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Entrevista Nr. 1 1 

 2 

Questionário de Coleta de Dados 3 

 4 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 5 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 6 

 7 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Desenvolvimento Mineral 8 

UNIDADE DE ANÀLISE: Centro Corporativo e de Operações, São Paulo SP 9 

NOME DO ENTREVISTADO: Antenor Silva 10 

CARGO: Presidente 11 

TEMPO DE EMPRESA: 5 anos 12 

TELEFONE DE CONTATO: +55 (11) 2163-8347 13 

E-MAIL: asilva@yamana.com 14 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo 15 

DATA: 04/12/2008 16 

 17 

 18 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 19 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 20 

como referência): Considerando apenas os que são relevantes, em torno de 2 mil. 21 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: Eu não atuo diretamente 22 

no relacionamento com os fornecedores, exceto quando o VP Administrativo pede 23 

meu apoio. 24 

 25 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 26 

 27 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 28 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 29 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Tem! Por exemplo, a cooperativa de 30 

transporte de Alto Horizonte (GO) é praticamente 100% dedicada à Yamana. Na 31 

Bahia, temos as empresas de transporte também dependendo praticamente só da 32 

Yamana. Também na Bahia, a Yamana compra mais do que 30% do cianeto 33 

produzido pela Procgel, talvez uns 50%... Muitos fornecedores de refeição são 34 

dependentes da Yamana. São pequenos. De grande, só vejo a Procgel... Mas, a 35 

Randon, por exemplo, é uma empresa grande e chegamos a comprar 120 ou 130 36 

caminhões fabricados por eles. Em Serra da Borda, estamos em uma posição curiosa 37 

com a Fagundes: com a terceirização da movimentação de minério e estéril na mina, 38 

passamos a ser um cliente que responde por uns 20% da receita deles. 39 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não. A 40 

gente paga o que é devido, como os custos de mobilização, mas não tem 41 

financiamento para fornecedores.  42 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 43 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 44 

meio-ambiente)? Descreva como. Bem, vamos pegar os representativos: estamos 45 

cobrando da Procgel que se ajuste ao Código Internacional de Cianeto. Na área de 46 

Sondagem, os fornecedores se adéquam à nossa maneira de fazer o serviço, como 47 

sondar, como perfurar. Mas, não é muito diferente do normal, do que fazem para 48 

outros clientes deles. Ou quando compramos softwares, pode haver uma adequação 49 

de ambas as partes, tanto nossa para nos adaptarmos ao aplicativo, quanto deles, 50 
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para solucionar nossas necessidades. Em equipamentos, não ocorre isto, porque 51 

compramos modelos standard. Nossa compra não é muito sofisticada, em termos de 52 

exigência tecnológica. Os sistemas que usamos, automação, etc., são tradicionais. Em 53 

serviços, os padrões de Saúde, Segurança e Meio-Ambiente (SSMA) são anexos ao 54 

contrato, já vem desde a proposta, como requisito a ser respeitado.  55 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 56 

da Empresa? Exemplifique. Sim. Por exemplo, o fornecedor de explosivo.  57 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 58 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 59 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 60 

Há casos em que temos fornecedor único na localidade, como o cianeto, na Bahia. 61 

Nesses casos, há um compartilhamento de tudo, planos, processos. Nas cooperativas 62 

locais, temos condição de abrir uma negociação. Já, no caso da Vale, que é um 63 

transportador nosso, a margem para discussão é pequena. Acho que ainda não 64 

usamos essa capacidade do fornecedor. Poderíamos fazer isso mais... 65 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 66 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 67 

Muito pouco. Temos algumas coisas, como materiais consignados, por exemplo, 68 

materiais de perfuração da Sandvik e pacas de reposição da Randon. Os sistemas 69 

deles monitoram nosso estoque, mas não sei se estão interligados... 70 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 71 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Não. Eu acho que o projeto mais 72 

ousado que tivemos foi com a Petrobras. Eles forneceram conhecimento para que 73 

fizéssemos o controle do combustível de abastecimento, desde o recebimento, a 74 
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estocagem e a distribuição interna nos equipamentos. Acho que temos aí um campo 75 

muito grande a explorar... 76 

 77 

DIMENSÃO RELACIONAL 78 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 79 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 80 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Não, não são totalmente confiáveis!... A 81 

Yamana ainda não teve tempo de estabilizar um parque de fornecedores que a gente 82 

tenha a certeza de que eles não estejam usando a confiança depositada em benefício 83 

próprio. Por outro lado, a Yamana tem que se abrir mais, se internacionalizar. 84 

Quase só compramos no Brasil. Talvez tenhamos perdido a oportunidade de 85 

importar, quando o Real estava mais forte. Importar aumenta a concorrência e 86 

estimula a evolução no sentido de maior compromisso. Mas, talvez, com a logística 87 

mais complicada, a importação nos trouxesse problemas de prazo de entrega. 88 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 89 

violação de sigilo, se houver. Tem, tem vazamento!, porque o fornecedor também tem 90 

que procurar distintas fontes de informação e o processo de Suprimentos não é 91 

sempre restrito. 92 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 93 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. A gente fala 94 

muito em parceria, mas não pratica. No fundo, o que a gente quer é tirar o máximo 95 

resultado. A idéia é boa, mas não é tão facilmente praticável. Quando o fornecedor 96 

descobre uma oportunidade de ganho, ele que para ele. A gente não tem o “ganha-97 

ganha”... 98 
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11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 99 

divergências? Cite um exemplo. Existe, sim. Eu não vi nenhum caso em que o 100 

fornecedor dissesse que ia aplicar só o contrato ou, de nossa parte, uma 101 

inflexibilidade. Nesses casos, temos sido parceiros.  102 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 103 

divergências? Cite um exemplo. Os nossos contratos são mais uma diretriz geral de 104 

relacionamento, um instrumento de gestão, e não um instrumento jurídico. Por 105 

exemplo, em toda a supply chain, não temos nenhum processo legal, praticamente. 106 

Só tivemos um caso, em que o fornecedor de uma estação de tratamento de água não 107 

entregou o prometido e acabamos fazendo um acordo judicial. 108 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 109 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 110 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Há fornecedores e “fornecedores”! 111 

Eu prefiro que a relação seja a mais formal possível, por uma questão de ética 112 

profissional. Acho que não temos desenvolvido isso... 113 

 114 

DIMENSÃO COGNITIVA 115 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 116 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 117 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Eu acho que isso 118 

é uma coisa natural no desenvolvimento. A gente faz isso, com certeza, nas áreas de 119 

explosivos, perfuração, transporte de mina. Um exemplo: desenvolvemos um 120 

trabalho de melhoria da performance dos equipamentos de perfuração em 121 

Jacobina, com a Atlas Copco. O trabalho foi uma parceria para desenvolvermos o 122 

processo. Mas, não como ficou o resultado... 123 
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15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 124 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 125 

Não acredito que temos isto de maneira estruturada... 126 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 127 

caso, se houver. Tem! Todos os casos em que contratamos operação de mina, a gente 128 

abre os planos, pois o contrato é de dois a três anos. Mas, discutimos as questões que 129 

são o negócio dele, não o negócio da Yamana.  130 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 131 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Não, não compartilhamos. A 132 

Operação, em geral, não quer compartilhar nada! Por exemplo, os escritórios das 133 

contratadas são separados. O cara não examina a oportunidade de ganho, mas o 134 

problema que pode ter: “ Eu quero esse cara fora!...”. Não usamos a tecnologia dos 135 

fornecedores!  136 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 137 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Não vejo a gente fazendo isto, no 138 

momento. 139 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 140 

caso exemplar. No aspecto tecnológico, não. Não vejo dependência. Há a deficiência 141 

de fonte de suprimento, mas isto não é tecnologia, é logística. Nossa tecnologia é 142 

bruta, não é refinada. Mas, há dependência em telefonia e em TI, coisas de que 143 

dependemos. 144 

 145 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 146 

 147 
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OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  148 

CONHECIMENTO  149 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 150 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 151 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 152 

os principais. A gente faz muito pouco. Outra vez, a gente não aproveita a tecnologia 153 

do fornecedor. 154 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 155 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 156 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não sei te dizer... 157 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 158 

fornecedores? Como? Não, não se adéquam! O máximo que fazemos é tentar 159 

implantar a nossa norma e procedimento no fornecedor. 160 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 161 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Não. 162 

 163 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 164 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 165 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 166 

relevantes. O que a gente recebe são produtos inovadores dos fornecedores, mas 167 

processos não. Podemos citar que temos uma incapacidade em manutenção. Por 168 

isto, estamos terceirizando. O fornecedor faz melhor do que a gente, não sei por quê. 169 

Talvez porque não tivemos tempo de aprender ou não gerenciamos direito a 170 

manutenção. 171 
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25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 172 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 173 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. É! Toda vez que a gente está delegando 174 

pro fornecedor um processo que deveria ser “core”, a gente está aprendendo. Bem, 175 

na realidade, eu acho até que a gente está transferindo o processo e não estamos 176 

vendo porque eles fazem melhor...  177 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 178 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 179 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes:  180 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 181 

conhecimento externo. A qualificação é, mas o turn-over está atrapalhando... Isto 182 

é uma característica da mineração nos dias atuais: o turn-over de gerentes é 183 

muito alto! 184 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 185 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não estamos preocupados 186 

com isto. 187 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 188 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não tem. 189 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 190 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Não tem. 191 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 192 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Formal, não. 193 

O Marcelo Conde (Gerente Corporativo de Suprimentos) às vezes faz isto, mas 194 

não é estruturado. Só ações individuais... 195 

 196 

197 
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Entrevista Nr. 2 198 

 199 

Questionário de Coleta de Dados 200 

 201 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 202 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 203 

 204 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Desenvolvimento Mineral 205 

UNIDADE DE ANÀLISE: Centro Corporativo e de Operações, localizado em São Paulo 206 

SP 207 

NOME DO ENTREVISTADO: Ludovico Sebastião Costa 208 

CARGO: Vice-Presidente Senior de Operações e Chief Operation Officer 209 

TEMPO DE EMPRESA: 2 anos 210 

TELEFONE DE CONTATO: +55 (11) 2163-8342 211 

E-MAIL: lcosta@yamana.com 212 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo 213 

DATA: 07/10/2008 214 

 215 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 216 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 217 

como referência): Não estou perfeitamente a par. Melhor consultar em Suprimentos... 218 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: Quando falamos da 219 

operação da empresa toda, na prática, influencio todas as decisões de fornecimento, 220 

ainda que minha interação seja indireta, por meio dos subordinados. 221 

 222 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 223 

 224 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 225 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 226 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Há casos. Por exemplo, as empresas 227 

de movimentação de estéril, como a Terrafácil, na Serra da Borda, e a Santo 228 

Antônio, na Maracá. Também, nós incentivamos e priorizamos empresas das 229 

comunidades locais, geralmente de porte pequeno, que podem acabar caindo em 230 

algum grau de dependência. 231 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não, já 232 

houve incentivo a cooperativas, como auxílio na obtenção de financiamentos, mas 233 

não financiamento direto. 234 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 235 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 236 

meio-ambiente)? Descreva como. Sim, eles têm obrigatoriamente que se ajustar aos 237 

padrões da empresa, especialmente os de saúde, segurança e meio-ambiente 238 

(SSMA). 239 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 240 

da Empresa? Exemplifique. Sim, mas apenas após obter um contrato, não antes de 241 

vincular-se. Não temos porte suficiente, em cada localidade, para motivar 242 

investimentos específicos. 243 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 244 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 245 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 246 
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Sim, principalmente nos contratos grandes de operação da lavra. Nos contratos 247 

menores, é “Cumpra-se!”... 248 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 249 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não. 250 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 251 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Sim, é um processo muito 252 

comum para absorvermos tecnologias específicas, como em corpos moedores, 253 

revestimentos de moinhos... É uma transferência tácita. 254 

 255 

DIMENSÃO RELACIONAL 256 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 257 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 258 

Exemplifique casos negativos, se houverem. No ambiente atual, não. Até os 259 

fornecedores confiáveis pioraram em prazo, qualidade e atendimento. Por exemplo, 260 

o fornecedor do britador da Maracá (MMD) não nos dá a devida assistência técnica 261 

e o equipamento tem sérios problemas de performance e freqüentes quebras. Já, a 262 

Metso tem um excelente atendimento. 263 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 264 

violação de sigilo, se houver. Não chegamos a ter violação de sigilo. Não é um caso 265 

comum... 266 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 267 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Muito difícil, é 268 

uma negociação dura! Para mudar, as empresas têm que estar bem amadurecidas. 269 

Ainda faltam condições para que isto aconteça. Um sempre acha que o outro levará 270 

vantagem... 271 
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11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 272 

divergências? Cite um exemplo. Estamos muito longe disto! É mais ou menos tudo 273 

com base no contrato. Precisamos tempo para formar parcerias... 274 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 275 

divergências? Cite um exemplo. Usam. Mas, ainda não estamos usando o contrato 276 

com todo o potencial; há deficiências no gerenciamento de contratos. 277 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 278 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 279 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Acho que sim. Cada um defende o 280 

seu lado, mas a conversa é extremamente aberta. Exemplo: os empreiteiros da 281 

Yamana têm, comparativamente a outras grandes mineradoras, um tratamento 282 

bastante igualitário, por determinação da própria política da Companhia. Os 283 

empregados das empreiteiras devem ter o mesmo tratamento que os nossos. 284 

 285 

DIMENSÃO COGNITIVA 286 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 287 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 288 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Existe, mas num 289 

nível ainda baixo. Como não há maturidade, falta certo profissionalismo no trato 290 

das questões técnicas. Um acha que está sendo “enrolado” pelo outro... 291 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 292 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 293 

Não temos esses canais formais. 294 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 295 

caso, se houver. Não. 296 
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17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 297 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Recursos físicos, como 298 

equipamentos e instalações, sim. Recursos técnicos, como projetos de engenharia e 299 

pessoal especializado, não. 300 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 301 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Isto existe, mas de maneira informal. 302 

É mais evidente e estruturado na parte de saúde, segurança e meio-ambiente, em 303 

que ocorrem os treinamentos conjuntos, envolvendo até as pequenas empresas. 304 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 305 

caso exemplar. Temos alguma dependência dos fornecedores de equipamentos, mas 306 

não demandamos tecnologia tão elevada. (Temos que lembrar que o último salto 307 

tecnológico que ocorreu na mineração data dos anos 1960, com o moinho SAG!) 308 

Mas, dependemos dos fabricantes para obter uma melhor performance dos 309 

equipamentos.  310 

 311 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 312 

 313 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  314 

CONHECIMENTO  315 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 316 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 317 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 318 

os principais. Em algumas áreas, em estágio preliminar. Falta registrar mais a 319 

informação nas oportunidades em que temos de acesso a ela. 320 
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21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 321 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 322 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não. 323 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 324 

fornecedores? Como? Não. 325 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 326 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Apenas na 327 

gestão de saúde, segurança e meio-ambiente, pois são as questões que mais 328 

comumente compartilhamos na gestão, com os fornecedores. 329 

 330 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 331 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 332 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 333 

relevantes. Infelizmente, na Mineração, os saltos tecnológicos são poucos. Há poucas 334 

oportunidades para isso... 335 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 336 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 337 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Acho que sim. Principalmente com os 338 

fornecedores de equipamentos. Todos eles transferem know-how para nós. Como 339 

exemplo: Metso (britadores), Molicopy (bolas de moinhos), Liebherr (retro-340 

escavadeiras), AtlasCopco e Sandvik (perfuratrizes). São empresas que desenvolvem 341 

tecnologia nos processos em que usamos seu equipamento e nos transferem 342 

conhecimento.  343 
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26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 344 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 345 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes:  346 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 347 

conhecimento externo. Sim! Nossos empregados têm condição de absorver o 348 

aprendizado que vem dos fornecedores. 349 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 350 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não. 351 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 352 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 353 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 354 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Ainda não, mas 355 

tencionamos implementar em breve. 356 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 357 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 358 

359 
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Entrevista Nr. 3 360 

 361 

Questionário de Coleta de Dados 362 

 363 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 364 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 365 

 366 

 367 

EMPRESA PESQUISADA: YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL S.A.  368 

UNIDADE DE ANÀLISE: CENTRO CORPORATIVO, São Paulo SP 369 

NOME DO ENTREVISTADO: ARÃO PORTUGAL  370 

CARGO: VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO & COUNTRY MANAGER 371 

BRAZIL  372 

TEMPO DE EMPRESA: 05 anos 373 

TELEFONE DE CONTATO: +55 (11) 2163-8321 374 

E-MAIL: aportugal@yamana.com 375 

LOCAL DA ENTREVISTA:  São Paulo SP 376 

DATA:  19/11/2008 377 

 378 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 379 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 380 

como referência): Não tenho esta informação assim, certa... Você pega fácil isto em 381 

Suprimentos. 382 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: Aproximadamente 100 383 

fornecedores. Num conceito de 80 vs. 20, são os mais relevantes. 384 
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 385 

QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 386 

 387 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 388 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 389 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Poucos, poucos... Entre fornecedores 390 

de materiais e serviços, há os casos das firmas pequenas que nos atendem em 391 

lugares distantes, como Alto Horizonte (GO), Jacobina (BA), Pontes e Lacerda 392 

(MT), mas eles não são fornecedores estratégicos. Não devem chegar a 10% dos 393 

fornecedores. As empresas grandes que nos atendem em movimentação de mina, 394 

não têm dependência, como, por exemplo, a Santo Antônio em Maracá e a José 395 

Maria em Serra da Borda. Não é nem bom que tenhamos esse tipo de dependência... 396 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não. De 397 

nenhuma forma. Eventualmente, damos um adiantamento contra garantia. E os 398 

pagamentos são sempre após a entrega. 399 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 400 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 401 

meio-ambiente)? Descreva como. Não, não somos uma empresa que compra algo 402 

específico, não demandamos coisas customizadas que eles tenham que fazer 403 

especificamente para nós. O que temos é o atendimento a normas de segurança, 404 

meio-ambiente e NRs (Normas Reguladoras), normas de sistemas elétricos, por 405 

exemplo. As grandes empresas que nos atendem já têm seus produtos e serviços 406 

enquadrados nessas normas. 407 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 408 

da Empresa? Exemplifique. Alguns investem. Por exemplo: insumos estratégicos 409 
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exigem requisitos legais no atendimento e os fornecedores têm que investir para se 410 

preparar. Em SSMA (Saúde, Segurança e Meio-Ambiente), há a adequação ao 411 

Código Internacional de Cianeto. A Proquigel está fazendo uma obra de quatro 412 

meses para adequar sua planta. A BR Distribuidora adapta os seus postos às 413 

necessidades da Yamana, como mais um exemplo. 414 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 415 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 416 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 417 

Sim, existe, principalmente nas grandes aquisições, tanto de equipamento quanto de 418 

material, desde o desenvolvimento do projeto, o planejamento da entrega, até a 419 

produção. Em serviços, os contratos de mina são feitos a quatro mãos com os 420 

prestadores. O mesmo com segurança patrimonial, às vezes, com suporte de 421 

consultores especializados. 422 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 423 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não. 424 

Devemos ter algo no futuro, aproveitando o projeto do Governo para implantar a 425 

Nota Fiscal Eletrônica. Como teremos que interligar nossa contabilidade com as 426 

demais firmas, teremos que fazer algo para antecipar os pedidos e demandas. Mas, 427 

preferimos fazer esses avanços passo-a-passo, testando e estabilizando cada nível da 428 

implementação, para garantir o conhecimento sobre o processo. 429 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 430 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Sim, diversos casos, 431 

principalmente em compra de equipamentos, os fornecedores nos fornecem 432 

treinamento, supervisão de montagem e o manual de operação. Se eu pago a 433 
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Sandvik, a Metso, a Shell, eles vendem e nos transferem alguma coisa, mas cabe a 434 

nós a capacidade de captar o conhecimento deles. 435 

 436 

DIMENSÃO RELACIONAL 437 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 438 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 439 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Não. Hoje, este é um problema no Brasil. 440 

Existe ainda uma cultura de ganhar a concorrência sem estrutura para entregar. E 441 

a economia em expansão dificulta as entregas. Temos 30 a 40% de pedidos em 442 

atraso. A qualidade até atende, mas ainda não há um compromisso pleno com o que 443 

foi combinado. E tanto ocorre nos grandes como nos pequenos fornecedores. A 444 

gente chega até a manter uma estrutura paralela para follow up, até com serviços 445 

especializados em diligenciamento para garantir a entrega dos itens. Isto tudo é o 446 

Custo Brasil! 447 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 448 

violação de sigilo, se houver. Existe, sim. No nosso caso, não houve quebra de sigilo. 449 

Temos acordos de confidencialidade nos projetos e lês são cumpridos. 450 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 451 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Não, não são 452 

partilhados. É uma cultura que temos que implantar ainda. Nós mal sabemos fazer 453 

a gestão do contrato, quanto mais medir se houve ganho!... A relação ainda é 454 

incipiente. Isto demanda uma relação mais profissional, com o objetivo bem 455 

definido. 456 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 457 

divergências? Cite um exemplo. Sempre, na regra geral, há um bom entendimento. 458 
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Nós damos uma dinâmica diferente nesta questão. Por isto, os fornecedores nos 459 

procuram para vender, pois temos flexibilidade na relação. 460 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 461 

divergências? Cite um exemplo. Usam! 462 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 463 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 464 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Acho que é uma característica nossa: 465 

somos duros no processo negocial, mas somos justos com as pessoas, honestos, éticos 466 

e tratamos os fornecedores com isonomia. Isto a gente faz! Nossa empresa trata isto 467 

bem e o relacionamento é bom. 468 

 469 

DIMENSÃO COGNITIVA 470 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 471 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 472 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? O que mais se 473 

faz aqui é isto! Até porque falta conhecimento nas nossas áreas e o fornecedor nos 474 

ajuda a colocar nossas idéias em prática. Não temos uma Engenharia que faz o 475 

projeto começando pelo projeto conceitual, depois o detalhamento... A gente faz 476 

tudo em paralelo, enquanto implanta e produz. 477 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 478 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 479 

Não, não tem uma coisa formalizada. Usamos as partes para tornar o conhecimento 480 

disponível, mas não há acompanhamento. Em Maracá, os fornecedores colocam 481 

muito conhecimento à nossa disposição, mas não conseguimos garantir que o 482 

conhecimento foi consolidado. 483 
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16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 484 

caso, se houver. Quem tem sido parceiro nesse nível é a Metso. Deve ser com quem 485 

mais compartilhamos objetivos e soluções. Chegamos até a fazer um evento em que 486 

eles traziam a solução para nós. Fizemos algo assim também para automação, na 487 

subestação elétrica da Maracá, com a Weg e a ABB, na compra de energia, com a 488 

Tractebel. 489 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 490 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Sim (muito, muito!), tanto na 491 

construção como na operação. Por exemplo, contratamos a Enesa e compramos um 492 

guindaste para que eles operassem. Claro que negociamos, no contrato, um valor 493 

equivalente ao aluguel da máquina, mas era interesse comum... A Orica, fábrica de 494 

explosivos, em Maracá, é outro caso assim. Mas, o problema é que o contrato acaba 495 

se perdendo; quando muda a gestão, quem o assume não lê e acaba não conhecendo 496 

as possibilidades. 497 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 498 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. A única coisa desse tipo, que fizemos, 499 

foi quando fomos definir o moinho em Maracá. Compartilhamos resultados de 500 

testes com o fornecedor, para descobrir qual era a melhor tecnologia para o nosso 501 

minério e aprender a obter o máximo resultado da moagem. Também ocorreu na 502 

célula de flotação, quando fizemos estudos com um especialista e, junto com o 503 

fornecedor, o processo foi dominado e adaptado. 504 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 505 

caso exemplar. Acho que não é o nosso caso. Mineração não é tecnologia muito 506 

avançada. A essência dos processos não mudou muito nos últimos anos... 507 

 508 
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QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 509 

 510 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  511 

CONHECIMENTO  512 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 513 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 514 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 515 

os principais. Não temos isto sistematizado. A única coisa sistematizada é o processo 516 

de diligenciamento da fabricação de equipamentos, com relatórios de tendências, 517 

análise de riscos e criticidades, etc., mas, não temos a parte de seminários e visitas 518 

técnicas, que tem que ser sistematizada. 519 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 520 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 521 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Muito pouco, é irrelevante. O sistema 522 

só documenta pontualidade, participação na concorrência, qualidade na entrega de 523 

documentos e outros itens formais. 524 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 525 

fornecedores? Como? Não, não estamos neste nível ainda. Não gerenciamos a 526 

melhoria contínua, de maneira dinâmica. Ainda estamos voltados a gerenciar a 527 

ineficiência. 528 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 529 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. 530 

Contemplam, dentro do que ela de isonomia, conduta ética, garantia do 531 

relacionamento e respeito às pessoas. Isto tudo é transferido para o processo de 532 

relacionamento com os fornecedores, como, por exemplo, as políticas de SSMA. 533 
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 534 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 535 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 536 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 537 

relevantes. Eu acho até que tem, mas, patentes, com certeza não! Estou tentando me 538 

lembrar, mas... 539 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 540 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 541 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Com certeza! 542 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 543 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 544 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 545 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 546 

conhecimento externo. Sim, tem. Com toda a dificuldade que temos em 547 

desenvolver a mão-de-obra, as pessoas diretamente envolvidas com os 548 

fornecedores estão aptas. O problema é a forma como o conhecimento chega e é 549 

disseminado! 550 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 551 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Sim! Inclusive, às vezes, 552 

temos que ir ao mercado buscar pessoas que trabalham ou trabalharam em 553 

fornecedores, de modo que possamos absorver esse conhecimento que elas 554 

detêm. 555 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 556 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Ainda não temos 557 
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isto. Temos pessoas assim, mas elas fazem trabalhos específicos, não se dedicam 558 

especificamente a isso.  559 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 560 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Sistematizado não existe. 561 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 562 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não 563 

necessariamente de fornecedores, mas temos feito um trabalho com este 564 

objetivo, principalmente me Universidades. Há pessoas na área de Serviços 565 

Técnicos se dedicando... 566 

567 



29 
 

Entrevista Nr. 4 568 

 569 

Questionário de Coleta de Dados 570 

 571 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 572 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 573 

 574 

 575 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Desenvolvimento Mineral 576 

UNIDADE DE ANÀLISE: Centro Corporativo, localizado em São Paulo SP 577 

NOME DO ENTREVISTADO: Ana Lúcia Martins   578 

CARGO: Vice-Presidente de Saúde, Segurança, Meio-Ambiente e Relações com 579 

Comunidades (SSMA&C) 580 

TEMPO DE EMPRESA: 05 anos 581 

TELEFONE DE CONTATO: +55 (11) 2163-8347 582 

E-MAIL: analucia@yamana.com  583 

LOCAL DA ENTREVISTA:  São Paulo SP 584 

DATA:  05/12/2008 585 

 586 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 587 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 588 

como referência): - 589 

Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: Diretamente, não me 590 

relaciono com eles, só ocasionalmente... 591 

 592 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 593 

 594 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 595 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 596 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Agora, nem tanto, mas tínhamos m 597 

fornecedor de consultoria em Meio-Ambiente, Mas, foi há um ano atrás... 598 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não. 599 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 600 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 601 

meio-ambiente)? Descreva como. Nos contratos, colocamos algumas cláusulas que são 602 

da nossa política, mas há alguns requisitos que ainda não colocamos, como a 603 

garantia de que o fornecedor não utiliza mão-de-obra infantil e outros 604 

compromissos sociais. Nos contratos de Engenharia, a gente é um pouco mais rígido, 605 

pois os fornecedores devem atender a todas as NRs (Normas Regulamentadoras), as 606 

normas de meio-ambiente, várias cláusulas que vêm desde a preparação do escopo. 607 

E temos as políticas do SYG (Sistema Yamana de Gestão), mas não sei se os 608 

fornecedores as recebem. Deviam ter... 609 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 610 

da Empresa? Exemplifique. Em relação a SSMA&C, não. 611 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 612 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 613 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. Às 614 

vezes, acontece. Por exemplo, um estudo antropológico para a FUNAI está sendo 615 

feito em conjunto com o consultor (nossos fornecedores são, geralmente, 616 

consultores). Juntos, definimos como o estudo vai ser feito. 617 
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6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 618 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não 619 

tem. Mas, estamos desenvolvendo os sistemas de controle de barragens SigBar e 620 

SigDep, que coletará dados de monitoramento que serão enviados diretamente para 621 

o consultor em Barragens, Paulo Abrão, e ele nos retornará instruções de como 622 

operar as barragens. 623 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 624 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Sim! Por exemplo, os estudos 625 

ambientais e planos de recuperação ambiental são feitos para deixar padrões na 626 

Yamana. Nos casos do SYG e o LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais 627 

de Trabalho), são sistemas que os consultores nos deixaram e aprendemos como 628 

fazer os sistemas e processos. Mas, às vezes, mesmo sabendo realizar um estudo 629 

ambiental, por exemplo, preferimos comprar o serviço, pois teríamos que investir 630 

nos equipamentos... 631 

 632 

DIMENSÃO RELACIONAL 633 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 634 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 635 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Sim, confio. Mas, o prazo, às vezes, eles 636 

estouram. Não é tão sério, pois eles sabem como trabalhamos, estão há algum tempo 637 

com a gente...  638 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 639 

violação de sigilo, se houver. Nós tivemos, com um estudo antropológico. Foi uma 640 

questão mais de conduta do profissional... O acordo de confidencialidade foi 641 

infringido. 642 
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10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 643 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Não, não se 644 

aplica no nosso caso, no SSMA&C. 645 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 646 

divergências? Cite um exemplo. Na minha área, sim!. 647 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 648 

divergências? Cite um exemplo. Às vezes, sim. Quando você pega um contrato de 649 

análise de impacto ambiental, recorre freqüentemente ao contrato, pois são muitos 650 

itens. Mas, não tivemos casos de acionamento judicial de contrato. 651 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 652 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 653 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Sim, minha área é muito tranqüila, 654 

neste aspecto... 655 

 656 

DIMENSÃO COGNITIVA 657 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 658 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 659 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Sim, na minha 660 

área isto existe! A gente contrata, por exemplo, o consultor de barragens e, se ele vê 661 

algo a melhorar, ele fala. Já os auditores limitam-se a apontar os problemas, dentro 662 

do que a auditoria foi contratada. Os consultores trocam mais informações... 663 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 664 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. É 665 

informal. 666 
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16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 667 

caso, se houver. Não, não tem isto. 668 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 669 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. No nosso caso, em grau 670 

menor, sim. Para desenvolver o serviço, os consultores precisam usar nossos 671 

alojamentos e estrutura, mas é só por um tempo limitado... 672 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 673 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Sim. Quando fazemos treinamentos 674 

de segurança, tanto nossos empregados quanto os prestadores participam. 675 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 676 

caso exemplar. Não.  677 

 678 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 679 

 680 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  681 

CONHECIMENTO  682 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 683 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 684 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 685 

os principais. Sim, temos os estudos ambientais que são documentos exatamente para 686 

isso. O SYG também é uma ferramenta para passar conhecimento dos contratados. 687 

Temos também os cursos... 688 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 689 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 690 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Estamos formando, agora, um portal 691 
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para colocar os dados de monitoramento de água, ar, licenças, taxas de acidente 692 

disponíveis para toda a Empresa. Todos poderão acompanhar tudo. Mas, acho que é 693 

só informação interna... 694 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 695 

fornecedores? Como? Se os procedimentos forem melhores que os nossos, até 696 

podemos mudar. Mas, o normal é o fornecedor adequar-se aos nossos 697 

procedimentos. Mas, não temos apego. O que for melhor é o que tem que ficar! 698 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 699 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Ah, eu não 700 

sei direito… O que sei são as práticas do código de ética. Desenvolver fornecedores 701 

locais é uma política e a gente faz. Isto está em nossa governança. 702 

 703 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 704 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 705 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 706 

relevantes. Até agora, que me lembre, não. 707 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 708 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 709 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Na minha área, gera. Por exemplo, um 710 

auditor de segurança está gerando conhecimento quando ele está identificando 711 

problemas nas áreas. Cria competência, sim! Ou complementa competências que 712 

temos. 713 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 714 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 715 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 716 



35 
 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 717 

conhecimento externo. Sim.  718 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 719 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não, não busco porque, no 720 

caso dos consultores, a dinâmica é diferente. Embora sejam muito qualificados, 721 

não estão muito habituados a trabalhar numa estrutura rígida de empresa. 722 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 723 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Na minha área, não.  724 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 725 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Sim, como já citado, no 726 

caso do Portal. 727 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 728 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. Isto já 729 

nos passou pela cabeça. Pensamos fazer convênios com universidades para que 730 

pesquisadores façam estudos de fauna e flora, usando as minas como áreas de 731 

experimentação. 732 

733 
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Entrevista Nr. 5 734 

 735 

Questionário de Coleta de Dados 736 

 737 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 738 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 739 

 740 

 741 

EMPRESA PESQUISADA: YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL S.A.  742 

UNIDADE DE ANÀLISE: CENTRO CORPORATIVO, localizado em São Paulo SP 743 

NOME DO ENTREVISTADO: SERGIO HENRIQUE PAUKA REIS 744 

CARGO: GERENTE CORPORATIVO DE MANUTENÇÃO  745 

TEMPO DE EMPRESA: 02 anos 746 

TELEFONE DE CONTATO: +55 (11) 2163-8474 747 

E-MAIL: sreis@yamana.com 748 

LOCAL DA ENTREVISTA:  São Paulo SP 749 

DATA:  06/10/2008 750 

 751 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 752 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 753 

como referência): Não tenho este número exato. Para a manutenção, os principais 754 

devem ser em torno de 200. 755 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: Aproximadamente 10 756 

fornecedores, sendo os principais fornecedores de equipamentos e serviços. 757 

 758 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 759 

 760 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 761 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 762 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Sim, fornecedores regionais de 763 

serviços de caldeiraria, alimentação, segurança, etc. 764 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não. 765 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 766 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 767 

meio-ambiente)? Descreva como. Há casos, como: para fornecimento de serviços, 768 

fabricação de peças nacionalizadas, recuperação de subconjuntos, reforma de 769 

instalações e equipamentos, etc. 770 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 771 

da Empresa? Exemplifique. Não há investimentos relevantes. 772 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 773 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 774 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 775 

Para serviços muito específicos, como na definição da interface e detalhamento do 776 

planejamento da execução em grandes paradas. Ex.: Procedimento para 777 

substituição do revestimento e partes dos moinhos, executado pelo fornecedor do 778 

equipamento com suporte dos mantenedores da YAMANA. 779 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 780 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não 781 

há. 782 
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7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 783 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Sim. Para monitoramento e 784 

diagnóstico do desempenho dos equipamentos móveis e para automatização do 785 

suprimento de peças. 786 

 787 

DIMENSÃO RELACIONAL 788 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 789 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 790 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Nem sempre. Há caso de equipamentos 791 

móveis onde faltaram conhecimentos para assessoramento aos serviços de 792 

manutenção e também no fornecimento de peças/subconjuntos. 793 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 794 

violação de sigilo, se houver. Desconheço exemplo de indiscrição por fornecedores. 795 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 796 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Não. 797 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 798 

divergências? Cite um exemplo. Geralmente. Sendo a atividade de mineração 799 

bastante empírica, a constante necessidade de ajustes nas operações e nos 800 

equipamentos para melhoria do desempenho. 801 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 802 

divergências? Cite um exemplo. Sim, geralmente quando de conflito de interesses e 803 

duvidas na abrangência do escopo. 804 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 805 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 806 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Quando do estabelecimento de 807 
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conflito e abertura para a racionalização da situação e identificação dos objetivos 808 

comuns. 809 

 810 

DIMENSÃO COGNITIVA 811 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 812 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 813 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Geralmente. 814 

Normalmente, quando de situações com desempenho abaixo do ponto de 815 

equilíbrio/contratado. 816 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 817 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 818 

Não há plano de comunicação formal. Os meios usuais são telefone, e-mail e 819 

reuniões. 820 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 821 

caso, se houver. Raramente. Ex.: Fornecedor de equipamento buscando mercado 822 

para aplicação de um novo produto. 823 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 824 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. É possível. Ex.: Serviços de 825 

manutenção terceirizados para especialista são desenvolvidos nas dependências da 826 

empresa, com suporte de recursos físicos e humanos. 827 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 828 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Sim. Ex.: Na qualificação de 829 

mantenedores pelo especialista/fornecedor. 830 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 831 

caso exemplar. Situação comum, com tendência de se potencializar. Com a 832 
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diversidade de fornecedores e a elevada tecnologia embarcada nos equipamentos, 833 

comumente se faz necessário a participação de especialista no tratamento de 834 

contingências. Ex.: Tratamento de trincas em guindaste de grande porte. 835 

 836 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 837 

 838 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  839 

CONHECIMENTO  840 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 841 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 842 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 843 

os principais. Não. 844 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 845 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 846 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não. 847 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 848 

fornecedores? Como? Ajustam-se aos requisitos operacionais, se necessário. 849 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 850 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Não. 851 

 852 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 853 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 854 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 855 

relevantes. A empresa não está estruturada para capturar tais avanços. 856 
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25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 857 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 858 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Sim, no seguimento de mineração, face 859 

á característica empírica da atividade, comumente observa-se a mutua absorção de 860 

conhecimentos, mas não de forma registrada e sistematizada. 861 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 862 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 863 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 864 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 865 

conhecimento externo. Não, de forma registrada e sistematizada. 866 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 867 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não. 868 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 869 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não, de forma 870 

sistematizada. 871 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 872 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Não. 873 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 874 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 875 

876 
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Entrevista Nr. 6 877 

 878 

Questionário de Coleta de Dados 879 

 880 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 881 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 882 

 883 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana 884 

UNIDADE DE ANÀLISE: Corporativo Ger. Mineração 885 

NOME DO ENTREVISTADO: Luiz eduardo Campos Pignatari 886 

CARGO: Ger. Corporativo Mineração 887 

TEMPO DE EMPRESA: 1,7 meses 888 

TELEFONE DE CONTATO: (11)2163-8359 889 

E-MAIL: lpignatari@yamana.com 890 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo SP 891 

DATA: 11/12/2008 892 

 893 

 894 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 895 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 896 

como referência):  897 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 898 

Por volta de 20 fornecedores 10 empresas de engenharia 899 

 900 

 901 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 902 

 903 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 904 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 905 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. 906 

Das empresas que tenho relacionamento não. 907 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. 908 

No caso de contrato de serviços de mina terceirizados. UxM Maraca, Mobilização. 909 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 910 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 911 

meio-ambiente)? Descreva como. 912 

Nos contratos de serviços e assistência técnica, os fornecedores se ajustam aos 913 

procedimentos e padrões exigidos pela empresa. 914 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 915 

da Empresa? Exemplifique. Entendo que os prestadores de serviço de um certo porte 916 

preparam seus funcionários para as funções exercidas...ex: Fagundes 917 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 918 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 919 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 920 

Os processos de terceirização das operações de lavra envolve um planejamento bem 921 

elaborado, os recursos muito bem dimensionados, uma preparação das pessoas que 922 

controlam os serviços executados e os contratos.A pontualidade e qualidade dos 923 

serviços prestados é vital para o sucesso deste tipo de serviço. Temos três exemplos 924 

de contratos de terceirização muito bem elaborados: Contrato Fagundes ( mina São 925 

Francisco) e ConstruSerra ( mina São Vicente ) e UXM ( Maraca ). 926 
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6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 927 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 928 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 929 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. 930 

No caso de operação e manutenção de equipamentos móveis a intenção é absorver o 931 

máximo de conhecimento e tecnologia do fornecedor. 932 

Exemplo : perfuração de rocha Técnica de operação, técnicas de manutenção 933 

 934 

DIMENSÃO RELACIONAL 935 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 936 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 937 

Exemplifique casos negativos, se houverem. 938 

Entendo que,no tocante a manutenção de equipamentos móveis, a maioria dos 939 

fornecedores não cumpre prazos e qualidade. Os custos invariavelmente não têm 940 

lógica clara de como dimensioná-los 941 

Vários casos com Caterpillar, Randon, Bucyros, que são empresas de grande porte 942 

no meio mineral. 943 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 944 

violação de sigilo, se houver. 945 

Não tenho problema com este item. 946 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 947 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. 948 

Este é um tema dos mais polêmicos. Não conheço exemplos de sucesso. 949 
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Na grande maioria por comportamento inadequado da empresa contratante, que 950 

invariavelmente não aceita dividir seus resultados ( plus ). Bons programas morrem 951 

por falta de visão dos gerentes de produção. 952 

Estamos iniciando um contrato com a Orica, único no Brasil de divisão de 953 

resultados, com implantação de tecnologia de ponta no assunto. Os ganhos serão 954 

enormes no processo produtivo com implementação do programa Mine to Mill. 955 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 956 

divergências? Cite um exemplo. 957 

Este é outro ponto de grande discussão. 958 

Na maioria dos casos não há. 959 

Estou falando da prestação de serviço de operação de mina, manutenção de 960 

equipamentos móveis e serviços de engenharia. 961 

A maior parte dos gerentes responsáveis pela produção não estão preparados para 962 

discutir com o fornecedor com bom senso e definição correta do que é justo para as 963 

partes envolvidas. Normalmente a solução é imposta. 964 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 965 

divergências? Cite um exemplo. 966 

Isto é utilizado com freqüência. 967 

Exemplo : UxM em Maraca. Normalmente usam o que está definido no contrato 968 

para resolver pendências 969 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 970 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 971 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? 972 

Tem havido bom diálogo entre as partes.viabilização dos empreendimentos 973 

Há um bom sentimento de viabilização dos empreendimentos 974 
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 975 

DIMENSÃO COGNITIVA 976 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 977 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 978 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos?  979 

É comum entre empresas prestadoras de serviço de mineração trocar informações 980 

técnicas 981 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 982 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 983 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 984 

caso, se houver. 985 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 986 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. 987 

Deve haver esta cooperação durante o trabalho e isto ocorre com freqüência. 988 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 989 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. 990 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 991 

caso exemplar. 992 

No caso de desmonte de rocha isto ocorre... ORICA! 993 

 994 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 995 

 996 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  997 

CONHECIMENTO  998 
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20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 999 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 1000 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 1001 

os principais. 1002 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 1003 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 1004 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? 1005 

Não. 1006 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 1007 

fornecedores? Como? 1008 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 1009 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. 1010 

 1011 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 1012 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 1013 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 1014 

relevantes. 1015 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 1016 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 1017 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção.  1018 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 1019 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 1020 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 1021 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 1022 

conhecimento externo  1023 
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(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 1024 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo 1025 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 1026 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas 1027 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 1028 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas 1029 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 1030 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas  1031 

1032 
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Entrevista Nr. 7 1033 

 1034 

Questionário de Coleta de Dados 1035 

 1036 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 1037 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 1038 

 1039 

 1040 

EMPRESA PESQUISADA: YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL S.A. 1041 

UNIDADE DE ANÀLISE: CENTRO CORPORATIVO, localizado em São Paulo SP 1042 

NOME DO ENTREVISTADO: ADRIANA DE SALLES MASCARENHAS COSTA   1043 

CARGO: COORDENADOR CORPORATIVO DE CONTROLE DE PERFORMANCE 1044 

TEMPO DE EMPRESA: 02 anos 1045 

TELEFONE DE CONTATO: +55 (11) 2163-8361 1046 

E-MAIL: acosta@yamana.com  1047 

LOCAL DA ENTREVISTA:  São Paulo SP 1048 

DATA:  17/10/2008 1049 

 1050 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 1051 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 1052 

como referência): Não sei exatamente. No centro corporativo, os principais devem 1053 

ser em torno de 100. 1054 

Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: Aproximadamente 05 1055 

fornecedores, principalmente em serviços de consultoria. 1056 

 1057 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 1058 

 1059 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 1060 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 1061 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Sim, fornecedores de serviços de 1062 

manutenção, movimentação de materiais, etc., das localidades. 1063 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não tenho 1064 

conhecimento. 1065 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 1066 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 1067 

meio-ambiente)? Descreva como. Principalmente quanto às normas de qualidade 1068 

segurança e meio-ambiente, estando sujeito a auditorias. 1069 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 1070 

da Empresa? Exemplifique. Sim, porém com recursos pouco relevantes. 1071 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 1072 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 1073 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 1074 

Em prestação de serviços de manutenção, com programação de paradas. No 1075 

planejamento da execução da movimentação de materiais nas minas. 1076 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 1077 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não 1078 

tenho conhecimento. 1079 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 1080 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Sim. Nos casos de consultorias, 1081 
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procura-se determinar pessoas que possam acompanhar o desenvolvimento dos 1082 

trabalhos nas áreas de monitoramento de barragens, planejamento de lavra etc. 1083 

 1084 

DIMENSÃO RELACIONAL 1085 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 1086 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 1087 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Nem sempre. As atividades de 1088 

manutenção e operação de mina são exemplos de que nem sempre os prazos ou 1089 

qualidade são atendidos. A percepção geral de confiança nem sempre é prejudicada 1090 

por haver responsabilidade das duas partes; contratante e contratada.  1091 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 1092 

violação de sigilo, se houver. Não tenho conhecimento de indiscrição por parte de 1093 

fornecedores. 1094 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 1095 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Não, embora 1096 

seja uma expectativa a partir de possíveis ganhos de produtividade por parte de 1097 

fornecedores de operações das minas, por exemplo. 1098 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 1099 

divergências? Cite um exemplo. Geralmente sim. As operações de minas exigem 1100 

adaptações constantes. 1101 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 1102 

divergências? Cite um exemplo. Não tenho conhecimento de ocorrências. 1103 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 1104 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 1105 
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diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Quando há ocorrência de conflito e 1106 

percebe-se a busca de alternativas dentro das cláusulas do contrato. 1107 

 1108 

DIMENSÃO COGNITIVA 1109 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 1110 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 1111 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Geralmente. Nos 1112 

casos de operações das minas, os índices técnicos das empreiteiras têm sido 1113 

utilizados como parâmetros. 1114 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 1115 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 1116 

Não há canais formais de comunicação com fornecedores. 1117 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 1118 

caso, se houver. É raro. Ex.: os fornecedores de equipamentos móveis podem ser 1119 

consultados para futuras adequações nas operações. 1120 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 1121 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Pode ocorrer, principalmente 1122 

na manutenção e nas instalações para operadores (alojamentos). 1123 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 1124 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Sim. Ex.: Na qualificação de 1125 

operadores. 1126 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 1127 

caso exemplar. Casos de planejamento de longo prazo das minas, incluindo planos de 1128 

lavra e dimensionamento de frotas.  1129 

 1130 
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QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 1131 

 1132 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  1133 

CONHECIMENTO  1134 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 1135 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 1136 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 1137 

os principais. Não. Mas, nossa área está implantando um Portal de Conhecimento, 1138 

para Gestão do Conhecimento. Nosso COO acredita na importância disto como 1139 

forma de disseminar conhecimento e as melhores práticas entre Unidades 1140 

geograficamente distantes, além de ser um estímulo ao treinamento e 1141 

desenvolvimento constantes.  1142 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 1143 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 1144 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não. 1145 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 1146 

fornecedores? Como? Não tenho conhecimento. 1147 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 1148 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Não. 1149 

 1150 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 1151 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 1152 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 1153 

relevantes. Não há, ainda. 1154 
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25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 1155 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 1156 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Sim, nas áreas onde ocorre a 1157 

terceirização das operações esse conhecimento pode ser absorvido e tomado como 1158 

parâmetro. Serviços de planejamento de mina têm sido acompanhados por 1159 

empregados próprios servindo de treinamento. 1160 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 1161 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 1162 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 1163 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 1164 

conhecimento externo. Nem sempre.  1165 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 1166 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não. 1167 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 1168 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Dedicados, não há.  1169 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 1170 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Não. 1171 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 1172 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 1173 

1174 
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Entrevista Nr. 8 1175 

 1176 

Questionário de Coleta de Dados 1177 

 1178 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 1179 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 1180 

 1181 

 1182 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Gold 1183 

UNIDADE DE ANÀLISE: Yamana Desenvolvimento Mineral 1184 

NOME DO ENTREVISTADO: Adelmo Campos Vieira 1185 

CARGO: Gerente de Controles Internos 1186 

TEMPO DE EMPRESA: 5 anos 1187 

TELEFONE DE CONTATO: 11 2163-8316; 11 99301499 1188 

E-MAIL: adelmo@yamana.com 1189 

LOCAL DA ENTREVISTA: Yamana Desenvolvimento Mineral – São Paulo 1190 

DATA: 21/nov/2008 1191 

 1192 

 1193 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 1194 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 1195 

como referência): 350 1196 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 50 1197 

 1198 

 1199 



56 

QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 1200 

 1201 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 1202 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 1203 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. 1204 

- Não temos fornecedores nestas condições. 1205 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. 1206 

- Não é prático da Yamana financiar fornecedores. Acontece às vezes de fazermos 1207 

adiantamentos mediante carta de fiança, nos casos de compras de valores muito 1208 

elevados e de longo período de fabricação. 1209 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 1210 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 1211 

meio-ambiente)? Descreva como. 1212 

- Os fornecedores normalmente tem os seus processos e padrões próprios mas 1213 

quando fornecendo produtos ou prestando serviços nas dependências da Yamana, 1214 

ficam sujeitos contratualmente, às normas de qualidade, segurança e meio ambiente 1215 

corporativos da empresa. 1216 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 1217 

da Empresa? Exemplifique. 1218 

– Certamente, sempre que contratamos fornecedores para prestação de serviços nas 1219 

dependências da empresa, exigimos contratualmente que forneçam pessoal 1220 

capacitado tanto nas áreas técnicas como também nas áreas de apoio, como 1221 

segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Isto requer investimentos em 1222 

contratações e treinamentos. 1223 
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5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 1224 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 1225 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 1226 

- Sim, sempre trabalhamos em parceria. No caso de implantações ou expansões, a 1227 

Yamana é responsável pela gestão do projeto e os fornecedores são responsáveis por 1228 

desenvolver o planejamento detalhado do escopo do projeto, dimensionamento de 1229 

recursos, execução e encerramento do projeto, sempre submetendo a Yamana todo o 1230 

plano para aprovação. 1231 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 1232 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 1233 

- Não, nossos sistemas são independentes. 1234 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 1235 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. 1236 

- Em alguns casos sim, temos hoje algumas unidades onde a operação de mina é 1237 

mista, ou seja, parte da frota da mina é própria (perfuração e carga de minério) e o 1238 

transporte é terceirizado. Neste caso há interesse da Yamana em transmitir 1239 

conhecimentos de melhores práticas de operação, manutenção e segurança a eles. 1240 

 1241 

DIMENSÃO RELACIONAL 1242 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 1243 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 1244 

Exemplifique casos negativos, se houverem. 1245 

- Estamos atravessando uma fase onde o mercado de maneira geral está muito 1246 

aquecido, com carência de mão de obra especializada tanto para os fornecedores 1247 

quanto para a nossa equipe operacional e de gestão de projetos. Estamos investindo 1248 
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fortemente na capacitação técnica e gerencial de nosso quadro de forma a 1249 

minimizar os riscos de descumprimento de prazos, custos e qualidade. Temos tido 1250 

dificuldades em algumas metas mas, já melhoramos muito. 1251 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 1252 

violação de sigilo, se houver. 1253 

- Sim, temos. Todos os nossos colaboradores recebem e assinam ao ingressar na 1254 

empresa um código de ética e um termo de compromisso, renovável anualmente. 1255 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 1256 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. 1257 

- Eu não tenho conhecimento, mas creio que não estamos praticando esta 1258 

modalidade de contrato. 1259 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 1260 

divergências? Cite um exemplo. 1261 

- Sim, a Yamana tem se mostrado muito flexível neste ponto. Temos tanto na área de 1262 

suprimento corporativo em São Paulo, como na das unidades, canais de 1263 

comunicação acessíveis aos fornecedores. 1264 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 1265 

divergências? Cite um exemplo. 1266 

- Sempre, o contrato é usado para dirimir quaisquer dúvidas e divergências. Por 1267 

outro lado, trabalhamos muito próximo a nossos fornecedores e estamos sempre em 1268 

contato, permitindo o entendimento entre as partes durante a duração do contrato. 1269 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 1270 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 1271 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? 1272 
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- Com certeza, este contato entre as firmas acontece não só na nossa empresa como 1273 

em diversas outras. Estas mesmas firmas que nos atendem, estão ao mesmo tempo 1274 

atendendo outras diversas e esta relação interpessoal ganha identidade, cooperação 1275 

e trabalho em equipe. 1276 

 1277 

DIMENSÃO COGNITIVA 1278 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 1279 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 1280 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos?  1281 

- Com certeza compartilhamos informações técnicas em diversos níveis da empresa, 1282 

mesmo não estando em contrato. Este compartilhamento acontece tanto no chão de 1283 

fábrica nas operações, com melhorias no processo, quanto nas áreas técnicas com 1284 

inovações tecnológicas. 1285 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 1286 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 1287 

- Sim, contratualmente estabelecemos os canais de comunicação e as pessoas de 1288 

contato para que a informação seja transmitida com freqüência, formalmente e 1289 

informalmente. 1290 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 1291 

caso, se houver. 1292 

- Nos esforçamos para trabalhar como parceiros, mas acredito que não 1293 

compartilhamos visão, planos e objetivos estratégicos. 1294 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 1295 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. 1296 
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- Sim, conforme já informado, compartilhamos em alguns casos equipamentos, 1297 

instalações, recursos físicos e pessoal técnico. 1298 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 1299 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. 1300 

- Sim, investimos fortemente em capacitação técnica, segurança e meio ambiente nas 1301 

dependências da empresa, tanto para nosso pessoal quanto dos fornecedores. 1302 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 1303 

caso exemplar. 1304 

- Creio que sim. Na britagem e moagem, por exemplo, dependemos das tecnologias 1305 

dos fornecedores de britadores e moinhos. 1306 

 1307 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 1308 

 1309 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  1310 

CONHECIMENTO  1311 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 1312 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 1313 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 1314 

os principais. 1315 

- Não tenho conhecimento. 1316 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 1317 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 1318 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? 1319 

- Não tenho conhecimento. 1320 
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22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 1321 

fornecedores? Como? 1322 

- Temos nossas normas e procedimentos internos, já para os manuais técnicos 1323 

entendo que são desenvolvidos pelos fornecedores e entregues juntamente com o 1324 

produto. Nossa Engenharia se adequa às especificações do produto. 1325 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 1326 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. 1327 

- Sei que existe processo de gestão de fornecedores feito pela área corporativa de 1328 

suprimento, mas não sei precisar se é compartilhada. 1329 

 1330 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 1331 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 1332 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 1333 

relevantes. 1334 

- Com certeza. Nossos projetos são muito desafiadores e estamos em constante busca 1335 

de inovações para os processos de recuperação de ouro bem como buscando reduzir 1336 

o capital de investimento com equipamentos mais competitivos e menor prazo de 1337 

fabricação. 1338 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 1339 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 1340 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. 1341 

- Sim, o capital de investimento em novos projetos tem inviabilizado diversos 1342 

projetos, tendo em vista os elevados preços de equipamentos, serviços e insumos 1343 

operacionais. Através da rede de fornecedores estamos buscando reduzir o capital 1344 

com plantas menores ou até mesmo plantas móveis, podendo ser novas ou usadas.   1345 
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26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 1346 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 1347 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 1348 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 1349 

conhecimento externo.  1350 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 1351 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. 1352 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 1353 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. 1354 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 1355 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. 1356 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 1357 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas.  1358 

 - Na minha opinião, o que temos buscado em conjunto com os fornecedores é 1359 

escolher a melhor tecnologia necessária ao processo e através de acordos com 1360 

universidades e laboratórios fazer os testes necessários para a consolidação ou 1361 

melhoria do processo. 1362 

1363 
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Entrevista Nr. 9 1364 

 1365 

Questionário de Coleta de Dados 1366 

 1367 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 1368 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 1369 

 1370 
 1371 

EMPRESA PESQUISADA: YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL  1372 

UNIDADE DE ANÀLISE: CENTRO CORPORATIVO - SSMAC 1373 

NOME DO ENTREVISTADO: EDER LUIZ SANTO  1374 

CARGO: GERENTE DE MEIO AMBIENTE 1375 

TEMPO DE EMPRESA: 16 MESES 1376 

TELEFONE DE CONTATO: 011 2163-8384 1377 

E-MAIL: esanto@yamana.com 1378 

LOCAL DA ENTREVISTA: ESCRITÓRIO DA EMPRESA  1379 

DATA: 24/11/2008 1380 

 1381 

 1382 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 1383 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 1384 

como referência):  1385 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 10 1386 

 1387 

 1388 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 1389 

 1390 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 1391 

 1392 
1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 1393 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. SIM, EXISTE UM FORNECEDOR: 1394 

MINERAL ESTUDOS AMBIENTAIS.  1395 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. NÃO. 1396 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 1397 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 1398 

meio-ambiente)? Descreva como. SIM. TODO CONTRATO FIRMADO COM 1399 

FORNECEDORES INCLUI CLÁUSULAS PARA ATENDIMENTO DOS 1400 

PADRÕES YAMANA DE SSMAC. OS FORNECEDORES QUE ATUAM 1401 

DENTRO DAS UNIDADES DA EMPRESA PASSAM POR TREINAMENTO 1402 

INTRODUTÓRIO DE 4 A 20 HORAS. 1403 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 1404 

da Empresa? Exemplifique. SIM. A EMPRESA PROQUIGEL (FORNECEDORA DE 1405 

CIANETO), POR EXEMPLO, VEM INVESTINDO NA ADEQUAÇÃO DE SUA 1406 

UNIDADE PRODUTIVA PARA ATENDER AO CÓDIGO INTERNACIO NAL DE 1407 

CIANETO, EXIGIDO PELA YAMANA.  1408 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 1409 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 1410 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. É 1411 

COMUM A DEFINIÇÃO CONJUNTA DE ESCOPO E PLANEJAMENTO  DE 1412 

SERVIÇOS AMBIENTAIS, ESPECIALMENTE ESTUDOS DE MEIO 1413 

AMBIENTE COMO EIA/RIMA.   1414 
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6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 1415 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 1416 

NÃO. 1417 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 1418 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. SIM. FORNECEDORES QUE 1419 

PRESTM SERVIÇOS DIRETAMENTE NAS UNIDADES PASSAM PEL OS 1420 

MESMOS TREINAMENTOS E RECICLAGEM MINISTRADOS AOS 1421 

COLABORADORES DA EMPRESA. O MESMO ACONTECE COM AS 1422 

PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUAM NA EMPRESA. 1423 

 1424 

DIMENSÃO RELACIONAL 1425 

 1426 
8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 1427 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 1428 

Exemplifique casos negativos, se houverem. TENHO PERCEBIDO QUE O NÍVEL 1429 

DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS, DE MANEIRA GERAL, 1430 

DEIXAM A DESEJAR COM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO DE PRAZ OS E 1431 

DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ENTREGUES. PELO MENOS 50% DELES 1432 

NÃO ATENDEM AOS PRAZOS ESTABELECIDOS. A QUALIDADE D ESEJADA 1433 

É ATINGINDA APÓS VÁRIAS REVISÕES DOS DOCUMENTOS ENT REGUES 1434 

PELO PRESTADOR. 1435 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 1436 

violação de sigilo, se houver. OCORREU UM CASO EM QUE, EMBORA 1437 

TIVÉSSEMOS ESTABELECIDO QUE AS INFORMAÇÕES RESULTAN TES DE 1438 

ESTUDO AMTROPOLÓGICO REALIZADO EM MATO GROSSO SERIA M 1439 
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SIGILOSOS, OS RESULTADOS FORAM PUBLICADO PELOS 1440 

PESQUISADORES SEM O CONHECIMENTO DA YAMANA.  1441 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 1442 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. UM 1443 

EXEMPLO TÍPICO É O CASO DA PROQUIGEL SE TORNAR SIGN ATÁRIA 1444 

DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE CIANETO. GANHA A PROQUIG EL POR 1445 

TORNAR SEUS PROCESSOS MAIS SEGUROS E GANHA A YAMANA POR 1446 

TER UM FORNECEDOR QUAIS AS QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS P ELO 1447 

CÓDIGO, DO QUAL TAMBÉM É SIGNATÁRIA.  1448 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 1449 

divergências? Cite um exemplo. SIM. SEMPRE SE BUSCA O ENTENDIMENTO 1450 

VIA NEGOCIAÇÕES. RECENTEMENTE, COM A NECESSIDADE DE  SE 1451 

SUSPENDER CONTRATOS EM ANDAMENTO DEVIDO À CRISE MUN DIAL, 1452 

OS FORNECEDORES FORAM CHAMDOS A NEGOCIAR VALORES A 1453 

RECEBER E TAMBÉM A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS CONTRAT OS 1454 

SEM PREJUÍZO A NENHUMA DAS PARTES. 1455 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 1456 

divergências? Cite um exemplo. APENAS EM ÚLTIMA INSTÂNCIA. AINDA NÃO 1457 

ME DEPAREI COM ESSA SITUAÇÃO. OS CONFLITOS SÃO RESOLVIDOS 1458 

PRIMEIRAMENTE PELA VIA NEGOCIAL. 1459 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 1460 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 1461 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? A MAIORIA DAS EMPRESAS 1462 

FORNECEDORAS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS TÊM DEMONSTRADO  1463 
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GRANDE ABERTURA PARA O DIÁLOGO. EXEMPLO TÍPICO É O CITADO 1464 

NA RESPOSTA À QUESTÃO 11. 1465 

 1466 

DIMENSÃO COGNITIVA 1467 

 1468 
14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 1469 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 1470 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? HÁ CASOS EM 1471 

QUE FORNECEDOR E EMPRESA TRABALHAM REALMENTE COMO 1472 

PARCEIROS. NO CASO DA PROQUIGEL, POR EXEMPLO, A YAM ANA 1473 

CONTRATOU AUDITORIA PARA AVALIAR AS CONDIÇOES DA PL ANTA 1474 

DE PRODUÇÃO DE CIANETO, APONTANDO OS PONTOS CRÍTICO S E 1475 

FORTES DAQUELA OPERAÇÃO. 1476 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 1477 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 1478 

SIM. ALÉM DO E-MAIL, TELEFONE, REUNIÕES PRESENCIAIS , EMPRESAS 1479 

COMO A VOGBR, ESTABELECEM PORTAIS VIA WEB ONDE SÃO 1480 

INSERIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROJETO PARA 1481 

ACOMPANHAMENTO DOS ENVOLVIDOS. 1482 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 1483 

caso, se houver. SIM. O CASO DA PROQUIGEL.  1484 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 1485 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. NÃO NOS PROJETOS QUE 1486 

EU ATUO COMO GESTOR. 1487 
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18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 1488 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. SIM. CONFORME RESPONDIDO 1489 

NA QUESTÃO 7. 1490 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 1491 

caso exemplar. SIM, HÁ O CASO DA EMPRESA DE TI QUE ESTÁ 1492 

ELABORANDO O PORTAL DE INFORMAÇÕES DE SSMAC, ONDE S ERÃO 1493 

GERADOS OS RELATÓRIOS MENSAIS DA ÁREA. NESSE AMBIENTE, 1494 

QUALQUER INSERÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS NO PORTAL SE RÁ 1495 

REALIZADO PELA EMPRESA DE TI. 1496 

 1497 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 1498 

 1499 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  1500 

CONHECIMENTO  1501 

 1502 
20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 1503 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 1504 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 1505 

os principais. NÃO EXISTE. 1506 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 1507 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 1508 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? NÃO TENHO CONHECIMENTO. 1509 

CREIO QUE O DATASUL TEM FERRAMENTA DESSE TIPO. 1510 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 1511 

fornecedores? Como? SIM. OS MANUAIS DE OPERAÇÃO DESENVOLVIDOS 1512 
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PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PASSAM A SER MANUAIS TÉCNICOS 1513 

SEGUIDOS PELOS COLABORADORES DA EMPRESA  1514 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 1515 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. SIM. NO 1516 

CASO DA PROQUIGEL CITADO ANTERIORMENTE, ESSA EMPRES A TEVE 1517 

QUE BUSCAR SUA ADEQUAÇÃO AOS REQUESITOS DO CÓDIGO 1518 

INTERNACIONAL DE CIANETO PARA CONTINUAR COMO 1519 

FORNECEDORA DA YAMANA. 1520 

 1521 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 1522 

 1523 
24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 1524 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 1525 

relevantes. NOVOS PROCESSOS CONDUZIDOS EM CONJUNTO COM OS 1526 

FORNECEDORES TÊM SIDO IMPLANTADOS COMO FORMA DE 1527 

DESENVOLVER CERTAS ATIVIDADES. É O CASO DA GESTÃO D E 1528 

RESÍDUOS IMPLANTADA EM TODAS AS UNIDADES, CUJO 1529 

PLANEJAMENTO FOI DEFINIDO POR EMPRESAS DE CONSULTOR IA. 1530 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 1531 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 1532 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. SIM. ESSE É O CASO DA CRIAÇÃO 1533 

DO SOFTWARE DE BALANÇO HÍDRICO DESENVOLVIDO PELA 1534 

CONESTOGA PARA APLICAÇÃO NA MMIC. ESSE SOFTWARE PER MITE O 1535 

CONTROLE DO BALANÇO HÍDRICO DE TODO O SITE, PREVEND O, 1536 

INCLUSIVE, QUAL SERÁ A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA FUTU RA NO 1537 

LOCAL. ENTRETANTO, PERCEBO QUE FERRAMENTAS COMO ESS A TÊM 1538 
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SIDO SUBUTILIZADAS PELOS USUÁRIOS FINAIS (PLANTA DE  1539 

BENEFICIAMENTO), COMPROMETENDO, ASSIM, O DESENVOLVI MENTO 1540 

DAS OPERAÇÕES COTIDIANAS E DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕE S NAS 1541 

UNIDADES. 1542 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 1543 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 1544 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 1545 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 1546 

conhecimento externo. CREIO QUE ESSA OPÇÃO É A QUE MAIS SE 1547 

APROXIMA DA REALIDADE DA YAMANA. ENTRETANTO, COMO 1548 

COMENTADO ANTERIORMENTE, A EMPRESA PERDE BOAS 1549 

OPORTUNIDADES DE RETER CONHECIMENTO QUANDO NOVAS 1550 

TECNOLOGIAS OU FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PARA 1551 

MELHORAR O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES  É 1552 

SUBUTILIZADO. 1553 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 1554 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. 1555 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 1556 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. 1557 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 1558 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. 1559 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 1560 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas.  1561 

1562 
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Entrevista Nr. 10 1563 

 1564 

Questionário de Coleta de Dados 1565 

 1566 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 1567 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 1568 

 1569 

 1570 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Desenvolvimento Mineral S/A 1571 

UNIDADE DE ANÀLISE: Centro Corporativo 1572 

NOME DO ENTREVISTADO: Jorge Baptista  1573 

CARGO: Gerente de Recursos Humanos 1574 

TEMPO DE EMPRESA: 2,5 anos 1575 

TELEFONE DE CONTATO: (11) 2163-8331 1576 

E-MAIL: jbaptista@yamana.com 1577 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo 1578 

DATA: 17/11/2008 1579 

 1580 

 1581 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 1582 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 1583 

como referência):  1584 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 20 1585 

 1586 

 1587 



72 

QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 1588 

 1589 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 1590 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 1591 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Não. 1592 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não. 1593 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 1594 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 1595 

meio-ambiente)? Descreva como. Não. 1596 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 1597 

da Empresa? Exemplifique. Não. 1598 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 1599 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 1600 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 1601 

Sim. No caso da Integração, nosso fornecedor para os programas de 1602 

desenvolvimento, realizamos todas as ações de forma compartilhada, onde as duas 1603 

partes trocam experiências sobre o programa a ser implementado. 1604 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 1605 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não. 1606 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 1607 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Conforme resposta da questão 1608 

número 5, desenvolvemos os programas de forma compartilhada e alinhada com a 1609 

necessidade da empresa, onde a troca de experiências é fundamental para a 1610 

realização das ações, assim como a geração de conhecimento para ambos. 1611 

 1612 
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DIMENSÃO RELACIONAL 1613 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 1614 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 1615 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Sim. Temos sido bem assertivos com 1616 

nossos fornecedores, pois qualidade, prazo, nível de serviço, custos são premissas 1617 

básicas para estarem conosco. 1618 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 1619 

violação de sigilo, se houver. Não existiu, até então. 1620 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 1621 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Não. Somente o 1622 

conhecimento adquirido durante os programas. 1623 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 1624 

divergências? Cite um exemplo. Sim existe. Flexibilidade e adaptação à nossa 1625 

realidade, são determinante para a Yamana. Todos os nossos programas precisam 1626 

destes pilares, portanto são construídos em função de demanda específica. 1627 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 1628 

divergências? Cite um exemplo. Sim. Mas até o momento não tivemos que recorrer a 1629 

esta ferramenta. 1630 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 1631 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 1632 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Escolhemos fornecedores que 1633 

compreendem a Yamana totalmente. Pois não abrimos mão daquilo que desejamos. 1634 

Se pagamos por um produto ou serviço, fazemos questão de receber aquilo que 1635 

encomendamos. Portanto, conforme já mencionado, qualidade, prazo, nível de 1636 
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serviço, custos, flexibilidade e adaptabilidade, são fatores fundamentais para a 1637 

relação. 1638 

 1639 

DIMENSÃO COGNITIVA 1640 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 1641 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 1642 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Sim. 1643 

Semanalmente fazemos reuniões de fechamento/alinhamento. 1644 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 1645 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 1646 

Sim. Semanalmente fazemos reuniões de fechamento/alinhamento. 1647 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 1648 

caso, se houver. Não. 1649 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 1650 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Sim. Os programas são 1651 

realizados em nossas unidades, mas eles também disponibilizam espaços e infra-1652 

estrutura para a realização de programas em suas respectivas instalações. 1653 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 1654 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Não. Pois a idéia é que eles nos 1655 

“vendam” competências. 1656 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 1657 

caso exemplar. Não. 1658 

 1659 

 1660 

 1661 
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QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 1662 

 1663 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  1664 

CONHECIMENTO  1665 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 1666 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 1667 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 1668 

os principais. Não 1669 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 1670 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 1671 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não 1672 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 1673 

fornecedores? Como? Não. 1674 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 1675 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Não. 1676 

 1677 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 1678 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 1679 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 1680 

relevantes. Não. 1681 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 1682 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 1683 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Sim. Pois é exatamente o que 1684 

“compramos”.  1685 
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26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 1686 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 1687 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 1688 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 1689 

conhecimento externo. Sim 1690 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 1691 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não 1692 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 1693 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não 1694 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 1695 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Sim. 1696 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 1697 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 1698 

1699 
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Entrevista Nr. 11 1700 

 1701 

Questionário de Coleta de Dados 1702 

 1703 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 1704 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 1705 

 1706 

 1707 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Gold Inc. 1708 

UNIDADE DE ANÀLISE: Sede Corporativa e Unidades Operacionais 1709 

NOME DO ENTREVISTADO: Thiago Yugo Kakazu 1710 

CARGO: Engenheiro de Desenvolvimento Técnico 1711 

TEMPO DE EMPRESA: Seis meses 1712 

TELEFONE DE CONTATO: 11 2163 8475 1713 

E-MAIL: thiago.kakazu@yamana.com 1714 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo 1715 

DATA: 17/11/2008 1716 

 1717 

 1718 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 1719 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 1720 

como referência):  1721 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 1722 

Quatro fornecedores. 1723 

 1724 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 1725 

 1726 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 1727 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 1728 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. 1729 

Sim. Algumas consultorias de pequeno porte deslocam 100% do seu tempo e equipe 1730 

para atuar na Yamana. 1731 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. 1732 

Não tenho conhecimento de nenhum caso. 1733 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 1734 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 1735 

meio-ambiente)? Descreva como. 1736 

Todos os trabalhos realizados em campo estão dentro dos Padrões de Segurança, 1737 

incluindo, quando necessário, o treinamento obrigatório de Segurança. Os trabalhos 1738 

relacionados a Sistemas de Gestão são alinhados ao SYG (Sistema Yamana de 1739 

Gestão) e ao SGMY (Sistema de Gestão de Manutenção Yamana). 1740 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 1741 

da Empresa? Exemplifique. 1742 

Alguns fornecedores passam por processo de capacitação, como Metodologias de 1743 

Administração (para treinamentos gerenciais) e Processos de Manutenção (para 1744 

montagem de materiais de treinamentos), mas são recursos financeiros 1745 

imperceptíveis. 1746 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 1747 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 1748 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 1749 
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Sim. Definição de escopo em conjunto com a empresa e o fornecedor, visita aos 1750 

locais do serviço para adequação do projeto, metas e resultados previamente 1751 

definidos para acompanhamento e cláusula para alteração de escopo no contrato. 1752 

Como exemplo, tivemos a alteração do direcionamento (público alvo) de um 1753 

material de treinamento de Pneus Fora-de-Estrada, ao invés de ser desenvolvido um 1754 

material para operadores de equipamentos, foi desenvolvido um material focado na 1755 

oficina e borracharia, onde ocorre a montagem/desmontagem de pneus, 1756 

manutenção, controle e estocagem. 1757 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 1758 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 1759 

Não. 1760 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 1761 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. 1762 

Existe a intenção de transmitir conhecimento para fornecedores, pois existe um 1763 

tempo de desenvolvimento dos fornecedores em relação à empresa, após o acordo de 1764 

sigilo. No caso, após a contratação de uma empresa para consultoria em Engenharia 1765 

de Confiabilidade, foram passados os padrões de manutenção (SGMY) e as práticas 1766 

das unidades, para que o fornecedor desenvolva um trabalho mais focado e 1767 

adequado, com maior conhecimento das nossas necessidades. Em relação à absorção 1768 

de conhecimento dos fornecedores, não existe essa prática na empresa. 1769 

 1770 

DIMENSÃO RELACIONAL 1771 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 1772 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 1773 

Exemplifique casos negativos, se houverem. 1774 
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O maior problema que eu encontro é em relação a prazos, não só por parte do 1775 

fornecedor, mas também pela logística das unidades operacionais e a 1776 

disponibilidade dos gestores. Em relação aos outros aspectos existe um grande 1777 

comprometimento por parte dos fornecedores. 1778 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 1779 

violação de sigilo, se houver. 1780 

Sim. Não tenho conhecimento de casos de quebra de sigilo, inclusive os fornecedores 1781 

se mostram muito responsáveis em relação às informações de outros clientes. 1782 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 1783 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. 1784 

Com os fornecedores que eu trabalho, não existe esse tipo de contrato. 1785 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 1786 

divergências? Cite um exemplo. 1787 

Sim. No caso da consultoria para redução de custos, existe uma reunião de 1788 

acompanhamento semanal das atividades para discussão dos resultados e 1789 

direcionamento das novas ações. 1790 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 1791 

divergências? Cite um exemplo. 1792 

Sim, principalmente com dúvidas relacionadas a pagamentos. 1793 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 1794 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 1795 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? 1796 

Na maioria, bem. Essas competências ficam bem explícitas durante a primeira 1797 

apresentação da empresa, onde o fornecedor depende da imagem da sua equipe 1798 

para uma boa impressão, o que se repete durante o desenvolvimento do trabalho. 1799 
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 1800 

DIMENSÃO COGNITIVA 1801 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 1802 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 1803 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos?  1804 

Sim. O objetivo das duas partes é um bom resultado, e não é possível prever, na fase 1805 

de planejamento do projeto, todas as necessidades que surgirão no desenvolvimento 1806 

do serviço. Por isso, tanto a empresa quanto o fornecedor, são abertos para a troca 1807 

de informações. 1808 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 1809 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 1810 

Sim. Apesar de serem canais de comunicação comuns nos meios de trabalho, a 1811 

comunicação é feita por telefone e e-mail, e são pré-acordados informalmente. 1812 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 1813 

caso, se houver. 1814 

Não. 1815 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 1816 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. 1817 

Sim. No caso de consultorias, 90% da infra-estrutura utilizada nas unidades é da 1818 

empresa, salvo computadores. Para treinamentos, em alguns casos, apenas o 1819 

Instrutor não faz parte da empresa, mas o restante dos recursos físicos é interno. No 1820 

caso de compra de produtos, é oferecida Assistência Técnica por tempo pré-1821 

acordado, e capacitação dos usuários do produto por pessoal do fornecedor. 1822 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 1823 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. 1824 
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A empresa, sim, como treinamentos de Gestão de Contratos e Projetos. Em relação 1825 

ao fornecedor, eu não tenho conhecimento. 1826 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 1827 

caso exemplar. 1828 

Em curto prazo, sim, principalmente quando se tratam de fornecedores de inovação 1829 

tecnológica. Após a finalização de uma Biblioteca Virtual, com base na internet, 1830 

dependemos do fornecedor para a manutenção e adequação do produto. 1831 

 1832 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 1833 

 1834 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  1835 

CONHECIMENTO  1836 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 1837 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 1838 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 1839 

os principais. 1840 

Não existem procedimentos formalizados, mas para controles internos são 1841 

realizados relatórios, atas de reuniões e documentação base. 1842 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 1843 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 1844 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? 1845 

Não. 1846 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 1847 

fornecedores? Como? 1848 
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Sim. As normas e manuais técnicos internos não são inflexíveis, já que a empresa é 1849 

nova, criando uma facilidade de revisão desses documentos, de acordo com o serviço 1850 

prestado ou produto adquirido do fornecedor. Por exemplo, durante a implantação 1851 

da Engenharia de Confiabilidade, o consultor tem a liberdade para estudar e 1852 

modelar o manual do SGMY, junto aos gestores deste manual. 1853 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 1854 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. 1855 

Não tenho conhecimento dessas práticas. 1856 

 1857 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 1858 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 1859 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 1860 

relevantes. 1861 

Não. 1862 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 1863 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 1864 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. 1865 

Sim. Alguns fornecedores são contratados para o desenvolvimento de competências 1866 

na empresa, como, por exemplo, o desenvolvimento de Líderes.  1867 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 1868 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 1869 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 1870 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 1871 

conhecimento externo. 1872 
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 Essa qualificação e especialização são desenvolvidas pelos próprios fornecedores 1873 

para a captação de conhecimento específica do serviço.  1874 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 1875 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. 1876 

 Existem processos não formalizados para essas práticas. 1877 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 1878 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. 1879 

(d)  Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 1880 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. 1881 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 1882 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas.  1883 

1884 
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Entrevista Nr. 12 1885 

 1886 

Data Collection Questionnaire 1887 

 1888 

 1889 

RESEARCH FOR CASE STUDY ON INTELLECTUAL CAPITAL ON 1890 

THE SUPPLIERS NETWORK  1891 

 1892 

COMPANY RESEARCHED: Yamana Gold Inc. 1893 

UNIT OF ANALYSIS: Head Office Toronto 1894 

INTERVIEWEE NAME: Mannie Baltodano 1895 

JOB TITLE: IT Director  1896 

TIME IN COMPANY: 3 ½ years 1897 

TELEPHONE: (775) 850-3735 Cell: (775) 313-8392 1898 

E-MAIL: mannie.baltodano@yamana.com 1899 

INTERVIEW’S LOCATION: Santiago, Chile 1900 

DATE: 2008 October, 16th 1901 

 1902 

GENERAL DATA ON SUPPLIERS NETWORK 1903 

• Estimate the average number of company suppliers (take last two as reference): not 1904 

applicable 1905 

• Number of suppliers the interviewee deals: Just about 10. Most of them are consultants 1906 

that we create relationship with. We prefer to have a very low number of 1907 

consultants which we have a close relationship.  1908 

 1909 
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QUESTIONS REGARDING SOCIAL CAPITAL ON THE NETWORK 1910 

 1911 

STRUCTURAL DIMENSION 1912 

1) Are there suppliers with high economical dependency on the company (over half its 1913 

revenue)? If so, cite a case. For the IT group, I do not think so. There are some with 1914 

20~25%, but not with a high dependency… 1915 

2) Does the Company finance its suppliers in any way? If so, cite a case. We do not finance 1916 

the suppliers, but I can mention the Datasul Argentina case (ERP supplier). We 1917 

agree to support them in a learning process, as they are new in that market. They 1918 

offered us lower rates and, now, we give them some senior consultancy.  1919 

3) Do suppliers adjust their processes to the Company’s required standards (for instance, 1920 

installation and equipment drawings, quality, safety and environmental standards)? 1921 

Describe how. Yes, every project or ever suppliers must be adjusted to the Company 1922 

standards (what, who, where, when and for how much it has to be done). In some 1923 

situations, sometimes, the software supplier modifies the product as a result of 1924 

changing for Yamana standards. The general rule is we do not customize software, 1925 

just in special cases, for saving cost in evolution to new versions. 1926 

4) Do suppliers invest financial resources to capacitate themselves within Company 1927 

expectations? Exemplify. 1928 

Yes, software is given at very reduce cost so we use it as trial basis on behalf of the 1929 

suppliers; on other times we only pay for the implementation cost and the supplier 1930 

provides the technology at low cost. 1931 

5) Are there formal processes for shared decisions (e.g., services planning, resources 1932 

dimensioning, definition from a service’s or product’s level of quality, interruption or 1933 

change in contractual scope)? Describe a case, if any. Before a project begins a 1934 
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Business Requirement Planning (BRP) takes place where internal and external 1935 

resources meet in order to develop the specs of the project. Any changes to the scope 1936 

of the project requires a CHANGE MANAGEMENT AUTHORI ZATION form that 1937 

must be approved by the company’s project sponsor and by the supplier project 1938 

manager. 1939 

6) Is there redundancies of information, i.e., are the supplier’s systems interlinked to the 1940 

Company’s for data exchange? If so, describe the most relevant cases. I am not aware of 1941 

Yamana using supplier’s web connections to our systems but there are some 1942 

companies to allow their supplier to monitor their inventory on hand/on order etc. 1943 

This creates a business partnership between the supplier and the customer... 1944 

7) Is there in any case the explicit intent to absorb expertise from suppliers or to transmit 1945 

knowledge to them? If so, exemplify. Yes; on almost every case the expectation is to 1946 

gain/transmit the knowledge from the supplier to the customer. Sometimes this is 1947 

done via end user training or assigning a key user (power user) to perform the work. 1948 

We also request a written document of the work being performed. The idea is that 1949 

the customer gains 80% of the knowledge. In that Datasul Argentina example that I 1950 

mentioned to you, we deliberately transfer knowledge from a senior Yamana 1951 

consultant in Brazil to them. 1952 

 1953 

RELATIONAL DIMENSION 1954 

8) Do suppliers generally deliver their promises (for instance: quality, deadlines, service 1955 

level, cost), causing an overall trust perception? Exemplify negative cases, if any. We 1956 

typically deal with a small number of suppliers that we trust because of previous 1957 

work engagement they delivery on time and quality. The cases where we had project 1958 

under delivery or over promise happens when we deal with new suppliers. Most of 1959 
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time we deal with the cheapest cost supplier but prefer the most reliable and highest 1960 

reputation. We use a lot cross reference before we engage in business.  1961 

9) Is there discretion and security regarding confidential information? Cite a case of 1962 

confidentiality breach, if any. Typically we have the supplier to sign a confidentially 1963 

agreement and IT departments keep the paper on file. I am not aware of any 1964 

suppliers that has broken the confidentiality for any reasons. 1965 

10) When there is a process or productivity improvement, be it the Company’s or the 1966 

supplier’s, are the gains shared? How? Cite an example. No, this is not applicable in IT 1967 

projects. 1968 

11) Are there mutual flexibility, adaptability and search of common-ground understanding to 1969 

solve doubts and divergences? Cite an example. When you have good relationship with 1970 

the supplier there exist a high degree of mutual flexibility to search a common 1971 

ground that will benefit both the supplier and the customer. The key is to have an 1972 

excellent relationship with the supplier. 1973 

12) Do both Company and supplier use the contract as tool for solving divergences and 1974 

doubts? Cite an example. Yes, the contract is use as the operational document 1975 

“deliverables”. Any changes or modifications to the contract will require a new 1976 

negotiation. 1977 

13) How is the interpersonal competency at contact among both staffs manifested? E.g., do 1978 

you realize any feelings of identification, goodwill and willingness towards dialogue? In 1979 

what situation is this demonstrated? We value higher the personal/social skills of the 1980 

supplier than the knowledge skill. We prefer to work with suppliers that have 1981 

outstanding personal and skill vs. Knowledge. 1982 

 1983 

 1984 
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COGNITIVE DIMENSION 1985 

14) Do Company and suppliers, throughout the natural flow of relationship processes, share 1986 

technical information to develop operations, even though this lies neither in contract nor 1987 

any previous arrangements? How does it occur and in what cases? Yes, it is very typical 1988 

to share technical information during the development and implementation process 1989 

including third party information.  1990 

15) Are formal communication channels, pre-arranged and available for all, used so that 1991 

information is frequently and informally shared? If so, exemplify. The information is 1992 

distributed thru a “Weekly Status Report” to the team members. Urgent matters 1993 

are review thru “Live Meetings” or via telephone conferences. 1994 

 1995 

16) Do Company and suppliers share vision, plans and strategic objectives? If so, cite a case. 1996 

The goal is to become a business partner between the supplier and the customer.  1997 

17) Do Company and suppliers share equipment, facilities, engineering projects, technical 1998 

staff or other physical resources? Exemplify. Yes, we currently share offices, 1999 

hardware, software, databases and technical people. 2000 

18) Do suppliers and the Company invest on qualification and training on intrinsic 2001 

competencies to their relationship? Exemplify. Yes, if the technology is not available; 2002 

the supplier and the company works together in developing together using resources 2003 

from both the company and the supplier. 2004 

19) Do cases of technological dependency between the Company and suppliers occur? Cite 2005 

and exemplary case. The idea is not to depend on technology but sometimes for 2006 

example availability of the internet is high dependency with regards to 2007 

communication between ours systems. 2008 

 2009 
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 2010 

QUESTIONS REGARDING THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL  CAPITAL 2011 

 2012 

OPPORTUNY OFFERED BY THE NETWORK FOR SHARING KNOWLE DGE 2013 

20) Are there internal operational processes to gather knowledge available on the network 2014 

like, for instance, knowledge management systems, reports on visits to suppliers or 2015 

technical expositions, technical datasheets of the suppliers? If so, describe the most 2016 

relevant. We document processes and keep valuable information in a public folder 2017 

on our INTRANET available to internal personal for their review. 2018 

21) Do internal infrastructure processes, databases and information systems (such as ERP and 2019 

other software) recover and document knowledge originated from the supplier’s network? 2020 

If so, how does it occur? No, our ERP system does not connect outside our network. 2021 

22) Do internal standards and technical handbooks suit the processes developed by the 2022 

suppliers? How? Only when we perform systems upgrades we update the 2023 

instructions manual “handbooks” reflecting the new features and new benefits from 2024 

that technology. 2025 

23) Do governance practices contemplate relationships with suppliers, e.g., shared 2026 

management processes? If so, exemplify. Not applicable 2027 

 2028 

LEARNING PROMOTED BY THE NETWORK 2029 

24) Does the network promotes innovation capacity, directly or indirectly, translated through 2030 

patents, innovative products or new processes learned from suppliers? Cite relevant 2031 

cases? I am not aware of within the IT project. 2032 
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25) Generally speaking, does the suppliers network allow knowledge adsorption of any sort 2033 

and does this knowledge become part of the Company’s competencies? If so, cite 2034 

examples and describe your perception. I am not aware of within the IT project. 2035 

26) If the Company retains knowledge come from suppliers (e.g., to develop new products 2036 

and internal processes), which are the factors that favor this knowledge? Mark and 2037 

comment such knowledge, amidst the following: Option “B” and option “D”. 2038 

(a) Staff qualification or specialization is adequate for the retention from external 2039 

knowledge. 2040 

(b) There are processes of attraction, retention and development of professionals that 2041 

lead the company to retrieve external knowledge. 2042 

(c) There are employees with Master and Doctorate degrees dedicated to retrieving and 2043 

documenting knowledge come from external sources. 2044 

(d) That are processes of knowledge management capable of retrieving, documenting 2045 

and spreading the knowledge come from external sources. 2046 

(e) There is the support or promotion of academic programs dedicated to retrieve 2047 

knowledge come from external sources. 2048 

2049 
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Entrevista Nr. 13 2050 

 2051 

Cuestionario de Coleta de Datos 2052 

 2053 

 2054 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPITAL 2055 

INTELECTUAL EN REDES DE PROVEEDORES 2056 

 2057 

 2058 

FAENA PESQUISADA: Medidien 2059 

UNIDAD DE ANÀLISIS: El Péñon y Minera Florida 2060 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ricardo Palma Contesse 2061 

POSICIÓN: Country Manager, Chile Yamana Gold Inc.  2062 

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA: Tres meses 2063 

TELEFÓNO DE CONTACTO: 56 2 3711407 ö 56 2 4282206 2064 

E-MAIL: ricardo.palma@yamana.com 2065 

LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA: Santiago Chile 2066 

FECHA: 28 noviembre de 2008 2067 

 2068 

 2069 

DATOS GENERALES DE LA RED DE PROVEEDORES 2070 

• Cantidad media aproximada de proveedores de la Compañía (tomar los últimos dos años, 2071 

como referencia): 250 2072 

• Cantidad de proveedores con que el entrevistado se relaciona: 15 2073 

 2074 
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PREGUNTAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL EN LA RED  2075 

 2076 

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 2077 

1) ¿La Compañía tiene proveedores con alta dependencia económica (más de la mitad de la 2078 

facturación)? Cite algunos casos, si así fuera.  2079 

 Algunos proveedores locales y de comunidades pero de poca trascendencia en el 2080 

evento que fallen. No obstante dado que una de nuestras operaciones esta en un sector 2081 

agrícola pequeño con bastante pocos recursos hemos adoptado una política de ayuda 2082 

entregando algunos contratos menores a pequeños contratistas desarrollados en las 2083 

propias comunidades, (Ejemplos: Aseo de edificios, transportes locales menores, talleres 2084 

de vulcanización etcétera. 2085 

2) ¿La compañía financia a los proveedores de alguna manera? Si positivo, cite un caso. No, 2086 

no es la política de la compañía el financiar a proveedores.  2087 

En contratos de construcción, es común que los contratistas pidan en el caso de ser 2088 

asignados un porcentaje del monto global al inicio pero siempre con un resguardo 2089 

para la empresa con un documento bancario o boleta de garantía en el evento que el 2090 

contratista no cumpla con lo contractual. 2091 

3) ¿Los proveedores ajustan sus procesos a los standards requeridos por la Compañía (por 2092 

ejemplo: proyectos de instalaciones y equipos, normas de calidad, seguridad, medio-2093 

ambiente)? Describir como. Efectivamente los contratistas deben ajustarse a las bases 2094 

de las especificaciones administrativa y técnicas. Por ejemplo al Horario de trabajo, 2095 

a los estados de pago en su forma de presentación y explicitación. Especialmente los 2096 

contratistas deben ajustarse a los procedimientos internos de Seguridad y Medio 2097 

ambiente entre otros. 2098 
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Efectivamente los contratistas tiene que justarse a las condiciones propias de cada 2099 

sitio. Esto se presenta a los contratistas en las bases mismas de llamado a propuesta 2100 

donde se mencionan los procedimientos específicos de cada faena y las normas 2101 

generales que rigen nuestras relaciones. Para los efectos del personal que llega a 2102 

laborar a una de nuestras faenas cada individuo, debe seguir un curso de 2103 

instrucción en que se dan las bases de convivencia las normas de seguridad y otros. 2104 

4) ¿Los proveedores invierten recursos financieros para capacitarse, dentro de las 2105 

expectativas de la Compañía? Dar ejemplos.  2106 

Los proveedores muy poco pero si los contratistas  2107 

Dentro de los contratistas podemos distinguir dos tipos al menos: Contratistas 2108 

permanentes o de largo plazo, aquellos que tienen contratos de más de un año, por 2109 

ejemplo los que proveen servicios permanentes como Alimentación, Transporte del 2110 

personal entre otros. Estos contratistas deben mantener un programa de 2111 

entrenamiento permanente que queda estipulado dentro de las bases de licitación o 2112 

incluso de acuerdo con los reglamentos internos o legales debe hacerlo. Hay un caso 2113 

muy emblemático en la mina El Peñón en que la extracción del mineral la hace un 2114 

contratista específico ellos por ser minería subterránea, deben cumplir con un 2115 

exigente programa de entrenamiento a su costo. Otros contratistas que son por un 2116 

trabajo puntual normalmente no se capacitan durante las obras, se supone que son 2117 

especialistas, al menos así se establece en las bases de licitación. Hay que hacer notar 2118 

a su vez que un porcentaje no menor son deducible de impuestos para los 2119 

contratistas y las empresas siempre que esta capacitación se haga por organismos de 2120 

capacitación reconocidos y certificados por el estado. Estos institutos de 2121 

capacitación deben a su vez cumplir con un mínimo de exigencias como al menos 2122 

certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 2123 
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5) ¿Ocurren procesos formales de decisión compartida (por ejemplo: planificación de 2124 

servicios, cálculo de la necesidad de recursos, definición del porcentaje de disponibilidad 2125 

o de la calidad del servicio, interrupción o cambio del alcance contractual)? Describir un 2126 

caso, si ocurre.  2127 

Efectivamente especialmente en el caso que ya mencionaba anteriormente, el caso de 2128 

Mina El Peñón en que el trabajo de minería es desarrollado por un contratista y la 2129 

planificación mina es desarrollada por la empresa. En este caso se tiene 2130 

permanentemente reuniones de coordinación de los trabajos en conjunto.  2131 

6) ¿Tiene redundancia de la información, es decir, los sistemas de los proveedores se 2132 

conectan a los que hay en la Compañía para la transferencia de datos? Si positivo, 2133 

describir los casos más relevantes. 2134 

En nuestro caso muy poco con la excepción del contratista ya mencionado. Con 2135 

proveedores muy poco o nulo. En general no hay solo parcialmente interconexión 2136 

vía INTERNET normal. 2137 

7) ¿En algún caso específico, ha ocurrido una intención explícita de absorber el 2138 

conocimiento de los proveedores o de transmitir conocimiento a ellos? Si positivo, 2139 

ejemplifique.  2140 

Si, todos los contratistas y algunos proveedores, para trabajar en la operación, 2141 

deben ser capacitados en términos de Seguridad y normativas específicas de los 2142 

reglamentos de seguridad y convivencia dentro de la faena. Para los contratistas de 2143 

largo plazo las capacitaciones en materias de seguridad se mantienen 2144 

periódicamente en el tiempo. Nuestras operaciones deben certificar respecto del 2145 

“Código Internacional del Cianuro”, en este caso debemos instruir y capacitar a los 2146 

transportistas del cianuro entre otros ya que así lo exige el mismo código. Se 2147 

sostienen reuniones permanentes con los niveles ejecutivos de las empresas 2148 
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contratistas, exigiendo y coordinando entre otras materias sus propios planes de 2149 

capacitación.  2150 

 2151 

DIMENSIÓN RELACIONAL  2152 

8) ¿De manera general, los proveedores cumplen lo que prometen? (por ejemplo: calidad, 2153 

fecha de entrega, nivel de servicio, costo), alimentando una percepción general de 2154 

confiabilidad? Ejemplifique casos negativos si los hay.   2155 

Hay de todo, en general los contratistas cumplen. Durante el proceso de evaluación 2156 

de las propuestas de trabajo para un caso determinado, se evalúan las propuestas 2157 

técnicas y comerciales en forma independiente, más aún la oferta económica no debe 2158 

abrirse si la propuesta técnica no cumple con el mínimo exigido. Una vez que se 2159 

evalúa la propuesta técnica y sobrepasa el límite mínimo exigible, se abre la 2160 

propuesta económica. Se hace un análisis de la propuesta económica y no siempre la 2161 

propuesta más baja se le asigna el trabajo, una propuesta demasiado baja es un 2162 

riesgo en el sentido que al poco tiempo pedirá un reajuste de tarifas. No siempre lo 2163 

más barato es lo más económico. 2164 

9) ¿Ocurre la discreción y la seguridad respecto a la información confidencial? Citar un caso 2165 

de quiebra de confidencialidad, si ha ocurrido.     2166 

En la empresa que hoy trabajo no se de un caso de este tipo hasta donde yo sepa, 2167 

pero en caso de mi empresa anterior si hubo casos de este tipo en que se quebrantó 2168 

el código de ética. En una oportunidad se supo y comprobó que un funcionario 2169 

interno tuvo conexión con uno de los contratistas, se investigó, se exoneró al 2170 

funcionario y se eliminó al contratista del registro de la empresa  2171 



97 
 

10) ¿Cuándo ocurre una mejora del proceso o aumento de la productividad, cualquiera en la 2172 

compañía, cualquiera en el surtidor, los beneficios son repartidos? ¿Cómo? Cite un 2173 

ejemplo. Me remitiré a mi antigua compañía.  2174 

En ese caso era relativamente común esta práctica, en efecto, citaré primero 2175 

contratos de construcción, en el cual una vez negociado el monto y plazo del 2176 

contrato es común que se establezcan premios en dinero para el caso de cumplir la 2177 

construcción en un plazo menor y también por un menor gasto o costo del proyecto, 2178 

en este caso se negocia que una parte importante de dichos beneficios vaya a favor 2179 

del personal superior y treabajadores.. El otro caso que me tocó negociar, fue en el 2180 

caso de un contrato MARC (Contrato de mantención de equipos mina). En este 2181 

caso, se establecieron disponibilidades mínimas de para diferentes tipos de equipos y 2182 

costos asociados. Se fijaron multas por resultados adversos y también premios para 2183 

costos menores y mayores disponibilidades con el objeto de incentivar una buena 2184 

gestión de mantenimiento premiando al contratista por los buenos resultados 2185 

obtenidos.  2186 

11) ¿Hay flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda del acuerdo común para solución de dudas y 2187 

divergencias? Cite un ejemplo.  2188 

Los contratistas deben ser considerados como colaboradores estratégicos de los 2189 

mandantes, y se debe preocupar que el contratista tenga un buen servicio y una 2190 

utilidad, política de ganar-ganar. Si hay dudas o divergencias es menester 2191 

solucionarlas al más breve plazo de otra forma se incuba un problema mayor que 2192 

finalmente repercutirá en el beneficio de la compañía. Los problemas hay que 2193 

solucionarlos de otra forma se incrementarán y la potencialidad de pérdida será 2194 

mayor. Nuevamente un ejemplo de mi anterior empleador. En esa ocasión nos 2195 

encontrábamos en una construcción de una cinta transportadora de 5 km de largo y 2196 
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nos tocó un invierno muy crudo con mucha nieve que impedía la normal 2197 

construcción, en ese caso nos reunimos con el contratista paralizamos las obras por 2198 

tres meses y retomamos loa obra una vez que mejoraron las condiciones climáticas, 2199 

conjuntamente con una buena negociación nos permitió el ahorrar tiempo stand by 2200 

que de no haberse detenido la obra hubiere incrementado la tensión entre el 2201 

contratista y la empresa evitando gastos y juicios futuros innecesarios  2202 

12) ¿La Compañía y los proveedores utilizan el contrato como herramienta para solución de 2203 

dudas y divergencias? Cite un ejemplo.  2204 

Un buen contrato es mandatario para una buena relación contractual. Es la 2205 

herramienta básica para evitar problemas. Más importante que el contrato es la 2206 

buena fe y disposición de las personas que los gestionan. Si hay mala fe siempre 2207 

habrá problemas. En una oportunidad tuvimos una discrepancia mayor en un 2208 

contrato de construcción sobre la interpretación de la forma de pago de un 2209 

contratista de movimiento de tierras. Dichas diferencias no pudieron ser resueltas 2210 

por las partes. Frente a esta situación se busco y aplicó las cláusulas de arbitraje 2211 

establecidas en el contrato, evitando así llegar a la justicia ordinaria y poder de esta 2212 

forma resolver la controversia. 2213 

13) ¿Cómo se ha manifestado la capacidad interpersonal en los contactos con el personal de 2214 

las firmas? (Por ejemplo: ¿usted percibe un sentimiento de identificación, de 2215 

colaboración y de abertura al diálogo?) ¿En cuál situación esto se demuestra?   2216 

 Como en todas las relaciones entre las personas, la buena disposición para manejar 2217 

controversias es fundamental para mantener una armonía en las relaciones, en el 2218 

caso del manejo de los contratos es fundamental la disposición de las para mantener 2219 

la buenas relaciones entre las partes. Un buen ejecutivo debe tener la habilidad de 2220 

poner a personas con habilidades de diplomacia y fuerza para administrar los 2221 
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contratos. Los principales problemas que surgen en los contratos son: La 2222 

aprobación de los estados de pago, situación esta que se presenta especialmente en 2223 

contratos misceláneos en que la descripción de las tareas específicas no están claras 2224 

o en su defecto con obras adicionales a las establecidas en el contrato. El otro tema 2225 

en que se presentan frecuentemente problemas es al cierre del contrato cuando el 2226 

contratista comienza a solicitar que se le pague tiempos muertos o gastos no 2227 

previstos en que ha incurrido por “culpabilidad del dueño, esto es por ejemplo, 2228 

cuando el dueño de la obra se comprometió a entregar determinados suministros y 2229 

hubo problemas, o con fuerza mayor, cuando efectos climáticos impidieron la 2230 

realización normal de las obras y se vió retrasada la ejecución de esta. La actitud de 2231 

las personas que intervienen ayuda mucho a la solución de las controversias.  2232 

 2233 

DIMENSIÓN COGNITIVA  2234 

14) ¿Los proveedores y la Compañía, en el desarrollo natural de los procesos de la relación, 2235 

comparten información técnica para desarrollar operaciones, aún cuando esto no está 2236 

previsto en el contrato o previamente convenido? ¿Cómo ocurre y en cuales casos?  2237 

Efectivamente esta es una condición muy comun en contratos, entre otros, 2238 

Construcción, Reparaciones mayores de instalaciones etcétera. Efectivamente en 2239 

casos como montaje de estructuras metálicas sucede a menudo que hay problemas 2240 

en lo que diseñó ingeniería y lo que llegó de las maestranzas difieren y hay que 2241 

buscar una solución para poder ensamblar evitando la re fabricación de piezas, en 2242 

este caso la cooperación del contratista, el dueño y también dependiendo de la 2243 

gravedad del problema, del diseñador es fundamental para poder salir adelante y 2244 

buscar la solución más adecuada. También el problema ha se me ha suscitado en 2245 

fundaciones cuando el estudio de mecánica de suelos no fue suficientemente 2246 
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ajustado a la realidad. En este caso, nuevamente, hay que revisar el diseño, 2247 

modificar los trabajos, posiblemente en este caso excavaciones o consolidaciones de 2248 

terreno donde el intercambio de información técnica es fundamenta. En caso de 2249 

reparaciones de instalaciones dependiendo el daño encontrado durante el desarme 2250 

de estas es común encontrarse con problemas técnicos no previstos que uno debe 2251 

resolver en el camino donde la sinergia entre el contratista y el mandante es 2252 

fundamental  2253 

15)  ¿Se utilizan canales formales de comunicación previamente convenidos y disponibles 2254 

para todos, de modo que la información sea frecuentemente y informalmente compartida? 2255 

Si positivo, ejemplifique.  2256 

Los canales formales de comunicación deben establecerse desde el principio de las 2257 

obras, en efecto, reuniones periódicas con agendas preparadas son fundamentales. 2258 

Inspecciones a las obras sistemáticas y periódicas son fundamentales. La existencia 2259 

obligatoria del libro de obras es fundamental. Se entiende como libro de obras, un 2260 

cuadernos foliado en que turno a turno se anotan los avances problemas o cualquier 2261 

detalle que pudiere ser relevante a posteriori. Esta información es base para la 2262 

solución de controversias en los estados de pago mensuales o los conflictos que 2263 

pudieren presentarse al final del contrato. El libro de obras debe ser firmado turno 2264 

a turno por parte del mandante como por el contratista. El envió de cartas formales 2265 

anunciando o aclarando determinados aspectos u observaciones es también una 2266 

práctica habitual. Es importante para ambas partes contestar las cartas y aclarar 2267 

las dudas dejando registro por escrito, la no contestación de estas es materia futuro 2268 

de conflictos.  2269 

16) ¿La Compañía y los proveedores comparten la visión, planes y objetivos estratégicos? 2270 

Cite un caso, si lo hay.  2271 
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Definitivamente es fundamental. Por ejemplo en el caso de las certificaciones, si una 2272 

empresa productora quiere certificar ISO 9001, 14001, Código del cianuro, está 2273 

obligada a compartir con los proveedores y contratistas la visión planes y objetivos 2274 

estratégicos. Para certificar debe tenerse planes y estratégicas específicas con 2275 

proveedores y contratistas 2276 

17) ¿La compañía y los proveedores comparten el equipo, instalaciones, proyectos de 2277 

ingeniería, personal técnico u otros recursos físicos? Ejemplifique.  2278 

Definitivamente, los contratista ocupan en la mayoría de los casos instalaciones 2279 

comunes aunque no necesariamente, como policlínicos, campamentos, comedores 2280 

oficinas talleres etc. Siempre hay alguna instalación que se comparte. 2281 

18) ¿Los proveedores y la Compañía invierten en la calificación y el entrenamiento del 2282 

personal en las capacidades intrínsecas a su relación? Ejemplifique.  2283 

Definitivamente, en caso de las calificaciones del personal si bien es cierto que en 2284 

general parea el caso de los contratistas ellos son responsables de elegir a su 2285 

personal, en general el mandante se reserva el derecho de pedir el retiro de 2286 

cualquier persona por razones fundamentadas que pueden ser conductuales, 2287 

técnicas de trato al personal, de seguridad, no cumplimiento de las normas internas 2288 

del mandante etc. Para el caso del entrenamiento del personal también es clave, por 2289 

ejemplo en talleres de liderazgo que la empresa dicte para sus ejecutivos es 2290 

recomendable invitar a los ejecutivos de los contratistas de largo plazo de la obra, se 2291 

mejoran las relaciones y se alinean con los principios de la empresa 2292 

19) ¿Ocurren casos de dependencia tecnológica entre la Compañía y los proveedores? Cite un 2293 

ejemplo.  2294 

Sí, por ejemplo es común que faenas apartadas como mla minería al contratista se le 2295 

entregue por la empresa mandante facilidades de telefonía integración a las redes 2296 
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informáticas. En otros aspectos se le entreguen facilidades de talleres mecánicos 2297 

para casos puntuales o permanentes durante el período de ejecución de las obras. 2298 

 2299 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTEL ECTUAL  2300 

 2301 

OPORTUNIDAD PROPICIADA POR LA RED PARA QUE SE COMPA RTA EL 2302 

CONOCIMIENTO  2303 

20) ¿Existen procesos operacionales internos para capturar conocimiento disponible en la red, 2304 

como, por ejemplo, sistemas de gerencia del conocimiento, informes de visitas a los 2305 

proveedores y exposiciones técnicas, informes técnicos de los proveedores? Si positivo, 2306 

describir los principales.  2307 

Efectivamente, un caso muy ilustrativo es el caso ya mencionado de El Peñón, donde 2308 

la minería es ejecutada por un contratista, en este caso las redes del contratista y las 2309 

de la empresa comparten áreas comunes para el traspaso de la información diaria 2310 

del proceso productivo. En caso de contratos de análisis químicos de laboratorio, es 2311 

fundamental por la urgencia de las necesidades de ensayes de muestras para la toma 2312 

de decisiones operacionales tanto en mina como en metalurgia la conexión en línea 2313 

es indispensable. 2314 

Para el caso de proveedores es permanente el intercambio de información técnica 2315 

por ejemplo sobre nuevos reactivos, los fabricantes de equipos ellos 2316 

sistemáticamente entregan información técnica sobre las mejores prácticas respecto 2317 

de operación de estos, mantenimiento, nuevos productos etc. 2318 

21) ¿Los procesos internos de la infraestructura, de las bases de datos y de los sistemas de 2319 

información (por ejemplo, ERP y otros softwares) recuperan y documentan el 2320 

conocimiento oriundo de la red de proveedores? Si positivo, ¿cómo esto ocurre?  2321 



103 
 

Efectivamente esto es una realidad que tiende con el tiempo ha ser cada día más 2322 

interactivo. Con los ejemplos ya mencionados anteriormente creo que ya esta 2323 

pregunta respondida  2324 

22) ¿Las normas y los manuales técnicos internos se ajustan a los procesos desarrollados por 2325 

los proveedores? ¿Cómo?  2326 

Definitivamente, se pueden mencionar múltiples casos como por ejemplo, Los 2327 

manuales de mantenimiento y pautas de mantenimiento entregado por los 2328 

fabricantes de equipos pasan a ser parte de las rutinas de mantenimiento en faena. 2329 

Procedimiento de usos de equipos de precisión, como espectrómetros, equipos de 2330 

mantención correctiva como monitores de vibraciones, equipos de detección precoz 2331 

de fallas de motores u otras instalaciones industriales los procedimientos entregados 2332 

por los proveedores son absolutamente necesarios implementarlos a los 2333 

procedimientos internos de la operación  2334 

23) ¿Las prácticas de gobernanza contemplan las relaciones con los proveedores (por 2335 

ejemplo, hay procesos de la gerencia compartidos con los mismos)? Si positivo, 2336 

ejemplifique.  2337 

En los casos de los contratistas definitivamente especialmente en los contratos de 2338 

largo donde si bien son empresas diferentes, para mantener el buen clima laboral, 2339 

practicas en el ámbito de los recursos humanos deben ser compartidas y dentro de 2340 

ciertos límites homologadas para evitar conflictos entre contratistas y personal 2341 

interno 2342 

 2343 

 2344 

 2345 

 2346 
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APRENDIZAJE PROPICIADA POR LA RED  2347 

24) ¿La red propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida 2348 

por patentes, productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? 2349 

Cite casos relevantes.  2350 

Efectivamente una red con los proveedores permite la transferencia rápida y 2351 

efectiva de nuevas tecnologías y procesos con el fin de crear una sinergia entre 2352 

proveedores y empresa. Por parte de los proveedores como un elemento de 2353 

marketing por el cual promueve el lanzamiento de nuevos equipos, elementos, 2354 

productos reactivos, etc., al mercado. 2355 

25) ¿De manera general, la red de proveedores hace posible la absorción del conocimiento de 2356 

cualquier especie y este conocimiento se convierte como parte de las capacidades de la 2357 

Compañía? Si positivo, cite ejemplos y describe su opinión.  2358 

Por cierto, creo que con los ejemplos ya mencionados queda esta pregunta 2359 

respondida. 2360 

26) ¿Si hay retención de conocimiento oriundo de los proveedores por parte de la Compañía 2361 

(por ejemplo, convertido para desarrollo de nuevos productos y procesos internos), cuales 2362 

son los factores que favorecen esto? Señalar y comentar tales factores, entre los 2363 

siguientes:  2364 

 (a) La calificación o la especialización del personal se ajusta a la retención del 2365 

conocimiento externo. 2366 

De todas maneras 2367 

(b) Existen procesos para la atracción, la retención y el desarrollo de profesionales que 2368 

orientan la Compañía para recuperar el conocimiento externo.  2369 

Tanto la retención del personal como su capacitación facilitan el acerbo tecnológico 2370 

de la empresa. La empresa la conforman fundamentalmente el grupo de personas v 2371 
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que en ella labora. y por tanto la permanencia de estos mantiene el acerbo 2372 

tecnológico de la empresa 2373 

(c) Hay empleados con la formación de Maestreado y Doctorado dedicados a la 2374 

recuperación y a la documentación del conocimiento originado de las fuentes externas.  2375 

En el caso de la organización de Yamana en Chile no existen. 2376 

(d) Hay procesos de gerencia del conocimiento capaces de recuperar, documentar y 2377 

diseminar el conocimiento absorbido de las fuentes externas. 2378 

Desgraciadamente muy poco casi nada  2379 

(e) Existe apoyo ó fomento a programas académicos ó de Investigación y Desarrollo 2380 

dedicados a la recuperación del conocimiento originado en fuentes externas. 2381 

Muy poco. 2382 

2383 
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Entrevista Nr. 14 2384 

 2385 

Cuestionario de Coleta de Datos 2386 

 2387 

 2388 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPITAL 2389 

INTELECTUAL EN REDES DE PROVEEDORES 2390 

 2391 

 2392 

FAENA PESQUISADA: El Péñon 2393 

UNIDAD DE ANÀLISIS: Abastecimiento/Contratos 2394 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Patricio Illanes 2395 

POSICIÓN: Gerente Contralor 2396 

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA: 9 años 2397 

TELEFÓNO DE CONTACTO: 56 55 454028 2398 

E-MAIL: patricio.illanes@yamana.com 2399 

LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA: Antofagasta, Chile 2400 

FECHA: 28/11/2008 2401 

 2402 

 2403 

DATOS GENERALES DE LA RED DE PROVEEDORES 2404 

• Cantidad media aproximada de proveedores de la Compañía (tomar los últimos dos años, 2405 

como referencia):  2406 

• Cantidad de proveedores con que el entrevistado se relaciona: 2407 

 2408 
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PREGUNTAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL EN LA RED  2409 

 2410 

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 2411 

1) ¿La Compañía tiene proveedores con alta dependencia económica (más de la mitad de la 2412 

facturación)? Cite algunos casos, si así fuera. 2413 

2) ¿La compañía financia a los proveedores de alguna manera? Si positivo, cite un caso.  2414 

No es habitual el financiar proveedores, sin embargo, en alguna oportunidad hemos 2415 

realizado un anticipo de facturación a nuestro principal proveedor. (Operador Mina 2416 

Subterranea). Dicho monto es descontado en la siguiente facturación. 2417 

3) ¿Los proveedores ajustan sus procesos a los standards requeridos por la Compañía (por 2418 

ejemplo: proyectos de instalaciones y equipos, normas de calidad, seguridad, medio-2419 

ambiente)? Describir Como. 2420 

Si, cada proveedor debe cumplir con los requerimientos de seguridad y medio 2421 

ambiente definidos por la compañía y el estado de Chile, así como también deben 2422 

cumplir con los requerimientos de contratación de personal, pago de 2423 

remuneraciones, imposiciones legales, pagos de previsión social, etc. Es deber de la 2424 

compañía el asegurar el cumplimiento de los compromisos laborales, de seguridad y 2425 

medio ambiente, para esto existe un programa de auditoría (aleatorio) cuyo fin es 2426 

validar el cumplimiento de aspectos legales y contractuales entre empleados y 2427 

empresas proveedores. En relación a aspectos de seguridad y medio ambiente, todos 2428 

los proveedores participan en taller de capacitación, instrucción de nuevos sistemas, 2429 

retroalimentación, etc. 2430 

4) ¿Los proveedores invierten recursos financieros para capacitarse, dentro de las 2431 

expectativas de la Compañía? Dar ejemplos.  2432 
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Si, por ejemplo Gardilcic tiene 39.000 horas de capacitación. Entre Instrucción de 2433 

procedimientos, capacitación Medio Ambiente, cursos externos. 2434 

5) ¿Ocurren procesos formales de decisión compartida (por ejemplo: planificación de 2435 

servicios, cálculo de la necesidad de recursos, definición del porcentaje de disponibilidad 2436 

o de la calidad del servicio, interrupción o cambio del alcance contractual)? Describir un 2437 

caso, si ocurre. 2438 

Si por supuesto, dado nuestro esquema de explotación (Mina Peñón explotada por 2439 

Gardilcic, Mina Fortuna explotada por proyecta), es imprescindible que las tareas 2440 

de planificación de corto y largo plazo deben ser acordadas en conjunto entre 2441 

mandante y contratista, de esta forma en el corto plazo estas decisiones impactan 2442 

directamente en la planificación de sectores, cambio de procedimientos de trabajo, 2443 

reinstrucción de procedimientos aplicados, etc. En el largo plazo, dichas decisiones 2444 

determinan dotación, inversión en activos, cambios contractuales, etc. 2445 

6) ¿Tiene redundancia de la información, es decir, los sistemas de los proveedores se 2446 

conectan a los que hay en la Compañía para la transferencia de datos? Si positivo, 2447 

describir los casos más relevantes. 2448 

No. 2449 

7) ¿En alguno caso específico, ha ocurrido una intención explícita de absorber el 2450 

conocimiento de los proveedores o de transmitir conocimiento a ellos? Si positivo, 2451 

ejemplifique. 2452 

Si, en el caso de SIX SIGMA, hemos realizado trabajos en conjunto, con el fin de 2453 

establecer mejoras operacionales en mina, control de dilución, control sobre 2454 

excavación. 2455 

 2456 

DIMENSIÓN RELACIONAL  2457 
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8) ¿De manera general, los proveedores cumplen lo que prometen? (por ejemplo: calidad, 2458 

fecha de entrega, nivel de servicio, costo), alimentando una percepción general de 2459 

confiabilidad? Ejemplifique casos negativos si los hay. 2460 

En términos generales cumplen con lo comprometido, hemos tenido problemas con 2461 

algunos, sin embargo, esto significa habitualidad. 2462 

9) ¿Ocurre la discreción y la seguridad respecto a la información confidencial? Citar un caso 2463 

de quiebra de confidencialidad, si ha ocurrido.  2464 

No tengo conocimiento de situaciones de ese tipo.. 2465 

10) ¿Cuándo ocurre una mejora del proceso o aumento de la productividad, cualquiera en la 2466 

compañía, cualquiera en el surtidor, los beneficios son repartidos? ¿Cómo? Cite un 2467 

ejemplo.  2468 

Existen bonos relacionados con nivel de productividad, entonces un aumento en la 2469 

producción puede impactar en un beneficio directo. Es importante destacar que 2470 

estos están acotados a la remuneración de cada trabajador. 2471 

11) ¿Hay flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda del acuerdo común para solución de dudas y 2472 

divergencias? Cite un ejemplo. 2473 

Nuestro principal proveedor de servicio es el operador de la Mina Peñón, durante 2474 

muchos años su contrato estuvo ligado a dólares, sin embargo, la posición 2475 

especulativa frente al tipo de cambio genero perdidas y problemas en flujo de caja 2476 

de dicha empresa. Esta situación nos llevo a revisar su contrato con el fin de 2477 

terminar con esa posición especulativa y generar viabilidad al negocio (acuerdo de 2478 

polinomio de reajustabilidad de precios).  2479 

12) ¿La Compañía y los proveedores utilizan el contrato como herramienta para solución de 2480 

dudas y divergencias? Cite un ejemplo.  2481 

Si, revisión de cargos (pagos) en relación a la alimentación. 2482 



110 

13) ¿Cómo se ha manifestado la capacidad interpersonal en los contactos con el personal de 2483 

las firmas? (Por  2484 

ejemplo: ¿usted percibe un sentimiento de identificación, de colaboración y de abertura al 2485 

diálogo?) ¿En cuál situación esto se demuestra?  2486 

Si existe colaboración y abertura al dialogo, en el caso especifico de Minera 2487 

Meridian Ltda y Constructora Gardilcic (Operador Mi na Peñón) esto se demuestra 2488 

en el trabajo de planificación, análisis de tareas, resolución de problemas, 2489 

investigación de accidentes, etc. 2490 

 2491 

DIMENSIÓN COGNITIVA  2492 

14) ¿Los proveedores y la Compañía, en el desarrollo natural de los procesos de la relación, 2493 

comparten información técnica para desarrollar operaciones, aún cuando esto no está 2494 

previsto en el contrato o previamente convenido? ¿Cómo ocurre y en cuales casos?  2495 

Si por ejemplo, Dupont proveedor de Cianuro, no asesora o capacita en código del 2496 

cianuro. También ocurre con Molicop, proveedor de bolas de Molino, nos asesora en 2497 

mejoras temas de molienda. Otro importante en temas de Metalurgia es Metso 2498 

Chile, proveedor de lifter de molino. 2499 

15) ¿Se utilizan canales formales de comunicación previamente convenidos y disponibles 2500 

para todos, de modo que la información sea frecuentemente y informalmente compartida? 2501 

Si positivo, ejemplifique.  2502 

Existe comunicación formal de índole operacional, seguridad y medio ambiente, esto 2503 

se desarrolla a través de reuniones Gerenciales, reuniones de costos, reuniones de 2504 

equipo, etc. Adicionalmente tenemos espacios de comunicación entre empresa 2505 

mandante y contratistas, estas son de carácter de seguridad y medio ambiente.  2506 
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16) ¿La Compañía y los proveedores comparten la visión, planes y objetivos estratégicos? 2507 

Cite un caso, si lo hay.  2508 

Si por ejemplo a través de la política Medio Ambiental, a través de metas de 2509 

producción, estándares de seguridad y salud ocupacional. 2510 

17) ¿La compañía y los proveedores comparten el equipo, instalaciones, proyectos de 2511 

ingeniería, personal técnico u otros recursos físicos? Ejemplifique. 2512 

No cada uno cuenta con equipo propio.  2513 

18) ¿Los proveedores y la Compañía invierten en la calificación y el entrenamiento del 2514 

personal en las capacidades intrínsecas a su relación? Ejemplifique.  2515 

Si en estos momentos estamos creando las bases para un sistema de Gestión por 2516 

competencia, de igual manera Constructora Gardilcic (Operador Mina Peñón) 2517 

posee un sistema de esas características. Está pendiente el medir la efectividad del 2518 

sistema.  2519 

19) ¿Ocurren casos de dependencia tecnológica entre la Compañía y los proveedores? Cite un 2520 

ejemplo.  2521 

No se si podemos decir tecnológica, pero sí de equipos, es decir, si quisiéramos 2522 

operar por cuenta propia la Mina Peñón deberíamos contar con equipos. 2523 

 2524 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTEL ECTUAL  2525 

 2526 

OPORTUNIDAD PROPICIADA POR LA RED PARA QUE SE COMPA RTA EL 2527 

CONOCIMIENTO  2528 

20) ¿Existen procesos operacionales internos para capturar conocimiento disponible en la red, 2529 

como, por ejemplo, sistemas de gerencia del conocimiento, informes de visitas a los 2530 
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proveedores y exposiciones técnicas, informes técnicos de los proveedores? Si positivo, 2531 

describir los principales.  2532 

NO. 2533 

21) ¿Los procesos internos de la infraestructura, de las bases de datos y de los sistemas de 2534 

información (por ejemplo, ERP y otros softwares) recuperan y documentan el 2535 

conocimiento oriundo de la red de proveedores? Si positivo, ¿cómo esto ocurre?  2536 

NO. 2537 

22) ¿Las normas y los manuales técnicos internos se ajustan a los procesos desarrollados por 2538 

los proveedores? ¿Cómo?  2539 

Si, por ejemplo en el caso del cianuro. 2540 

23) ¿Las prácticas de gobernanza contemplan las relaciones con los proveedores (por 2541 

ejemplo, hay procesos de la gerencia compartidos con los mismos)? Si positivo, 2542 

ejemplifique.  2543 

Si, por ejemplo con los proveedores se comparten los temas de seguridad, medio 2544 

ambiente y todo lo relativo a prácticas laborales (cumplimiento legal). 2545 

 2546 

APRENDIZAJE PROPICIADA POR LA RED  2547 

24) ¿La red propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida 2548 

por patentes, productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? 2549 

Cite casos relevantes. 2550 

Si, para el caso de aditivos para el agua (proceso de planta), tales como inhibidores 2551 

de corrosión y antinscrustantes.  2552 

25) ¿De manera general, la red de proveedores hace posible la absorción del conocimiento de 2553 

cualquier especie y este conocimiento se convierte como parte de las capacidades de la 2554 

Compañía? Si positivo, cite ejemplos y describe su opinión.  2555 
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Si, por ejemplo en el caso de Metso, proveedor de revestimientos de molino, cada vez 2556 

que se realiza variaciones en el diseño de lifter. Esto posibilita un mayor 2557 

rendimiento en molienda, mayor duración del producto (lifter) y genera 2558 

complemento con la determinación de la mezcla bolas o collar de bolas. Crea 2559 

conocimiento en nuestro equipo de metalurgistas.  2560 

26) ¿Si hay retención de conocimiento oriundo de los proveedores por parte de la Compañía 2561 

(por ejemplo, convertido para desarrollo de nuevos productos y procesos internos), cuales 2562 

son los factores que favorecen esto? Señalar y comentar tales factores, entre los 2563 

siguientes:  2564 

(a) La calificación o la especialización del personal se ajusta a la retención del 2565 

conocimiento externo. Sin duda. 2566 

(b) Existen procesos para la atracción, la retención y el desarrollo de profesionales que 2567 

orientan la Compañía para recuperar el conocimiento externo. No conozco.  2568 

(c) Hay empleados con la formación de Maestreado y Doctorado dedicados a la 2569 

recuperación y a la documentación del conocimiento originado de las fuentes 2570 

externas. No. 2571 

(d) Hay procesos de gerencia del conocimiento capaces de recuperar, documentar y 2572 

diseminar el conocimiento absorbido de las fuentes externas. No 2573 

(e) Existe apoyo ó fomento a programas académicos ó de Investigación y Desarrollo 2574 

dedicados a la recuperación del conocimiento originado en fuentes externas. Tal vez 2575 

a través del pago de royalty a la Mineria. 2576 

2577 
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Entrevista Nr. 15 2578 

 2579 

Cuestionario de Coleta de Datos 2580 

 2581 

 2582 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPITAL 2583 

INTELECTUAL EN REDES DE PROVEEDORES 2584 

 2585 

 2586 

FAENA PESQUISADA: Minera Florida Ltda  2587 

UNIDAD DE ANÀLISIS: Mina Alhué 2588 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Alejandro Gordon F. 2589 

POSICIÓN: Gerente General 2590 

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA: 18 Años 2591 

TELEFÓNO DE CONTACTO: 56-2-5196401 2592 

E-MAIL: alejandro.gordon@yamana.com 2593 

LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA: Alhué – Región Metropolitana - Chile 2594 

FECHA: 18/11/08 2595 

 2596 

DATOS GENERALES DE LA RED DE PROVEEDORES 2597 

• Cantidad media aproximada de proveedores de la Compañía (tomar los últimos dos años, 2598 

como referencia): 670 Proveedores. 2599 

• Cantidad de proveedores con que el entrevistado se relaciona: 10 proveedores de 2600 

servicios, 3 Proveedores de equipamiento, 3 proveedores de materiales 2601 

 2602 
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PREGUNTAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL EN LA RED  2603 

 2604 

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 2605 

1) ¿La Compañía tiene proveedores con alta dependencia económica (más de la mitad de la 2606 

facturación)? Cite algunos casos, si así fuera. Si. Servicio de transporte de Mineral 2607 

Mina – Planta y servicio de perforación de sondajes 2608 

2) ¿La compañía financia a los proveedores de alguna manera? Si positivo, cite un caso. No  2609 

3) ¿Los proveedores ajustan sus procesos a los standards requeridos por la Compañía (por 2610 

ejemplo: proyectos de instalaciones y equipos, normas de calidad, seguridad, medio-2611 

ambiente)? Describir como. 2612 

Si. Los proveedores de servicios se ajustan a las normas de seguridad internas de 2613 

Minera Florida, reciben instrucciones específicas acerca de ellas y son controlados 2614 

por supervisor de la empresa.  2615 

4) ¿Los proveedores invierten recursos financieros para capacitarse, dentro de las 2616 

expectativas de la Compañía? Dar ejemplos. En general no hay antecedentes inviertan 2617 

recursos para hacer capacitación. 2618 

5) ¿Ocurren procesos formales de decisión compartida (por ejemplo: planificación de 2619 

servicios, cálculo de la necesidad de recursos, definición del porcentaje de disponibilidad 2620 

o de la calidad del servicio, interrupción o cambio del alcance contractual)? Describir un 2621 

caso, si ocurre. 2622 

Si. Recientemente se debió cambiar el ciclo de transporte de mineral a Planta por la 2623 

apertura de un nuevo camino y necesidad de aumentar el tonelaje transportado. 2624 

Ante esta nueva situación no considerada en el contrato se desarrollaron reuniones 2625 

con el proveedor del servicio para definir flota necesaria, horarios de trabajo y 2626 

nueva tarifa. 2627 
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6) ¿Tiene redundancia de la información, es decir, los sistemas de los proveedores se 2628 

conectan a los que hay en la Compañía para la transferencia de datos? Si positivo, 2629 

describir los casos más relevantes. No. 2630 

7) ¿En alguno caso específico, ha ocurrido una intención explícita de absorber el 2631 

conocimiento de los proveedores o de transmitir conocimiento a ellos? Si positivo, 2632 

ejemplifique. No. 2633 

 2634 

DIMENSIÓN RELACIONAL  2635 

8) ¿De manera general, los proveedores cumplen lo que prometen? (por ejemplo: calidad, 2636 

fecha de entrega, nivel de servicio, costo), alimentando una percepción general de 2637 

confiabilidad? Ejemplifique casos negativos si los hay. En general si cumplen. Hay un 2638 

casos de incumplimiento de fechas de entrega de equipos por parte de proveedor y 2639 

otro de no cumplimiento de metas en un contrato de construcción de chimeneas. En 2640 

el último caso se caducó el contrato. 2641 

9) ¿Ocurre la discreción y la seguridad respecto a la información confidencial? Citar un caso 2642 

de quiebra de confidencialidad, si ha ocurrido. No se han detectado casos 2643 

10) ¿Cuándo ocurre una mejora del proceso o aumento de la productividad, cualquiera en la 2644 

compañía, cualquiera en el surtidor, los beneficios son repartidos? ¿Cómo? Cite un 2645 

ejemplo. 2646 

 En el caso de Transporte de mineral, un aumento en la capacidad de los camiones 2647 

se tradujo en una disminución de la tarifa por tonelada transportada. 2648 

11) ¿Hay flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda del acuerdo común para solución de dudas y 2649 

divergencias? Cite un ejemplo.  2650 

En general no se presentas divergencias en la relación contractual con proveedores.  2651 
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12) ¿La Compañía y los proveedores utilizan el contrato como herramienta para solución de 2652 

dudas y divergencias? Cite un ejemplo.  2653 

Si Los contratos y documento que forman parte de él son lo suficientemente 2654 

explícitos por lo que no es normal que se apele a él para definir divergencias. 2655 

13) ¿Cómo se ha manifestado la capacidad interpersonal en los contactos con el personal de 2656 

las firmas? (Por ejemplo: ¿usted percibe un sentimiento de identificación, de 2657 

colaboración y de abertura al diálogo?) ¿En cuál situación esto se demuestra? 2658 

Se percibe mayor colaboración y se manifiesta, en el caso del transporte, en la 2659 

disposición de negociar cambios de tarifas. 2660 

 2661 

DIMENSIÓN COGNITIVA  2662 

14) ¿Los proveedores y la Compañía, en el desarrollo natural de los procesos de la relación, 2663 

comparten información técnica para desarrollar operaciones, aún cuando esto no está 2664 

previsto en el contrato o previamente convenido? ¿Cómo ocurre y en cuales casos?  2665 

Ocasionalmente ocurre. En el caso de proveedores de aceros de perforación se hizo 2666 

un estudio conjunto para desarrollar adecuar las herramientas de perforación a las 2667 

necesidades nuestras. Este estudio, realizado con recursos compartidos, significó un 2668 

aumento del rendimiento y un menor costo de perforación. 2669 

15) ¿Se utilizan canales formales de comunicación previamente convenidos y disponibles 2670 

para todos, de modo que la información sea frecuentemente y informalmente compartida? 2671 

Si positivo, ejemplifique. 2672 

Si. En el caso de los contratos de servicios estos consideran canales formales tales 2673 

como Libro de obra, reportes, etc.  2674 
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16) ¿La Compañía y los proveedores comparten la visión, planes y objetivos estratégicos? 2675 

Cite un caso, si lo hay. Si bien se adecuan para alinearse a los objetivos de la 2676 

compañía, no necesariamente comparten la visión y objetivos estratégicos.  2677 

17) ¿La compañía y los proveedores comparten el equipo, instalaciones, proyectos de 2678 

ingeniería, personal técnico u otros recursos físicos? Ejemplifique. No. 2679 

18) ¿Los proveedores y la Compañía invierten en la calificación y el entrenamiento del 2680 

personal en las capacidades intrínsecas a su relación? Ejemplifique. Si bien los 2681 

proveedores hacen entrenamiento del personal en general este se reduce a 2682 

capacitación interna y con apoyo de sus proveedores de equipos e insumos.  2683 

19) ¿Ocurren casos de dependencia tecnológica entre la Compañía y los proveedores? Cite un 2684 

ejemplo.  2685 

No. 2686 

 2687 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTEL ECTUAL  2688 

 2689 

OPORTUNIDAD PROPICIADA POR LA RED PARA QUE SE COMPA RTA EL 2690 

CONOCIMIENTO  2691 

20) ¿Existen procesos operacionales internos para capturar conocimiento disponible en la red, 2692 

como, por ejemplo, sistemas de gerencia del conocimiento, informes de visitas a los 2693 

proveedores y exposiciones técnicas, informes técnicos de los proveedores? Si positivo, 2694 

describir los principales. En general , no. 2695 

21) ¿Los procesos internos de la infraestructura, de las bases de datos y de los sistemas de 2696 

información (por ejemplo, ERP y otros softwares) recuperan y documentan el 2697 

conocimiento oriundo de la red de proveedores? Si positivo, ¿cómo esto ocurre? No. 2698 
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22) ¿Las normas y los manuales técnicos internos se ajustan a los procesos desarrollados por 2699 

los proveedores? ¿Cómo?  2700 

Sólo las normas de seguridad, como por ejemplo las velocidades límites.  2701 

23) ¿Las prácticas de gobernanza contemplan las relaciones con los proveedores (por 2702 

ejemplo, hay procesos de la gerencia compartidos con los mismos)? Si positivo, 2703 

ejemplifique. No. 2704 

 2705 

APRENDIZAJE PROPICIADA POR LA RED  2706 

24) ¿La red propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida 2707 

por patentes, productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? 2708 

Cite casos relevantes.  2709 

En el proceso de destrucción del Cianuro hemos cambiado productos más 2710 

económicos y eficientes en conjunto con proveedores. 2711 

25) ¿De manera general, la red de proveedores hace posible la absorción del conocimiento de 2712 

cualquier especie y este conocimiento se convierte como parte de las capacidades de la 2713 

Compañía? Si positivo, cite ejemplos y describe su opinión.  2714 

Sí, sistema de control de agua en la perforación, proceso en pasta en la depositación 2715 

de relaves, control automático de equipos, los proveedores de equipos y de reactivos 2716 

especialmente son fuentes de información necesarias para mejorar los procesos.- 2717 

26) ¿Si hay retención de conocimiento oriundo de los proveedores por parte de la Compañía 2718 

(por ejemplo, convertido para desarrollo de nuevos productos y procesos internos), cuales 2719 

son los factores que favorecen esto? Señalar y comentar tales factores, entre los 2720 

siguientes:  2721 

(a) La calificación o la especialización del personal se ajusta a la retención del 2722 

conocimiento externo. 2723 
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(b) Existen procesos para la atracción, la retención y el desarrollo de profesionales que 2724 

orientan la Compañía para recuperar el conocimiento externo.  2725 

(c) Hay empleados con la formación de Maestreado y Doctorado dedicados a la 2726 

recuperación y a la documentación del conocimiento originado de las fuentes externas.  2727 

(d) Hay procesos de gerencia del conocimiento capaces de recuperar, documentar y 2728 

diseminar el conocimiento absorbido de las fuentes externas.  2729 

(e) Existe apoyo ó fomento a programas académicos ó de Investigación y Desarrollo 2730 

dedicados a la recuperación del conocimiento originado en fuentes externas. 2731 

El desarrollo de procesos de mejoras es liderado internamente por personas con 2732 

mucha experiencia en el trabajo operativo; el cambio, la mejora comienza con la 2733 

inquietud de este profesional interno experto, quien utiliza la información que 2734 

manejan los proveedores para aplicarla en nuestras operaciones unitarias. Por lo 2735 

tanto, la calificación y experiencia del personal permite captar y retener el 2736 

conocimiento externo. 2737 

2738 
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Entrevista Nr. 16 2739 

 2740 

Cuestionario de Coleta de Datos 2741 

 2742 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPITAL 2743 

INTELECTUAL EN REDES DE PROVEEDORES 2744 

 2745 

FAENA PESQUISADA: MINAS ARGENTINAS S.A.  2746 

UNIDAD DE ANÀLISIS: CONTRALORIA  2747 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: HERNAN VERA y NICOLAS BARETA  2748 

POSICIÓN: COUNTRY MANAGER ARGENTINA y CONTROLLER  2749 

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA: 18 MESES 2750 

TELEFÓNO DE CONTACTO: +54 2644299713 2751 

E-MAIL: Hernan.vera@yamana.ocm y nbareta@yamana.com 2752 

LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA: San Juan 2753 

FECHA: 26 de Noviembre de 2008 2754 

 2755 

 2756 

DATOS GENERALES DE LA RED DE PROVEEDORES 2757 

• Cantidad media aproximada de proveedores de la Compañía (tomar los últimos dos años, 2758 

como referencia): Mas de 900 2759 

• Cantidad de proveedores con que el entrevistado se relaciona: 5 2760 

 2761 

 2762 

 2763 
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PREGUNTAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL EN LA RED  2764 

 2765 

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 2766 

1) ¿La Compañía tiene proveedores con alta dependencia económica (más de la mitad de la 2767 

facturación)? Cite algunos casos, si así fuera. 2768 

Si 2769 

Ecominera 2770 

Eco San Juan 2771 

Minera Brigg 2772 

2) ¿La compañía financia a los proveedores de alguna manera? Si positivo, cite un caso.  2773 

Si, por medio de la entrega de cheques de pago diferido, antes de la fecha de 2774 

vencimiento, para que lo pueda descontar en el mercado y por medio de otorgar 2775 

anticipos financieros en ciertos casos 2776 

3) ¿Los proveedores ajustan sus procesos a los standards requeridos por la Compañía (por 2777 

ejemplo: proyectos de instalaciones y equipos, normas de calidad, seguridad, medio-2778 

ambiente)? Describir como. 2779 

Si, cumplen con las políticas de seguridad y medio-ambientes exigidas 2780 

4) ¿Los proveedores invierten recursos financieros para capacitarse, dentro de las 2781 

expectativas de la Compañía? Dar ejemplos.  2782 

Si. Programas de capacitacion de los miembros de CASEMI es un buen ejemplo.  2783 

ATA y URBINO son buenos ejemplos. 2784 

5) ¿Ocurren procesos formales de decisión compartida (por ejemplo: planificación de 2785 

servicios, cálculo de la necesidad de recursos, definición del porcentaje de disponibilidad 2786 

o de la calidad del servicio, interrupción o cambio del alcance contractual)? Describir un 2787 

caso, si ocurre. 2788 
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6) ¿Tiene redundancia de la información, es decir, los sistemas de los proveedores se 2789 

conectan a los que hay en la Compañía para la transferencia de datos? Si positivo, 2790 

describir los casos más relevantes. 2791 

No, son bases independientes. 2792 

7) ¿En alguno caso específico, ha ocurrido una intención explícita de absorber el 2793 

conocimiento de los proveedores o de transmitir conocimiento a ellos? Si positivo, 2794 

ejemplifique. 2795 

Si, en todos los casos de asistencia técnica y asesorías, como el caso de Datasul, PWC y 2796 

otros. 2797 

 2798 

DIMENSIÓN RELACIONAL  2799 

8) ¿De manera general, los proveedores cumplen lo que prometen? (por ejemplo: calidad, 2800 

fecha de entrega, nivel de servicio, costo), alimentando una percepción general de 2801 

confiabilidad? Ejemplifique casos negativos si los hay. 2802 

En general los proveedores locales tienen un alto grado de cumplimiento. 2803 

9) ¿Ocurre la discreción y la seguridad respecto a la información confidencial? Citar un caso 2804 

de quiebra de confidencialidad, si ha ocurrido.  2805 

Si ocurre. En el caso de los precios informados por competidores para las licitaciones. 2806 

10) ¿Cuándo ocurre una mejora del proceso o aumento de la productividad, cualquiera en la 2807 

compañía, cualquiera en el surtidor, los beneficios son repartidos? ¿Cómo? Cite un 2808 

ejemplo.  2809 

11) ¿Hay flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda del acuerdo común para solución de dudas y 2810 

divergencias? Cite un ejemplo.  2811 

12) ¿La Compañía y los proveedores utilizan el contrato como herramienta para solución de 2812 

dudas y divergencias? Cite un ejemplo.  2813 
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En general no, en caso de dudas se reabre la negociación. 2814 

13) ¿Cómo se ha manifestado la capacidad interpersonal en los contactos con el personal de 2815 

las firmas? (Por ejemplo: ¿usted percibe un sentimiento de identificación, de 2816 

colaboración y de abertura al diálogo?) ¿En cuál situación esto se demuestra?  2817 

Los proveedores son abiertos a renegociar y revisar los contratos y acompañar los 2818 

desafíos para la empresa, un ejemplo sería la renegociación de los plazos de pagos. 2819 

 2820 

DIMENSIÓN COGNITIVA  2821 

14) ¿Los proveedores y la Compañía, en el desarrollo natural de los procesos de la relación, 2822 

comparten información técnica para desarrollar operaciones, aún cuando esto no está 2823 

previsto en el contrato o previamente convenido? ¿Cómo ocurre y en cuales casos?  2824 

15) ¿Se utilizan canales formales de comunicación previamente convenidos y disponibles 2825 

para todos, de modo que la información sea frecuentemente y informalmente compartida? 2826 

Si positivo, ejemplifique.  2827 

16) ¿La Compañía y los proveedores comparten la visión, planes y objetivos estratégicos? 2828 

Cite un caso, si lo hay.  2829 

17) ¿La compañía y los proveedores comparten el equipo, instalaciones, proyectos de 2830 

ingeniería, personal técnico u otros recursos físicos? Ejemplifique.  2831 

18) ¿Los proveedores y la Compañía invierten en la calificación y el entrenamiento del 2832 

personal en las capacidades intrínsecas a su relación? Ejemplifique.  2833 

19) ¿Ocurren casos de dependencia tecnológica entre la Compañía y los proveedores? Cite un 2834 

ejemplo.  2835 

 2836 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTEL ECTUAL  2837 

 2838 
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OPORTUNIDAD PROPICIADA POR LA RED PARA QUE SE COMPA RTA EL 2839 

CONOCIMIENTO  2840 

20) ¿Existen procesos operacionales internos para capturar conocimiento disponible en la red, 2841 

como, por ejemplo, sistemas de gerencia del conocimiento, informes de visitas a los 2842 

proveedores y exposiciones técnicas, informes técnicos de los proveedores? Si positivo, 2843 

describir los principales.  2844 

No. 2845 

21) ¿Los procesos internos de la infraestructura, de las bases de datos y de los sistemas de 2846 

información (por ejemplo, ERP y otros softwares) recuperan y documentan el 2847 

conocimiento oriundo de la red de proveedores? Si positivo, ¿cómo esto ocurre?  2848 

22) ¿Las normas y los manuales técnicos internos se ajustan a los procesos desarrollados por 2849 

los proveedores? ¿Cómo?  2850 

Si, de hecho todos los manuales de seguridad y medio ambiente son exigibles a los 2851 

proveedores. 2852 

23) ¿Las prácticas de gobernanza contemplan las relaciones con los proveedores (por 2853 

ejemplo, hay procesos de la gerencia compartidos con los mismos)? Si positivo, 2854 

ejemplifique.  2855 

La relación con los proveedores esta reglada por el Codigo de Etica y Conducta en los 2856 

negocios. 2857 

 2858 

APRENDIZAJE PROPICIADA POR LA RED  2859 

24) ¿La red propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida 2860 

por patentes, productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? 2861 

Cite casos relevantes.  2862 
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25) ¿De manera general, la red de proveedores hace posible la absorción del conocimiento de 2863 

cualquier especie y este conocimiento se convierte como parte de las capacidades de la 2864 

Compañía? Si positivo, cite ejemplos y describe su opinión.  2865 

26) ¿Si hay retención de conocimiento oriundo de los proveedores por parte de la Compañía 2866 

(por ejemplo, convertido para desarrollo de nuevos productos y procesos internos), cuales 2867 

son los factores que favorecen esto? Señalar y comentar tales factores, entre los 2868 

siguientes:  2869 

(a) La calificación o la especialización del personal se ajusta a la retención del 2870 

conocimiento externo. 2871 

(b) Existen procesos para la atracción, la retención y el desarrollo de profesionales que 2872 

orientan la Compañía para recuperar el conocimiento externo.  2873 

(c) Hay empleados con la formación de Maestreado y Doctorado dedicados a la 2874 

recuperación y a la documentación del conocimiento originado de las fuentes externas.  2875 

(d) Hay procesos de gerencia del conocimiento capaces de recuperar, documentar y 2876 

diseminar el conocimiento absorbido de las fuentes externas.  2877 

(e) Existe apoyo ó fomento a programas académicos ó de Investigación y Desarrollo 2878 

dedicados a la recuperación del conocimiento originado en fuentes externas. 2879 

2880 
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Entrevista Nr. 17 2881 

 2882 

Cuestionario de Coleta de Datos 2883 

 2884 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPITAL 2885 

INTELECTUAL EN REDES DE PROVEEDORES 2886 

 2887 
 2888 

FAENA PESQUISADA: MINAS ARGENTINAS S.A.  2889 

UNIDAD DE ANÀLISIS: YACIMIENTO GUALCAMAYO. 2890 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: RUBEN MARTIN PALACIO  2891 

POSICIÓN: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  2892 

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA: 1 AÑO. 2893 

TELEFÓNO DE CONTACTO: 54-264-4299780 2894 

E-MAIL: rpalacio@yamana.com 2895 

LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA: SAN JUAN - ARGENTINA  2896 

FECHA: 30/11/08 2897 

 2898 

 2899 

 2900 

DATOS GENERALES DE LA RED DE PROVEEDORES 2901 

• Cantidad media aproximada de proveedores de la Compañía (tomar los últimos dos años, 2902 

como referencia): 70 2903 

• Cantidad de proveedores con que el entrevistado se relaciona:  2904 

12 2905 

 2906 

 2907 
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PREGUNTAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL EN LA RED  2908 

 2909 

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 2910 

1) ¿La Compañía tiene proveedores con alta dependencia económica (más de la mitad de la 2911 

facturación)? Cite algunos casos, si así fuera.  2912 

No. 2913 

2) ¿La compañía financia a los proveedores de alguna manera? Si positivo, cite un caso.  2914 

No. 2915 

3) ¿Los proveedores ajustan sus procesos a los standards requeridos por la Compañía (por 2916 

ejemplo: proyectos de instalaciones y equipos, normas de calidad, seguridad, medio-2917 

ambiente)? Describir como. 2918 

Los estándares requeridos por la Compañía, son incluidos en los pliegos de llamado 2919 

a licitación y ellos deben aceptarlos como condición de recepción de ofertas. 2920 

4) ¿Los proveedores invierten recursos financieros para capacitarse, dentro de las 2921 

expectativas de la Compañía? Dar ejemplos.  2922 

Por las características del emprendimiento, tenemos dos grupos de contratistas bien 2923 

diferenciados: 2924 

(a) Las marcas que proveen los equipos de mina e instalaciones de planta de 2925 

procesos. Estos son en general líderes en su género y en su oferta incluyen la 2926 

capacitación específica para la operación de los equipos a su cargo integrando el 2927 

precio de suministro. 2928 

(b) Los proveedores locales, a los que estamos desarrollando como parte del 2929 

programa de sustentabilidad del yacimiento y que en general no tienen 2930 

capacidad económico/financiera para afrontar programas de capacitación. En 2931 
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este caso los incluimos dentro de nuestros programas, fundamentalmente en las 2932 

áreas de Seguridad y Medio Ambiente. 2933 

5) ¿Ocurren procesos formales de decisión compartida (por ejemplo: planificación de 2934 

servicios, cálculo de la necesidad de recursos, definición del porcentaje de disponibilidad 2935 

o de la calidad del servicio, interrupción o cambio del alcance contractual)? Describir un 2936 

caso, si ocurre. 2937 

Sí, en aquellos servicios que están muy ligados a las variaciones de nuestra dotación. 2938 

Cátering, hotelería, Vigilancia patrimonial, mantenimiento de instalaciones 2939 

comunes. En función a la producción el alquiler de equipos y la provisión de 2940 

dotación de operadores para los mismos. 2941 

6) ¿Tiene redundancia de la información, es decir, los sistemas de los proveedores se 2942 

conectan a los que hay en la Compañía para la transferencia de datos? Si positivo, 2943 

describir los casos más relevantes. 2944 

No. 2945 

7) ¿En alguno caso específico, ha ocurrido una intención explícita de absorber el 2946 

conocimiento de los proveedores o de transmitir conocimiento a ellos? Si positivo, 2947 

ejemplifique. 2948 

No. 2949 

 2950 

DIMENSIÓN RELACIONAL  2951 

8) ¿De manera general, los proveedores cumplen lo que prometen? (por ejemplo: calidad, 2952 

fecha de entrega, nivel de servicio, costo), alimentando una percepción general de 2953 

confiabilidad? Ejemplifique casos negativos si los hay. 2954 

Sí. 2955 
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9) ¿Ocurre la discreción y la seguridad respecto a la información confidencial? Citar un caso 2956 

de quiebra de confidencialidad, si ha ocurrido.  2957 

No ha ocurrido. 2958 

10) ¿Cuándo ocurre una mejora del proceso o aumento de la productividad, cualquiera en la 2959 

compañía, cualquiera en el surtidor, los beneficios son repartidos? ¿Cómo? Cite un 2960 

ejemplo.  2961 

No ha ocurrido. En general incluimos una cláusula en los contratos previendo esta 2962 

situación. 2963 

11) ¿Hay flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda del acuerdo común para solución de dudas y 2964 

divergencias? Cite un ejemplo.  2965 

Sí. En general todos los contratos se adecuan a las situaciones cambiantes del 2966 

mercado y las necesidades del yacimiento. 2967 

12) ¿La Compañía y los proveedores utilizan el contrato como herramienta para solución de 2968 

dudas y divergencias? Cite un ejemplo.  2969 

Sí. Siempre. 2970 

13) ¿Cómo se ha manifestado la capacidad interpersonal en los contactos con el personal de 2971 

las firmas? (Por ejemplo: ¿usted percibe un sentimiento de identificación, de 2972 

colaboración y de abertura al diálogo?) ¿En cuál situación esto se demuestra?  2973 

Sí. Nuestro emprendimiento es muy importante para la región y para la minería en 2974 

general, por lo que hay una gran disposición para adecuarse a nuestras necesidades 2975 

y acompañarnos sustentablemente. 2976 

 2977 

DIMENSIÓN COGNITIVA  2978 
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14) ¿Los proveedores y la Compañía, en el desarrollo natural de los procesos de la relación, 2979 

comparten información técnica para desarrollar operaciones, aún cuando esto no está 2980 

previsto en el contrato o previamente convenido? ¿Cómo ocurre y en cuales casos?  2981 

Sí. Las áreas técnicas comparten información con sus contratistas y adecuan las 2982 

condiciones contractuales cuando llegan a acuerdos que pueden redundar en 2983 

mutuos beneficios. 2984 

15) ¿Se utilizan canales formales de comunicación previamente convenidos y disponibles 2985 

para todos, de modo que la información sea frecuentemente y informalmente compartida? 2986 

Si positivo, ejemplifique.  2987 

Todos los contratos tienen previstos los canales formales de intercambio de 2988 

información, que son utilizados por los administradores de contratos designados 2989 

para cada uno de ellos. Básicamente cuentan con un libro de pedidos de empresa y 2990 

otro de órdenes de servicio. 2991 

16) ¿La Compañía y los proveedores comparten la visión, planes y objetivos estratégicos? 2992 

Cite un caso, si lo hay.  2993 

Estamos en una operación que recién comienza su proceso productivo. Aún no 2994 

tenemos casos para mencionar, pero estratégicamente valoramos la adhesión a 2995 

nuestra visión corporativa. 2996 

17) ¿La compañía y los proveedores comparten el equipo, instalaciones, proyectos de 2997 

ingeniería, personal técnico u otros recursos físicos? Ejemplifique.  2998 

La compañía provee a sus contratistas, el lugar para montar sus oficinas, talleres y 2999 

comodidades para el personal. En algunos casos utilizan nuestras comodidades para 3000 

alojamientos y/o transporte de personal y todos utilizan nuestros servicios de 3001 

cátering y provisión de combustible, en condiciones pactadas contractualmente. 3002 
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18) ¿Los proveedores y la Compañía invierten en la calificación y el entrenamiento del 3003 

personal en las capacidades intrínsecas a su relación? Ejemplifique.  3004 

Sí, la compañía provee capacitaciones generales básicamente en temas de Seguridad 3005 

y Medio Ambiente y los proveedores desarrollan la formación técnica de sus 3006 

colaboradores acorde al servicio contratado. 3007 

19) ¿Ocurren casos de dependencia tecnológica entre la Compañía y los proveedores? Cite un 3008 

ejemplo.  3009 

No. 3010 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTEL ECTUAL  3011 

 3012 

OPORTUNIDAD PROPICIADA POR LA RED PARA QUE SE COMPA RTA EL 3013 

CONOCIMIENTO  3014 

20) ¿Existen procesos operacionales internos para capturar conocimiento disponible en la red, 3015 

como, por ejemplo, sistemas de gerencia del conocimiento, informes de visitas a los 3016 

proveedores y exposiciones técnicas, informes técnicos de los proveedores? Si positivo, 3017 

describir los principales.  3018 

No aún.  3019 

21) ¿Los procesos internos de la infraestructura, de las bases de datos y de los sistemas de 3020 

información (por ejemplo, ERP y otros softwares) recuperan y documentan el 3021 

conocimiento oriundo de la red de proveedores? Si positivo, ¿cómo esto ocurre?  3022 

No. 3023 

22) ¿Las normas y los manuales técnicos internos se ajustan a los procesos desarrollados por 3024 

los proveedores? ¿Cómo?  3025 

No. 3026 
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23) ¿Las prácticas de gobernanza contemplan las relaciones con los proveedores (por 3027 

ejemplo, hay procesos de la gerencia compartidos con los mismos)? Si positivo, 3028 

ejemplifique.  3029 

No. 3030 

 3031 

APRENDIZAJE PROPICIADA POR LA RED  3032 

24) ¿La red propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida 3033 

por patentes, productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? 3034 

Cite casos relevantes.  3035 

No aún. 3036 

25) ¿De manera general, la red de proveedores hace posible la absorción del conocimiento de 3037 

cualquier especie y este conocimiento se convierte como parte de las capacidades de la 3038 

Compañía? Si positivo, cite ejemplos y describe su opinión.  3039 

No aún. 3040 

26) ¿Si hay retención de conocimiento oriundo de los proveedores por parte de la Compañía 3041 

(por ejemplo, convertido para desarrollo de nuevos productos y procesos internos), cuales 3042 

son los factores que favorecen esto? Señalar y comentar tales factores, entre los 3043 

siguientes:  3044 

No. 3045 

(a) La calificación o la especialización del personal se ajusta a la retención del 3046 

conocimiento externo. 3047 

(b) Existen procesos para la atracción, la retención y el desarrollo de profesionales que 3048 

orientan la Compañía para recuperar el conocimiento externo.  3049 

(c) Hay empleados con la formación de Maestreado y Doctorado dedicados a la 3050 

recuperación y a la documentación del conocimiento originado de las fuentes externas.  3051 
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(d) Hay procesos de gerencia del conocimiento capaces de recuperar, documentar y 3052 

diseminar el conocimiento absorbido de las fuentes externas.  3053 

(e) Existe apoyo ó fomento a programas académicos ó de Investigación y Desarrollo 3054 

dedicados a la recuperación del conocimiento originado en fuentes externas. 3055 

3056 
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Entrevista Nr. 18 3057 

 3058 

Cuestionario de Coleta de Datos 3059 

 3060 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPITAL 3061 

INTELECTUAL EN REDES DE PROVEEDORES 3062 

 3063 

 3064 

FAENA PESQUISADA: Minerales de Occidente  3065 

UNIDAD DE ANÀLISIS: Mina San Andrés 3066 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Patricia Romero y Otmar Harobi Morales Mejia 3067 

(Respuesta conjunta) 3068 

POSICIÓN: Supervisora de Compras y Supervisor de Reportes e Informaciones 3069 

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA: 11 meses 3070 

TELEFÓNO DE CONTACTO: (504) 96-630417 3071 

E-MAIL: promero@Yamana.com y omorales@yamana.com  3072 

LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA: Santa Rosa de Copán, Honduras 3073 

FECHA: 17 de noviembre de 2008 3074 

 3075 

 3076 

DATOS GENERALES DE LA RED DE PROVEEDORES 3077 

• Cantidad media aproximada de proveedores de la Compañía (tomar los últimos dos años, 3078 

como referencia): 100 3079 

• Cantidad de proveedores con que el entrevistado se relaciona: 50- 60 3080 

 3081 
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PREGUNTAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL EN LA RED  3082 

 3083 

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 3084 

1) ¿La Compañía tiene proveedores con alta dependencia económica (más de la mitad de la 3085 

facturación)? Cite algunos casos, si así fuera. SI,  3086 

Proveedor  Producto 3087 

Chevron Caribbean Diesel 3088 

Cementos del Norte Cemento a Granel 3089 

E. I. Dupont Cianuro de sodio  3090 

2) ¿La compañía financia a los proveedores de alguna manera? Si positivo, cite un caso. NO 3091 

3) ¿Los proveedores ajustan sus procesos a los standards requeridos por la Compañía (por 3092 

ejemplo: proyectos de instalaciones y equipos, normas de calidad, seguridad, medio-3093 

ambiente)? Describir como. SI, por ejemplo a los que transportan productos químicos 3094 

se les da un entrenamiento en cuanto al manejo de los mismos para que cumplan 3095 

con todas la medidas de seguridad y en el caso de ocurrir una emergencia ellos 3096 

tienen conocimiento de que hacer para minorizar los efectos. 3097 

4) ¿Los proveedores invierten recursos financieros para capacitarse, dentro de las 3098 

expectativas de la Compañía? Dar ejemplos. Si, por ejemplo instruyen al personal en el 3099 

caso de quienes llevan directamente los productos a la mina como ser el diesel, 3100 

cemento y cianuro ellos conocen y manejan todas nuestras políticas de salud 3101 

ocupacional y medio ambiente ya que estas compañías imparten cursos adicionales a 3102 

los que se imparten de nuestra parte en estos aspectos con el fin de que trabajemos 3103 

en un mismo sentido. 3104 

5) ¿Ocurren procesos formales de decisión compartida (por ejemplo: planificación de 3105 

servicios, cálculo de la necesidad de recursos, definición del porcentaje de disponibilidad 3106 
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o de la calidad del servicio, interrupción o cambio del alcance contractual)? Describir un 3107 

caso, si ocurre. SI, se da seguimiento a los contratos por parte de la unidad 3108 

encargada dando un informe del avance de la obra ya que se efectúan pagos de 3109 

acuerdo a los mismos. También en el caso los productos vitales para la operación se 3110 

realiza una revisión y control semanal a fin de que siempre tengamos en stock estos 3111 

productos y no correr riesgos de para nuestra operación por falta de los mismos. 3112 

6) ¿Tiene redundancia de la información, es decir, los sistemas de los proveedores se 3113 

conectan a los que hay en la Compañía para la transferencia de datos? Si positivo, 3114 

describir los casos más relevantes. No. 3115 

7) ¿En alguno caso específico, ha ocurrido una intención explícita de absorber el 3116 

conocimiento de los proveedores o de transmitir conocimiento a ellos? Si positivo, 3117 

ejemplifique. SI, se imparte de nuestra parte nuestras políticas y Controles de 3118 

seguridad  y por parte de ellos también es compartida dicha información. 3119 

 3120 

DIMENSIÓN RELACIONAL  3121 

8) ¿De manera general, los proveedores cumplen lo que prometen? (por ejemplo: calidad, 3122 

fecha de entrega, nivel de servicio, costo), alimentando una percepción general de 3123 

confiabilidad? Ejemplifique casos negativos si los hay. En la mayoría de los casos el 3124 

proveedor cumple con lo prometido y al no cumplirse se busca otra alternativa para 3125 

las compras futuras a otro proveedor que ofrezca el mismo producto o servicio que 3126 

cumpla con lo requerido. 3127 

9) ¿Ocurre la discreción y la seguridad respecto a la información confidencial? Citar un caso 3128 

de quiebra de confidencialidad, si ha ocurrido. A la fecha no ha ocurrido ningún caso 3129 

10) ¿Cuándo ocurre una mejora del proceso o aumento de la productividad, cualquiera en la 3130 

compañía, cualquiera en el surtidor, los beneficios son repartidos? ¿Cómo? Cite un 3131 
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ejemplo. En el caso del proveedor nos notifica del aumento o cambio por mejora que 3132 

se realizo en su empresa y este comparte con la empresa en el sentido de brindar 3133 

capacitaciones al personal de Minosa en el área para la cual ellos han mejorado, por 3134 

ejemplo si van a distribuir una nueva marca de equipo de soldadura capacitan a 3135 

nuestro personal de esta área. 3136 

11) ¿Hay flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda del acuerdo común para solución de dudas y 3137 

divergencias? Cite un ejemplo. Todos nuestros proveedores actuales trabajan de 3138 

acuerdo a nuestros requerimientos adaptándose a los cambios internos de nuestra 3139 

empresa, tal es el caso de que anteriormente el 80% era compra de contado y 3140 

después de un consenso con cada uno de ellos nuestras compras de contado 3141 

solamente son el 10% del total y el resto es una compra de crédito, en este sentido 3142 

hemos avanzado ya que se maneja de una forma mejor y programada nuestro flujo 3143 

de efectivo. 3144 

12) ¿La Compañía y los proveedores utilizan el contrato como herramienta para solución de 3145 

dudas y divergencias? Cite un ejemplo. En el caso de un servicio recurrente SI se 3146 

emite un contrato, por ejemplo el suministro del Diesel, Servicio de Carga y acareo 3147 

de material. 3148 

13) ¿Cómo se ha manifestado la capacidad interpersonal en los contactos con el personal de 3149 

las firmas? (Por ejemplo: ¿usted percibe un sentimiento de identificación, de 3150 

colaboración y de abertura al diálogo?) ¿En cuál situación esto se demuestra?  3151 

En la mayoría de los casos el proveedor esta anuente al diálogo es muy raro que no 3152 

sea así, ya que nuestros proveedores son elegidos y clasificados de una forma muy 3153 

minuciosa y el que no trabaja en el mismo sentido nuestro es cambiado. 3154 

 3155 

 3156 
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DIMENSIÓN COGNITIVA  3157 

14) ¿Los proveedores y la Compañía, en el desarrollo natural de los procesos de la relación, 3158 

comparten información técnica para desarrollar operaciones, aún cuando esto no está 3159 

previsto en el contrato o previamente convenido? ¿Cómo ocurre y en cuales casos?  3160 

En el caso que en el contrato no se especifique si se requiere dicha asesoría se 3161 

dialoga con el proveedor y se brinda sin costo, por ejemplo si se compra un elemento 3162 

para el sistema eléctrico de los generadores y no tenemos contrato de mantenimiento 3163 

con el proveedor pero si compramos con ellos la pieza y se necesita algun tipo de 3164 

asesoría y por la relación de trabajo que existe el proveedor brinda asesoría 3165 

telefónica y se requiere se realiza una visita técnica con el fin de solucionar el 3166 

problema. 3167 

15) ¿Se utilizan canales formales de comunicación previamente convenidos y disponibles 3168 

para todos, de modo que la información sea frecuentemente y informalmente compartida? 3169 

Si positivo, ejemplifique. No, únicamente tenemos contacto telefónico- por correo con 3170 

el proveedor esto por nuestra parte, en el caso del proveedor algunos efectúan 3171 

visitas bimestrales de seguimiento. 3172 

16) ¿La Compañía y los proveedores comparten la visión, planes y objetivos estratégicos? 3173 

Cite un caso, si lo hay. Si, nuestros proveedores actuales comparten la visión de la 3174 

empresa 3175 

17) ¿La compañía y los proveedores comparten el equipo, instalaciones, proyectos de 3176 

ingeniería, personal técnico u otros recursos físicos? Ejemplifique. En el caso del 3177 

proveedor de combustible compartimos espacio físico donde se encuentran las 3178 

estaciones de suministro de combustible, donde solamente es nuestro el terreno y 3179 

toda la logística como tanques, bombas y otros son del proveedor. 3180 
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18) ¿Los proveedores y la Compañía invierten en la calificación y el entrenamiento del 3181 

personal en las capacidades intrínsecas a su relación? Ejemplifique. Si se realizan 3182 

entrenamientos a nuestro personal y al personal del proveedor de una forma 3183 

periódica  3184 

19) ¿Ocurren casos de dependencia tecnológica entre la Compañía y los proveedores? Cite un 3185 

ejemplo. No. 3186 

 3187 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTEL ECTUAL  3188 

 3189 

OPORTUNIDAD PROPICIADA POR LA RED PARA QUE SE COMPA RTA EL 3190 

CONOCIMIENTO  3191 

20) ¿Existen procesos operacionales internos para capturar conocimiento disponible en la red, 3192 

como, por ejemplo, sistemas de gerencia del conocimiento, informes de visitas a los 3193 

proveedores y exposiciones técnicas, informes técnicos de los proveedores? Si positivo, 3194 

describir los principales. Inconcluso, se está trabajando en estos procesos 3195 

operacionales. 3196 

21) ¿Los procesos internos de la infraestructura, de las bases de datos y de los sistemas de 3197 

información (por ejemplo, ERP y otros softwares) recuperan y documentan el 3198 

conocimiento oriundo de la red de proveedores? Si positivo, ¿cómo esto ocurre? No. 3199 

22) ¿Las normas y los manuales técnicos internos se ajustan a los procesos desarrollados por 3200 

los proveedores? ¿Cómo? NO, únicamente se utilizan las normas y procedimientos 3201 

internos nuestros, los proveedores se adaptan a los mismos. 3202 

23) ¿Las prácticas de gobernanza contemplan las relaciones con los proveedores (por 3203 

ejemplo, hay procesos de la gerencia compartidos con los mismos)? Si positivo, 3204 
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ejemplifique. Actualmente se trabaja en este asunto al fin de mantener y compartir 3205 

las prácticas e instrucciones dadas por la gerencia a los proveedores. 3206 

 3207 

APRENDIZAJE PROPICIADA POR LA RED  3208 

24) ¿La red propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida 3209 

por patentes, productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? 3210 

Cite casos relevantes. No. 3211 

25) ¿De manera general, la red de proveedores hace posible la absorción del conocimiento de 3212 

cualquier especie y este conocimiento se convierte como parte de las capacidades de la 3213 

Compañía? Si positivo, cite ejemplos y describe su opinión. SI, el proveedor brinda 3214 

constante capacitación y actualización de los productos ofrecidos por ellos y si el 3215 

caso se requiere que se brinde dicha actualización técnica y sea transferida al área 3216 

involucrada se realiza una visita o una charla de entrenamiento. 3217 

26) ¿Si hay retención de conocimiento oriundo de los proveedores por parte de la Compañía 3218 

(por ejemplo, convertido para desarrollo de nuevos productos y procesos internos), cuales 3219 

son los factores que favorecen esto? Señalar y comentar tales factores, entre los 3220 

siguientes:  3221 

(a) La calificación o la especialización del personal se ajusta a la retención del 3222 

conocimiento externo. Si, al interactuar con el conocimiento externo el personal 3223 

adquiere y retiene los conocimientos necesarios para poder trabajar de una forma 3224 

correcta con la red de proveedores. 3225 

(b) Existen procesos para la atracción, la retención y el desarrollo de profesionales que 3226 

orientan la Compañía para recuperar el conocimiento externo. Inconcluso, se está 3227 

contratando personal para que desarrolle exclusivamente estas tareas. 3228 
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(c) Hay empleados con la formación de Maestreado y Doctorado dedicados a la 3229 

recuperación y a la documentación del conocimiento originado de las fuentes externas. 3230 

No. 3231 

(d) Hay procesos de gerencia del conocimiento capaces de recuperar, documentar y 3232 

diseminar el conocimiento absorbido de las fuentes externas. Inconcluso, se está 3233 

contratando personal para que desarrolle exclusivamente estas tareas. 3234 

(e) Existe apoyo ó fomento a programas académicos ó de Investigación y Desarrollo 3235 

dedicados a la recuperación del conocimiento originado en fuentes externas No. 3236 

3237 
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Entrevista Nr. 19 3238 

 3239 

Questionário de Coleta de Dados 3240 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 3241 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 3242 

  3243 

 3244 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Desenvolvimento Mineral 3245 

UNIDADE DE ANÀLISE: Serra da Borda Mineração e Metalurgia (SBMM), Minas de 3246 

São Vicente e São Francisco, localizadas em Pontes e Lacerda MT 3247 

NOME DO ENTREVISTADO: Edson Reis Del´ Moro 3248 

CARGO: Gerente Corporativo e Gerente Geral da SBMM 3249 

TEMPO DE EMPRESA: 1 ano e 3 meses 3250 

TELEFONE DE CONTATO: +55(11)9905-7317 3251 

E-MAIL: edelmoro@yamana.com 3252 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo SP  3253 

DATA: 07/10/2008 3254 

 3255 

 3256 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 3257 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 3258 

como referência): mais de 1.000. 3259 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: no meu nível de 3260 

responsabilidade, aproximadamente 50. 3261 

 3262 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 3263 

 3264 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 3265 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 3266 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Sim, alguns casos. Por exemplo, 3267 

restaurante, serviços de caldeiraria, lavanderia industrial, segurança patrimonial e 3268 

outros serviços de apoio, em geral, prestados por empresas pequenas. 3269 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não. 3270 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 3271 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 3272 

meio-ambiente)? Descreva como. Sim, 100%. As normas da Yamana são passadas a 3273 

eles nos termos dos contratos, especialmente nos casos de segurança do trabalho, 3274 

meio-ambiente e patrimônio. 3275 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 3276 

da Empresa? Exemplifique. Sim, mas têm poucos recursos disponíveis para isto. 3277 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 3278 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 3279 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 3280 

Sim, ocorrem. Por exemplo, nossa produção de mina, hoje, é ajustada à capacidade 3281 

dos fornecedores Fagundes Transportes e Construsserra, em comum acordo com 3282 

eles. 3283 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 3284 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não. 3285 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 3286 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Não é comum, mas temos 3287 
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atualmente uma consultoria em gestão (ABS), que está capacitando nosso pessoal 3288 

em processos de gestão e controle. 3289 

 3290 

DIMENSÃO RELACIONAL 3291 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 3292 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 3293 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Na Operação, sim. Mas, em obras, não. 3294 

Em vários casos, tivemos problemas de atraso. Por exemplo, na construção de novos 3295 

alojamentos para os empregados, no novo projeto do britador primário e na 3296 

construção da oficina de manutenção. 3297 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 3298 

violação de sigilo, se houver. A princípio, sim. Não temos grandes segredos 3299 

industriais, tecnologia restrita, etc. A tecnologia é comum, no mercado... 3300 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 3301 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Acontece, mas 3302 

de maneira informal, pois não existe um processo formalizado para tratar esta 3303 

questão da repartição de ganhos. Por exemplo, tivemos que fazer um aumento do 3304 

volume de minério ROM (run-of-mine) em relação ao contrato negociado com o 3305 

fornecedor Fagundes. Com o aumento de escala, eles deixaram de aplicar um 3306 

reajuste previsto no contrato, fazendo com que o custo caísse para nós. Eles 3307 

ganharam com mais produção e nós pagamos um preço menor por tonelada 3308 

movimentada. 3309 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 3310 

divergências? Cite um exemplo. Sim, há flexibilidade. Em geral, o fornecedor não 3311 
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quer perder o cliente e cede às nossas necessidades. Não se trata exatamente de 3312 

flexibilidade... É a força do capital! 3313 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 3314 

divergências? Cite um exemplo. Usamos sim! Porém, infelizmente, o fornecedor 3315 

sempre tem mais conhecimento dos termos do contrato e o utiliza melhor a seu favor 3316 

do que nós, a nosso favor... 3317 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 3318 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 3319 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Na grande maioria das vezes. 3320 

Quando temos que fazer alguma alteração emergencial, que muitas vezes está fora 3321 

do escopo, há boa vontade e diálogo. 3322 

 3323 

DIMENSÃO COGNITIVA 3324 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 3325 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 3326 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Nos sistemas 3327 

mais complexos, como os de automação, softwares de otimização da frota (como o 3328 

Smartmine, por exemplo) e sistemas para gestão, pode haver uma troca de 3329 

informações técnicas e sugestões para que esses sistemas sejam mais bem utilizados. 3330 

Isto tem bastante! 3331 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 3332 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 3333 

Sim. O e-mail, apesar de não ser aceito juridicamente como documento, é muito 3334 

importante na troca de informações. Ele é a própria evolução tácita do contrato 3335 
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comercial! O e-mail é muito utilizado como ferramenta, inclusive substituindo os 3336 

relatórios formais. 3337 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 3338 

caso, se houver. Em geral, não. Mas, no caso da ABS, como é um processo de gestão, 3339 

isto ocorre. Neste caso, os interesses das partes não são antagônicos. Eles partilham 3340 

dos mesmos objetivos, pois ganham para nos ajudar a realizá-los. 3341 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 3342 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Isto sim, bastante! Em todos 3343 

os níveis e áreas... 3344 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 3345 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Sim. Em segurança do trabalho, (por 3346 

exemplo, direção defensiva), há um investimento comum em capacitação. Também 3347 

treinamos funcionários próprios junto com os prestadores de serviço de 3348 

carregamento e transporte quanto à prevenção de diluição (contaminação de 3349 

minério com estéril), na mina. 3350 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 3351 

caso exemplar. Não. Mesmo as tecnologias que não dominamos estão facilmente 3352 

disponíveis no mercado. 3353 

 3354 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 3355 

 3356 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  3357 

CONHECIMENTO  3358 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 3359 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 3360 
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fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 3361 

os principais. Não. 3362 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 3363 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 3364 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não. Mas, o sistema Smartmine, que 3365 

controla e otimiza a operação da frota da mina, garante uma certa inteligência de 3366 

processo na operação, por registrar os movimentos e auxiliar no planejamento. 3367 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 3368 

fornecedores? Como? Não. 3369 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 3370 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Não. 3371 

 3372 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 3373 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 3374 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 3375 

relevantes. Sim, através de novos produtos/serviços apresentados pelos próprios 3376 

fornecedores. 3377 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 3378 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 3379 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Sim, porém não de qualquer espécie. 3380 

Pode ser dado com exemplo as técnicas utilizadas pela ABS no levantamento e 3381 

gestão de produtividade. Poderíamos, caso tenhamos intenção, dedicar uma equipe 3382 

acompanhando de perto o desenvolvimento dos serviços e adquirindo o 3383 

conhecimento para que pudéssemos executarmos nós mesmos em outras unidades.3384 

  3385 
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26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 3386 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 3387 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 3388 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 3389 

conhecimento externo. Sim, temos pessoal qualificado para retenção de alguns 3390 

conhecimentos externos, porém não existe processo nem mesmo intenção clara 3391 

nessa retenção. 3392 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 3393 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não 3394 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 3395 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não 3396 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 3397 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Não 3398 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 3399 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não  3400 

3401 
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Entrevista Nr. 20 3402 

 3403 

Questionário de Coleta de Dados 3404 

 3405 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 3406 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 3407 

 3408 

 3409 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Desenvolvimento Mineral 3410 

UNIDADE DE ANÀLISE: Mina de São Francisco, localizada no município de Pontes e 3411 

Lacerda MT 3412 

NOME DO ENTREVISTADO: Paulo Roberto Bergmann  3413 

CARGO: Gerente Geral 3414 

TEMPO DE EMPRESA: 04 anos e 08 meses 3415 

TELEFONE DE CONTATO: +55(65)3259-1902 3416 

E-MAIL: prbergmann@yamana.com 3417 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo SP 3418 

DATA: 07/11/2008 3419 

 3420 

 3421 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 3422 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 3423 

como referência): 20 3424 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 20 3425 

 3426 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 3427 

 3428 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 3429 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 3430 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Sim, há vários. Por exemplo, o 3431 

prestador de serviços de limpeza, LS Service, o fornecedor de alimentação, 3432 

Churrascaria Iguaçu, de transporte leve, Rental, com quase total dependência. 3433 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não, em 3434 

nenhum caso. 3435 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 3436 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 3437 

meio-ambiente)? Descreva como. Sim, todos são obrigados a seguir o modelo de 3438 

gestão da empresa (SYG – Sistema Yamana de Gestão), como cláusula contratual. 3439 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 3440 

da Empresa? Exemplifique. Sim, alguns o fazem. Por exemplo, a Fagundes, o maior 3441 

prestador de serviço, que faz a movimentação de minério e estéril, investe capital 3442 

próprio nas adequações de instalações, equipamentos para atender aos requisitos da 3443 

contratante. Outras empresas pequenas (especialmente as que atendem mais com 3444 

mão-de-obra) não têm tanta capacidade de investimento, mas procuram seguir os 3445 

padrões. 3446 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 3447 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 3448 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 3449 

Não há processo formal previsto contratualmente, mas podem acontecer algumas 3450 
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situações de negociação. Por exemplo, a Yamana tem que autorizar uma eventual 3451 

subcontratação ou um aumento de quadro de pessoal. 3452 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 3453 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não. 3454 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 3455 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Não é muito comum. Não temos 3456 

casos de transferência de tecnologia como intenção explícita. Mas, absorvemos 3457 

algum conhecimento como resultado de contratos de treinamento, porque 3458 

capacitamos pessoas em alguma prática. Atualmente, temos uma consultoria em 3459 

gestão e produtividade (ABS) que deverá entregar não só treinamentos, mas 3460 

capacitar continuadores dos processos implantados. 3461 

 3462 

DIMENSÃO RELACIONAL 3463 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 3464 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 3465 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Não integralmente. Grande parte dos 3466 

fornecedores realmente não consegue dimensionar os recursos e atender a demanda 3467 

da Empresa. Isto é causado por falta de qualificação da mão-de-obra local e 3468 

problemas na nossa própria gestão. Às vezes, nós não sabemos dizer a ele o que nós 3469 

mesmos desejamos. Como exemplo, temos pó caso da GM Construtora, que não 3470 

conseguia atingir a qualidade das obras (prédios com paredes tortas...), tivemos que 3471 

refazer janelas mal assentadas, o prazo foi estendido muito além do desejado e custo 3472 

mais elevado (mais gente em período maior). Outro problema foi quanto a 3473 

cumprimento dos padrões de segurança e requisitos legais. O fornecedor foi 3474 

eliminado de nosso cadastro. 3475 



153 
 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 3476 

violação de sigilo, se houver. Nem sempre. O sigilo é exigido em contrato, mas é 3477 

raramente respeitado. Acontece freqüentemente, o vazamento de informações 3478 

internas sobre a produção da empresa e gestão ambiental. 3479 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 3480 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Não. 3481 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 3482 

divergências? Cite um exemplo. Sim, em geral sentamos para negociar e fazer um 3483 

acordo. Por exemplo, chamamos a Fagundes, fornecedor de escavação e transporte 3484 

de minério e estéril para aumentar a produção de 1 para 1,2 milhões de toneladas 3485 

mensais. O fornecedor mobilizou uma máquina retro-escavadeira e os homens 3486 

necessário a a atender a solicitação, mantendo as mesmas condições contratuais 3487 

anteriores. A negociação foi registrada numa ata.  3488 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 3489 

divergências? Cite um exemplo. Sim, os contratos são sempre feitos com o propósito 3490 

de dirimir dúvidas. Por exemplo, havia uma necessidade de fazer análise de 3491 

laboratório nos insumos do restaurante, mas havia a dúvida sobre de quem era essa 3492 

obrigação. O contrato foi verificado para que a dúvida fosse esclarecida (o contrato 3493 

não exigia que o fornecedor garantisse isso – assim, foi cumprido). 3494 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 3495 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 3496 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? O relacionamento é muito simples e 3497 

com abertura ao diálogo. Todos estão muito disponíveis para receber a contraparte. 3498 

Mesmo em situações difíceis, como renegociação de preços, as conversas se 3499 

desenrolam de maneira amistosa, natural, com boa vontade. 3500 
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 3501 

DIMENSÃO COGNITIVA 3502 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 3503 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 3504 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Sim, todo o 3505 

tempo. As pessoas conversam informalmente no dia-a-dia. Por exemplo, a Fagundes 3506 

(transporte de minério) e a Nitronel (explosivo) conversam juntamente conosco 3507 

todos os dias, para decidir os parâmetros operacionais do dia. As reuniões são 3508 

informais, sem registro, realizadas no próprio campo de operação (na mina). 3509 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 3510 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 3511 

Não. Há os quadros de aviso, para informações gerais, mas não são específicos para 3512 

terceiros. 3513 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 3514 

caso, se houver. Não. Os fornecedores são até convidados a discutir a execução de 3515 

planos, mas a decisão já está tomada pela Yamana. 3516 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 3517 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Sim, em vários casos. Por 3518 

exemplo, a empresa J Maria, de caldeiraria, utiliza oficina e materiais nossos. A 3519 

Scania dá manutenção nos caminhões com nossas instalações e ferramental e, por 3520 

outro lado, cede pessoal para treinar nossos operadores... 3521 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 3522 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Em geral, não investimos em 3523 

capacitação técnica comum, exceto nos casos dos requisitos de segurança do 3524 

trabalho (por exemplo, curso de direção defensiva). Tivemos um caso recente de um 3525 
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consultor em segurança do trabalho que fez palestras para o pessoal Yamana e os 3526 

contratados, todos juntos. 3527 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 3528 

caso exemplar. Não, temos domínio de toda a tecnologia necessária e os fornecedores 3529 

também detém o conhecimento daquilo de que necessitam para o trabalho. 3530 

 3531 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 3532 

 3533 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  3534 

CONHECIMENTO  3535 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 3536 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 3537 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 3538 

os principais. Não temos nenhum caso para citar. 3539 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 3540 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 3541 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não, nada é registrado, nem mesmo a 3542 

avaliação de desempenho dos fornecedores é documentada nos sistemas. 3543 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 3544 

fornecedores? Como? Não, ao contrário: os fornecedores é que se ajustam aos nossos 3545 

padrões, mas nem sempre registram em procedimentos. 3546 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 3547 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Não. 3548 

 3549 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 3550 
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24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 3551 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 3552 

relevantes. Não, até pela natureza do negócio. Qualquer inovação necessita 3553 

mudanças de porte significativo nas instalações. 3554 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 3555 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 3556 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção.  3557 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 3558 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 3559 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 3560 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 3561 

conhecimento externo. Sim, temos pessoal qualificado para absorver e reter o 3562 

conhecimento externo. 3563 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 3564 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não. 3565 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 3566 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 3567 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 3568 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Não. 3569 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 3570 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não.  3571 

3572 
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Entrevista Nr. 21 3573 

 3574 

Questionário de Coleta de Dados 3575 

 3576 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 3577 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 3578 

 3579 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana 3580 

UNIDADE DE ANÀLISE: Maracá Mineração Ind. e Com. 3581 

NOME DO ENTREVISTADO: Paulo Almeida 3582 

CARGO: Gerente Geral 3583 

TEMPO DE EMPRESA: 9 meses 3584 

TELEFONE DE CONTATO: (62)3383-3918 3585 

E-MAIL: paulo.almeida@yamana.com 3586 

LOCAL DA ENTREVISTA: Alto Horizonte GO 3587 

DATA: 15/12/2008 3588 

 3589 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 3590 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 3591 

como referência): Eu não sei exatamente o número de fornecedores. 3592 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 3593 

Não me relaciono diretamente com os fornecedores. Geralmente, só em último 3594 

caso eu tenho relacionamento direto com o fornecedor. As negociações são feitas 3595 

pelo coordenador de Compras daqui ou de SP. Indiretamente, eu participo 3596 

orientado, aprovando. Se eu entrar, é o último cartucho. Eu só deixo pra entrar 3597 



158 

em último caso. Em relação a conversar com os principais fornecedores para 3598 

trocar idéias, eu tenho um contato com as grandes firmas, como a Metso, Weir, 3599 

UxM, uns seis... 3600 

 3601 

QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 3602 

 3603 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 3604 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 3605 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. 3606 

Isto eu não sei responder, mas posso dizer que as empresas que trabalham em 3607 

manutenção, são empresas grandes que acho que não dependem tanto da Maracá. 3608 

Na mina, por exemplo, a Santo Antônio (movimentação de estéril), eu tenho uma 3609 

dúvida... Talvez a Santo Antônio tenha uma dependência, a Nutribem que fornece 3610 

alimentos, a HS, algo perto de 40 ou 50%. 3611 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. 3612 

Em negociações de contrato, a gente banca a mobilização e a desmobilização e, às 3613 

vezes, raramente, há adiantamento ou pré-pagamento. Podemos adiantar alguma 3614 

parcela devida a reajustes em negociação. Mas, não é exatamente um financiamento.  3615 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 3616 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 3617 

meio-ambiente)? Descreva como. 3618 

Tem um ajuste, sim, principalmente em relação a segurança e meio-ambiente. Todos 3619 

os fornecedores passam por ambientação dentro da norma da empresa. Em 3620 

instalações, geralmente o projeto é da Maracá. 3621 
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4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 3622 

da Empresa? Sim. Tenho vários exemplos: a Master Drilling, que fornece serviços de 3623 

perfuração está mudando o perfil dos seus equipamentos para atender ao nosso 3624 

plano de produção; a UxM também na produção da mina. 3625 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 3626 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 3627 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 3628 

Sim. Na manutenção da planta, por exemplo, ocorrem as grandes paradas de 3629 

manutenção e os fornecedores participam do planejamento dos serviços, do 3630 

dimensionamento de recursos, há uma troca de experiências, etc. Isto ocorre muito 3631 

em Manutenção. Em Mina, também, temos que replanejar os caminhões, retro-3632 

escavadeiras, conjuntamente. Não é um ‘negócio’ que corre solto, por conta do 3633 

fornecedor... 3634 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 3635 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 3636 

Não. 3637 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 3638 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. 3639 

Estamos desenvolvendo um contrato com a SKF, ainda não oficialmente fechado, 3640 

para transferência de conhecimento para nossas equipes de manutenção. Há os 3641 

contratos com a Liebeher (retro-escavadeiras), Bucirus (perfuratrizes), Scania 3642 

(caminhões), em que eles nos transferem tecnologia para a manutenção das 3643 

máquinas. Isto ocorre porque os fabricantes têm técnicos que acompanham a 3644 

manutenção e estão aqui para aportar conhecimento. Isto é muito comum, quando 3645 
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se adquire um equipamento desses fabricantes, ou da Caterpillar, Random (ambos, 3646 

fabricantes de caminhões), etc.  3647 

 3648 

DIMENSÃO RELACIONAL 3649 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 3650 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 3651 

Exemplifique casos negativos, se houverem. 3652 

De maneira geral, sim, mas há algumas exceções. Nós tivemos problemas, mesmo 3653 

com grande fornecedores, de atraso ou de retorno à produção (após manutenções) 3654 

no prazo previsto. Há casos até de cancelamento do serviço (manutenção da planta, 3655 

por exemplo) porque estavam atrasados e prejudicavam nossa produção e tínhamos 3656 

que religar os equipamentos. 3657 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 3658 

violação de sigilo, se houver. 3659 

Ocorre. Não tenho informação desse tipo de problema. 3660 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 3661 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. 3662 

Não, isto não tem explícito em contrato. Eu conheço um contrato assim em El 3663 

Péñon, com repasse de ganhos de produtividade. Mas, aqui, não tem; não é do meu 3664 

conhecimento. 3665 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 3666 

divergências? Cite um exemplo. 3667 

Sim. A gente tem. Por exemplo, em relação à Metso, alguns problemas que estamos 3668 

buscando resolver. Nem sempre como a gente gostaria, mas existe o interesse em 3669 

tentar resolver. 3670 
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12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 3671 

divergências? Cite um exemplo. 3672 

Nós nunca chegamos a usar o contrato por causa de um conflito, na Justiça. Quando 3673 

há uma divergência, se usa o contrato e resolve internamente. 3674 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 3675 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 3676 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? 3677 

Eu diria que, apesar das eventuais divergências técnicas e financeiras, que envolvem 3678 

os conflitos, as pessoas têm se portado profissionalmente e mantido um bom 3679 

entendimento. 3680 

 3681 

DIMENSÃO COGNITIVA 3682 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 3683 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 3684 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos?  3685 

Sim. A gente sente dificuldade em relação às grandes empresas que têm atuação 3686 

multinacional. Há uma restrição muito grande do fornecedor, um receio de que 3687 

passemos a informação para a concorrência. Isto nunca é nossa intenção. Mas, este 3688 

comportamento é o que tem prevalecido; talvez em função da concorrência, os 3689 

fornecedores estejam mais retraídos em ceder informações. De parte da Yamana, há 3690 

uma abertura muito grande em buscar melhorias e envolver o fornecedor na 3691 

melhoria dos processos. 3692 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 3693 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 3694 
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Não, não dessa maneira. O que tem é um representante da firma e a Yamana se 3695 

relaciona com ele, mas não existe nada aberto para acesso comum à informação. 3696 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 3697 

caso, se houver.  3698 

Não, não percebi isso ainda. Se há, talvez esteja em outro nível que não alcanço 3699 

ainda. 3700 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 3701 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. 3702 

Isto ocorre mais no nível de inspeções, com o objetivo de verificar, inspecionar, 3703 

auditar; não com o objetivo de intercâmbio técnico. Acaba até ocorrendo o 3704 

intercâmbio, mas não como objetivo principal. 3705 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 3706 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique.  3707 

Não dessa maneira planejada. 3708 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 3709 

caso exemplar. 3710 

Não existe essa dependência do fornecedor em relação à Maracá. Porém, uma vez 3711 

estabelecida uma tecnologia, você cria a dependência. Por exemplo, na hora em que 3712 

você monta a sua usina com equipamentos Metso, bombas Wiar, você depende 3713 

deles. 3714 

 3715 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 3716 

 3717 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  3718 

CONHECIMENTO  3719 
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20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 3720 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 3721 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 3722 

os principais.  3723 

Eu diria que a Maracá está ainda no início de desenvolver um processo deste tipo. O 3724 

que há são relatórios de auditoria ou visitas técnicas. 3725 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 3726 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 3727 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? 3728 

Temos informações que vêm do fornecedor de materiais, mas é mais no processo de 3729 

compra. Não tem ainda essa documentação técnica em sistema. Tem muitas coisas 3730 

em papel, relatórios, prestando conta do trabalho, no arquivo da manutenção... 3731 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 3732 

fornecedores? Como?  3733 

É, à medida que temos um fornecedor, como a UxM, por exemplo, trabalhando para 3734 

nós, há uma adaptação, na medida do necessário. Mas, nada que o contratado esteja 3735 

integrando seu sistema ao da Maracá e vice-versa... 3736 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 3737 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique.  3738 

Na relação do dia-a-dia, a gente entende a importância do fornecedor, que ele tem 3739 

que ter qualificação e sucesso, o qual é o nosso sucesso. Eles participam de nosso 3740 

sistema de gestão de segurança e meio-ambiente. 3741 

 3742 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 3743 
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24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 3744 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 3745 

relevantes.  3746 

Eu acho que, em Maracá, a gente tem um negocio que é bastante comum, 3747 

padronizado, com uma tecnologia bastante difundida no processamento de cobre. O 3748 

que eu percebo é que a Yamana é aberta à absorção de novas tecnologias, mas ainda 3749 

não a vejo criando novas tecnologia, inovando. 3750 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 3751 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 3752 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção.  3753 

De uma forma geral, sim. Isso acontece, na medida em que temos problemas e 3754 

buscamos junto com o fornecedor a solução, ou desenvolvemos um fornecedor que a 3755 

resolva. Exemplo: os problemas que tivemos com o britador MMD e resolvemos, são 3756 

exemplos de desenvolvimento conjunto. Mas, sempre a partir de problemas que se 3757 

apresentam. 3758 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 3759 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 3760 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 3761 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 3762 

conhecimento externo. Sim, tem. Eu acho que a gente tem, sob o ponto de vista da 3763 

Maracá, mas também os corporativos que fazem parte disso. 3764 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 3765 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo Não, o que é mais comum é 3766 

absorver profissionais de outras empresas concorrentes. 3767 
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(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 3768 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas Não. 3769 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 3770 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas Não. 3771 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 3772 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas Não, ainda 3773 

não. Há uma idéia neste sentido, buscando universidades e manter 3774 

universitários desenvolvendo programas internos de pesquisa. 3775 

3776 
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Entrevista Nr. 22 3777 

 3778 

Questionário de Coleta de Dados 3779 

 3780 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 3781 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 3782 

 3783 

 3784 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Desenvolvimento Mineral 3785 

UNIDADE DE ANÀLISE: MMIC  3786 

NOME DO ENTREVISTADO: Ana Carolina Fonseca Vaz 3787 

CARGO: Engenheira de Produção 3788 

TEMPO DE EMPRESA: 2 anos e 6 meses 3789 

TELEFONE DE CONTATO: (11) 2163-8475 3790 

E-MAIL: avaz@yamana.com 3791 

LOCAL DA ENTREVISTA: São Paulo 3792 

DATA: 17/02/2009 3793 

 3794 

 3795 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 3796 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 3797 

como referência):  3798 

Não tenho essa informação. Melhor obtê-la com a área de suprimentos. 3799 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: um (1) 3800 

 3801 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 3802 

 3803 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 3804 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 3805 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Não sei responder essa pergunta com 3806 

certeza, mas creio que alguns fornecedores têm grande dependência econômica da 3807 

MMIC, como exemplo, as empresas prestadoras de serviços de limpeza e os 3808 

motoristas que prestam serviço de transporte.  3809 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. 3810 

 Não sei de nenhum caso.  3811 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 3812 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 3813 

meio-ambiente)? Descreva como. 3814 

Os padrões de segurança, saúde e meio ambiente são seguidos pelos fornecedores. 3815 

Quanto aos padrões de desenhos e normas de qualidade, não sei dizer, mas não 3816 

tenho conhecimento de que existam tais padrões na empresa.  3817 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 3818 

da Empresa? Exemplifique. 3819 

Sim. Os prestadores de serviço de transporte de material da mina treinam seus 3820 

funcionários para que os mesmos possam trabalhar seguindo os padrões exigidos 3821 

pela empresa.  3822 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 3823 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 3824 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 3825 
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Sim. No caso do fornecedor com o qual estou trabalhando diretamente, estamos em 3826 

um processo de decisão compartilhada para mudança de escopo contratual.  3827 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 3828 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 3829 

Não. 3830 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 3831 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. 3832 

Os consultores, principalmente, tentam transmitir o conhecimento à empresa, por 3833 

meio de treinamentos dados aos funcionários para que haja continuidade do 3834 

trabalho.  3835 

 3836 

DIMENSÃO RELACIONAL 3837 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 3838 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 3839 

Exemplifique casos negativos, se houverem. 3840 

Acredito que na maior parte dos casos os fornecedores têm dificuldades para 3841 

cumprir os prazos. Mas isso se deve entre outros fatores, à dificuldade de 3842 

compatibilizar os horários dos gestores das unidades operacionais para atendimento 3843 

ao fornecedor. 3844 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 3845 

violação de sigilo, se houver. 3846 

Não tenho conhecimento de nenhum caso de violação de sigilo.  3847 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 3848 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. 3849 
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Já houve caso de contrato de ganhos compartilhados, mas os resultados não foram 3850 

bons, pois não houve envolvimento da unidade operacional com o trabalho do 3851 

fornecedor. Não tenho conhecimento se ainda existem contratos desse tipo. 3852 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 3853 

divergências? Cite um exemplo. 3854 

Sim. No fechamento do contrato com os fornecedores, principalmente os de longo 3855 

prazo, não é possível prever todas as tarefas ou todos os itens envolvidos no trabalho 3856 

ou até mesmo o cronograma necessário para a realização do trabalho. Nesses casos, 3857 

há bastante flexibilidade do fornecedor para se adaptar às necessidades da empresa. 3858 

A percepção que tenho do fornecedor com quem estou trabalhando é que eles 3859 

buscam se adaptar às necessidades das unidades operacionais e às particularidades 3860 

dos gestores operacionais.  3861 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 3862 

divergências? Cite um exemplo. 3863 

Sim, principalmente com relação aos pagamentos e prazos.  3864 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 3865 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 3866 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? 3867 

O sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao diálogo fica mais 3868 

perceptível durante as primeiras conversas com o fornecedor, antes da contratação, 3869 

quando o mesmo se mostra disposto a entender as necessidades da empresa e 3870 

apresentar uma boa proposta. Os fornecedores que prestam serviço de consultoria, 3871 

quase sempre se mostram dispostos a dialogar e a se identificar com a empresa. Já 3872 

os fornecedores que prestam serviço de limpeza ou de movimentação de material da 3873 
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mina manifestam menos essas competências interpessoais, talvez pelo fato da 3874 

natureza do trabalho realizado não exigir tanto.  3875 

 3876 

DIMENSÃO COGNITIVA 3877 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 3878 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 3879 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos?  3880 

Não tenho conhecimento de nenhum caso.  3881 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 3882 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 3883 

Sim. As informações são compartilhadas na maioria das vezes por e-mails, 3884 

conversas por telefone, fone-conferência e reuniões presenciais.  3885 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 3886 

caso, se houver. 3887 

Não tenho conhecimento. 3888 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 3889 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. 3890 

Alguns fornecedores utilizam as instalações da empresa, como é o caso dos 3891 

consultores. Outros fornecedores utilizam seus próprios equipamentos e instalações 3892 

(por exemplo, restaurante e alojamento) como é o caso dos fornecedores que fazem 3893 

transporte de material da mina.  3894 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 3895 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. 3896 

[...] 3897 
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19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 3898 

caso exemplar. 3899 

Sim. Em curto prazo, a empresa fica dependente dos fornecedores que desenvolvem 3900 

produtos de inovação tecnológica, para manutenção e adequação dos mesmos. Esse 3901 

é o caso de um fornecedor que desenvolveu uma plataforma para armazenamento e 3902 

compartilhamento de dados entre as unidades operacionais e o corporativo.  3903 

 3904 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 3905 

 3906 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  3907 

CONHECIMENTO  3908 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 3909 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 3910 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 3911 

os principais. 3912 

Não existe nada formalizado nesse sentido.  3913 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 3914 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 3915 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? 3916 

Não. 3917 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 3918 

fornecedores? Como? 3919 

Sim. Por ser uma empresa nova, os procedimentos e normas estão ainda em fase de 3920 

melhoria e muitas das melhorias são feitas com ajudo dos fornecedores. 3921 
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23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 3922 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. 3923 

Não são de meu conhecimento tais práticas. 3924 

 3925 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 3926 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 3927 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 3928 

relevantes. 3929 

Não.  3930 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 3931 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 3932 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. 3933 

Alguns fornecedores são contratados exatamente para que a empresa possa 3934 

absorver o conhecimento dos mesmos, como é o caso do fornecedor que tem o 3935 

programa de desenvolvimento de liderança. Para os outros fornecedores, não há 3936 

nada formalizado ou explícito para a absorção de conhecimento.   3937 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 3938 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 3939 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 3940 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 3941 

conhecimento externo. Nem sempre. 3942 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 3943 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. Não. 3944 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 3945 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 3946 
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(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 3947 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Não. 3948 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 3949 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 3950 

3951 
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Entrevista Nr. 23 3952 

 3953 

Questionário de Coleta de Dados 3954 

 3955 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL INTELECT UAL EM 3956 

REDES DE FORNECEDORES 3957 

 3958 

 3959 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Gold  3960 

UNIDADE DE ANÀLISE: Jacobina Mineração S.A. 3961 

NOME DO ENTREVISTADO: Luis Antonio Abadi e Silva 3962 

CARGO: Gerente de Produção 3963 

TEMPO DE EMPRESA: 12 meses 3964 

TELEFONE DE CONTATO: 74 3621 8140 3965 

E-MAIL: lasilva@yamana.com 3966 

LOCAL DA ENTREVISTA: Jacobina-BA 3967 

DATA: 16/11/2008 3968 

 3969 

 3970 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 3971 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 3972 

como referência):  3973 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 04 3974 

 3975 

 3976 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 3977 

 3978 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 3979 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 3980 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. NÃO TENHO INFORMAÇÕES 3981 

SUFICIENTES PARA RESPONDER 3982 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. NÃO HÁ 3983 

MECANISMOS OFICIAIS DE CRÉDITO. 3984 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 3985 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 3986 

meio-ambiente)? Descreva como. SIM. OS CONTRATOS POSSUEM CLÁUSULAS 3987 

REFERENTES A OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DOS SIS TEMAS 3988 

DA EMPRESA 3989 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 3990 

da Empresa? Exemplifique. NÃO TENHO INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA 3991 

RESPONDER 3992 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 3993 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 3994 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 3995 

SIM. UM DOS CASOS É A TONIOLO BUSNELO. ESTA EMPRESA POSSUI 3996 

CONTRATO PARA DESENVOLVIMENTO DAS MINAS E A SUA EST RUTURA 3997 

BÁSICA (EQUIPAMENTOS/PESSOAL) FOI REVISTA PARA O 3998 

ATENDIMENTO DAS METAS DA JMC.  3999 
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6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 4000 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. NÃO 4001 

TENHO INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA RESPONDER 4002 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 4003 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. SIM. NOS CONTRATOS COM 4004 

DEALERS DE EQUIPAMENTOS (EX.: CATERPILLAR, SANDVIK E ATLAS 4005 

COPCO) SE ABSORVE AS BOAS PRÁTICAS, CONHECIMENTOS 4006 

ESPECÍFICOS E TIPO DE FERRAMENTAL.  4007 

 4008 

DIMENSÃO RELACIONAL 4009 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 4010 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 4011 

Exemplifique casos negativos, se houverem. SIM.   4012 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 4013 

violação de sigilo, se houver. SIM.  4014 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 4015 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. SIM. 4016 

RECENTEMENTE FORAM CONDUZIDOS TESTES COM NOVO SISTE MA DE 4017 

CARREGAMENTO DE EXPLOSIVOS E OS RESULTADOS FORAM MU ITO 4018 

BONS. EM FACE DESTES RESULTADOS, HOUVE ADITIVO NO CONTRATO 4019 

ORIGINAL. 4020 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 4021 

divergências? Cite um exemplo. SIM. EXEMPLO EXTREMAMENTE 4022 

FAVORÁVEL FOI O DA EMPRESA TONIOLO BUSNELO, A QUAL TEVE 4023 

DOIS ACIDENTES COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SE ACEITOU 4024 
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COMPLETAMENTE Á CONDUÇÃO POR PARTE DA JMC, PARANDO SUAS 4025 

ATIVIDADES PARA ANÁLISE E ADEQUAÇÃO, MUDANDO PROCES SOS E 4026 

EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS. 4027 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 4028 

divergências? Cite um exemplo. SIM. NO CONTRATO DE COMPRA DE UM 4029 

EQUIPAMENTO, FOI APLICADA MULTA DIÁRIA DEVIDO AO AT RASO NA 4030 

ENTREGA, PREVISTO EM CONTRATO. 4031 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 4032 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 4033 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? SIM. ISTO FICA DEMONSTRADO 4034 

NAS SITUAÇÕES EM QUE O DESCUMPRIMENTO DE CERTAS CLÁ USULAS 4035 

QUE PODEM CAUSAR SÉRIOS ABALOS NA RELAÇÃO OU NA SAÚDE 4036 

FINANCEIRA ENTRE AS DUAS EMPRESAS. 4037 

 4038 

DIMENSÃO COGNITIVA 4039 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 4040 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 4041 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? SIM. OCORRE 4042 

DE UMA FORMA MAIS INTENSA E NATURAL NOS CASOS EM QU E O 4043 

FORNECEDOR NECESSITA DESENVOLVER MELHORIAS EM SEU 4044 

PRODUTO.  4045 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 4046 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 4047 

NÃO. ESTE É UM PONTO FALHO. 4048 
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16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 4049 

caso, se houver. SIM. SERVE COMO EXEMPLO CONTRATO FIRMADO COM 4050 

FORNECEDOR DE EXPLOSIVO, O QUAL TINHA CONTRATO PRA 4051 

FORNECIMENTO DE EXPLOSIVO BOMBEADO PRA FUROS HORIZO NTAIS 4052 

E POR SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, EVOLUIU PARA O 4053 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO TAMBÉM PARA FUROS VERTIC AIS, 4054 

INSERINDO-SE ASSIM EM UM NOVO SEGMENTO DE MERCADO. 4055 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 4056 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. SIM. NOTADAMENTE 4057 

INSTALAÇÕES, POIS HÁ DISPONIBILIDADE E A EXIGÊNCIA QUE O 4058 

FORNECEDOR O FAÇA POR SUAS CUSTAS IRIA ENCARECER O 4059 

CONTRATO E CAUSAR DEMORA NO INÍCIO DAS ATIVIDADES. 4060 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 4061 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. SIM. UM EXEMPLO SERIA NO 4062 

TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES DE CONTRATO, OS 4063 

QUAIS SÃO RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA QUALI DADE 4064 

E PELAS MEDIÇÕES DE CONTRATOS.  4065 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 4066 

caso exemplar. SIM. UM CASO EXEMPLAR É O DA VOLVO EQUIPAMENTOS. 4067 

PARA DIAGNÓSTICO DE FALHAS É PRECISO UTILIZAR UM SO FTWARE 4068 

ESPECIAL, O QUAL NÃO É FORNECIDO AOS CLIENTES E QUE  APENAS O 4069 

DEALER DISPÕEM. ISTO OBRIGA A SE CONTRATAR OS SERVI ÇOS DO 4070 

DEALER, MESMO QUE A INTERVENÇÃO PARA SE RESOLVER O 4071 

PROBLEMA SEJA FEITO PELO PESSOAL DA EMPRESA. 4072 

 4073 
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QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 4074 

 4075 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  4076 

CONHECIMENTO  4077 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 4078 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 4079 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 4080 

os principais. NÃO EXISTE UM PROCESSO INSTITUCIONALIZADO, CLARO E 4081 

DOCUMENTADO PARA ISSO, APENAS AÇÕES INFORMAIS. 4082 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 4083 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 4084 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? PELO QUE EU SEI, O ERP 4085 

RECUPERAM E DOCUMENTAM APENAS INFORMAÇÕES COMERCIAI S 4086 

(PREÇOS, PRAZOS, ETC) E NÃO CONHECIMENTO TÉCNICO 4087 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 4088 

fornecedores? Como? SIM. OS PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELOS 4089 

FORNECEDORES TÊM SE ADAPTADO A REALIDADE OPERACIONA L DA 4090 

EMPRESA, PRINCIPALMENTE NA QUESTÃO DE SEGURANÇA, SA ÚDE E 4091 

MEIO AMBIENTE, NO QUAL A EMPRESAS POSSUI NORMAS COM  NÍVEL 4092 

DE EXIGÊNCIA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO (SEGUNDO 4093 

FORNECEDORES). ISTO É FEITO PRINCIPALMENTE NO TREIN AMENTO E 4094 

PROCEDIMENTO DE TRABALHO DOS COLABORADORES. 4095 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 4096 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. SIM. 4097 

EXEMPLO EXTREMAMENTE FAVORÁVEL FOI O DA EMPRESA TON IOLO 4098 
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BUSNELO, A QUAL TEVE DOIS ACIDENTES COM SEUS FUNCIO NÁRIOS E 4099 

SE ACEITOU COMPLETAMENTE Á CONDUÇÃO POR PARTE DA JM C, 4100 

PARANDO SUAS ATIVIDADES PARA ANÁLISE E ADEQUAÇÃO, M UDANDO 4101 

PROCESSOS E EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS. 4102 

 4103 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 4104 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 4105 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 4106 

relevantes. SIM. SERVE COMO EXEMPLO CONTRATO FIRMADO COM 4107 

FORNECEDOR DE EXPLOSIVO, O QUAL TINHA CONTRATO PRA 4108 

FORNECIMENTO DE EXPLOSIVO BOMBEADO PRA FUROS HORIZO NTAIS 4109 

E POR SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, EVOLUIU PARA O 4110 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO TAMBÉM PARA FUROS VERTIC AIS, 4111 

INSERINDO-SE ASSIM EM UM NOVO SEGMENTO DE MERCADO. 4112 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 4113 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 4114 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. SIM. NOS CONTRATOS COM 4115 

DEALERS DE EQUIPAMENTOS (EX.: CATERPILLAR, SANDVIK E ATLAS 4116 

COPCO) SE ABSORVE AS BOAS PRÁTICAS, CONHECIMENTOS 4117 

ESPECÍFICOS E TIPO DE FERRAMENTAL. A PERCEPÇÃO É QU E ESTE 4118 

PROCESSO PODERIA SER MUITO MAIS EFETIVO SE A MÃO-DE -OBRA DA 4119 

EMPRESA TIVESSE MELHORES CONHECIMENTOS BÁSICOS, POI S MAIS 4120 

QUE EXISTA A BUSCA DE ABSORÇÃO DE CONHECIMENTOS DOS 4121 

DEALERS, EXISTE UMA DIFERENÇA MUITO GRANDE DE 4122 

CONHECIMENTO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS.  4123 
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26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 4124 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 4125 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 4126 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 4127 

conhecimento externo. DO FORNECEDOR, VIA DE REGRA, SIM. JÁ DO 4128 

PESSOAL PRÓPRIO, NA MAIORIA DOS CASOS NÃO É ADEQUADA. 4129 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 4130 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. ESTE PROCESSO 4131 

EXISTE, MAS DE UMA FORMA NÃO TÃO BEM ESTRUTURADA E 4132 

FORMAL. 4133 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 4134 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. NÃO. 4135 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 4136 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. NÃO. 4137 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 4138 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. NÃO 4139 

EXISTE UM PROGRAMA ESTRUTURADO PARA ISSO. 4140 

4141 
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Entrevista Nr. 24 4142 

 4143 

Questionário de Coleta de Dados 4144 

 4145 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 4146 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 4147 

 4148 

 4149 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana  4150 

UNIDADE DE ANÀLISE: Jacobina Mineração e Comércio S/A 4151 

NOME DO ENTREVISTADO: Marcos Ferreira da Silva 4152 

CARGO: Coordenador de Compras e Contratos 4153 

TEMPO DE EMPRESA: Cinco anos aproximadamente. 4154 

TELEFONE DE CONTATO: 75 3616 5360 75 9972 9268 4155 

E-MAIL: mfsilva@yamana.com 4156 

LOCAL DA ENTREVISTA: Fazenda Brasileiro s/n, Teofilândia BA 4157 

DATA: 24/11/2008 4158 

 4159 

 4160 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 4161 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 4162 

como referência): 14.000 aproximadamente. 4163 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 1.500 aproximadamente. 4164 

 4165 

 4166 



183 
 

QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 4167 

 4168 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 4169 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 4170 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Sim. Locadora Santos, Super Center 4171 

Minemercado LTDA, Paulino Oliveira Freitas 4172 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não 4173 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 4174 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 4175 

meio-ambiente)? Descreva como. Sim. São enviados as normas e procedimentos de 4176 

saúde, segurança e meio ambiente aos quais os fornecedores devem se adequar. 4177 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 4178 

da Empresa? Exemplifique. Sim. Em alguns casos o fornecedor compra equipamentos 4179 

para atender exigência interna da companhia. Temos um fornecedor que comprou 4180 

um dinamômetro para realizar testes em motor diesel por exigência da manutenção, 4181 

somente enviamos motor para recondicionar neste fornecedor após aquisição do 4182 

equipamento.  4183 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 4184 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 4185 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 4186 

Sim. Contratos de consignação, onde o fornecedor disponibiliza seus produtos e 4187 

somente são faturados após consumo. 4188 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 4189 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não  4190 
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7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 4191 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Sim. Os fornecedores de 4192 

equipamentos sempre ministram treinamentos, quando da entrega técnica. 4193 

 4194 

DIMENSÃO RELACIONAL 4195 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 4196 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 4197 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Sim. Porém, existe certo atraso na entrega 4198 

de alguns produtos. 4199 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 4200 

violação de sigilo, se houver. Sim. 4201 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 4202 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Não. 4203 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 4204 

divergências? Cite um exemplo. Sim. Em alguns processos há necessidade de 4205 

reavaliar as condições comerciais que sejam positivas para ambas as partes. 4206 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 4207 

divergências? Cite um exemplo. Sim. Quando ocorre algum impasse, recorremos as 4208 

cláusulas contratuais para solucionar as dúvidas.  4209 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 4210 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 4211 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Sim. Durante as negociações dos 4212 

contratos. 4213 

 4214 

 4215 
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DIMENSÃO COGNITIVA 4216 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 4217 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 4218 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Sim. Através de 4219 

visitas dos fornecedores nas áreas para ministrar treinamentos e demonstrar novos 4220 

produtos. 4221 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 4222 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 4223 

Sim. E-mails, telefone e fax. 4224 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 4225 

caso, se houver. Sim. Estamos estudando a possibilidade de implantação de uma loja 4226 

do nosso maior fornecedor de equipamentos móveis. 4227 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 4228 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Sim. Quando contratamos 4229 

empresas para presta serviço internamente. 4230 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 4231 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Sim. Treinamentos introdutório e de 4232 

qualificação. 4233 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 4234 

caso exemplar. Sim. Fornecedores exclusivos de determinado tipo de 4235 

material/equipamento. 4236 

 4237 

 4238 

 4239 

 4240 
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QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 4241 

 4242 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  4243 

CONHECIMENTO  4244 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 4245 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 4246 

fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 4247 

os principais. Sim. Em alguns casos os fornecedores realizam exposições técnicas 4248 

após entrega de equipamentos. 4249 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 4250 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 4251 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Sim. Todos os dados dos fornecedores 4252 

são cadastrados no sistema. 4253 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 4254 

fornecedores? Como? Normalmente não. 4255 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 4256 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Sim. Os 4257 

fornecedores são orientados a seguir as políticas internas nas quais eles são 4258 

considerados parte interessadas. 4259 

 4260 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 4261 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 4262 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 4263 

relevantes. Sim. Quando o fornecedor lança um novo produto são realizados testes 4264 

de performance dos mesmos. 4265 
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25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 4266 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 4267 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. Sim. Quando existe alteração de 4268 

produto ou aquisição de novos equipamentos o fornecedor disponibiliza informações 4269 

de fundamental importância para execução das atividades, e que se torna parte da 4270 

rotina.  4271 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 4272 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 4273 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 4274 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 4275 

conhecimento externo.  4276 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 4277 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. 4278 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 4279 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. 4280 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, 4281 

documentar e disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. 4282 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 4283 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas.  4284 

 Essa qualificação/especialização é voltada para área técnica da empresa, onde 4285 

existem profissionais com perfil para aproveitamento dessas informações. No 4286 

sentido do desenvolvimento profissional e disseminação dos conhecimentos 4287 

obtidos. 4288 

4289 
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Entrevista Nr. 25 4290 

 4291 

Questionário de Coleta de Dados 4292 

 4293 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL INTELECT UAL EM 4294 

REDES DE FORNECEDORES 4295 

 4296 

 4297 

EMPRESA PESQUISADA: Yamana Gold  4298 

UNIDADE DE ANÀLISE: MFB Mineração Fazenda Brasileiro 4299 

NOME DO ENTREVISTADO: Silvano Andrade 4300 

CARGO: Gerente Geral 4301 

TEMPO DE EMPRESA: 3 meses 4302 

TELEFONE DE CONTATO: 75 3616-5540 4303 

E-MAIL: silvano.andrade@yamana.com 4304 

LOCAL DA ENTREVISTA:  Teofilândia-BA 4305 

DATA: 11/12/2008 4306 

 4307 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 4308 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, 4309 

como referência): Não sei não!... Tem ver com a área de materiais. 4310 

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: Só excepcionalmente, me 4311 

relaciono diretamente, como nos casos: Sandvik, explosivo, serviços de reforma 4312 

de cilindros, fornecedores internos de segurança, refeitório... 4313 

 4314 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 4315 

 4316 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 4317 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do 4318 

faturamento)? Cite alguns casos, quando houver. Em função do meu pouco tempo na 4319 

Empresa, ainda não conseguirei responder. 4320 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. Não que eu 4321 

saiba. Na recente revisão de contratos que fiz com cada área, cada contrato, todos os 4322 

detalhes, não identifiquei nenhum caso de financiamento a fornecedor. 4323 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por 4324 

exemplo: desenhos de instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, 4325 

meio-ambiente)? Descreva como. Tem sim! Exemplo: eles têm que seguir as normas 4326 

internas que dizem respeito a Segurança e Meio-Ambiente. Não vi nenhum exemplo 4327 

de equipamentos e instalações. 4328 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas 4329 

da Empresa? Exemplifique. Não vi nenhum caso desses ainda, nenhuma evidência 4330 

objetiva disto... 4331 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de 4332 

serviços, dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do 4333 

produto, interrupção ou mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 4334 

Eu não tenho assim um exemplo formal pra lhe explicar agora, mas acredito que 4335 

isto já aconteceu, sim... Ah!, posso lhe citar um exemplo. Uma empresa que prestou 4336 

serviço na gestão da barragem de rejeitos (LPS). Com eles, há uma interação de 4337 

definição de escopo, qualidade do serviço; acho que é um exemplo.. 4338 
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6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos 4339 

da Empresa para transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. Não 4340 

tenho conhecimento disso mão, não vi nenhum caso aqui. Tudo que a gente faz é pra 4341 

gente mesmo; não vi nada interligado.  4342 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de 4343 

transmitir conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. Não, não tem não. Mas, no caso 4344 

de consultorias, como a LPS, há uma transferência de conhecimento. Houve um 4345 

caso no passado, uma empresa especializada em mecânica de rochas, que implantou 4346 

padrões de mapeamento geomecânico, treinou a equipe, implantou os controles, e 4347 

isto está difundido; funciona bem até hoje. Agora, dar conhecimento a fornecedores, 4348 

tivemos um caso em que a gente achou uma falha grave nos processos de caldeiraria 4349 

e solda, impactando a segurança, e treinamos o fornecedor. 4350 

 4351 

DIMENSÃO RELACIONAL 4352 

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, 4353 

prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? 4354 

Exemplifique casos negativos, se houverem. Sim, há casos negativos e positivos. Os 4355 

negativos são normalmente relacionados a prazo, nem a qualidade ou custo.  4356 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de 4357 

violação de sigilo, se houver. Desconheço, nunca vi. 4358 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, 4359 

seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. Também, 4360 

nunca vi, não. Se o fornecedor ganha um custo ou algo assim, nunca vi uma redução 4361 

no contrato. Se ganhamos, também não partilhamos.  4362 
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11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e 4363 

divergências? Cite um exemplo. Ah, eu acho que sim, viu?! Isto sim; eu vejo sempre o 4364 

pessoal das áreas conversando, trocando idéias, sugestões... 4365 

12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e 4366 

divergências? Cite um exemplo. Sem duvida, isso aí é o que o contrato é. Vale o que 4367 

está escrito... 4368 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 4369 

(Por exemplo: você percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao 4370 

diálogo?) Em que situação isto fica demonstrado? Eu acho que sim. Eu nunca 4371 

presenciei ou tive noticia de uma relação conflituosa entre gestores e representantes 4372 

das firmas contratadas. 4373 

 4374 

DIMENSÃO COGNITIVA 4375 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, 4376 

compartilham informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja 4377 

previsto em contrato ou pré-combinado? Como ocorre e em que casos? Olha, veja bem: 4378 

isso varia muito com o escopo, a natureza do contrato. Por exemplo, contratos de 4379 

restaurante, transporte, não têm muito que compartilhar no dia-a-dia. Já em 4380 

serviços de manutenção, tem alguma troca de informação; em contratos de 4381 

sondagem, as empresas têm um know-how grande, contratos que permitem 4382 

transferência para nós. Neste caso, temos um fornecedor antigo, com muito know-4383 

how. 4384 

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para 4385 

que a informação seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 4386 

Eu acho que não tem isso não. O ‘negócio’ é mais informal. Talvez algum contrato 4387 
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tenha até um diário de bordo pra controle de rotina, não para divulgação de 4388 

informação. Os prestadores de serviços usam nossos quadros de aviso e e-mail, mas 4389 

são nossos meios normais, para uso interno, não específicos para fornecedores. 4390 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um 4391 

caso, se houver. Eu acho que o único caso mais específico é na parte de sondagem. 4392 

Estamos fazendo os furos profundos a 1.200m. Isto tem muita importância na 4393 

sobrevivência da Empresa, mas é uma participação na informação, não chega a ser 4394 

uma visão de negócios. Será que, por exemplo, a Procgel... Eles têm que saber o 4395 

plano de produção, saber o impacto de seus serviços, de um atraso, no nosso 4396 

resultado. Mas, eles não tem essa informação, eu acho. 4397 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, 4398 

pessoal técnico ou outros recursos físicos? Exemplifique. Instalações, sim. Alguns 4399 

fornecedores usam nossas instalações, projetos e equipamentos. Pessoal técnico, não 4400 

sei... 4401 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências 4402 

intrínsecas ao seu relacionamento? Exemplifique. Nunca vi, não.  4403 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um 4404 

caso exemplar. Não conheço nenhum caso. 4405 

 4406 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L 4407 

 4408 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  4409 

CONHECIMENTO  4410 

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, 4411 

como, por exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a 4412 
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fornecedores e exposições técnicas, dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva 4413 

os principais. Por exemplo, quando a gente compra o equipamento, vem uma serie de 4414 

manuais técnicos de operação e manutenção. O conhecimento é incorporado. É um 4415 

processo. 4416 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 4417 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da 4418 

rede de fornecedores? Se sim, como isto ocorre? Não, eu acho que não tem um negocio 4419 

avançado assim. Bem, os planos de manutenção que vem nos manuais são usados 4420 

para alimentar nosso sistema de manutenção, sendo incorporado ao nosso banco de 4421 

dados de manutenção. 4422 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos 4423 

fornecedores? Como? Acho que não, viu? A gente não tem fornecedores diretamente 4424 

ligados à produção, Normalmente os fornecedores é que se ajustam aos nossos 4425 

sistemas. 4426 

23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há 4427 

processos de gestão compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. Tudo que se 4428 

aplica às regras gerais pra gente, se aplica também aos fornecedores. Por exemplo, 4429 

ISO 9000, normas de segurança. 4430 

 4431 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 4432 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, 4433 

produtos inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos 4434 

relevantes. Eu acho que não, viu? Eu acho que os fornecedores aprendem mais com a 4435 

gente do que a gente com eles. Por outro lado, Temos alguns casos de melhorias nas 4436 
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práticas de desmonte de rochas e geomecânica, foram inovações, processos 4437 

aprendidos. 4438 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de 4439 

qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se 4440 

sim, cite exemplos e descreva a sua percepção. De modo geral, eu diria que não. É de 4441 

modo esporádico, como citei anteriormente.  4442 

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por 4443 

exemplo, para desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que 4444 

favorecem este aprendizado? Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 4445 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de 4446 

conhecimento externo. Sem dúvida! 4447 

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que 4448 

orientam a empresa a recuperar o conhecimento externo. De forma sistemática, com 4449 

esse objetivo, não. 4450 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e 4451 

documentação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não. 4452 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e 4453 

disseminar o conhecimento absorvido de fontes externas. Sim. Já citei 4454 

anteriormente. 4455 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento 4456 

dedicados à recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas. Não, tem não. 4457 


