada maneira. Entretanto não 

garantem que esta maneira é a maneira correta ou adequada. A certificação que interessa é a 

GMP: Good Manufacturing Practices. Há também as Good Laboratory Practices e as Good 

ClinicaI Practices, que são normas internacionais de qualidade na ação. E existes institutos 

certificadores dessas boas praticas. No Brasil essa certificação é dada pela ANVISN Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Onde se registram os medicamentos. Sem esse registro 

nenhum medicamento é fabricado ou importado pelo Brasil. As práticas de gestão são mais 

tácitas do que estruturadas em documentação fonnal e periódico, como um plano estratégico. 

Far-Manguinhos tem com clientes os governos, federal, estaduais e municipais. Na 

âmbito estadual e municipal, Far-Manguinhos compete com outros laboratórios oficiais. 

Entretanto existe uma ética pela qual Far-Manguinhos não procura atuar no mercado que já 

esta atendido por outra instituição oficial. Agora, transfere tecnologia ou atende como 

parceiro a eventuais problemas de demanda de medicamentos. A preferência é trabalhar em 

estados ou municípios que não possuem fabricação de farmacêuticos. 

Em termos de fontes de tecnologia Far-Manguinhos utiliza como fontes de informações 

tecnolúgicas os bancos de patentes internacionais e bases de didos int:.:rnacionais. Existem 

também, dois ex-funcionários do INPI. Um na área de gestão tecnológica e o outro que faz os 

levantamentos em termos de patentes ou estado da arte do processo. Como afirma o 

entrevistado: 

"nós fazemos prospecção dentro das áreas de interesse . Não saIO 

fazendo prospecção para buscar nichos não. Eu defino o nicho que eu 

quero e aí vem a prospecção. A escolha é baseada nas necessidades do 

ministério da Saúde. Nós não definimos a priori: eu quero trabalhar na 

área tal. O Ministério da Saúde manifesta suas necessidades para nós; 

e nós saímos em campo. Às vezes algumas coisas são provocadas. Por 

exemplo, hoje o INCA, por meio de seu diretor fez uma carta. Essa 

carta diz que um medicamento que eles usavam para o tratamento de 

crianças com Câncer - o Matulane - a empresa que fabricava esse 

medicamento deixou de fabricá-lo. E aparentemente era a única que o 

fabricava. Eles querem saber se existe a possibilidade de nós 

desenvolvermos a síntese e eventualmente o medicamento. Nós 
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estamos avaliando ISSO porque é uma necessidade que apareceu." 

(Fonte: entrevista). 

Entretanto existem linhas de pesquisa, principalmente em novas moléculas que não 

foram encomendadas por ninguém. Foi uma decisão de Far-Manguinhos trabalhar na pesquisa 

e desenvolvimento dessas moléculas. Não se pesquisam doença quaisquer. São pesquisadas as 

doenças que estão dentro das prioridades de Far-Manguinhos. Elas são as prioridades do 

ministério. Um exemplo é a tuberculose. São pesquisadas novas moléculas para tratamento da 

tuberculose. Existe uma linha que governo que é respeitada. As conhecidas tem demandas 

conhecidas. As novas são decididas por Far-Manguinhos mas ainda são novas propostas de 

produtos. 

Os investimentos em P&D não foram revelados. Apenas que são reinvestidos os 

recursos futurados pela venda de medicamentos ao governo, nas suas diferentes esferas. 

Com relação à fonnação de pessoal, existem lacunas gerais que são sanadas através da 

qualificação de pessoal. Um exemplo é a decisão de trabalhar por projetos. Foi identificada a 

lacuna em qualificação para esse tipo de trabalho e foi contratada uma consultoria para dar 

treinamento ao pessoal envolvido. 

O entrevistado concorda que hoje Far-Manguinhos pode ser considerada como um 

portfólio de competências. Descontada a parte de comercialização. 

Em termos de áreas para novas oportunidades possíveis para a atuação de Far

Manguinhos é considerada a área de injetáveis. Também são consideradas as áreas de DNA 

recombinante, e produtos biotecnológicos. Entretanto fulta infraestrutura para isso. Também 

algumas dessas atividades não seriam compatíveis com as linhas de produção atualmente 

existentes. 

Far-Manguinhos hoje pode ser considerada como o braço tecnológico da FIOCRUZ, 

juntamente com Bio-Manguinhos. 

6.3.3. Estratégias Colaborativas 

Em termos de engenharia de processo, não se inventa nada. Não é o papel de Far

Manguinhos. A principal fonte de novas tecnologia de processo são as feiras de fubricantes. 
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Em termos de parcerias Far-Manguinhos trabalha, tanto com empresas privadas quanto 

com empresas públicas. Em termos licenciamento um bom exemplo é a vela de andiroba que 

serve de proteção contra o mosquito da dengue. Através de LEP: licença de exploração de 

patente. 

No caso da Critália, ela fornece a tecnologia de um produto para Far-Manguinhos e a 

contrapartida é haver demanda para a matéria prima que ele fornece. Ele utiliza a tecnologia 

como garantidor de demanda futura. Desde que os preços estejam dentro dos parâmetros 

internacionais. 

Com relação à lei de patentes o entrevistado observou que a competição os trona muito 

mais acirrada com a China, Coréia e do Sul e índia. Estes países tem que dar saída e quase 

produzem dumping. 

Os acordos com universidades são muito freqüentes. UFRJ, UFF e USP são as mais 

proeminentes. Não existe nenhuma restrição com relação às universidades privadas. Com 

relação a institutos de pesquisa especificamente não estão sendo feitos acordos. Entretanto 

Far-Manguinhos faz parte de redes internacionais que estão sob a égide da OMS. Existem 

muitos p:ojetos que devem ser multiinstit1Jcionais. Não existe em nenhum local onde existam 

todas as competências necessárias. 

É necessária uma coordenação muito forte para que esses projetos andem. O que Far

Manguinhos faz em nível nacional, é feito internacionalmente pela OMS com diversos países. 

E Far-Manguinhos participa de forma atuante nestes empreendimentos ou projetos conjuntos. 

Normalmente estes projetos envolvem a atuação em doenças que não interessam às grandes 

multinacionais do setor. 

Um dos objetivos de Far-Manguinhos em sua atuação reguladora no mercado é também 

equilibrar o lucro com as funções sociais das empresas que produzem medicamentos. 

Finalmente, a principal aliança de Far-Manguinhos hoje é com as universidades para 

desenvolvimento. Dentre essas, a principal seria a UFRJ. 
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6.4.Análise do Instituto de Engenharia Nuclear 

As informações sobre o IEN foram obtidas com o seu Superintendente, durante 

entrevista na sede da empresa, no Rio de Janeiro. 

6.4.1. Ambiente competitivo 

o principal produto do portfólio do IEN e conhecimento. Nas palavras de seu 

Superintendente: 

"se agente pudesse resumir tudo que o IEN produz em uma palavra eu 

diria que ela seria conhecimento. Só que a gente tem que traduzir este 

conhecimento em coisas concretas." (Fonte: entrevista). 

Os principais produtos são radiofiírmacos de meia vida curta, como o Iodo 123 e o Flúor 

18; técnicas de separação química por solventes, analises químicas, instrumentação e controle 

nuclear serviços de consultoria em engenharia nuclear e meio ambiente. 

O ambiente competitivo no qual o IEN esta inserido é peculiar. Por ser uma instituição 

publica e atuar na área nuclear o IEN é um dos instrumentos da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN no exercício do monopólio da União na área nuclear. Um bom 

exemplo desta relação e a delegação que o IEN recebe na área de rejeitos radioativos: 

"esta é uma atribuição legal da CNEN que a delega ao IEN; somos 

responsáveis por receber estes rejeitos radioativos dos Estados do Rio 

de Janeiro e Espirito Santo." (Fonte: entrevista). 

Na visão de seu Superintendente, para o IEN, sendo um órgão publico, ainda soa 

estranho falar de competitividade. Entretanto este conceito está sendo cada vez mais 

internalizado: 

"quando a gente opta por atuar em radiofármacos de meia vida curta 

praticamente a gente tem a reserva de mercado pelas características do 

produto. E como se você fabricasse sorvete, sem ter com congelá-lo 
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r para armazenagem] você tem um mercado cativo e não tem 

competição de empresas de fora atuando no teu mercado, porque deve 

produzir e distribuir localmente. Por outro lado a gente tem uma 

grande competição por recursos de órgãos de fomento para suportar as 

pesquisas, para suportar os contratos. Então falar em competição, a 

gente trazer o entendimento de competição como empresa, sendo 

órgão publico e um pouco complicado falar." (Fonte: entrevista). 

Nos mercados em que atua, os seus principais clientes são para os radiofármacos de 

meia vida curta os hospitais e clínicas de medicina nuclear, principalmente na região sudeste, 

na área de equipamentos o mercado abrange as empresas do mesmo segmento só que no 

Brasil inteiro, e em processos de separação a INB e o com junto das mineradoras brasileiras. 

o grande desafio do IEN para atender estes mercados é transformar seu estoque e 

conhecimento em capital intelectual. No IEN este entendimento esta relacionado ao 

conhecimento que é transformado em inovação e inserido em produtos ou serviços ofertados 

ao mercado. Como instituto de pesquisa o IEN possui diversas linhas de atuação, não 

necessariamente condicionadas para um produto ou serviço. Entretanto a avaliação de sucesso 

ou fracasso dessas linhas é feita de uma forma mais abrangente: 

"um exemplo disso é a nossa competência noa métodos de separação 

química. Isso vem de longa data onde se analisava vários métodos de 

separação para enriquecimento de urânio, e a via química era um 

desses métodos. Acontece que, com essa experiência a gente começou 

a criar competência e a dominar vários métodos de produção e hoje 

um dos métodos mais usados é a extração por solventes no qual nos 

tomamos especialistas. O IEN detém esse conhecimento e eu diria que 

tem a equipe que mais conhece esses métodos de separação, que é 

utilizada em contratos de transferência de tecnologia na área mineral. 

O IEN tinha uma linha de pesquisa que não frutificou, mas o 

conhecimento agregado no desenvolvimento daquela linha foi 

transferido para uma outra linha, que é mais promissora e não se 

perdeu o investimento em capital humano que esta sendo utilizado em 

outras áreas." (Fonte: entrevista). 
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Em termos de competição, o IEN tem competidores na venda da imagem, na venda de 

tecnologia, em suma na venda de conhecimento. Um exemplo, é o CETEM (Centro de 

Tecnologia Mineral), que também trabalha em separação mineralógica. Só que, ao mesmo 

tempo em que é um competidor, ele é tratado como parceiro, porque como dominamos a 

técnica, podemos nos aliar para complementar nossas áreas de atuação. 

Outros competidores seriam os demais institutos de P&D da CNEN. São o IPEN, em 

São Paulo, e o CDTN em Belo Horizonte. São institutos com atividades similares. São 

empresas que concorrem com o IEN no mercado de colocação de inovações tecnológicas a 

serviço da indústria em contratos de transferência de tecnologia. Estes institutos também 

concorrem com o IEN em suas demandas por recursos. Os fundos setoriais são um bom 

exemplo disso. Os projetos apresentados pelos institutos são concorrentes pelo mesmo 

montante de recursos disponibilizados pelo Governo Federal. O grau de competição pode ser 

definido como baixo. Não há tendência de acirramento nem por mercado nem por produtos. A 

perspectiva de quebra de monopólio na área de fármacos ainda é remota no Brasil. 

A grande mudança conceitual no IEN nos últimos anos foi a mudança do foco dos 

processo de engenharia internos para a as demandas dos clientes. Nas palavras de seu 

Superintendentt: : 

"a gente esta estruturando as atividades do IEN basicamente 

focalizando as demandas la fora. A gente inverteu um pouco este 

processo. Antigamente a gente tinha engenharia de produto, fazia 

alguma inovação ou ate de processo e colocava na prateleira. Aquilo 

era uma solução a espera de um problema. A gente inverteu isso. A 

gente quer ver la fora que problemas tecnológicos existem e onde a 

nossa competência e nossos conhecimentos podem trazer solução. 

Nessa linha a gente vê que e mais importante a engenharia de produto 

do quer de processo. Porque a demanda e mais por produtos novos e 

ate por processos novos para gerar novos produtos não para otimizar 

processos; produtos novos até pelo conceito de inovação em produtos 

e não em processos." (Fonte: entrevista). 
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6.4.2. Estratégia Competitiva 

o processo de gestão estratégica do IEN é sempre iniciado através de discussões na sua 

alta direção na definição de sua missão, atendendo as diretrizes da CNEN. O Ministério de 

Ciência e Tecnologia define seus programas estratégicos que são divididos em ações e 

programas dentro do chamado PPA (Plano Plurianual de Ações) a ser implementado pelas 

unidades de pesquisa. No caso do IEN existem dois programas básicos: O DT AN -

Desenvolvimento Tecnológico na Área Nuclear e o ANAM - Aplicações Nucleares na Área 

Médica. 

Dentro desses programas são definidas atividades e processo serem implementadas por 

cada instituição ao longo do período de duração do PPA (nonnalmente 5 anos). Nesta 

implementação o IEN tem liberdade de utilizar as ferramentas estratégicas que melhor lhe 

convier. 

O IEN optou por integrar-se a ABIPTI - Associação Brasileira de Instituições de 

Pesquisa Tecnológica. Ela promove o projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica que 

aprimorar, baseada nos preceitos do Prêmio Nacional da Qualidade, a qualidade da gestão dos 

institutos de pesquisa tecnológica. 

O IEN adotou como instrumento de gestão o Balanced Scorecard, baseando suas 

atividades em uma estrutura por processos para os quais foram construídos indicadores de 

desempenho e indicadores de controle e intercomparação. Anualmente e produzido um 

Relatório de Gestão que descreve, não somente os processos mas, mas todas as informações 

utilizadas na gestão estratégica do Instituto. 

Como fontes de tecnologia o IEN utiliza a interação de seus pesquisadores com outras 

instituições de pesquisa e universidades, o desenvolvimento inhouse de tecnologia própria e a 

tecnologia que vem embarcada em equipamentos e processos adquiridos no Brasil e no 

exterior. 

Um dos principiais obstáculos a absorção de novas tecnologias e a falta de recursos na 

implementação de novos processos utilizados no desenvolvimento de novas tecnologias. 

O IEN participa sistematicamente dos programas oficiais de fomento a pesquisa. Os 
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instrumentos mais utilizados atualmente são os fundos setoriais. Dentre este se destacam O 

CT-INFRA para modernização da infraestrutura tecnológica, o CT-PETRO para pesquisas 

que estejam relacionadas com a industria do petróleo e o CT-ENERGIA para projetos na área 

de energia. 

Novos produtos ou processo no IEN passaram a ser implementados como resposta a 

demandas do mercado. O instituto esta abandonando a filosofia de soluções a espera de 

problemas. Agora procuram-se problemas para os quais o IEN tem competência para 

apresentar soluções. 

Por ser uma instituição de pesquisa tecnológica o IEN explora a fronteira em diversos 

campos. Entretanto nas áreas onde ele tem que atuar como produtor (radiograiàmos) ele 

utiliza tecnologias relativamente maduras e sem tanta turbulência. 

Ate bem pouco tempo o IEN não possuía uma mecanismo de previsão de tendências 

tecnológicas. Entretanto, em 2002 foi criado o GDCI - Grupo de Desenvolvimento de capital 

Intelectual - como grupo consultivo da Alta Direção para identificar as capacidades 

tecnológicas existentes no instituto e prospectar novas oportunidades de negocios. 

6.4.3. Estratégias tecnológicas 

Apesar dos objetivos estratégicos do IEN, no que tange as suas inovações tecnológicas 

desenvolvidas e novos negócios, estarem sendo deslocadas parta atender aos interesses de 

clientes externos, pode-se dizer que o IEN possui duas estratégias tecnológicas bastante 

distintas. 

A primeira consiste em estar atento ao estado da arte da tecnologia utilizada em 

determinada s áreas mas sem inserir grandes inovações. É estar logo atrás dos lideres de 

mercado sem a pretensão de ultrapassá-los. Esta estratégia é utilizada na iàbricação de 

radiofármacos e no desenvolvimento de instrumentação nuclear. As inovações são 

essencialmente incrementais e somente são incorporadas na produção ou desenvolvimento de 

novos equipamentos ou radiofármacos depois de devidamente testadas. 

A segunda, bem mais ambiciosa, é estar na vanguarda do desenvolvimento é está focada 

na utilização das tecnologias que estão na fronteira do desenvolvimento. É ser extremamente 
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agressivo e inovador, correndo riscos muito mais elevados, buscando nichos de atuação ainda 

não explorados. Os maiores representantes desta estratégia mais agressiva dentro do IEN são 

o LABHIS e a produção de Fluor18: 

"a gente poderia dizer que a competência tecnológica, ligada a 

identificação de nichos vai defmindo os objetivos estratégicos que a 

instituição abraça e passa a trabalhar em cima deles, em função dessas 

duas variáveis:competências e nichos identificados fora do instituto. A 

gente não esta se auto limitando por utilizar uma tecnologia de ponta. 

Os casos emblemáticos - LABHIS, a produção de Fluor18 e a 

separação por solventes são tecnologias de ponta em qualquer país do 

mundo e vemos que nessas áreas temos competência. E são nichos 

tecnológico. Ninguém no Brasil, e poucos no mundo, estão 

trabalhando nisso. É um espaço que nós ocupamos. E isso entra dentro 

do planejamento estratégico do IEN, da gestão estratégica, como 

insumo para a definição dos objetivos estratégicos [e dificultando 

outros de atuar nessas áreas através da ocupação de espaço]." (Fonte: 

entrevista). 

6.4.4. Competências 

A descrição das competências dentro do IEN não deriva de um processo formal de 

aferição. Elas são discutidas dentro dos registros de processos que identificam as necessidades 

de recursos e insumos inclusive treinamento e formação de pessoal. Indiretamente estes 

registros de processos identificam as competências existentes e que precisam ser lapidadas: 

"indiretamente dá uma idéia do estoque de competências, tanto em 

capital humano, quanto de equipamentos ... poderia dizer que o IEN 

está caminhando para consolidar este entendimento de que é um 

portfólio de competências. Até diria que o GDCI vai estabelecer isso 

de uma maneira mais clara. Vai analisar as competências do IEN para 

tomar essas competências capital intelectual. Essa competências 

seriam: radiofármacos, processos de separação, análise de segurança, 

desenvolvimento de instrumentação e confiabilidade humana e salas 

de controle, processos químicos de separação e radioproteção. Eu diria 
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que esses seriam os nichos de competência do IEN." (Fonte: 

entrevista). 

Em termos de oportunidades futuras que as competências do IEN permitem explorar, o 

IEN no futuro deve atuar na área de computação paralela. Esta é uma competência que ainda 

não conseguiu transformar em capital intelectual. Ela está consolidada, estabelecida mas ainda 

tem que ser traduzida em um produto ou serviço. 

Ainda existem limitações de natureza burocrática. Os mecanismos e contratos de 

transferencia de tecnologia ainda são novos para o instituto. A formatação de contratos, 

patenteamento de inovações, faz parte de uma nova forma de conhecimento para o corpo 

técnico do instituto. 

A aproximação com o setor produtivo, com empresas e indústrias que se interessam por 

contratar produtos ou serviços do IEN também é um fato novo. São obstáculos que o IEN 

ainda tem que superar. 

Com relação a prospecção tecnológica. É nessa linha que o grupo de capital e a 

assessoria do instituto estão tentando estruturar mecanismos de identificação e :msca dl 

oportunidades tecno lógicas. 

6.4.5. Estratégias Colaborativas 

A IEN desenvolve projetos de parceria com diversas instituições. Estas parcenas 

incluem desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa com a INB, atualmente o principal 

parceiro do instituto. Como afirma o Superintendente do IEN: 

"cu diria que o IEN é quase um laboratório cativo da INB. Quando ela 

descobre esses minérios a INB ou as outras mineradoras. (Porque 

quando as outras mineradoras descobrem minério contendo urânio ou 

tório elas tem que arranjar um jeito de separar e esse urânio ou tório é 

do Estado, é estratégico, o privado não pode beneficiar o urânio ou o 

tório). Então se houver um mineral que tenha um algum elemento 

agregado que de interesse comercial e que contenha urânio ou tório a 

INB é contatada, e detendo a competência c sendo quase um 
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laboratório cativo porque a INB nos contata, porque sabe da nossa 

competência das nossas instalações, nós desenvolvemos o processo de 

separação para aquele mineral que veio dela ou veio de outra 

mineradora. E nesses contratos nós embutimos os custos do 

desenvolvimento, que é um custo compartilhado entre o IEN e a INB 

e colocamos percentuais de royalties caso esse processo seja parte de 

uma unidade industrial para beneficiamento de minério no futuro." 

(Fonte: entrevista). 

Outro exemplo é o pool que visa a construção do reator nuclear da marinha. Existem 

diversas instituições nacionais participando desse projeto. Cada uma atua em subetapas que 

no conjunto compõem o projeto todo. Outros trabalhos conjuntos são realizados com o 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho na UFRJ, na área de controle de qualidade de 

fármacos e com a Eletronuclear, no desenvolvimento de instrumentação para centrais 

nucleares. 

Um ponto interessante a destacar é o fato de que o IEN não pode, por questões legais, 

participar de joint ventures. Entretanto, nos processos de transferência de tecnologia de 

separação química, como cada mineral possui teores dife~'enciado'; a associação do IEN com a 

empresa que recebe a tecnologia não se esgota na assinatura do contrato e montagem da 

unidade industrial. O IEN é: 

"regularmente contatado para ajustar os parâmetros da unidade 

industrial. Quer dizer que poderia ser uma joint venture, pois existem 

os royalties, o investimento conjunto (P&D da parte do IEN; planta 

industrial da parte da INB, por exemplo) e a parceria não acaba no 

start up da planta industrial. Não seria umajoint venture formalizada, 

mas haveria a atuação como estando em uma joint venture. Atuação 

sem formalização." (Fonte: entrevista). 

Finalmente, cabe destacar que por fazer parte da mesma instituição, O IEN desenvolve 

projetos conjuntos, com todos os outros órgãos da CNEN, criando Grupos de Trabalho 

conjunto e fazendo investimentos sem formalização de contratos. 
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7. Análise consolidada das relações entre transformação tecnológica e 

estratégia competitiva 

Nesta seção é consolidada a análise das informações obtidas no campo, a luz da revisão 

teórica, A análise esta estruturada seguindo a ordem dos objetivos intermediários 

determinados para o atendimento dos objetivos da pesquisa. 

7.1. Transformação tecnológica 

A revisão bibliográfica indica que a transformação tecnológica pode ser entendida como 

a inovação tecnológica afetando os principais condutores da concorrência. O tradicional 

conceito de inovação, como mudanças para criar ou melhorar processos e produtos, deixa de 

ser importante por si só. Ela fica contextualizada e ligada a um referencial: o aumento ou 

manutenção da competitividade. 

Transformação tecnológica passa a ser, então, toda modificação na cadeia de valor da 

empresa, extrapolando a associação exclusiva com processo ou produto, que afeta de forma 

significativa a vantagem competitiva. da empresa ou a estrutura industrial na qual ela está 

inserida. 

De forma complementar, a transformação tecnológica é o conjunto de tecnologias e 

subtecnologias utilizadas na organização que modificam ou influenciam ou os custos na 

cadeia de valor ou produzindo alguma diferenciação, por menos significativa que seja para a 

organização. É tecnologia na cadeia de valor voltada para o aumento da competitividade. 

Uma determinada tecnologia ou subtecnologia pode ser considerada como 

transformação tecnológica e aconselhável se: 

a) Reduzir custos, aumenta a diferenciação e torna a liderança tecnológica da 

empresa sustentável; 

b) Mudar os condutores de custos ou de singularidade em favor da empresa; 

c) O pioneirismo, advindo de sua implementação se traduzir em vantagem 

competitiva; 

d) Melhorar a estrutura industrial, em geral. 
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Tendo em vista o acima exposto, das quatro empresas estudadas, as inovações em 

produtos e processos identificadas nas análises individuais da i\racruz Celulose e da CSN, 

atendem aos subitens acima descritos. 

Na análise dessas duas empresas, pode-se também observar que a ligação entre 

competitividade e cadeia de valor é fundamental. Tanto a i\racruz Celulose quanto a CSN são 

empresas nas quais o foco nos clientes e a gestão dos custos dos processos são determinantes 

nas estratégias tecnológicas utilizadas. 

I\. i\racruz Celulose destaca-se por ter não uma, mas duas estratégias tecnológicas 

distintas. Ela utiliza simultaneamente uma estratégia ofensiva na área de desenvolvimento de 

florestal e matéria prima e uma estratégia defensiva ({ast follower) na parte de engenharia de 

processos e fabricação, Freeman(1974). Ela se caracteriza por utilizar uma estratégia genérica 

de diferenciação, na medida em que sua celulose (TCF ou I\.CF) é produzida para atender 

necessidades de segmentos particulares e distintos de forma melhor que concorrentes e 

desenvolve como fast follower ajustes na cadeia de valores para atender necessidades 

específicas através da agregação de valor ao seu produto, via ajustes no processo. 

IsLO fica evidente quando a empresa desenvolve, de fonna conjunta, aplicações de 

equipamentos com os seus fornecedores o processo de ajuste da cadeia de valores às 

necessidades de cada segmento (Fábricas 1\., B e C). Como ela utiliza inovações tanto de 

produto quanto de processo que atendem aos requisitos de redução de custos, mudança de 

condutores de custos e diferenciação a favor da empresa, pioneirismo e influência na estrutura 

industrial vigente, podem ser categorizadas como transformações tecnológicas. 

Em termos de escolha de estratégia tecnológica a i\racruz Celulose enquadra-se na 

descrição feita por Porter: 

"as empresas costumam considerar a liderança tecnológica 

principalmente como um veículo para alcançarem diferenciação, 

enquanto agir como um seguidor é considerado o método para 

alcançar baixo custo. Se, porém, um líder tecnológico é o primeiro a 

adotar um novo processo de custo mais baixo, ele pode tomar-se o 

produtor de baixo custo." (Portcr, 1989: 169-177). 
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Pode-se afirmar que dois fatores definiram a escolha das transformações tecnológicas da 

Aracruz celulose: a capacidade de sustentar a liderança tecnológica em matéria prima, por 

meio dos seus investimentos em biotecnologia e o receio das desvantagens de ser a primeira 

utilizar novos processos de fabricação de celulose. Por isso ela é agressiva em matéria prima e 

conservadora em processo. 

Finalmente, cabe ressaltar que a capacidade da Aracruz Celulose de utili7..aT 

transformações tecnológicas para agregar valor ao seu produto, que é uma commodity permite 

que ela o coloque no mercado quase como uma commodity customizada. 

Por seu turno a CSN concentra seus esforços basicamente em inovação em engenharia 

de processos. As fontes de inovação tecnológica são basicamente seus fornecedores de 

equipamentos. Não há nenhuma restrição quanto a nacionalidade da tecnologia ou do 

fornecedor. Desde que a relação custo beneficio seja satisfatória ela é incorporada, sem pudor, 

ao processo da empresa. Como o setor, em termos tecnológicos é bastante estável, a CSN 

utiliza suas grande vantagem em termos de logística para ser competitiva. 

Como em siderurgia qualquer inovação é rapidamente copiada, resta a CSN utilizar seu 

maio· diferencial: a inigualável sinergia entre minas, usinas e transport~ disponíveis. Isso, de 

certa foram também compensa sua falta de escala, em termos mundiais. 

Em termos de estratégia tecnológica ela é, segundo Freeman (1974) tradicional e 

segundo Porter( 1985) baseada em custos. Exatamente o que a teoria espera de uma empresa 

que está no mercado de commodities. 

As inovações tecnológicas na CSN VIsam essencialmente reduzir os custos de 

fabricação. Nesse sentido são agressiva e, por reduzir custos, alterar os condutores de custos 

em favor da empresa, ser pioneira na busca de soluções para redução de custos do processo e 

alterar a estrutura do setor toda vez que inova em redução de custos, também podem ser 

consideradas como transformações tecnológicas. 

Pontos comuns entre a Aracruz e a CSN é que ambas são muito integradas 

verticalmente e suas cadeias de valores são constantemente ajustadas para agregar valor ao 

produto e a seus clientes. Ambas também tem um portfólio de produtos muito enxuto, 

processos de gestão da qualidade para atender aos requisitos de mercados mundiais, são 
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voltadas para a exportação e fazem parte de mercados considerados como de oligopólio 

homogêneo, pois: 

')lara estarem bem co locadas na competição as empresas dos setores 

de commodities devem ser capazes de explorar ao máximo todas as 

fontes de redução de custos: operar processos tecnologicamente 

atualizados, apresentar excelência na gestão da produção, montar 

sistemas eficientes de abastecimento de matérias-primas (inclusive 

apoiando esforços para aumentar sua eficiência ou financiando 

produtores agrícolas no caso de agroindústrias) e dispor de logística 

adequada de movimentação de produtos." (Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer,1997:35). 

Ambas as empresas são exemplares na busca das vantagens da inversões em P&D 

associadas ao aumento ou manutenção da competitividade. Ao investir em P&D para 

liderança em matéria prima a Aracruz Celulose altera seus fatores internos que são 

detenninantes para manutenção da competitividade, de acordo com Ferraz e Coutinho( 1994) e 

tem uma postura tipicamente Chamberlainiana (Barney, 1986), pela qual busca sua unicidade 

e individualidade por meio de conh(~cimentc tecnológico. 

A CSN, por seu turno tem atua sob uma lógica tipicamente Porteriana, no sentido de 

que sua competitividade está relacionada coma indústria siderúrgica, que define o seu retomo, 

sua estrutura, tecnologia de processos e desempenho. Uma visão que é esplendidamente 

descrita pelo modelo de organização industrial oriundo da microeconomia. 

As outras duas empresas são completamente diferentes das analisadas até agora, 

entretanto também são muito semelhantes entre si. São dois institutos de pesquisa tecnológica, 

um do Ministério de Ciência e Tecnologia e o outro do Ministério da Saúde. 

Um ponto em comum é que o conceito de competitividade, até recentemente, não era 

considerada por nenhuma das duas instituições. As mudanças no ambiente macroeconômico c 

político do país na última década forçaram a mudança de comportamento dessas instituições. 

A primeira foi a crise fiscal do Estado brasileiro. Os orçamentos começaram a diminuir 

em tennos reais sendo necessário buscar fontes complementares de recursos para financiar as 
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pesquisas tecnológicas. A segunda foi o aumento da competição no mercado brasileiro, em 

unção da abertura econ60mica, que forçou os institutos a atuarem com mais presença como 

atores de importância na capacitação tecnológica do parque industrial brasileiro. A 

transferência e tecnologia surgiu como tema do dia nas duas instituições analisadas. Como 

afirma Zouain: 

a importância dada à temática da transferência da tecnologia atinge 

proporções mundiais em função da preocupação com o retomo de 

grandes investimentos do dinheiro público em P&D. Tem havido 

muita concentração na produção de conhecimentos e pouca em sua 

utilização em beneficio da sociedade. As instituições de pesquisa 

tecnológica governamentais devem estar preocupadas com as 

necessidades sociais de seu meio ambiente e transferir para ele o 

resultado dos trabalhos realizados. (Zouain, 2001 :93). 

Tanto o IEN quanto Far-Manguinhos passaram por processos de definição clara de que 

deveriam definir um mercado (ou mercados) no(s) qual(is) desejavam ou poderiam atuar, os 

clientes potenciais, e um portfó lio de produtos e serviços tecnológicos adequado e sintonizado 

com suas vocaç:Ses e competências tecnc1ógicas. 

No caso do IEN a estruturação de suas atividades por processos foi o passo maIS 

importante de sua mudança de foco para os clientes e o mercado. Far-Manguinhos seguiu uma 

linha diferente ao receber a incumbência de ser fornecedor de medicamentos do governo 

federal. 

o IEN hoje tem como principais produtos radiofánnacos de meia-vida curta para 

radiodiagnose e métodos de separação isotópica na área de processos químicos. Apesar do 

leque de produtos e serviços ser mais amplo, esses são os principais. Uma característica do 

IEN que atrapalha um pouco suas atividades é a falta de foco. 

Existem diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Por ser dificil definir um 

foco, um produto ou linha única, não é muito fácil definir uma cadeia de valores única para o 

instituto. O mais provável é que existam diversas cadeias de valores simultâneas no IEN. Em 

função disso a estruturação em processos surgiu como natural para identificar as atividades 

desenvo Ividas. 
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A estrutura anterior do IEN, que era departamental e baseada em disciplinas, também 

contribuiu para a estruturação atual. Uma das conseqüências desse arranjo é a pulverização 

dos recursos por diversos projetos que competem entre si por recursos. Não existe um projeto 

institucional que aglutine recursos e capacidades existentes. 

As inovações tecnológicas no IEN basicamente tinham o foco nos processos de P&D. O 

foco estava dentro o próprio instituto e não em clientes ou produtos. Com as mudanças no 

ambiente e nas diretrizes estratégicas do IEN começaram a ser buscadas inovações que 

efetivamente pudessem vir a ser consideradas transformações tecnológicas em função de focar 

nas cadeias de valores dos clientes e não somente nas do IEN. 

Os novos métodos de fabricações de radiofármacos e as novas instalações para 

fabricação de insumos para exames PET1 são emblemáticas dessa mudança. 

Far-Manguinhos por seu turno teve essa tarefa muito mais facilitada quando o governo 

definiu que ele teria como cliente de farmacêuticos o governo e como clientes de tecnologia o 

governo e o setor privado. Apesar de ter uma capacidade de fabricação respeitável, o 

laboratório não vai ao mercado para vender seus medicamentos. A cadeia de valores de Far

Manguinhos é muito mais defmida em função de as atividade fundam:mtais de Instituto serem 

desenvolvimento e fabricação de medicamentos. 

Dentro de Far-Manguinhos a busca de GMP's (Good Manufacturing Practices) para 

aprimorara e certificar processo de fabricação tem papel de transformações tecnológicas para 

seus processos. 

7.2. Transformação tecnológica na construção de estratégias competitivas 

Um ponto comum às quatro empresas analisadas é a forma como elas abordam sua 

administração estratégica. Utilizando a tipologia de escolas de administração estratégica 

apresentada na revisão teórica, as quatro estariam categorizadas como utilizando, de uma 

forma ou de outra, as premissas da escola prescritiva. De forma comum as empresas 

acreditam que a estratégia é um processo que deve ser prescrito para cada uma delas. 

I PET: Positron Emission Tomography - Tomografia por Emissão de pósitrofls. Exame ultra-moderno utili=ado 
na detecção de câncer em estágios iniciais utili=ando partículas nucleares emitidas por glicose marcada com 
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Far-Manguinhos utiliza como ferramenta de administração estratégica um software 

proprietário denominado MS-Project. Esta ferramenta parte da premissa que a empresa está 

estruturada de forma matricial e suas atividades conduzidas na forma de projetos 

multidisciplinares. Poderiamos classificá-la como uma empresa apoiada na escola de design 

(Mintzberg et alii, 2000) . 

A CSN utilizou nos últimos anos duas ferramentas tipicamente associadas à visão da 

escola de posicionamento. A primeira é a matriz SWOT2
• A segunda, utilizada a partir de 

1999, e que recolocou a empresa no seu processo de crescimento e inserção no mercado é 

denominada modelo Delta. Ele deriva de um projeto, desenvolvido no final dos anos 90, 

conduzido por um grupo de acadêmicos no MIT que discutiam a insuficiência dos modelos 

até então existentes para dar resposta ao que chamavam de economia em acelerado grau de 

transformação e interdependência. 

o IEN e a Aracruz celulose, apesar de muito diferentes, utilizam a mesma ferramenta de 

administração estratégica: o BSC ou Balanced Scorecard. Este ferramenta parte de duas 

premissas básicas. A primeira é que a organização está estruturada ou pode ser estruturada por 

processos; a segunda é que o grau de implementação de uma determinada estratégia pode ser 

medido por meio de um vetor de indicad( )res mubdimensionais. 

o IEN tem que conciliar a utilização do painel de indicadores criado pelo BSC com as 

exigências do PP A.: Plano Plurianual do governo federal. Isso duplica esforços e dificulta o 

entendimento da metodologia. Um ponto positivo é que a utilização da ferramenta foi iniciada 

no contexto de um projeto multi-institucional denominado Projeto Excelência, da ABIPTI -

Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnológica. Este projeto visa levar as 

instituições de pesquisa a atuar segundo critérios de excelência do PNQ - Prêmio Nacional da 

Qualidade. Por sua vez a Aracruz Celulose utilizou inicialmente a matriz SWOT cujas 

diretrizes estratégicas serviram de base para a imp lementação do Balanced Scorecard. 

Estas escolhas indicam que existe uma convergência de percepções das quatro 

organizações quanto à racionalidade de seus processos internos quanto de sua capacidade ou 

crença de controle do ambientes nos quais elas estão inseridas. Esta afirmativa é corroborada 

pelas informações obtidas junto aos entrevistados nas organizações. 

isótopos radioativos. 
2 SWOT : Strell/hs. Weak"esses. Opportu"ities alui n/reats - Forças. Fraquezas. Oportunidades e Ameaças. 
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A busca de eficiência e sustentabilidade das estratégias escolhidas, por meio de 

inovação em suas mais diversas vertentes foi um ponto comum observado nas empresas. 

Inovação de produto, processo e gestão, bem como formas de gerir as competências existentes 

também estão na pauta das principais preocupação das quatro empresas. 

Foi observado que todas, sem exceção buscam de forma intensa ferramentas de 

inovação de gestão. Em todas a implementação das ferramentas utilizadas para 

implementação estratégica tem menos de três anos de uso. 

A Aracruz está nos estágios iniciais da implantação do Balanced Scorecard, para tentar 

medir a eficiência da implementação estratégica, definida anteriormente em uma análise 

SWOT. 

o IEN elaborou um Relatório de Gestão para descrever toda a sua gestão estratégica e 

também implementou o Balanced Scorecard. A implementação do processo já está em seu 

terceiro ano. 

A CSN está no quarto ano, um pouco turbulento, de implementação do modelo Delta, 

baseada na :natriz d~ Porter. O grande avanço foi identificar que a matriz de Porter é 

incompleta para atender as necessidades de uma empresa em um ambiente em intenso 

processo de transformação e elevado grau de interdependência. 

Finalmente Far-Manguinhos está utilizando uma estruturação por portfólio de projetos 

com MS-Project. Não foi possível identificara quanto tempo esta ferramenta gerencial está 

sendo utilizada. Entretanto a estruturação do Núcleo de Planejamento e Gestão de Projetos, 

com sua estrutura matricial ainda está sendo implantado. Todo o processo ainda está em fase 

de estruturação, típico de processos ainda não conso lidados. 

Em termos de inovação em processo para implementação transformações tecnológicas a 

Aracruz Celulose e a CSN investem basicamente através da aquisição de equipamentos para 

modernização das plantas produtivas. A CSN procura o estado da arte em termos de 

engenharia de processo, a Aracruz Celulose se comporta como fust follower. Os 

investimentos adicionais em inovação de processo visam basicamente aumentar a capacidade 

das empresas em dominar e incorporar as novas tecnologias embarcadas nos equipamentos 

adquiridos. Esta é a forma primária pela qual as duas empresas adquirem tecnologia de 
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processo. 

Por seu turno, IEN e Far-Manguinhos focam seus investimentos não em capacidade, 

mas em capacitação. Inversões em processo são modestas de acordo com a estratégia de busca 

de diferenciação adotada pelas duas instituições. 

Em tennos de inovação de produto as quatro empresas tem comportamentos distintos. A 

Aracruz Celulose é a que mais investe nessa área, cerca de 65% de seu orçamento de P&D. O 

objetivo da empresa é ser líder mundial em biotecnologia de eucalipto. Quase todos os 

esforços de gestão de conhecimento está centrado na proteção dos investimentos em 

engenharia florestal e de produto. As principais patentes também estão nessa área. É por meio 

desses investimentos que a Aracruz tenta customizar seu produto para os seus clientes. 

A CSN, por seu turno, pertence a uma indústria com um produto cuja tecnologia pode 

ser considerada madura. (Ansoff & McDonell, 1993). Apenas, de acordo com o Gerente de 

Planejamento da CSN, apenas as empresas japonesas fazem investimentos fortes nessa área. 

Para a CSN os investimentos em inovação de produto estão focados na extensão na cadeia de 

valores da empresa para agregar valor e atender aos seus clientes finais. 

Como fornecedoras de serviços tecnológicos e difusoras de tecnologia e de inovações 

tecnológicas tanto o IEN quanto Far-Manguinhos investem maciçamente em inovações e 

engenharia de produto. Deve-se ressalvar que, como afirma o superintendente do IEN o 

principal produto desse tipo de instituição é conhecimento. Por exemplo, os investimentos nas 

linhas de pesquisa conduzidas pelo IEN e por Far-Manguinhos visam solucionar problemas 

técnicos ou viabilizar a utilização de soluções tecnológicas já utilizadas em outros países no 

ambiente brasileiro. 

Na questão de gestão de conhecimento e inteligência tecnológica as empresas 

pesquisadas utilizam soluções distintas entre si. Entretanto todas visam identificar e 

desenvolver competências tecnológicas essenciais. 

A Aracruz Celulose utiliza um processo de auditoria tecnológica para avaliara e premiar 

os incrementos de capacitação dos seus pesquisadores. Um contrato anual reflete as 

competências que a Aracruz Celulose quer dominar institucionalmente. Esse processo é 

complementado pelas sales conference e pelo comitê florestal. Esses pontos, em conjunto 
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podem ser considerados o sistemas de inteligência tecnológica e gestão de competências da 

organização. 

Por seu turno, a CSN ainda trabalha com mecanismos focados em recursos humanos. 

Como existe carência em termos de projeções de competências necessárias, pode-se dizer que 

seu processo de gestão de conhecimento e inteligência tecnológica ainda não começou. 

Havendo carências, essas são contratadas no mercado. Não existe uma institucionalização das 

competências existentes. A prospecção tecnológica está na agenda da empresa mas ainda não 

é feita. 

Em Far-Manguinhos não foram identificados mecanismos formais de gestão de 

conhecimento ou de inteligência tecnológica. Estes mecanismos certamente existem, em 

função dos programas de desenvo lvimento de medicamentos e fàrmacos. Entretanto parecem 

ser mais tácitos do que institucionais. 

o IEN por sua vez, possui dois elementos extremamente importantes para gestão de 

conhecimento e inteligência tecnológica. O primeiro elemento é oriundo do preenchimento 

anual dos formulários de processos para compor o Painel de Bordo do Balanced Scorecard. 

Estes formulários contém todas as necessidades em termos de treinam :mto ou de 

conhecimentos específicos que sejam necessários para alcançar os objetivos estratégicos de 

cada processo. Todas essas necessidades, são estruturadas em um plano de treinamento de 

curto, médio e longo prazos. Estes treinamentos incluem cursos de mestrado e doutorado 

ligados às tarefas e objetivos de cada processo. Deve-se ressaltar que o acompanhamento é 

feito não só no término de cada curso, mas durante as etapas intermediárias de cada um deles. 

Estas etapas intermediárias também devem estar ligadas aos objetivos estratégicos de cada 

processo. 

O segundo elemento é o chamado GDCI (Grupo de Desenvolvimento de Capital 

Intelectual). Este grupo é composto por cinco doutores ou mestres eleitos por toda a 

comunidade científica da instituição com mandato de dois anos. Sua função é identificar as 

competências tecnológicas existentes no IEN e inseri-las nos objetivos estratégicos da 

instituição. Também tem a função de assessorar a superintendência nas escolhas de 

oportunidades tecnológicas e de negócios para que devam ser exploradas. Também indica 

lacunas de competências tecnológicas que o IEN deve suprir e que arquitetura estratégica ou 

roadmaps tecnológicos a instituição deve trilhar. 
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7.3.Diferentes fontes de tecnologia 

Das empresas analisadas parece que a Aracruz Celulose é a que tem mais estruturado o 

processo de technological landscaping e prospecção tecnológica. A sales conference e o 

comitê florestal são os mecanismos por excelência utilizados para identificar tendências 

tecnológicas e de mercado que orientarão as decisões tecnológicas da empresa. 

Por seu turno a auditagem tecnológica é o instrumento institucionalizador do portfólio 

de tecnologias mantido pela empresa. Este conjunto de instrumentos permitem montar (apesar 

de a empresa ainda não tê-la montado) a arquitetura estratégica da Aracruz celulose. 

Com relação às fontes de tecnologia que a Aracruz celulose utiliza, foi identificado um 

conjunto amplo de possibilidades. A primeira é o desenvolvimento in-house de tecnologia 

florestal. Cerca de 65% dos investimentos em P&D da empresa são nessa área. Entretanto, a 

Aracruz Celulose não faz isso sozinha. Ela busca parcerias, por meio de licenciamento de 

tecnologia, acordos com universidades brasileiras e americanas e institutos de pesquisa 

nacionais e internacionais. A Aracruz Celulose também faz a busca nos bancos de patentes do 

INPI, no Brasil e em seus congêneres nos mercados para os quais ele exporta ou pretende 

exportar. 

Na área florestal um acordo importante é mantido por melO de um consórcio de 

empresas brasileiras para montar o genoma do eucalipto. Este consórcio é explicitamente pré

competitivo e visa estabelecer barreiras de entrada tecnológica para empresas estrangeiras do 

setor. 

Atualmente o acordo de maior monta para a empresa é o mantido com a Universidade 

Federal de Viçosa. O interesse da Aracruz Celulose nesse acordo é ter acesso ao portfólio de 

competências da Universidade nas áreas florestal e de produto. 

A CSN não forneceu informações detalhadas de suas alianças ou acordos contratuais e 

acionários. Entretanto no seu site pode-se observar que um mecanismo muito utilizado pela 

empresa é afigura do acordo acionário. 

Ela tem participação em diversas empresas com variados percentuais. Essas 

associações, segundo Yoshino e Rangan (1996), também são fontes de aprendizado 
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tecnológico. Entretanto a maior fonte de tecnologia para a CSN são os fornecedores de 

equipamentos utilizados pela empresa. 

Far-Manguinhos além de ser bastante atuante em atividades de P&D, tem como 

principais parceiros as universidades e os organizamos internacionais ligados a OMS. Em 

termos de engenharia de processo a principal fonte são os fornecedores de equipamentos 

utilizados no processo produtivo, de forma semelhante à Aracruz Celulose e a CSN. As 

principais universidades com as quais Far-Manguinhos mantém acordos ou programas de 

desenvolvimento tecnológico são a UFRJ, a UFF e a USP 

Finalmente o IEN, a semelhança de Aracruz Celulose, mantém uma forte atividade in

house de P&D. Entretanto também utiliza diversas fontes de informações tecnológicas ou 

mesmo de tecnologias de produto ou processo. 

As principais fontes são as universidades, a Agência Internacional de Energia Atômica e 

as outras unidades da CNEN (em atividades bastante específicas, pois normalmente são 

competidores entre si). Não é comum o IEN utilizar bancos de patentes para identificar o 

estado da arte das invenções ou inovações que se propõe a desenvolver. Basicamente o 

:nstrumento utilizado pel) IEN para formalizar transferências de tecnologia são os convênbs 

e os contratos de licenciamento de tecnologias patenteadas. 

Neste ponto já pode-se analisar e identificar de que forma a variável tecnológica é 

inserida dentro da gestão estratégica das empresas. Dada a observação de que todas as quatro 

empresas partilham uma visão da administração estratégica, e ela está associada às escolas 

prescritivas na tipologia de Mintzberg et ali (2000), é razoável manter a análise dentro desse 

contexto. 

Dentro dos modelos genéricos de administração estratégica peculiares a essa escola, três 

estágios do processo estratégico podem ser considerados. A etapa da análise estratégica, a 

etapa das decisões estratégicas e a etapa da implementação estratégica. E para cada etapa 

existe uma etapa correspondente que permite a inserção da variável tecnológica (Lacerda, et 

al/i, 2001). Ver tabela 53. 
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Tabela 53: Inserção da variável tecnológica na Gestão Estratégica 

Inserção da Variável Tecnológica 

I Etapas genéricas no processo de Modo de inserção da variável tecnológica 
I 

Administração Estratégica 

a Análise Estratégica ~ Análise estratégica tecnológica 

b Decisões Estratégicas ~ Definição e escolha das estratégias genéricas 

ou tecnológicas 

c Implementação Estratégica ~ Implementação das estratégias tecnológicas 

Fonte: Adaptado de Lacerda et alli ,2001 :56. 

À etapa de análise estratégica corresponde a análise estratégica tecnológica; à etapa de 

decisões estratégicas correspondem decisões de estratégias genéricas e estratégias 

tecnológicas e finalmente à etapa de implementação estratégica corresponde a implementação 

de estratégias tecnológicas. 

Para as empresas analisadas diferentes instrumentos foram utilizados para fazer a 

análise estratégica. I\. I\.racruz Celulose utilizou o modelo SWOT; I\. CSN partiu do modelo 

SWOT e migrou para o modelo Delta (matriz de Porter moáificada); o IEN instaurou um 

processo de definição de diretrizes, visão e missão denominado Repensar CNEN, resultando 

na participação no Projeto Excelência ABIPTI com a elaboração de um Relatório de Gestão; 

finalmente, Far-Manguinhos se repensou como um portfólio de projetos. 

Na etapa de decisões estratégicas, basicamente as empresas analisadas fizeram a escolha 

de competir por custo ou por diferenciação. I\. CSN optou por uma estratégia genérica de 

liderança em custo. O IEN optou por uma estratégia de diferenciação, buscando nichos de 

mercado nos quais pudesse ser fornecedor de insumos para medicina nuclear e aplicações de 

técnicas nucleares. Não houve preocupação com custos. I\. I\.racruz celulose tenta uma 

abordagem de customização para sua celulose, entretanto grande parte de suas vendas ainda 

está pautada pela capacidade de competir com baixos custos. Por fim, Far-Manguinhos optou 

por uma estratégia de diferenciação. Seja na capacidade de desenvolvimento tecnológico seja 

na fabricação e venda de medicamentos para o governo, em suas diversas instâncias. 

Na etapa de implementação foram observadas basicamente as ferramentas de 

administração estratégica utilizadas. J\. J\.racruz Celulose e o IEN utilizaram o Balanced 
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Scorecard, com o auxilio de consultoria; externa na Aracruz Celulose, interna no caso do IEN. 

1\ CSN utilizou a implementação da matriz de Porter modificada. Finalmente Far

Manguinhos implementou a utilização do Microsoft Project, para administrar seu portfólio de 

projetos. 1\s tabelas 54 à 57 indicam as correspondentes correlações para inserção da variável 

tecnológica observadas nas empresas analisadas. 

a 

b 

c 

Tabela 54: Inserção da variável tecnológica na Gestão 

Estratégica da Aracruz Celulose 

Inserção da Variável Tecnológica da Aracruz Celulose 
I 
I 
I 
i 

Processo de Administração Modo de inserção da variável tecnológica I 

I Estratégica 
I 

Análise Estratégica 1 ç:. I Análise estratégica tecnológica I 

I i 
I 

MatrizSWOT 
Prospecção tecnológica; projeto genoma doi 
eucalipto, análise de grandes tendências do 

mercado de celulose 
1 

Decisões Estratégicas ç:. Definição e escolha das estratégias genéricas 

Customização do prcduto 
ou tecnológicas I 
Lideran;a em tecnologia de matéria prima; ser \ 

fast follower em engenharia de processo I 
I 

Implementação Estratégica ç:. Implementação das estratégias tecnológicas I 

! 
Aquisição de bens de capital com tecnologia! 

Balanced Scorecard embarcada para fabricação; Sales conferellces, I 
comitês florestais, auditagem tecnológica, i 
acordos universidades e instituições 

i 
com de! 

I 
pesquisa, I 
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Tabela 55: Inserção da variável tecnológica na Gestão Estratégica da CSN 

I 
Inserção da Variável Tecnológica da CSN I 

I 

Processo de Administração Modo de inserção da variável tecnológica 

Estratégica 
I 

a Análise Estratégica e:> Análise estratégica tecnológica 

Segue a linha de posicionamento 
Acompanhamento dos incrementos tecnológicos I 

competitivo modificado 
nos processos siderúrgicos I 

I 
b Decisões Estratégicas e:> Definição e escolha das estratégias genéricas I 

ou tecnológicas 
Estratégia genérica de custo; I 
Extensão da cadeia de valor para I 

Liderança em engenharia de processo; ampliação 
agregar valor aos clientes 

da cadeia de valor 

c Implementação Estratégica e:> Implementação das estratégias tecnológicas 

Aquisição de equipamentos com o estado da arte 

Modelo Delta (Matriz de Porter I (bens de capital); joint ventures; contratação de 

modificada) I "',,",'os humanos J'lI'a aquisição de tecnologia 

em processos siderúrgicos 
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Tabela 56: Inserção da variável tecnológica na 

Gestão Estratégica da Far-Manguinhos 

Inserção da Variável Tecnológica da Far-Manguinhos 

Processo de Administração 

Estratégica 

Análise Estratégica 

Decisões oriundas da política do 

governo federal na área de saúde; 

eventualmente o PPA: Plano 

Plurianual do governo federal 

Decisões Estratégicas 

Estratégia genérica de diferenciação 

Implementação Estratégica 

Criação de portfólio de projetos; 

criação dc linhas de fabricação 

Modo de inserção da variável tecnológica 

Análise estratégica tecnológica 

Pesquisa nos bancos de patentes e identificação I 
de farmacêuticos passíveis de licenciamento I 
compulsório 

Definição e escolha das estratégias genéricas 

I ou tecnológicas 

Liderança em P&D; tomar-se licenciadora 

tecnologia para os setores público e privado 

Implementação das estratégias tecnológicas 

Compra de bens de capital para fabricação; 

I 
I 

I implementação de centro de P&D interno; 

I parcerias com universidades e institutos de, 

I
' pesquisa; formação de recursos humanos; I 
, prospecção tecnológica i 

351 



a 

Análise ConsolÜÚlda 

Tabela 57: Inserção da variável tecnológica na Gestão 

Estratégica do Instituto de Engenharia Nuclear 

Inserção da Variável Tecnológica do IEN 

Processo de Administração 

Estratégica 

Análise Estratégica 

Oriunda do Projeto Repensar a 

CNEN. muito semelhante ao SWOT; 

definição de diretrizes. metas. visão 

e missão; PPA do governo federal 

Modo de inserção da variável tecnológica 

Análise estratégica tecnológica 

! 

Discussão de diretrizes no GDCI (technological I 
I 

landscaping); cenários da CNEN e do MCT;: 

prospecção tecnológica; tendências e cenários da I 
I 
i energia nuclear no mundo. 

b Decisões Estratégicas Definição e escolha das estratégias genéricas! 

c 

Estratégia genérica de diferenciação 

Implementação Estratégica 

Relatório de Gestão; implementação 

de 8alanccd Scorecard 

1 
I 

I 
ou tecnológicas 

Liderança em P&D; tomar-se lícencíador de I 
tecnologia para a indústria; difusor de tecnologia 

para a área de medicina nuclear; aperfeiçoamento 

da cadeia de valor em radiofármacos; 

diversi fi cação 

Implementação das estratégias tecnológicas 

Implementação de P&D interno; parcerias com 

universidades e institutos de pesquisa; formação I , 
de recursos humanos; inserção em programas de i 
fomento. j 

352 



A resposta fundamentaL .. 

J. Responderam eles: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 

2. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: Teme a Deus, e guarda os seus 
mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a 
juízo toda obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja 

mau. 

Atos 16: 31 
Eclesiastes 12: 13-1 4 



Conclusões 

8. Conclusões 

Nesta seção são apresentadas as conclusões referentes ao estudo multicaso. Também 

são apresentadas as sugestões de estudos posteriores. 

8.1.Conclusões referentes à competitividade 

Foram identificados dois tipos básicos de abordagem da questão da competitividade: a 

abordagem por nível de análise e associação de indicadores específicos por nível (Buckley, 

Pass e Prescott, 1988) e abordagem microeconômica (na qual os conceitos chamberlainiano, 

porteriano e schumpetcriano são utilizados). 

A revisão teórica também indicou que o aumento ou tentativa de manutenção da 

competitividade com base em vantagens de preços decorrentes de baixos salários, utilização 

de extrativista de recursos naturais, energéticos e ambientais - competitividade espúria - não 

é sustentável a longo prazo. Esta insustentabilidade decorre dos custos sociais e das 

crescentes barreiras não tarifárias impostas pelo mercado internacional. 

Uma conclusão importante é que o palco fundamental para a discussão da 

competitividade não é a macroeconomia isoladamente. Deve ser incluído o universo 

microeconômico do mundo empresarial, em uma visão sistêmica do processo de 

competitividade. Esta visão sistêmica divide os aspectos relevantes em três categorias: fatores 

internos, mtores estruturais e mtores sistêmicos. Eles são específicos para cada contexto 

nacional, por isso dificilmente reproduzíveis, e devem ser considerados quando da tomada de 

ações públicas ou privadas para indução de competitividade. Cabe relembrar que foi a 

mudança no paradigma tecnico-científico (Lastres e Cassiolato, 1995) que destacou, dentre os 

fatores relevantes para o sucesso competitivo das empresas, a capacidade de inovação 

tecnológica. Este novo paradigma afeta de forma assimétrica os setores da economia, 

impondo demandas por inovação e desenvolvimento tecnológico de produtos processos de 

fabricação e processos de gestão operacional (Salm et aI, 1997). 

Pode-se também destacar que é que o processo de globalização assimétrica não se 

estendeu ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento. Houve difusão do 

uso de inovações tecnológicas, mas não de seu desenvolvimento. 
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Também foi constatado que, ao lado da tecnologia, a estratégia e a capacidade 

prospectiva das empresas são elementos importantes na determinação da capacidade 

competitiva das empresas. 

Especificamente, na economia brasileira foi constatado que algumas variáveis 

macroeconômicas devem ser analisadas com mais cuidado. Por exemplo, na avaliação 

comparativa entre os balanços de pagamentos de diversos países pode-se constatar que o 

Brasil tem um nível de investimento em P&D, publico e privado, da ordem de 0,81 % do PIB; 

cerca de um terço das inversões dos países mais desenvolvidos. O argumento tradicional 

indicaria que este montante é pequeno e que o Brasil deveria parar de remeter royalties e fazer 

pagamentos a título de licenças. Estes recursos deveriam ser revertidos para inversões em 

P&D nacional. 

Entretanto este argumento conduz a uma falácia: a de que pagamentos ao exterior de 

royalties e licenças em valor superior ao que se recebe são sinônimo de subdesenvolvimento e 

de incapacidade de exportar bens manufaturados com alto valor tecnológico agregado. 

A despeito de a conta royalties e licenças ser negativa, parece que existe, uma 

correlação positiva entre troca de t.?cnologi:.l e aumento de expor:açães de alto valor 

agregado. A resposta parece estar não no sinal absoluto da conta de royalties no balanço de 

pagamentos. Parece que a intensificação dessa conta, (tanto compra quanto venda de 

tecnologia) é que repercute no incremento das exportações de alto valor agregado; dessa 

forma compensando eventuais déficits na conta royalties e licenças. 

Com relação à competitividade conclui-se que, para as quatro empresas do grupo 

estudado, o modelo de organização industrial é o mais adequado por levar em conta o 

relacionamento entre as empresas e suas indústrias. Esta interdependência entre empresa e 

indústria ficou muito evidente para as empresas do setor competitivo, Aracruz Celulose S. I\. 

e CSN. Resta saber se esta interdependência pode ser estendida para todas as outras empresas 

dos setores com capacidade competitiva. 

Em ambas as empresas a postura Portcriana de busca de posicionamento é evidente. As 

estratégias genéricas utilizadas, privilegiando vantagem comparativas, capacidade logística c 

baixo custo, também corroboram essa visão. Mesmo a tentativa da Aracruz Celulose S. A . 

em tentar customizar seus produtos esbarra na lógica da indústria na qual ela está inserida. Ela 
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para todos os efeitos, ainda produz urna commodity. 

Por outro lado, as empresas difusoras de tecnologia tem uma postura maIS 

adequadamente avaliada pelo modelo de Chamberlain. A exploração de suas unicidades e 

individualidades por meio de capacitação tecnológica e reputação empresarial permeia todas 

as decisão e escolhas estratégicas das duas empresas. Também pode-se dizer que na visão 

Porteriana elas utilizam estratégias genéricas de diferenciação. Entretanto as proposições do 

modelo de Chamberlain são mais adequadas para explicar o comportamento competitivo 

dessas empresas. 

Com relação ao tipo de competição as empresas da amostra praticam pode-se 

categorizá-las como ainda como previsão do futuro e liderança intelectual, primeiro estágio da 

competição, segundo Hammel e Prahalad (1995). As empresas observadas estão nos 

primeiros estágios na busca por participação nas oportunidades. As empresa que mais 

avançaram nessa direção foram o IEN, com a criação do GDCI e a Aracruz Celulose S. A . 

por meio das Sales conferences e comitês florestais. De forma consistente com essa posição 

essas duas empresas são as que estão mais próximas de estruturar e explicitar um arquitetura 

estratégica. Para que isso ocorra suas atividades de prospeção são fundamentais. 

A revisão teórica permitiu conceituar competências essenciais como o 

aprendizado coletivo na organização; que articula e transforma, por meio da harmonização de 

correntes tecnológicas distintas, negócios essencialmente diferentes em arranjos coerentes e 

complementares. De acordo com essa definição pode-se identificar como competências 

essenciais das empresas estudadas a listagem da tabela 58. 
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Tabela 58: Principais competências essenciais das empresas estudadas 

Competências essenciais observadas nas empresas I 
I Desenvolvimento de fármacos para radiodiagnose 

IEN Desenvolvimento de processos químicos 

Instrumentação nuclear e confiabilidade humana 

Engenharia de reatores 

Análise de segurança 

Biologia do eucalipto 
I 

I 

I Aracruz Celulose S. A • Processos industriais 

Desenvolvimento florestal sustentado 

I 
Customi7..ação de aplicações de aço 

CSN 

Processos siderúrgicos 

I 
Desenvolvimento de farmacêuticos 

Far-Manguinhos Licenciamento de tecnologia 

Fabricação de medicamentos 

8.2.Conclusões referentes à transformação tecnológica 

De acordo com a revisão teórica, o fenômeno denominado transformação tecnológica 

está relacionado com a inovação tecnológica e com o principais condutores da concorrência. 

O tradicional conceito de inovação, como mudanças para criar ou melhorar processos e 

produtos, deixa de ser importante por si só. Ele passa a ser contextualizado por sua ligação 

com o aumento ou manutenção da competitividade. 

Transformação tecnológica passa a ser, então, toda modificação na cadeia de valor da 

empresa, extrapolando a associação exclusiva com processo ou produto, que afeta de forma 

significativa a vantagem competitiva da empresa ou a estrutura industrial na qual ela está 

inserida. 
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De forma complementar, a transformação tecnológica é oriunda do conjunto de 

tecnologias e subtecnologias utilizadas na organização que modificam ou influenciam ou os 

custos na cadeia de valor ou produzindo alguma diferenciação, por menos significativa que 

seja para a organização. É tecnologia na cadeia de valor voltada para o aumento da 

competitividade. 

A transformação tecnológica pode afetar não só a cadeia de valor da empresa na qual é 

implementada; ela pode afetar as interdependências das cadeias de valores dos fornecedores e 

a dos compradores. 

Com relação ao processo de inovação tecnológica, fonte das transformações 

tecnológicas, alguns pontos devem ser destacados. O primeiro é o processo geral de inovação 

tecnológica. A tabela 59 ilustra as etapas gerais do processo. Com pequenas variações entre os 

autores, a tabela ilustra as principais etapas do processo. 

Tabela 59: Processo geral de inovação tecnológica 

Reconhecim Formulo da Resolução Solução Dif. pré- Difusão ! 
ento idéia comercilll comercial i 

! 
Percepção da Definição do Atividade de Engenharia Testes Produ vão 

I 

I 
viabilidade projeto de P&D 
técnica e da inovação 
demanda 

I I 
potencial ! 

Outra conclusão é que o processo de inovação é probabilístico em sua essência. Existe 

um grau de incerteza, que varia com o tipo de inovação que se quer realizar. Dependendo do 

tipo de inovação esta incerteza pode ser maior ou menor. A tabela 60 apresenta essa 

correlação. 

A primeira coluna indica o grau de incerteza inerente ou processo em questão. A 

segunda coluna indica os correspondentes tipos de inovação associados à incerteza. Cabe 

destacar que a maior ou menor propensão de uma organização a correr riscos, investindo em 

P&D é característica comportamental que pode inibir ou estimular o processo de inovação 

industrial. 
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Tabela 60: Correlação entre nível de incerteza e tipos de inovações tecnológicas 

Nível de incerteza Tipo de inovação I 
! 

I 

1. Verdadeira incerteza ). .Pesquisa básica 
). .Invenção fundamental 

i 
1. Muito alto grau de incerteza ~ .Inovação radical em produtos 

I ~ .Inovação radical em processos 

i 
3. Alto grau de incerteza ). .Inovação significativa em produtos 

~ . Inovação radical em processos 

I 
4. Moderado grau de incerteza ).> .Nova geração de produtos já existentes I 

i 
5. Pouca incerteZll ~ .Licenciamento de inovações 

I ). .Imitação de inovações 
~ .Modificações de produtos ou processos. 
~ .Adoção de processos em início de ciclo de vida ! 

6. Muito pouca incerteza ). .Novo modelo de produto existente I 
). .Diferenciação de produtos I 
).> .Melhorias técnicas I ~ .Adoção de processos na fase madura do ciclo de vida 

Com relação às estratégias tecnológicas foram identificadas, pelo menos três tipologias 

distintas. A primeira (Freeman, 1974), é baseada na teoria neoclássica; a segunda (Lacerda et 

ai, 2001), baseadr. no conGeito de cadeia de valores de Porter (1986); e finalmente a terceira 

associada ao conceito de plano de negócios (Fernandes, 1998). 

Dentre estas tipologias, a mais completa é a de Freeman(1974). De uma forma ou de 

outra as duas outras tipologias estão contidas na primeira. Por essa razão, apenas essa 

tipologia é utilizada para categorizar as estratégias encontradas nas empresas pesquisadas. Na 

tabela 61, a terceira coluna indica a estratégia tecnológica identificada em cada empresa 

estudada. 
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Tabela 61: Estratégias tecnológicas 

Estratégia Característica Empresa 

Ofensiva Busca de liderança técnica em P&D Aracruz Celulose S. A . na parte florestal 

Far-Manguinhos em P&D 

IEN em processos quimicos I 
CSN em processos siderúrgicos 

Defensiva Não busca ser a primeira mas não fica Aracruz Celulose S. A . em processos 
para trás industriais I 

I 
Far-Manguinhos na fabricação de 
medicamentos 

Imitativa Muda seus produtos imitando os lideres IEN na produção de instrwnentação 
nuclear I 

i 

CSN na fabricação de aço I 
I 

Oportunista Depende da sensibilidade da empresa em Aracruz Celulose S. A . com o produto 
perceber nichos de mercado ACF 

IEN na produção de radiofármacos 

Dependente Subordinada a firmas maiores; não 
investe em P&D 

Tradicional Desinteressada em mudanças nos 
produtos; proliferam onde não há -
competição ! 

Uma conclusão bastante interessante é a constatação, que não é mencionada na 

literatura, de que uma mesma empresa pode utilizar, de forma concomitante, estratégias 

tecnológicas distintas. No caso da Aracruz Celulose S. A , é utilizada uma estratégia ofensiva 

na parte florestal e uma estratégia defensiva ifast Jollower) na área industrial. Também 

observou-se que uma mesma empresa pode estar utilizando no mesmo estágio da cadeia de 

valor, a despeito de ser em produtos diferentes, estratégias diferentes. Este é o caso do IEN na 

parte de radiofármacos e separação isotópica e instrumentação nuclear. 

Na parte de radiornrmacos e separação isotópica o IEN atua de forma ofensiva, 

implementando metodologias que são o estado da arte mundial e inéditas no Brasil. Por outro 

lado em instrumentação nuclear opta pelo licenciamento de equipamentos que já existem no 

mundo e não representam nenhum breakthrough tecnológico. Também foi constatado que em 

termos de tecnologias de gestão o IENE também é inovador. Ele é um dos únicos institutos no 
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MCT que utiliza o Balanced Scorecard como ferramenta de gestão na área tecnológica como é 

o único que tem um fórum como o GDCI na forma em que foi instituído. 

Tabela 62: Agentes do desenvolvimento tecnológico: interesses I recursos I restrições 

Discriminação Governo Empresa Universidade Consumidor I 
I 
I 

Interesses · Crescimento e contr< · Lucro · Formação de recurso · Variedade de produ 
macroeconômico. · Reserva de merc~ humanos · Qualidade a preços 
Distribuição de renda · Estabilidade · Pesquisa razoavels 

I · Controle ambiental econômica · Publicação de resul~ · Produtos com , 
· Intercâmbio tecnologia avançad4 

Recursos · Compra e coerção · Capital e mão de · Conhecimento · Relativo poder de I · Regulador obra · Autonomia em P&D escolha I 

I 
· Poder político · Tecnologia e · Laboratórios. · Associações de I 

· Programas de motivação · Facilidade de obtenç proteção I 
financiamento · Mercado de recursos I 

I 
· Marketing I 
· Flexibilidade 

· Dificuldade de tesJ Restrições · Burocracia · Falta de · Baixo orçamento 
· Falta de entendimer planejamento · Falta de diálogo com produtos J 
dos problemas · Baixa capacito indústria · Falta de conhecim 
· Falta de diálogo técnica ( as veze · Burocracia das próprias I 

I 
· Interesses pessoais · Limitações de · Evasão de recursos necessidades I 

crédito humanos · Falta de diálogo CO"I 
· Competição demais agentes I 
· Falta de estrutura 

P&D I 
! 

Fonte: Adaptado de Teixeira et alii. 1983. 

No que diz respeito à dinâmica tecnológica, observou-se que a Aracruz Celulose S. A . 

e a CSN pertencem à setores com tecnologias estáveis. As funções gerenciais mais 

importantes são as de aperfeiçoamento de processos. Nos casos do IEN e de Far-Manguinhos 

os setores são melhor caracterizados como turbulentos. As funções críticas são as associadas 

ao desenvolvimento de produtos. No caso do IEN a parte de processos químicos tem uma 

dinâmica intermediária e seria melhor avaliada como sendo fértil com forte investimento em 

aperfeiçoamento de processos, tais como plantas piloto e projetos em escala semi-industrial. 

Com relação ao papel do Estado dois pontos importantes foram identificados na revisão 

teórica. O primeiro é que existe uma diferença muito grande de interesses entre os atores 

envolvido no processo de investimento em tecnologia. E nem sempre esses interesses são 

convergentes. Pelo contrário, é muito comum que sejam conflitantes. A tabela 62 mostra bem 

as diferenças observadas nos interesses dos diversos atores envolvidos. 
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Tabela 63: Tabela comparativa de instrumentos defomento 

Instrum. Brasil EUA Alemanha França Inglaterra. I Japão 

Incentivos Imp. de I.R. menor Dedução de Redução Redução de Redução 

Fiscais import e I.R. para P&D I. R. de I.R. p/ I.R. pI P&D de I.R. 
menor pl pç. e P&D Propor. 
compon. ao invest. 

em P&D. 

Reg. SNMNQI e ANSI e DNA AFNORe BSI e ISO CQ e JIS 

Normas e ABNT ASTM NF 

padrões 
Capital de FINEPe Bancos Banco Alem. Capo de Linhas Rec. Gov. 

Risco e BNDESI Privados de capo de risco do espec. Por a fundo 

subsídios FUNOS riscol Sub. pl governo. setor per. 
SETORIAIS Emp. privo industr. 

Transferê Gov. finan. Apoio da Incent. gov. IANVAR NRDC JRDC 

I ncia Exploração de exploro dos I 
deTecnolo resultados result. NASA 

gias I 
endógenas 
Infraestrut Centros de I Mais de 5000 Parceria entre Centros 20/50% rcc. Gov. 

urade pesquisa gov. lab. de Gov. e iniciat. técnicos gov. Indutor 

C&Tc pesquisa privada industr.30 I 
P&D 

industrial 

Licenças e INPI I Reg. de i Apoio a pesq. INPI SNRPI JAPATI 

patentes patentes e invento C 

Pcq.e SEBRAF'iIlA Assit. téc/ger. Incent. Incent. IJRDC 

medo Univ/ind Univ/ind 

Empr. I 
Inform. e IBICT ICT I GID excelente BNICT NLLST JICST 

I documento avançado I 
I I 

.. Fonte: Adaptado de Teu:eu'a et alll. 1983 . 

Como conseqüência de seu papel como fomentador do desenvolvimento tecnológico o 

Estado disponibiliza diversos instrumentos para estabelecer e fomentar políticas tecnológicas. 

/\. tabela 63 fuz uma comparação entre os mecanismos utilizados em diversos países 

desenvo lvidos. 

Finalmente, cabe ilustrar alguns dos obstáculos maIS freqüentes para a absorção e 

implementação de inovações tecnológicas pelas empresas. Nas entrevistas com os líderes das 

empresas estudadas estes obstáculos, isoladamente ou em grupo, estiveram presentes na 

avaliação das dificuldades encontradas pelas quatro empresas estudadas. 
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Obstáculos ao uso de novas tecnologias 

[1] Falta de recursos humanos adequados 

[2] Inadequação da tecnologia 

[3] Inadequação da apresentação dos resultados 

[4] Falta de avanços complementares 

[5] Falta de recursos para engenharia e desenvolvimento 

[6] Falta de estudo de viabilidade econômica 

[7] Falta de mecanismos institucionais para comerciali7.ação 

8.3.Conclusões referentes ao contexto de globalização e à gestão 

estratégica 

Conclusões 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
i 

A discussão teórica sobre globalização e tecnologia ocorre em um ambiente 

caracteri7.ado por países industrializados que encaram a ciência e a tecnologia como tendo 

importância estratégica. Eles ocupam posição de preeminência que é difícil de ser alcançada e 

são caracterizados por possuírem políticas sustentáveis de P&D. 

A tríade composta por América do Norte, Europa Ocidental e Países asiáticos do Anel 

do Pacífico [ a chamada Tríade, conforme Keniche Omahe] concentram cerce de 90% dos 

esforços de P&D, com sistemas de extração de resultados de pesquisas extremamente 

eficiente. 

Com relação ao conceito de globalização, a conclusão mais importante é a constatação 

de que a globalização não é um processo homogêneo e maniqueísta. Existem gradações e 

interdependências que aumentam bastante a complexidade do fenômeno. O modelo Grafo

Gravitacional parece adequado para explicar de forma satisfatória a din6emica da 

globalização. Nele os conceitos de imperialismo e colonização, são substituídos por 

interdependências nas quais os grandes centros decisórios, em processo de descentralização 

do fluxo de decisões/informações, conservam gravidade suficiente para satelizacão de centros 

menores. Temos uma mistura os conceitos de organizações em redes e o conceito de 

362 



Conclusões 

hierarquia, dos modelos Centro-Periferia. 

Com relação a gestão estratégica, observou-se que as quatro empresas da amostra 

trabalham de acordo com as premissas de escolas prescritivas. Ao utilizar uma matriz de 

Porter modificada, a CSN basicamente tem sua estruturação estratégica pautada pelas 

premissas da escola de posicionamento. Tanto a Aracruz Celulose S. A . quanto o IEN estão 

atuando de forma congruente com a escola de planejamento estratégico. A utilização do 

Balanced Scorecard, ferramenta que tem como premissa básica a idéia de que estratégia pode 

ser medida, deixa poucas dúvidas da visão utilizada pelas duas organizações. Por fim Far

Manguinhos ao estruturar-se como portfólio de projetos, basicamente se estrutura de forma 

congruente coma escola de posicionamento em sua segunda onda. Uma ferramenta 

complementar seria a Matriz BCG para avaliação de seu portfólio de projetos. 

De forma consistente, foi observado em todas as entrevistas que as empresas possuem 

alto grau de racionalidade em seus processos internos e possuem visões do mundo externo 

pautadas pela crença no controle, em maior ou menor grau. Logo existe congruência entre as 

ferramentas de gestão estratégica utilizadas. As quatro empresas apresentam congruência 

entre percepção dos ambientes nos quais estão imersas, grau de racionalidade de processos 

i atemos e ferramentas de gestão estratégica utilizadas. 

Finalmente, um ponto que merece destaque é a observação, advinda dos dados colhidos 

na CSN a respeito do modelo Delta, corroborando estudos como os de Silva (1997), com 

respeito ao modelo das cinco forças competitivas de Porter (1980). Com as mudanças no 

contexto empresarial, decorrentes do processo de globalização e da intensificação das 

estratégias co laborativas, o modelo se mostra insuficiente para explicar o fenômeno das 

competitividade no contexto teórico da estrutura industrial. 

Ao tentar buscar sanar esta lacuna, Silva( 1997) elenca um vetor de variáveis que 

compõem as chamadas estratégias colaborativas, argumentando que deveriam ser objeto de 

maior atenção. 

Nesta linha é apresentada a tipologia de Yoshino e Rangan (1996), que não só atende a 

esta lacuna como abre todo um conjunto de novas possibilidades de estudos sobre as 

estratégias co laborativas, em seus impactos sobre a competitividade. 
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Uma possível sugestão para adequar o modelo de cinco forças, tal como foi feita pelo 

modelo delta na CSN é considerar o cálculo de um índice de cooperatividade entre as 

empresas. Este índice poderia ser calculado por meio da identificação das cadeias de valores 

das empresas envolvidas suas interações entre si. Uma escala de Likert poderia avaliar a 

intensidade da cooperação entre os diversos elos das respectivas cadeias de valores das 

empresas. 

Um exemplo de aplicação é o IEN. Ao assinar um contrato de licenciamento com uma 

empresa que também produz equipamentos de medicina nuclear estaria criando um elo entre 

os setores de desenvolvimento do IEN e da fabricação do parceiro. Na escala isso teria valor 

+5. Se no pós-venda for feito um acordo de assistência técnica conjunta, apenas para uma 

determinada região, por exemplo Rio de Janeiro mas não São Paulo, a escala indicaria +3 e 

assim sucessivamente para todos os elos das cadeia. 

A força de rivalidade do modelo de Porter que no trabalho de Silva (1997) foi 

quantificada seria então, na verdade, a resultante da interação entre forças associadas às 

estratégias competitivas e forças associadas às estratégias colaborativas. 

No caso de um segmen:o com 7J empresas, os índices pnderiam ser calculados através 

das interações de todas as empresas entre si, incluindo as que não colaboram com ninguém. 

Isso tenderia a diminuir o índice, mas daria uma idéia da real capacidade cooperativa de uma 

determinada estrutura industrial. 

8.4.Conclusões referentes às diferentes fontes de tecnologia 

A pesquisa indicou que as fontes de inovações tecnológicas estão intimamente ligadas a 

dois processos muito importantes. O primeiro é o processo de prospecção tecnológica. O 

segundo é o processo de implementação estratégica existente nas empresas. 

A figura 28 exemplifica os elementos básicos na descrição das possíveis fontes de 

tecnologia para as empresas, de acordo com a pesquisa. 
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A tabela 65 apresenta as principais formas de obtenção de tecnologia relacionadas com 

as empresas estudas na pesquisa. 
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Tabela65: Formas de obtenção de tecnologia observadas nas empresas analisadas 

Formas de obtenção de tecnologia 

I 
Ação Empresa Descrição I 

1 Compra de bens de capital Aracruz Fábrica C 

2 Compra de componentes IEN Instrumentação 

3 Criação de Centros de P&D internos Aracruz Ter centros de pesquisa in-

Far-Manguinhos house I 
I 

IEN I 
I 

4 Parcerias com universidades e Institutos Aracruz UFViçosa 

I IEN UFRJ 
I 

Far-Manguinhos UFRJ i 
I 

5 Aquisição de empresas CSN Tecon 

6 Joint ventures CSN Diversas 

7 Redes de empresas Aracruz Pool de pesquisa 

IEN CNEN 

8 Alianças estratégicas Aracruz Consórcio genomal acordos 

de fornecimento de longo I 
i 

prazo I 

IcSN 

I 
I 

Investimento de capital I 
! 
I 

minoritário I 

i 
9 Inteligência tecnológica IEN GDCI I I Aracruz Sales conference I 

I 
I 
I 

tO Contratação de especialistas CSN Consultor projeto Delta I 
i 

11 Fornlação de recursos humanos IEN Curso de pós-graduação ! 
! 

12 Engenharia reversa IIEN Instrumentação nuclear 
i 

Far-Manguinhos Quebra de patentes 

13 Aquisição de tecnologia IEN Sistema Kipros 1--'1000 

CSN Tecnologia de processfI 

14 Prospecção tecnológica IEN GDCI 
--i 

I 
I 
I 
I 

Aracruz Comitê florestal 
I 
I 
! , 

Far-Manguinhos Bancos de patentes ! , 
15 Subcontratação ou terceirização I Aracruz Fábrica de químicos I I I 

16 Abandono de segmento \IEN Processos metalúrgicos I 
i 
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Os exemplos descritos na tabela acima corroboram a proposta identificada na revisão 

bibliográfica a respeito das ações que normalmente são desenvolvidas no processo de busca, 

consciente ou não de inovações tecnológicas. 

Foi observada a formação de alianças estratégicas, nos moldes descritos por Yoshino a 

Rangan, na CSN, com suaS participações de capital minoritário e as joint ventures com 50% 

de participação. No caso da Aracruz Celulose S. A . foram observadas estas alianças nos 

acordos de fornecimento de longo prazo e no consórcio para o projeto genoma do eucalipto. 

Far-Manguinhos e o IEN, até por sua natureza jurídica possuem alianças estratégicas na área 

de desenvolvimento de pesquisas de forma conjunta 

Um elemento fundamental na identificação de fontes de tecnologia é a prospeção 

tecnológica. A prospecção envolve previsão tecnológica qualitativa e quantitativa, a 

montagem de arquiteturas estratégicas pautadas por mercados e oportunidades a serem 

exploradas, technologicallandscaping e roadmapping tecnológico. 

Todas essas ferramentas conduzem à identificação das capacidades tecnológicas 

existentes, das necessidades tecnológicas, dos riscos de sucesso ou fracasso envolvidos, das 

fontes e dos prazos associados à aquidção ou desenvolvimento das tec:lOlogias necessárias. /\. 

tabela 66 sintetiza as principais formas de fazer prospecção tecnológica identificadas na 

revisão teórica e nas entrevistas e conversas com os líderes das empresas estudadas. 

Ao analisar os mecanismos utilizados pelas empresas do estudo, pode-se constatar que o 

IEN utiliza dois elementos: um qualitativa e outro quantitativo. O qualitativo é a análise de 

cenários elaborada em com junto com a CNEN e internalizado pela alta direção do instituto. 

A partir de 2002 será incorporada à analise quantitativa a participação do GDCI. 

Como ferramenta quantitativa está sendo discutida a utilização do método Delphi. Ele 

seria implementado pelo software Pítia desenvolvido na Escola Superior de Guerra e é capaz 

de incorporar na análise as dimensões macroeconômica, geopolítica e tecnológica. 
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Tabela 66: Ferramentas utilizadas na previsão e prospecção tecnológica 

i 
Ferramentas de previsão e prospecção tecnológica I 

I 
I 

Elementos Métodos I 

I 
I 

Qualitativo · Pensamento intuitivo I Fornece descrições narrativas dos eventos previstos, ou seja, cenários sem · Brai1/storming 
dimensões · Analogias I · Análises 

· Roadmapping I · Cenários 
Quantitativo · Arvore de relevância I Aplicado a uma dada previsão qualitativa fornecendo o seu nível de I 

desempenho i 
I 

Temporal · Séries temporais I 
· Curva S i 
· Curvas envolventes I 
· Curvas de substituição I 
· Analogias quantificadas 

I 
i 

· Modelagem dinâmica 
i 

Probabilistico · De/phi 

I Pítia 
I 

No caso da Aracruz Celulose, o único mecanismo identificado foi a sales conference 

que está incluída nos instrumentos de montagem de cenários e roadmapping. Não foram 

declinados os instrumentos quantitativos utilizados. Entretanto informalmente foi indicado 

que eles existem. 

A CSN apenas indicou fazer a análise qualitativa de cenários. Não comentou se são 

utilizados outros instrumentos. Entretanto a CSN faz o acompanhamento criterioso das 

tendências mundiais em processos siderúrgicos. 

Finalmente Far-Manguinhos não indicou nenhum mecanismo além da triagem das 

patentes e congressos coma participação de pesquisadores como fontes de previsão e 

prospecção das tendências tecnológicas na área de rnrmacos e medicamentos. Isso esta de 

acordo coma idéia de que a gestão dessas informações é mais tácita do que institucional. 
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8.S.Conclusões referentes à inserção da variável tecnológica na 

estratégia 

Conclusões 

As conclusões do estudo indicam que para cada etapa do processo estratégico - análise 

estratégica, decisões estratégicas e implementação estratégica - existe um correspondente para 

a inserção da variável tecnológica. A correlação insere de forma natural a tecnologia na 

administração estratégica das empresas em cada um dos respectivos níveis do processo 

estratégico. A primeira grande etapa da gestão estratégica é a determinação das premissas 

macroeconômicas estratégicas. Ou pelo Governo Federal via CNEN ou FIOCRUZ, no caso 

do IEN e Far-Manguinhos, respectivamente; ou via Board de Acionistas nos casos da Aracruz 

celulose e CSN. 

Nesta etapa também são discutidas a contextualização de políticas industriais e 

tecnológicas no Brasil, avaliando o cenário das leis de incentivo, fundos setoriais e outros 

mecanismos disponíveis para agregar valor à análise. 

Outro aspecto importante da análise estratégica é a análise da contextualização da 

empresa no cenário tecnológico no qual está inserida. Esta análise permite criara os 

prognósticos e atuar baseado na inteligência tecnológica para investigar as tendências, as 

forças competitivas e as forças cooperativas que afetam a empresa. 

O último passo nessa fase de análise são discutidas os impactos das projeções de 

mercado, a capacidade operacional, a evolução do mercado, faturamento e market-share no 

front interno. 

No front externo, por sua vez, são considerados os impactos nos clientes, as projeções 

de vendas, os concorrentes, os possíveis entrantes e substitutos dos produtos ou serviços 

tecnológicos disponibilizados. 

Na etapa de decisões estratégicas São discutidos os planos de ação, os orçamentos e 

plano de investimentos em investimentos em P&D, projeção do domínio de tecnologias ou 

produtos. São definidos fatores críticos de sucesso e diretrizes e objetivos estratégicos em 

tecnologia de produtos e dos processos associados. 

Finalmente, na etapa de implementação estratégica são desmembrados os processos, 
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grupos de trabalho, cronograma de investimentos por processo, benchmarks de desempenho 

estratégico ou de domínio tecnológico, indicadores estratégicos de desempenho e finalmente 

os mecanismos de realimentação do processo e de controle para o aprendizado. 

Cabe, para finalizar, repetir nas tabelas 67 à 70 as correlações entre processo estratégico 

e inserção de variáveis tecnológicas na gestão das empresa analisadas neste estudo. As tabelas 

reproduzem as correspondentes correlações para inserção da variável tecnológica observadas 

nas empresas analisadas. 

Tabela 67: Inserção da variável tecnológica na Gestão Estratégica da Arac71lZ Celulose 

Inserção da Variável Tecnológica da Aracruz Celulose I 
i 

I Processo de Administração t Modo de inserção da variável tecnológica 

I Estratégica 

A Análise Estratégica <=> Análise estratégica tecnológica 

Matriz SWOT Prospecção tecnológica; projeto genoma do 

eucalipto, análise de grandes tendências do 

mercado de celulose 
I 

B Decisões Estratégicas <=> Definição e escolha das estratégias genéricas 

ou tecnológicas 
Customização do produto 

Liderança em tecnologia de matéria prima; ser I 
fast follower em engenharia de processo 

I 
I 

C Implementação Estratégica <=> Implementação das estratégias tecnológicas 

Aquisição de bens de capital com tecnologia 

Balanccd Scorecard embarcada para fabricação; Sales c01!fereflces, I 
I 

comitês florestais, auditagem tecnológica, I 
acordos com universidades e instituições de I 
pesquisa, I 
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Tabela 68: Inserção da variável tecnológica na Gestão Estratégica da CSN 

Inserção da Variável Tecnológica da CSN 

Processo de Administração 

Estratégica 

Análise Estratégica 

Segue a linha de posicionamento 

competitivo modificado 

Decisões Estratégicas 

Estratégia genérica de custo; 

Extensão da cadeia de valor para 

agregar valor aos clientes 

Implementação Estratégica 

Modelo Delta (Matriz de Porter 

modificada) 

! 
Modo de inserçio da variável tecnolóllka I 

<=> Análise estratégica tecnológica 

Acompanhamento dos incrementos 

tecnológicos nos processos siderúrgicos I 

I 
. Definição e escolha das estratégias genéricas I 
ou tecnológicas I 

I 
I 

! 
Liderança em engenharia de processo; ! 

ampliação da cadeia de valor I 
i 

Implementação das estratégias tecnológicas I 
Aquisição de equipamentos com o estado da 

arte (bens de capital); joint ventures; 

contratação de recursos humanos para 
I 

aquisição de tecnologia em processos I 
siderúrgicos 

i 
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Tabela 69: Inserção da variável tecnológica na Gestão Estratégica da Far-Manguinhos 

A 

8 

c 

Inserção da Variável Tecnológica da Far-Manguinhos 

I 
Processo de Administração 

Estratégica 

Análise Estratégica 

Decisões oriundas da política do 

governo federal na área de saúde; 

eventualmente o PPA: Plano 

Plurianual do governo federal 

Decisões Estratégicas 

Estratégia genérica de diferenciação 

Implementação Estratégica 

Criação de portfólio de projetos; 

criação de linhas de fabricação 

I 
Modo de inserção da variável tecnológica 

Análise estratégica tecnológica 

Pesquisa nos bancos de patentes e identificação I 
de farmacêuticos passíveis de licenciamento I 

, 
I compulsório 

I 
Definição e escolha das estratégias genéricas I 
ou tecnológicas 

Liderança em P&D; tomar-se licenciadora de 

tecnologia para os setores público e privado 

I 

Implementação das estratégias tecnológicas 1 

Compra de bens de capital para fabriCação;" 

implementação de centro de: P&D interno; 

parcerias com universidades e institutOs de II 

pesquisa; formação de recursos humanos;. 
! 

prospecção tecnológica 
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Tabela 70: Inserção da variável tecnológica na Gestão 

Estratégica do Instituto de Engenharia Nuclear 

Inserção da Variável Tecnológica do IEN 

Processo de Administração 

Estratégica 

Análise Estratégica 

Oriunda do Projeto Repensar a 

CNEN, muito semelhante ao SWOT; 

definição de diretrizes, metas, visão 

e missão; PPA do governo federal 

Decisões Estratégicas i 

I Estratégia genérica de diferenciação 

Implementação Estratégica 

Relatório de Gestão; implementação 

de Balanccd Scorecard I 
I 

Modo de inserção da variável tecnológica 

Análise estratégica tecnológica 

Discussão de diretrizes no GDCI (technological! 

landscaping); cenários da CNEN e do MCT; I 
prospecção tecnológica; tendências e cenários I 
da energia nuclear no mundo. I 
Definição e escolha das estratégias genéricas I 

I 
ou tecnológicas i 

I 
Liderança em P&D; tomar-se licenciador de I 
tecnologia para a indústria; difusor de ' 

tecnologia para a área de medicina nuclear; 

aperfeiçoamento da cadeia de valor em I 
radiofármacos; diversificação I 

i 
Implementação das estratégias tecnológicas I 
Implementação de P&D interno; parcerias com I 

universidades e institutos de pesquisa; I 
fonnação de recursos humanos; inserção em I 
programas de fomento. I 
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8.6.Sugestões para estudos futuros 

Embora o modelo de Porter (1980) seja um dos modelos de estratégias genéricas mais 

utilizados no mundo em estudos empíricos, seria de grande valia explorar com mais detalhes a 

adequação dele aos ambientes nos quais o grau de cooperação entre as empresas de um 

segmento industrial seja comparável ao grau de rivalidade existente neste mesmo segmento. 

A. mensuração e análise do índice de cooperatividade proposto nesse estudo seria de 

grande valia. Cooperativas e clusters para exportação são bons ambientes nos quais esses 

estudos poderiam ocorrer. 

Outra contribuição importante às pesquisa na área seria a análise mais detalhada no 

ambiente empresarial brasileiro da tipologia de alianças entre empresas apresentada por 

Y oshino e Rangan (1996). 

Futuros estudos também poderiam ser conduzidos na implementação do modelo 

proposto por Ansoff & McDonell (1993) para mensuração dos fàtores de estratégias 

tecnológicas e quociente tecnológico nas empresas ou setores empresariais. 

Finalmente uma contribuição importante poderia ser dada pela análise de ferramentas de 

govemança e controle corporativo no Brasil. Este estudo seria de grande valia se incorporasse 

em sua análise a variável do poder no ambiente organizacional. 
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Anexo I 

Carta de Apresentação 

Rio de Janeiro, 

À Empresa 

Assunto: Pesquisa de doutorado em Gestão Estratégica e Tecnologia 

Ale.: 

Pre7.ado Sr., 

de 2002 

A FUNDAÇÃO GETÚLIO V ARGAS por meio da Escola Brasileira de Administração 

Pública e Empresarial, desenvolve pesquisa para elaborar tese de doutorado em estratégia e 

tecnologia nas empresas brasileiras. Após criteriosa análise, sua organização foi indicada para 

compor a amostra da pesquisa em questão. 

Dessa forma, solicitamos a gentileza do agendamento de uma entrevista para coleta de 

infonnações. Ela será de vital importância para o sucesso dos trabalhos em andamento. 

É oportuno salientar que as informações prestadas serão consideradas absolutamente sigilosas, 

não sendo necessária a identificação do entrevistado. Res!:altamos que os resultados da pesquisa, 

cujo título é: Transformação Tecnológica: o papel das competências tecnológicas essenciais, serão 

oferecidos a sua organização, se assim o desejar, pela Fundação Getúlio Vargas. 

Na certeza de contar com sua anuência, o professor Edison de Oliveira Martins Filho, 

responsável pela pesquisa, entrará em contato e estará à disposição para esclarecimentos adicionais 

no endereço, e-mail e telefone anexos a esta carta. 

Atenciosamente, 

Dra. Débora Moraes Zouain 

Orientadora 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
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Anexo 11 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1 IDENTIFICAÇÃO DOS(AS) ENTREVISTADOS(AS): 

1.1 Nome do Entrevistado: 

1.2 Cargo atualmente ocupado na organização: 

1.3 Formação profissional básica: 

1.4 A quanto tempo ocupa esta posição na organização? 

1.5 Gostaria de acrescentar alguma informação ao perfil institucional que sua 

organização disponibiliza? 

2 CARACTERíSTICAS DO MERCADO NO QUAL A ORGANIZAÇÃO COMPETE: 

2.1 O Sr.(a) poderia definir o Portfólio dos principais de produtos de sua 

organização? 

2.2 Como o Sr.(a) define (alto, médio ou baixo) o grau de competição no mercado no 

qual sus organhllção atua? 

2.3 Em sua avaliação, quais são os principais concorrentes de sua organização? 

2.4 Sua organização compete em mercados globais? 

2.5 Em sua opinião, que tipo de investimento é mais crítico para a manutenção da 

competitividade de sua organização: em Engenharia de produtos ou em 

Engenharia de processos? 

2.6 O Sr.(a) pode descrever o atual market-share de sua organização e a 

segmentação de mercado para seus produtos? 

2.7 Que percentual de seus clientes está no mercado externo? 

2.8 Que percentual de seus fornecedores está no mercado externo? 

2.9 Existe em sua organização algum programa de supply chain management? 

2.10 Em sua opinião, sua organização pode ser considerada uma global player? 

Porque? 

2.11 O Sr.(a) afirmaria que sua organização pensa globalmente e age localmente? 

2.12 O Sr.(a) poderia deserever a principal vantagem competitiva de sua 

organização? Ela é sustentável, a longo prazo? 

2.13 Como o Sr(a) qualifica o ambiente no qual sua organização esta inserida: 

controlável e previsível ou incontrolável e imprevisível? 
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3 GESTÃO ESTRATÉGICA DA ORGANIZAÇÃO: 

3.1 O Sr.(a) pode descrever, de fonna sucinta, como é o processo de gestão 

estratégica em sua organização? 

3.2 O Sr.(a) poderia dizer se na gestão estratégica de sua organização é utilizada 

alguma ferramenta específica de gestão? ( Ex.: matriz de Porte r, 8CG, 8alanced 

Scorecard)? 

3.3 Como o Sr.(a) classifica os processos internos de sua organização: com alto, 

médio ou baixo grau de racionalidade? 

3.4 Como o Sr.(a) descreve a atuação dos controladores da organização na sua 

gestão estratégica? 

3.5 O Sr.(a) pode indicar que ferramentas gerenciais de gestão de qualidade são 

utilizadas em sua organização? 

3.6 A sua organização faz parte de algum programa multi-institucional de 

qualidade ou gestão estratégica? 

3.7 A sua organização produz regulannente algum documento fonnal descrevendo 

a forma de sua gestão? 

3.8 Como a sua organização lida com a questão da governança corporativa? 

4 - TECNOLOGIA NA ORGANIZAÇÃO 

4.1 Que fontes de tecnologia sua organização utiliza? 

4.2 O Sr. (a) poderia explicar como se processam a escolha e a obtenção das 

tecnologias de processo, produto e gestão utilizadas em sua organização? 

4.3 A sua organização participa de algum programa ou utiliza instrumentos oficiais 

de fomento ou financiamento de desenvolvimento tecnológico? 

4.4 Para a sua organização, tendo diferentes opções de aquisição de, existe alguma 

preferência pela origem da tecnologia (nacional ou estrangeira)? 

4.5 O Sr.(a) pode identificar os principais obstáculos à incorporação e utilização de 

novas tecnologias nos processos de sua organização? 

4.6 O Sr.(a) pode descrever o processo de desenvolvimento de novos produtos em 

sua organização? 

4.7 Como são definidos e implantados novos processos necessários a organização? 

4.8 Como o Sr.(a) define o grau de estabilidade tecnológica dos produtos e dos 

processos em sua organização? 
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4.9 Que grau de risco nas inovações de produtos e processos sua organização corre? 

4.10 Existe algum processo de previsão das necessidades tecnológicas da sua 

organização? 

4.11 A sua organização faz previsão das tendências de avanço tecnológico em seu 

mercado? Em caso afirmativo, que ferramenta de previsão tecnológica é 

utilizada? 

4.12 O Sr.(a) pode descrever os objetivos competitivos das inovações tecnológicas em 

sua organização? 

4.13 O Sr.(a) pode informar o volume dos investimentos em P&D em sua 

organização? 

4.14 Existe uma estratégia tecnológica explícita na organização? 

4.15 Se existir, como descreveria a inserção dessa estratégia tecnológica na estratégia 

competitiva da sua organização? 

5 - APRENDIZADO E COMPETtNCIAS 

5.1 Existe em sua organização alguma aferição formal das competências, existentes? 

5.2 O Sr.(a) concorda coma afirmação de que sua o~anização poderia ser definida 

como um Portfólio de competências? 

5.3 Em caso positivo, quais seriam estas competências? 

5.4 Dado o Portfólio de competências específico de sua organização, que novas 

oportunidades ela está singularmente posicionada a explorar? 

5.5 Existe algum processo, formal ou informal, de identificação do aprendizado 

necessário à sua organização, no curto, médio e longo prazos? 

5.6 Uma vez identificadas lacunas, como é feita por sua organização a aquisição das 

competências necessárias? 

5.7 Existe atualmente, em sua organização, algum processo de projeção de aquisição 

de competências tecnológicas (gestão, produto ou processo) necessárias no médio 

ou longo prazo? 

5.8 Sua organização faz prospecção tecnológica? 

5.9 Em caso afirmativo, que ferramentas são utilizadas? 
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6 - ALIANÇAS ESTRATÉGICAS, COOPERAÇÃO E P&D 

6.1 Sua organização desenvolve P&D em conjunto com outras organizações? 

6.2 Sua organização utiliza acordos de licenciamento de tecnologia ou produto? 

6.3 Existe acordo de licenciamento qualificado para uso em mercados específicos? 

6.4 Existem acordos para troca de tecnologia com outras empresas? O Sr.(a) 

poderia exemplificar? 

6.5 Sua organização faz parte de Consórcios com propósitos específicos? 

6.6 Sua organização participa de Pools para desenvolvimento de tecnologia ou 

produto? O Sr.(a) poderia exemplificar? 

6.7 Sua organização desenvolve produtos em conjunto com fornecedores ou 

clientes? O Sr.(a) poderia exemplificar? 

6.8 Sua organização possui acordos de fornecimento de longo prazo? 

6.9 Sua organização possui contratos de fabricação, marketing ou distribuição 

conjunta? O poderia exemplificar? 

6.10 Sua organização participa de investimentos de controle de capital desigual 

(minoritário ou majoritário) juntamente com outras organizações para 

transferência de tecnologia? 

6.11 Sua organizaçãll participa de joint ventures? Poderia exemplificar? 

6.12 Sua organização, para obtenção de tecnologia, adquiriu o controle alguma outra 

organização? Poderia exemplificar? 

6.13 Sua organização possui algum acordo de desenvolvimento de tecnologia com 

universidades? 

6.14 Sua organização possui algum acordo de desenvolvimento de tecnologia com 

institutos de pesquisa externos (públicos ou privados)? 

6.15 Qual seria a principal aliança que sua organização tem com outra e qual o 

objetivo principal dessa aliança? 
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