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RESUMO 

o objetivo principal desta pesquisa é investigar como a inovação tecnológica ajuda a 

moldar estratégias, para obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, em um contexto de 

globalização. Com base em extensa revisão bibliográfica, compreendendo competitividade, 

tecnologia, estratégia e alianças estratégicas é explorado o fenômeno da inovação tecnológica 

e sua inserção na gestão estratégica de quatro empresas dos setores de celulose, siderurgia, 

químico-farmacêutico e de aplicações médicas da energia nuclear. 

Inicialmente, o conceito de competitividade e a estrutura industrial brasileira são 

analisados a luz de três modelos distintos. Também é realizada uma avaliação do conceito de 

competências essenciais das organizações e arquiteturas estratégicas. Post .!riormente é 

avaliada a relação entre vantagem competitiva e inovação tecnológica e as dimensões 

estratégicas da tecnologia. Finalmente são descritas as escolas de pensamento estratégico e as 

relações entre alianças estratégicas e transferência de tecnologia. 

São analisadas as características estruturais e competitivas de cada um dos setores 

estudados, bem como apresentados perfis das empresas representantes de cada setor. Os dados 

de cada uma das empresas foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas. Os 

resultados são analisados individualmente e posteriormente consolidados. 

Os resultados do estudo permitiram identificar que a variável tecnológica é inserida na 

gestão estratégica das empresas em três níveis distintos. O primeiro nível é o de análise; o 

segundo é o de decisões estratégicas e finalmente o terceiro nível é o de implementação 

estratégica. Também foram identificadas as fontes de tecnologia normalmente utilizadas pelas 

organizações objeto do estudo. Por fim, é sugerido que o modelo de estrutura industrial de 

Porter pode receber contribuições no sentido de incorporar as estratégias cooperativas das 

empresas por meio de indicadores de cooperatividade. 
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ABSTRACT 

The main objective ofthis research is to investigate how technology innovation helps to 

implement strategy and to obtain sustainable competitive advantage in a globalization context. 

After a comprehensive literature review, covering competitiveness, technology, strategy 

and strategic alliances, the technology innovation phenomenon was explored in four different 

industrial sectors: Paper and Pulp, Siderurgy, Pharmaceuticals and Medicai Applieations of 

Nuclear Energy. 

The concept of competitiveness and the Brazilian industrial structure are analised 

through the lemo of the schumpeterian, the industrial organization and the chamberlanian 

models. Evaluation ofthe companies core competencies and their strategic arquitectures are 

made as well. In addiction the relationship bctween competitive advantage and technological 

innovation is studied. A description ofthe existing schools of strategic thought are made. The 

relationships between strategic alliances and technology transfer are also described. 

The competitive and structural characteristics of the selected industrial sectors are 

analised. The profile of each company is also described, using data obtained through semi

structured interviews. The results are individually analised and then consolidated in chapter 

fouT. 

The research results obtained information about the insertion of the technological 

variable into strategic management. It was seen that strategic management considers 

technology in three leveIs. The first leveI is analysis; the second is strategic decision and the 

third is strategic implementation. 

Finally, it is suggested that the industrial structure model proposed by Porter may bc 

refined to incorporate cooperative strategies used by companies through a so called 

cooperative strategy indicator. 
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A pergunta fundamentaL .. 

1. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, 
rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 

2. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, 
mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. 

3. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior, e lhes 
segurou os pés no tronco. 

4. Perto da meia noite Paulo e Si/a.'ij oravam e cantavam hinos a 
Deus, e os outros presos os escutavam. 

5. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do 
cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os 

grilhões de todos. 

6. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou 
a espada, e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. 

7. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que 
todos aqui estamos. 

8. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se 
diante de Paulo e Si/as. 

9. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que 
eu faça para me salvar? 

Atos 16: 22-30 



Introdução 

1. Introdução 

Uma pergunta bastante freqüente questiona por que algumas nações têm êxito e outras 

fracassam na competição internacional? Atualmente, é lugar comum afirmar que a avaliação 

do grau de competitividade tornou-se preocupação central de governos e setores industriais de 

diversos países. Apesar da relevância da questão, alguns acreditam que o problema deva ser 

abordado de forma diferente, caso o objetivo seja identificar as bases da prosperidade 

econômica de uma empresa ou nação. 

Na opinião de Porter( 1993: 1), a pergunta correta possui âmbito mais limitado: por que 

uma nação torna-se base para competidores internacionais bem sucedidos numa indústria? 

Ou, em outras palavras, em um determinado campo? E por que uma só nação é, com 

freqüência, sede de tantas empresas líderes mundiais de uma indústria? Responder a esta 

pergunta, identificando os elementos que influenciam o maior ou menor grau de capacidade 

competitiva é de interesse vital para organizações que pretendam competir em mercados cada 

vez mais globalizados. Outro aspecto interessante desta problemática é saber que existe uma 

associação muito estreita entre o fenômeno contemporâneo denominado globalização e o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas. Dentre as inovações, as de maior relevância são 

as tecnologias de informação, a engenharia de produtos e a de processos. Alguns autores 

afirmam que o atual processo de globalização só está sendo possível devido ao 

desenvo lvimento destas áreas. 

Por exemplo, Georges Ferné (1995:72), afirma que as sociedades pós-industriais 

possuem características delineadas por três forças básicas: novas dimensões tecnológicas dos 

processos econômicos e sociais; grande número de problemas resultantes de avanços 

econômicos e tecnológicos, que exigem decisões em um ambiente de crescente incerteza; e 

rápida transição para um sistema econômico global caracterizado por novas formas de 

interdependência. Este contexto implica a necessidade de explorar novas possibilidades de 

encontrar melhores formas de gerir empresas que dependam fortemente de sua capacidade de 

produzir inovações. É desejável, e porque não dizer essencial, analisar como empresas 

brasileiras desenvolvem e utilizam competências na área tecnológica para abordar esta 

questão. 



Introdução 

1.1 Questão Guia, premissas básicas e relevância 

A proposta desta tese é realizar a análise, por meio de uma pesquisa exploratória, sem 

pretender validar hipóteses, criar modelos ou propiciar generalizações de suas conclusões, da 

seguinte questão guia: como a utilização de inovações tecnológicas ajuda, em um contexto de 

globalização, a moldar uma estratégia para obtenção de vantagem competitiva sustentável? 

A tese também contemplará alguns objetivos intermediários. O primeiro será a 

identificação do que vem a ser transformação tecnológica. O segundo objetivo é descobrir 

como a transformação tecnológica é utilizada pelas organizações para a constroção de uma 

estratégia competitiva eficiente. O terceiro é identificar as diferentes fontes das tecnologias 

que dão origem às transformações tecnológicas na organização. 

A tese sustenta-se em algumas premissas básicas. A primeira premissa é que a 

tecnologia condiciona e é condicionada pela estrutura das organizações. A segunda é a 

existência de fortes indícios de que as inovações tecnológicas sejam fontes de sustentabilidade 

de vantagens competitivas. A terceira premissa é que a estratégia utilizada pelas organizações 

está intimamente associada ao processo de escolhas tecnológicas, não necessariamente como 

fator condicionante. Por fim, as escolhas de tecnologias são baseadas nas informações 

disponíveis nas organizações e afetam diversas dimensões da organização, desde o processo 

decisório até a sua estruturação. 

Em função do exposto, a relevância deste estudo emerge de forma muito natural e 

apoiada em três pontos distintos. O primeiro é a possibilidade de identificar e compreender as 

relações que existem, no contexto de organizações brasileiras, entre inovação tecnológica, 

estratégia e vantagem competitiva. O segundo é que no Brasil o maior investidor em 

tecnologia ainda é o Estado, apesar das mudanças estruturais profundas no seu papel de 

fomento tecnológico. O terceiro é que a discussão relacionada à autonomia de escolhas 

tecnológicas ainda é incipiente. 
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o conhecimento necessário ... 

1. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que 
eu sou o Senhor, quefaço misericórdia, juízo ejustiça na terra, 

porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. 

Jeremias 31: 34 
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2. Referencial Teórico 

o objetivo do Referencial Teórico é apresentar e discutir os principais conceitos e idéias 

sobre os quais está apoiada a pesquisa. Serão apresentados e comparados pontos de vista de 

diversos autores com abordagens teóricas alternativas. 

Este procedimento buscará clarificar e contextualizar os conceitos-chave e as 

conclusões do estudo. Também oferecerá ao leitor condições de avaliar e refletir sobre a 

adequação e aplicação dos conceitos teóricos sustentadores da pesquisa. 

o Referencial Teórico apresenta inicialmente no item 2.1 uma exposição comparada de 

três modelos de competitividade. São apresentadas as características e discutidas as diferenças 

entre o modelo de competitividade por estágios sucessivos, o modelo microeconômico de 

competitividade e o modelo de fatores determinantes de competitividade industrial. 

Nos itens 2.2 e 2.3 são discutidas as relações entre competitividade e políticas de gestão 

empresarial, sob a ótica dos processos de gestão e qualidade. Na seqüência é apresentada uma 

detalhada avaliação da competitividade da indústria brasileira baseada no modelo de filtores 

determinantes de competitividade industrial. 

o item 2.4 apresenta os conceitos de arquitetura estratégica e competências essenciais 

bem como suas implicações para a competitividade e busca de novas oportunidades de 

negócios. 

Os itens 2.5, 2.6 e 2.7 introduzem o conceito de transformação tecnológica como fonte 

de vantagem competitiva, sua ligação com a cadeia de valores das empresas e contextualizam 

o papel da ciência e da tecnologia em um mundo globalizado. 

Nos itens 2.8, 2.9 e 2.10 é apresentado de forma detalhada o conceito de inovação 

tecnológica e suas implicações estratégicas para as organizações. Também é sugerida uma 

explicação de como o processo de inovação tecnológica influencia o planejamento estratégico 

e a definição de estratégias tecnológicas. Na seqüência são apresentadas duas tipologias 

diferentes de estratégias tecnológicas. 
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Também são apresentadas as relações entre inovação tecnológica e estrutura industrial, 

indicadores empresariais de inovação tecnológica e evidências empíricas dos efeitos da 

inovação tecnológica no desempenho empresarial. Por fim, são apresentados os conceitos de 

turbulência tecnológica e de fatores tecnológicos da estratégia empresarial bem como 

discutidos seus relacionamentos com as funções gerencias nas organizações. 

o item 2.11 discute gestão estratégica em detalhes. É apresentado o conceito de escola 

de planejamento estratégico e analisada a possibilidade da estratégia ser entendida como um 

processo de transformação organizacional, uma descrição dos processos organizacionais ou 

como uma prescrição a ser seguida pelas empresas. 

Por fim, no item 2.12 são discutidas as perspectivas teóricas das alianças estratégicas. É 

apresentada uma tipologia das alianças, suas motivações e formas de controle. São 

apresentados o conceito de vantagem colaborativa e os fatores de vulnerabilidade e sucesso 

das alianças estratégicas. É discutido o papel das alianças estratégicas na transferência de 

tecnologia e na proteção do capital intelectual da empresa. 

o Referencial Teórico termina com uma discussão sobre arranjos cooperativos e 

concentração da atividade econômica global. 

2.1. Competitividade: conceitos básicos e modelos de análise 

Pode-se conceituar competitividade de muitas maneIras distintas. i\ dificuldade na 

definição do conceito reside na necessidade de considerar simultaneamente aspectos 

qualitativos e quantitativos. Compreender o conceito de competitividade toma-se mais fácil 

quando se leva em consideração as diferentes possibilidades de análise disponíveis na 

literatura. 

Cada nível de análise (país, indústria, empreendimento e produto) tem associado um 

conjunto de medidas e indicadores específicos que permite o entendimento das 

particularidades do conceito. 

Buckley, Pass e Prescott(l988: 175-200), por exemplo, conceituam competitividade 

como um processo com três estágios diferentes: desempenho competitivo, potencial 

competitivo e processo gerencial. 
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O desempenho competitivo mede os resultados da operação em relação ao percentual de 

manufatura nos resultados totais, vendas, lucratividade, balança comercia~ etc. O potencial 

competitivo delineia as entradas na operação em tennos de tecnologia, produtividade e acesso 

a recursos, vantagens comparativas e outros. Por sua vez, os indicadores de processo gerencial 

incorporam à análise políticas governamentais, estratégia, educação, treinamento e 

comprometimento com negócios internacionais. Apesar de descritos isoladamente os três 

estágios são interdependentes. 

O grupo de medidas do desempenho competitivo ajuda o processo gerencial a tomar 

decisões baseadas em informações relevantes que podem trazer melhores resultados para as 

empresas, a indústria e o país. 

O potencial competitivo tem papel importante em tennos de ações que criarão o 

ambiente próprio para melhorar as medidas de potencial competitivo. 

Por fim, os indicadores de processo gerencial tomam as medidas de desempenho 

competitivo sustentáveis e ao mesmo tempo pode gerar recursos que serão utilizados e 

controlados pelo processo gerencial. A tabela 01 ilustra esta abordagem. 

Urna abordagem interessante é a conceituação micro econômica da competitividade. Por 

Ela identifica três possibilidades distintas: chamberlainiano, organização industrial, e 

schumpeteriano (Barney, 1986:791-800). 

O modelo de competição chamberlainiano enfatiza as notórias capacidades da empresa. 

Diferenças entre empresas em tennos de desempenho e eficiência: talento dos gerentes de 

trabalhar em conjunto, reputação, conhecimento, patentes, marcas e etc. definem sua 

unicidade. Esta unicidade permite às empresas melhorar a posição de mercado e aumentam 

sua habilidade competitiva. 

O modelo de organização industrial apoia-se na existência de relacionamento entre 

empresa e indústria. A estrutura da indústria define o nível de retomo que urna detenninada 

empresa provavelmente conseguirá. O melhor representante deste modelo é o trabalho 

apresentado por Porter (1991 ). 

5 



Referencial Teórico 

Tabela O 1: Grupos de medidas por nível de análise 

Nível de análise Desempenho Competitivo Potencial competitivo Processo Gerencial 

País I particiP~ÇãO de mercado em Vantagem comparativa; Comprometimento com 

lexportaçoes; Competitividade de custo; r,egÓCios internacionais; 

% de manufatura no resultado I Competitivi dade de preço; , Políticas 

otal; Indicadores de tecnologia; kovernamentais; 

balança comercial; Acesso a recursos Educação e treinamento 

lucratividade 

Indústria Participação de mercado em ~comPeli'ividade de custo e ~comprometimento com 

I:,portaçõcs; reço; egócios internacionais 

Balança comercial; I Produtividade; 

I 
! Crescimento das exportações; I Indicadores de tecnologia , 

I I 
Lucratividade 

I 
Empresa IParticipação de mercado em rmpeli'ividade de custo e IPropriedade; 

ex portações; reço; ~erenciamento; 
dependência de exportações; Produtividade; stratégia internacional; 

crescimento das exportações; IIndicadores de tecnologia Proximidade com 

lucratividade I !consumidor; 

leconomias de escala 

Produto Participação de mercado em :Competitividade de custo e Produto campeão 

exportações; Ipreço
; 

crescimento das exportações; ~ompetitividade de 
lucratividade ualidade 

Produtividade; 

IIndicadores de tecnologia 

Fonte: Adaptado de Barbosa. 1999:25. 

Finalmente, o modelo schumpeteriano realça o papel da destruição criativa como 

elemento criador de instabilidade. Esta incerteza está relacionada com a criação de novos 

mercados, métodos de produção, desenvolvimento e assim por diante. A tabela 02 apresenta a 

síntese dos três modelos. 

Na discussão da questão da competitividade é um equívoco acreditar que países são 

competitivos. O grau de competitividade de economias nacionais é definido basicamente pela 

capacidade competitiva das indústrias nelas instaladas (Porter, 1993: 12-20). 
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Tabela 02: Características dos modelos microeconômicos e nível de análise 

Modelos Microeconômicos 

Nível de análise ICbamberlainiano Organização industrial Schumpeteriano 

I 

I 

I 
I 

I 

Economia Processo de destruição 

c.riativa; Instabilidade e 

incertezas são essenciais 

para a competição; impulso 

fundamental do capitalismo 

/para a criação de novos 

~ercados 
Indústria Relacionamento entre empresa \ 

le indústria é fundamental; I 
[""",,a da ;ndUstria define o ' 

etomo da empresa; conceitos; 

rstrutura conduta e 

desempenho I 
Empresa Uma empresa deveria 

!explorar sua unicidade e 

individualidade por meio 
I 

de conhecimento 

ecnológico, reputação de 

tprodutos, patentes, 

tmarcas registradas. etc. I 
Fonte: Adaptado de Barbosa. 1999:3/. 

Esta opinião é corroborada pelo World Economic Forum (WEF), instituição que iniciou 

a mensuração do grau de competitividade das economias nacionais em 1979, cujos primeiros 

relatórios já deixavam evidente que indústrias e empresas são direcionadoras da 

competitividade nacional (Levinson, 1997). Estes relatórios também evidenciavam a gestão 

empresarial como fator dos mais importantes na definição do grau de competitividade 

empresarial. 

De forma análoga, o Intemational Institute of Management Development (IMD), ao 

defender a teoria da competitividade mundial, também faz distinção entre competitividade 

empresarial e nacional. Dentro de uma nação, o papel fundamental das empresas seria criar 
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valor econômico agregado. Entretanto, empresas não operam no vácuo; sua performance 

depende em grande parte do ambiente nacional no qual estão inseridas. Certos ambientes 

seriam favoráveis ao desenvolvimento das empresas, outros não (Garelli, 1997: 13-14). Logo, 

tanto o WEF quanto o IMD reconhecem que a qualidade da gestão está entre os fatores 

ambientais importantes para a competitividade empresarial. 

Posição semelhante é advogada por Coutinho e Ferraz (1995: 17), ao reconhecerem que 

a competitividade internacional é construída a partir da competitividade das empresas que 

operam nas economias nacionais e exportam a partir de suas fronteiras. De forma 

complementar, estratégias empresariais seguem padrões específicos, sugerindo que as 

características do sistema econômico afetam os fatores de competitividade e influenciam o 

desempenho empresarial. 

Lastres e Cassio lato (1995: 10-13) contrapõem, por seu turno, enfoques restritivos e 

enfoques dinâmicos e sistêmicos. A abordagem restritiva privilegia apenas o desempenho e a 

eficiência. O desempenho competitivo é expresso em termos de market share nacional ou 

internacional. A eficiência é expressa em termos de indicadores técnicos tais como relações 

insumo-produto ou melhores práticas encontradas na indústria em questão. Os enfoques 

restritivos permitem apenas o exame de como os indicadores se comportam até determinado 

momento. Também estão associados às visões tradicionais que definem competitividade 

como mera questão de preços, custos e taxas de câmbio. 

No Brasil esta abordagem deu suporte à políticas centradas na desvalorização cambial, 

controle de custos unitários de mão-de-obra com reduzida qualificação e utilização predatória 

de recursos minerais, energéticos e ambientais. A intenção era catalisar a competitividade das 

empresas. O aumento de competitividade assim conseguido é definido como competitividade 

espúria: 

"A competitividade espúria foi definida para caracterizar a ampla 

utilização, por parte de alguns países, dos fatores acima mencionados, 

para obtenção no curto prazo, de vantagens competitivas, num 

processo que produz efeitos extremamente perversos à economia e 

sociedade e muitas vezes são irreversíveis" (Lastres e Cassio lato, 

1995:11). 
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Ou como ilustrado a seguir: 

"Por outro lado, a ampliação de mercados com base em vantagens de 

preços decorrentes de baixos salários - a competitividade espúria de 

Fajnzylber (1988) - tende a não ser sustentável no longo prazo, seja 

pelo alto custo social que representa, seja pela crescente restrição 

internacional ao chamado "dumping social" (Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer, 1997: XVIII). 

Dessa forma, análises sobre competitividade devem ser capazes de distinguir situações 

onde predominam aspectos geradores de capacitações de curto, médio e longo prazo; e 

também fatores que contribuem para a criação desta competitividade espúria dos que 

contemplam a construção de capacitação competitiva e real e sustentável. 

O enfoque dinâmico, por sua vez, define competitividade como a capacidade 

empresarial para formulação e implementação de estratégias concorrenciais que permitam 

manter, de forma duradoura, posições sustentáveis de mercado. Ele pressupõe que o sucesso 

competitivo depende da constante criação e renovação das vantagens competitivas da cada 

competidor. Cada um deles esforça-se para criar peculiaridades que distingam favoravelmente 

a organização e seus produtos das demais. Implica, também, na aptidão na adoção de 

estratégias competitivas adequadas, impondo correções de rumo, quando necessário 

(Coutinho e Ferraz, 1994: 18). Pode-se categorizar o enfoque dinâmico como parte do 

subconjunto de análise microeconômica de Chamberlain. 

Finalmente o conceito de competitividade sistêmica indica que o desempenho 

empresarial é resultante da interação de fatores situados fora do âmbito das empresas - a 

estrutura industrial, derivada do conceito de organização industrial. Este fatores são a 

estrutura industrial da qual a empresa faz parte, a ordenação macroeconômica, as infra

estruturas, o sistema político-institucional e as características sócio-econômicas dos mercados 

nacionais. Estes são denominados fatores condicionantes do desempenho competitivo. 

A visão sistêmica divide estes fatores em internos à organização, estruturais e 

sistêmicos. Todos são específicos para cada contexto nacional e devem ser explicitamente 

considerados nas ações públicas ou privadas de indução de competitividade (Coutinho e 

Ferraz, 1994: 19-21). 

9 



ReferenCÜlI Teórico 

Fatores internos à organização são os que estão sob sua esfera de decisão e a distinguem 

de seus competidores. Incluem estoques de recursos acumulados pela empresa, vantagens 

competitivas que possuam e sua capacidade de ampliá-las. Pode-se citar entre outros: A 

capacitação inovadora e produtiva; a qualidade e amplitude de serviços pós-vendas; as 

relações privilegiadas com usuários e fornecedores; e o conhecimento do mercado e a 

capacidade de se adequar às suas especificidades (Lastres e Cassio lato, 1995: 14-15). 

Fatores categorizados como setoriais ou estruturais por Coutinho e Ferraz (1994:20-21), 

ou como meso-estruturais por Lastres e Cassio lato (1995: 14) são os que, mesmo não estando 

sob controle direto da organização, sofrem sua influência e caracterizam o ambiente 

competitivo que ela enfrenta diretamente. 

Dentre estes fatores destacam-se: as características do mercado consumidor 

(distribuição geográfica, faixas de renda, grau de sofisticação); a configuração da indústria na 

qual a empresa atua (grau de concentração, verticalização, diversificação e tamanho das 

empresas atuantes, potencialidade de alianças com fornecedores usuários e concorrentes, 

origem e direção do progresso técnico); e a concorrência (no que tange as regras que definem 

condutas e estruturas empresariais em suas relações com consumidores e competidores). 

Por sua vez, os fatores sistêmicos (Coutinho e Ferraz, 1994:20) ou macro-estruturais 

(Lastres e Cassio lato, 1995: 14) são aqueles que constituem externai idades strictu sensu que 

moldam e afetam o ambiente competitivo, influenciando vantagens que empresas de um país 

possuam frente às suas competidoras. Estes fatores são agrupados, conforme sua natureza em: 

macroeconômicos, político-institucionais, regulatórios, infra-estruturais, sociais, referentes à 

dimensão regional e internacionais (Coutinho e Ferraz, 1994:21). 

Lastres e Cassio lato (1995: 15), agrupam estes fatores da seguinte forma: 

macroeconômicos: taxa da investimento da economia, taxa de câmbio, oferta de crédito e 

taxas de juros; político-institucionais: políticas de desenvolvimento econômico e industrial, 

comercial e correlatas (inclusive científica e tecnológica); regulatórios: regulação da 

concorrência, proteção à propriedade intelectual, proteção ao consumidor e preservação 

ambiental; infra-estruturais: qualidade e custo de energia, transportes, telecomunicações, 

sistemas informatizados, capacitação tecnológica e científica e sistemas de informação. 
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Também são considerados ao futores sociais: qualificação de mão-de-obra, políticas de 

educação, formação e treinamento de recursos humanos, seguridade social e grau de exigência 

dos consumidores; regionais: distribuição espacial de recursos (naturais e criados) e da 

produção; e finalmente, internacionais: tendências do comércio mundial, fluxos internacionais 

de capita~ investimentos de risco, e de tecnologia, relações com organismos multilaterais, 

acordos internacionais e políticas de comércio exterior. A tabela 03 ilustra como os fatores 

detenninantes da competitividade industrial são estruturados em fatores internos, fatores 

estruturais e fatores macroeconômicos. 

Dentre os fatores relevantes para o sucesso competitivo das empresas deve-se destacar 

as transfonnações no paradigma técnico-econômico. A dinâmica tecnológica internacional 

sofreu modificações profundas desde o início da década de 80. 

Apesar da grande variedade de inovações incrementais específicas em diversos setores 

industriais, existe evidência de mudanças paradigmáticas. O paradigma estabelecido desde as 

décadas de 50 e 60, de utilização de tecnologias intensivas em capital e energia associadas à 

produção inflexível e de massa deu lugar, a partir da década de 80, a um novo paradigma. 

Este é caracterizado pela utilização intensiva de tecnologias de informação, flexibilidade 

organizacional e alto grau de automação microprocessada. Pode-se observar que: 

"Indústrias tecnologicamente maduras foram rejuvenescidas, ao 

mesmo tempo em que emergiram outras novas (lideradas pelas 

tecnologias de informação e comunicação - TIC's, as quais tornaram

se a base do rápido desenvolvimento tecnológico, da produção e do 

comércio internacionais" (Lastres e Cassiolato, 1995: 16). 

Esta revolução tecnológica continua em andamento e está longe de ter seus efeitos 

adequadamente mensurados. Ela afeta de forma assimétrica todos os setores da economia, 

impondo novas demandas que devem ser atendidas com mudanças organizacionais e 

institucionais. 

Neste contexto, gerar, introduzir e difundir inovações tornou-se fundamental para a 

sobrevivência das organizações. A capacidade de inovação tornou-se elemento central na 

estratégia competitiva, conforme pode ser constatado nos dados da OECD 1
• Estes dados 

1 Organization for Economic Cooperation and Development . Originalmente (/96/J. a OECDE - OCDE -
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico - tinha países-membros Alemanha. Austria. 
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tornam patente o significativo aumento dos esforços de inovação nos países mais avançados. 

Pode-se verificar que na década de 90 EUA, Japão, Alemanha, França, Itália e Canadá 

elevaram em mais de 1 ponto percentual do PNB seus gastos em P&D. 

Tabela 03: Modelo dos fatores detenninantes da competitividade industrial 

Fatores determinantes da competitividade da Indústria 

Fatores racrocconômiCOS c 

internos à Fatores Estruturais Internacionais 

Empresa I 
I 

I 

I 
I I I I 

l<:stratégia e I I Sociais / 
I gestão I Tecnológicos 

I 
I 

I 

I ~oncorrência 
I 

Mercado I 

Capacitação I Infra-estruturais 

para a inovação 

I 
I ~Onfigu .. 'ãO 

I Fiscais e financeiros 
;-- ISetores da 

I 

! 
I 

Capacitação 

produtiva 'ndústria 

! 
Recursos 

I I 
Polfticos e 

Humanos I institucionais I ! 

Fonte: Adaptado de Coutinho e Ferraz. 1994: 19. 

A partir do momento em que as novas tecnologias induzem as empresas à ruptura com o 

antigo paradigma empresarial, a necessidade de acesso à informações sobre futuros 

desenvolvimentos bem como o acesso imediato ao estoque de conhecimentos cientificos e 

tecnológicos existentes tornam-se imperativos. É apenas conseqüência natural que haja uma 

tendência internacional à rápida proliferação de novos acordos, consórcios e programas de 

cooperação tecnológica de empresas entre si e destas com instituições de ensino e pesquisa 

Bélgica. Canadá. Dinamarca. Espanha. Estados Unidos. França. Grécia. Holanda. Irlanda. Islândia. Itália. 
Luxemburgo. Noruega. Portugal. Reino Unido. Suécia. Suíça. Turquia. subseqüentemente. tornaram-se 
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públicas e privadas. As décadas de 80 e 90 presenciaram o incremento de redes de inovação 

nos países avançados. Estas redes podem ser consideradas componentes fundamentais de um 

novo desenho estratégico na competitiva industrial. Comparado com a década de 70: 

"O número de alianças tecnológicas mais do que sextuplicou na 

década subsequente, tendo se concentrado nas novas áreas de 

tecnologia genérica (tecnologia de informação e comunicação, 

biotecnologia e materiais avançados). Em conseqüência, o grau de 

competitividade de uma determinada empresa passou a refletir cada 

vez mais a eficiência das redes ou sistemas nos quais tal empresa se 

insere" (Lastres e Cassio lato, 1995: 17). 

A ascendência da tecnologia da informação no bojo do novo paradigma técnico

econômico gerou necessidades de colaboração e produziu os meios para o aprimoramento das 

redes colaborativas entre as empresas. Ao mesmo tempo em que a expansão do novo 

paradigma exige maior interligação das empresas entre si e destas com as instituições de 

pesquisa, o próprio desenvolvimento das tecnologias de telemática facilitam esta interação, 

tornando viável e rápida a comunicação e a transmissão de dados, favorecendo interações 

maiores entre as esferas de pesquisa, produção e comercialização. 

"U ma característica bastante relevante derivada desta mudança 

paradigrnática é a possibilidade de grandes corporações definirem e 

implementarem, por meio de redes corporativas, estratégias de caráter 

global. Estas estratégias são centradas na obtenção de vantagens 

oriundas da mobilidade crescente de capital, matérias primas e 

componentes associadas ao aumento da capacidade de gestão de 

sistemas complexos proporcionados pelo avanço da informática" 

(Lastrcs e Cassio lato, 1995: 19). 

É oportuno ressaltar que não existem evidências quanto à existência de um processo de 

globalização das atividades científicas e tecnológicas. Apesar de as interligações em redes 

permitirem uma maior e mais rápida conectividade entre equipes de matrizes e filiais e entre 

estas e pesquisadores de diversos países não tem ocorrido maior divisão do trabalho 

intelectual entres as diferentes instâncias das grandes corporações. Na verdade: 

membros: Japão (/964). Finlândia (/969). Austrália (/971). Nova Zelâlldia (/973) e México (/994). 
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"estudos avaliando tal comportamento e tendência - através da análise 

de dados sobre alianças tecnológicas, 'inputs' tecnológicos (gastos 

com P&D) e 'outputs' tecnológicos (patentes) - demonstram o 

contrário. No que se refere às tendências internacionais quanto à 

formação de alianças estratégicas tecnológicas, por exemplo, ressalta a 

concentração destes arranjos nos países da Tríade (EUA, Europa 

Ocidental e Japão)" (Lastres e Cassiolato, 1995: 19). 

Cerca de 90% dos acordos de cooperação tecnológica registrados nos anos 80, foram 

realizados entre empresas pertencentes a tais países A exceção, em termos de participação 

marginal dos chamados NIC's (Newly lndustrialized Countries)2 nos novos acordos de 

cooperação tecnológica, está no grupo dos países do Sudeste Asiático, que têm aumentado de 

forma significativa e contínua seus esforços relativos à inovação desde a década de 70. 

Os países das ~conomias centrais têm enfrentado a mudança de paradigma de maneira 

diferenciada. Do ponto de vista da complexidade analítica, tanto os países da OECD quanto 

os NICs asiáticos utilizaram, a partir da década de 80, políticas comerciais, industriais e 

tecnológicas crescentemente integradas. A ênfase desta crescente integração estava no 

aumento dos investimentos e na criação de capacitação no nível das indústrias. Este arranjo 

corrobora as idéias de Porter (1993: 1 0-11) de que a principal arena da competitividade está 

nas indústrias. 

Observou-se também que, durante as décadas de 80 e 90, houve aumento real nos 

orçamentos governamentais de P&D na maior parte dos países da OECD. Este aumento foi 

complementado com outras medidas de estímulo aos investimentos em inovação por parte das 

empresas. Durante a década de 90 o patamar destes orçamentos situou-se em tomo de 3% do 

PNB destes países. Pode-se destacar que: 

"estas políticas ora em vigor nos países da OECD não devem ser 

confundidas com a geração anterior de políticas industriais, uma vez 

que elas não possuem nem a simplicidade nem a relativa legitimidade 

daquelas. Mesmo utilizando certos instrumentos tradicionais de 

política industrial, elas recorrem a um número maior e mais complexo 

de instrumentos" (Lastres e Cassio lato, 1995:24). 
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Lastres e Cassiolato (1995:24) afirmam que praticamente todos os governos da OECD 

consideraram imperativo equilibrar o alto grau de abertura ao exterior, conseqüência da 

redução das barreiras tarifárias (que em alguns casos foi completa), mobilizando e 

implementando amplos conjuntos de instrumentos visando melhorar a competitividade de 

suas empresas. 

Com relação à competição em seus próprios mercados, a maioria dos países das OECD 

considera positiva a pressão exercida por parte da concorrência externa nos oligopólios locais. 

Entretanto, uma série de parâmetros de controle é monitorada pelos governos locais. Entre 

estes destacam-se a preservação dos componentes principais de soberania nacional, 

particularmente o domínio e algum grau de autonomia em tecnologias críticas. A 

racionalidade desse parâmetro combina considerações militares e industriais dependentes do 

país em questão. Por seu turno, os países nórdicos e a França incluem a questão do emprego, a 

balança comercial e o aumento dos retornos do estímulo a processos tecnológicos interativos. 

Subvenções e auxílios fiscais e financeiros diretos ou indiretos à indústria constituem o 

instrumento de política industrial mais utilizado pelos países da OECD. Estas subvenções e 

auxílios incluem instrumentos de financiamento direto, que transferem recursos a 

determinadas categorias especiais de empresas e setores, e incentivos fiscais, que conferem 

privilégios temporários às empresas que se qualifiquem para atividades relacionadas à 

inovação. Estes instrumentos além de melhorar a concorrência externa de empresas locais, 

salvaguardam o tecido industrial dos países da OECD e apoiam as atividades de P&D e a 

difusão de inovações (Lastres e Cassio lato, 1995:26). 

Ao longo da década de 80 as medidas de resguardo do tecido industrial (tais como as 

políticas industriais regionais) destacaram-se. Elas encorajaram e facilitaram a conversão 

industrial e a diversificação dos recursos locais de capital e trabalho nas regiões com déficits 

estruturais de emprego. Outro tipo de programa valoriza especialmente o apoio a pequenas e 

médias empresas. Eles oferecem vantagens a tais empresas, em termos de diminuição de 

custos e medidas de caráter geral, mas dirigidas ao reforço de atividades específicas, tais 

como P&D, programas de automação e recursos para consultoria em gestão organizacional. 

Quanto ao apoio às atividades de P&D e a difusão de inovações, deve-se sublinhar que 

tanto o tipo quanto a forma mudaram substancialmente ao longo dos anos 80. A OECD 

2 Palses de Industrialização Recente (tradução livre do autor) 
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identificou três tipos de programas dessa natureza. O primeiro tem caráter geral e visa obter 

reduções nos custos de P &D para as empresas européias, notadamente através de vantagens 

fiscais. Abrangem projetos de cooperação com universidades e centros de pesquisa. O 

segundo concentra-se em um número pequeno de áreas tecno lógicas, principalmente 

informática e novas formas de energia. Por fim, o terceiro tipo reforça investimentos em P&D 

de pequenas e médias empresas. Estes programas aumentaram significativamente o acesso 

dessas empresas a resultados de P&D já existentes na economia. 

Portanto, juntamente com a maior importância dada as atividades tecnológicas, eleitas 

como fator fundamental da nova estratégia competitiva em todos os países da OECD, uma 

diferença quanto ao enfoque das diretrizes de políticas adotadas fizeram-se notar, de forma 

que: 

"o principal objetivo das atuais políticas regionais para C&T nos 

países mais avançados tem concentrado-se em: (a) rapidamente 

identificar importantes oportunidades tecnológicas futuras. (b) 

aumentar a velocidade na qual a informação flui através do sistema; 

(c) rapidamente difundir as novas tecnologias; e (d) aumentar a 

conectividade das diferentes partes constituintes dos sistemas de C&T 

para ampliar e acelerar o processo de aprendizado. Tais objetivos têm 

sido perseguidos de maneira conjunta, especialmente através da 

mobilização de redes de inovação, a qual tem se constituído no 

objetivo central da política governamental dos países mais avançados 

nos anos recentes. No final dos anos 80, 4/5 do orçamento do governo 

japonês para P&D foram alocados para projetos de colaboração 

tecnológica enquanto cerca de 2/3 do orçamento de pesquisa da União 

Européia foi desembolsado nesta forma para a promoção das novas 

tecnologias genéricas" (Coutinho e Ferraz, 1994: 139). 

De forma complementar, observa-se que as novas políticas industriais e tecnológicas 

implementadas pelos países da OECD demonstram que a era do auxílio indiscriminado cedeu 

lugar a políticas com foco definido, na qual o critério da eficiência e da avaliação dos 

resultados tomou-se regra imperiosa. 
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O quadro brasileiro inclui uma dimensão na qual a rapidez e a complexidade das 

inovações tecnológicas e institucionais em curso já avançado nas economias desenvolvidas 

mostram-se desafiadoras. Visando analisar os impactos de tais desafios no potencial 

competitivo da indústria brasileira., toma-se importante refletir sobres as mais relevantes 

vantagens, potencialidades e entraves ao desenvolvimento competitivo nacional acumulados 

ao longo dos últimos anos. 

A principal vantagem competitiva da indústria brasileira é o seu mercado interno 

potencial, um dos maiores do mundo. Este mercado seria mais amplo se não enfrentasse as 

restrições decorrentes da grande desigualdade na distribuição de renda e conseqüente 

marginalização de parcela significativa da população do consumo de bens industriais. 

O período caracterizado por recessão e instabilidade das décadas de 80 -a década 

perdida - e a de 90, induziu grande parte das empresas brasileiras a adotar estratégias de 

sobrevivência. O ajuste empreendido aumentou a eficiência bem como a qualidade industrial 

e evitou a desindustrialização do país. Apesar desse esforço, não houve renovação ou 

atualização do parque industrial nem saltos qualitativos do ponto de vista da competitividade. 

A natureza defensiva do ajuste não permitiu a adoção, por parte da indústria (salvo raras 

exceções) a adoção de estratégias "ofensivas" de modernização acelerada do sistema 

empresarial brasileiro: a estrutura dos grandes grupos nacionais não avançou na direção de um 

perfil moderno de atividades com elevada densidade tecnológica e de rápido crescimento. O 

tamanho econômico dos grupos de capital nacional praticamente não cresceu - em contraste 

com as grandes empresas de outros países em desenvolvimento. Segundo Lastres e 

Cassio lato: 

"a forma adotada de ajuste traduziu-se principalmente no 

'enxugamento' da produção, com o abandono de linhas de produtos de 

maior nível tecnológico em favor de produtos mais padronizados. Este 

processo de 'downgrading' da produção, oposto à tendência 

internacional, vem provocando um significativo descolamento da 

estrutrura industrial nacional em relação aos segmentos maIS 

dinâmicos na pauta de consumo dos países industrializados e no 

comércio internacional" (Lastres e Cassio lato, 1995:31). 
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Alguns dos fatores explicativos deste processo são o pequeno investimento em 

inovações por parte do setor privado brasileiro; a exiguidade de processos cooperativos 

eficazes e as defasagens técnicas e organizacionais nos diferentes setores industriais em 

relação aos competidores internacionais. Também é relevante ressaltar três deficiências 

estruturais, que agravaram-se nos anos 80 e que não podem deixar de ser objeto de análises 

mais apuradas: a precariedade da base educacional brasileira, o distanciamento entre o sistema 

produtivo e o de crédito e a profunda deterioração da capacidade regulatória do Estado. 

A importância da inovação tecnológica para a competitividade - entendida como a 

capacidade empresarial em formular e implementar estratégias concorrenciais, que permitam 

conservar, de forma duradoura, posições sustentáveis de mercado - é inequívoca. No entanto, 

a necessária reestruturação da indústria brasileira coloca-se hoje num quadro no qual a base 

tecnológica e organizacional para a competitividade é totalmente diferente daquela dos anos 

60 e 70. 

Cabe ressaltar que em um ambiente muito dinâmico, os níveis de competitividade são 

rapidamente erodidos e a base para se entrar em novos mercados torna-se rapidamente 

inadequada para manutenção de posições competitivas, expansão de mercado e diversificação 

de atividades. Dessa forma, projetos de importação de tecnologia podem contribuir apenas 

temporariamente às posições competitivas em trajetórias de mudanças tecnológicas aceleradas 

e contínuas. 

Adicionalmente a discussão acima e como decorrência das transformações ocorridas 

nos últimos anos, têm-se verificado a redefinição das condições de acesso, aquisição e 

utilização de novas tecnologias, resultando no aumento das dificuldades para incorporação de 

inovações geradas pelas economias industriais mais avançadas por parte dos países em 

desenvolvimento. 

Parece haver uma tendência à marginalização da participação das empresas dos países 

em desenvolvimento e subdesenvolvidos nos novos arranjos tecnológicos industriais. 

Ressalve-se aqui que dentre os países em desenvolvimento, somente aquelas empresas que 

vêm investindo de forma significativa e contínua em inovação têm tido algum nível de 

participação nos novos arranjos colaborativos internacionais. Dessa forma: 

18 



Referencial Teórico 

"a política de competitividade deve, no entanto, partir da constatação 

de que, independentemente de quão bem outras partes do sistema 

estejam operando, a base para o desenvolvimento e acumulação de 

tecnologias, evidentemente, situa-se na empresa e, conforme mostra a 

experiência internacional, na empresa naciona~ tendo em vista as 

limitadas possibilidades de desenvolvimento tecnológico criativo 

realizadas pelas subsidiárias de empresas estrangeiras" (Lastres e 

Cassio lato, 1995:36). 

A própria capacidade de formulação de problemas ou projetos de pesquisa, selecionar, 

negociar e finalmente adotar uma nova tecnologia requer grande capacitação técnica. 

Empresas que têm investido maciçamente em P&D têm destacado, não apenas as vantagens 

de tal estratégia relativas à geração direta de inovações, mas também à manutenção e 

ampliação de sua capacidade de reconhecer, assimilar e explorar informações externamente 

disponíveis. 

Dessa forma, as várias formas de aquisição de tecnologia de terceiros (incluindo 

acordos de cooperação, licenciamentos de tecnologia) não podem ser vistas como possíveis 

substitutos para atividades inovativas endógenas. Concomitantemente ao esforço de aquisição 

de tecnologias externas, deve haver, por parte das empresas, um esforço igualmente 

significativo de construir ou reforçar suas próprias bases internas de inovação. Pode-se 

perceber: 

"a importância de arranjos de colaboração em qualquer sistema 

nacional de inovação está em promover os meios para tal acumulação, 

facilitando o acesso às fontes de novas tecnologias e incentivando as 

empresas a realizarem sua própria acumulação tecnológica. 

Reconhece-se que programas cooperativos são insuficientes para 

sozinhos transformar a capacidade inovativa das empresas. Para 

efetiva utilização dos resultados de pesquisa desenvo lvida 

externamente requer-se o desenvolvimento de capacitação suficiente 

dentro das empresas. Onde tàlta tal capacitação interna, pesquisa 

cooperativa geralmente não tem trazido resultados à indústria" 

(Lastres e Cassio lato, 1995:36). 

\9 



Referencial Teórico 

E: 

"Portanto, acima de tudo, ressalta-se que os objetivos e as atividades 

inovadoras precisam tornar-se uma dimensão significativa e 

permanente das estratégias do setor empresarial; e que, 

concomitantemente com o aumento das formas de colaboração, tem 

que haver por parte das empresas um esforço igualmente significativo 

de construir e reforçar suas próprias bases internas de inovação" 

(Lastres e Cassio lato, 1995:37). 

2.2. Competitividade e gestão empresarial 

Um ponto importante, do qual pode-se iniciar a discussão sobre competitividade e 

gestão estratégica é descobrir se estratégias empresariais, ao interagir com as estruturas de 

mercado, podem modificar estas mesmas estruturas. Milagres et fllii (1999:264), afirmam que 

as vantagens competitivas de uma nação são muito mais construídas do que herdadas, 

principalmente em indústrias sofisticadas. Possas (1996), além de concordar com esta 

afirmação, também propõe que alguns elementos estruturais condicionam a elaboração de 

estratégias empresariais. A implementação destas estratégias elaboradas é que distingue 

efetivamente o desempenho das empresas entre si .. 

Seguindo uma abordagem complementar, Salm et alii (1997:53) conclui que uma das 

principais causas de aumentos de produtividade significativos nas indústrias é sua capacidade 

de reestruturação de processos. Ao utilizar dados disponíveis no BNDES, CNI e Sebrae ele 

constatou que a correlação positiva entre investimentos em engenharia de processos e 

restruturação de processos produtivos e aumento de produtividade também é válida no Brasil. 

No caso brasileiro foi constatado que o aumento da produtividade está associado à utilização 

eficiente de 24 técnicas ou métodos de gestão, divididos em quatro grandes grupos: economia 

de tempos e materiais, organização do processo de trabalho, controle e garantia de qualidade e 

planejamento e gestão. 

o primeiro grupo incluí a manutenção produtiva total, a redução do lead time, a 

fabricação just-in-time, a troca rápida de ferramentas, o aumento do grau de automação, 

manufatura assistida por computador (CAM), projeto assistido por computador (CAD), kanban 

e programas de conservação de energia. O segundo grupo incluí a implementação do trabalho 

1!IIBUOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEI 
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em grupo, a multi funcional idade e a utilização de minifábricas/rearranjo em células. No 

terceiro grupo estão incluídas a gestão da qualidade tota~ o controle estatístico de processo e a 

utilização das nonnas IS09000. Finalmente, no quarto grupo encontram-se a terceirização, o 

planejamento das necessidades materiais ou gerenciais (MRP) e (ERP) , programas de gestão 

ambiental, planejamento estratégico, os programas de P&D, o uso de benchmarking, a 

reengenharia, a engenharia simultânea e sistemas ABC de custeio. 

Comentando a abordagem anterior Milagres et alii (1999:267) ilustram tanto o grau de 

desenvolvimento da gestão na indústria brasileira quanto o seu grau de difusão no final da 

década de 90. Sua conclusão é que estes métodos ainda não estão plenamente difundidos. No 

caso de empresas que implementam estes métodos de gestão, a motivação é a busca de 

aproximação dos níveis de produtividade das empresas estrangeiras que estão se instalando no 

mercado brasileiro. Procuram, dessa forma, adquirir clara vantagem competitiva sobre os 

concorrentes que não as utilizam. A origem de boa parte dos métodos de gestão citados está 

nas empresas japonesas: 

"a idéia do controle de qualidade total como parte integrante da 

produção da empresa, em detrimento da idéia anterior de controle de 

qualidade como responsabilidade de um departamento de qualidade 

fiscalizador pode ser debitada na conta de palestras proferidas pelo 

especialista americano J. M. Juran, na União Japonesa de Cientistas e 

Engenheiros (JUSE), em 1954" (Milagres et alii, 1999:266). 

De acordo com Ishikawa (1993) esta idéia se disseminou, durante e década de 50, como 

um movimento de controle de qualidade nas empresas japonesas. O grande diferencial 

competitivo criado pelas empresas japonesas foi a colocação da satisfação dos consumidores 

por meio da oferta de altos padrões de qualidade associados à preços mais baixos. Esta visão, 

segundo Oliver (1992), contrapõe-se à visão ocidental de que à altos padrões de qualidade 

devem estar invariavelmente associados custos mais altos. No Japão, as empresas 

conseguiram atingir tais padrões ao mesmo tempo em que obtinham redução líquida dos 

custos de produção. Ora: 

"esta associação entre alta qualidade e baixos custos foi a grande 

responsável pelo crescimento da importância da economia japonesa 

nas décadas de 70 e 80" (Milagres et alii, 1999:266). 
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Este crescimento de importância pode ser medido pelo grande número de empresas 

japonesas que adquiriram posição dominante em suas indústrias e pelo aumento da 

participação do Japão no PIB mundial. Esta participação passou de 2% em 1967 para cerca de 

10% em 1987. A tabela 04 ilustra esta pujança. 

Com relação às empresas no ocidente, Porter (1996:74(6» afirma que muitas viram-se, 

repentinamente, competindo contra produtos que apresentavam uma proporção 

qualidade/custo muito mais atraente para os consumidores. O resultado imediato foi a perda 

de participação nos mercados. A década de 80 presenciou muitas dessas empresas tentando 

reagir à esta situação. Muitas copiaram métodos de gestão operacional introduzidos pelas 

empresas japonesas. 

O fenômeno ocorrido no Japão repete-se nas economIas de outros países asiáticos. 

Empresas destes países estão reproduzindo e adaptando os métodos de gestão operacional das 

empresas japonesas. O Japão começou um processo de spin off industrial com esses países. 

Plantas industriais japonesas foram instaladas nos países asiáticos enquanto as empresas 

japonesas se concentravam na fabricação de produtos com maior valor agregado (Dupas, 

1999:72). 

Tabela 04: Participação em mercados mundiais 

Participação japonesa em mercados mundiais (1986) 

I 
Produto I Percentual de participação I 

I 

Câmeras de 35 mm 84 

!Videocassetes 84 

Relógios 82 

!calculadoras 77 

Fornos de microondas 71 

Motocicletas 55 

rre1evisores em cores 53 

Fonte: Adaptado de MIlagres et alii.. /999:266. 
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Presencia-se no Brasil um fenômeno, em diversos aspectos, semelhante ao que 

aconteceu com estas empresas durante a década de 80. Empresas ocidentais obtiveram ganhos 

de produtividade, derivados da adoção de novos métodos de gestão operacional, que 

alavancaram seu grau de competitividade (Salm et a!ii, 1997:53). Entretanto estes ganhos não 

proporcionam ganhos de competitividade sustentáveis, a longo prazo. Com o aumento do 

número de empresas que adotam os mesmos métodos de gestão evaporam-se as vantagens de 

empresas individuais. 

Porter (1996:63) aborda esta questão afinnando que poucas empresas competem com 

sucesso e permanecem à frente dos rivais por um longo período de tempo baseadas em 

efetividade operacional. A razão mais provável para isso, é a rápida difusão das melhores 

práticas. Conclui-se que a efetividade operacional baseada em métodos de gestão é alcançada 

por qualquer empresa que atue em indústrias competitivas. Bons exemplos da rápida difusão 

destes conhecimentos são os meios acadêmicos e de consultoria (Barney, 1991 :99-120). 

Estes métodos de gestão, após diversas adaptações que levam em conta as 

peculiaridades das empresas, têm sido aplicados com relativo sucesso. Este sucesso faz com 

que percam a mais importante característica que distingue um recurso criador de real 

vantagem competitiva para uma empresa: a inimitabilidade (Dierickx, 1989:35(12):1504-

1514). Portanto, a eficiência operacional traduzir-se-á em vantagem competitiva sustentável 

somente se estiver acompanhada de um processo contínuo de inovação das práticas de gestão 

(Milagres et aW, 1999:267-269). Como exemplo, pode-se citar a USIMINAS, cujo produtos, 

em princípio são commodities. A manutenção da empresa entre as líderes mundiais deve-se à 

renovação contínua de sua eficiência operacional. 

A pergunta que se coloca é: Quais recursos podem oferecer vantagens competitivas 

duradouras para as empresas brasileiras? A esta pergunta oferece-se como resposta a visão 

prospectiva, o envolvimento e coordenação de pessoas com interesses na empresa e o 

comportamento financeiro da empresa no que conceme às decisões de investimento e 

financiamento (Milagres et a!ii, 1999:269-271). 

Neste contexto, as empresas são obrigadas a inovar, buscando métodos alternativos de 

gestão e de organização empresarial. A era da globalização impôs a necessidade de alcançar 

simultaneamente eficiência global, receptividade nacional e capacidade de desenvolver e 

explorar o conhecimento em termos mundiais (Milagres et aJii, 1999:270). Embora a validade 
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dessas premissas seja de aceitação ampla e as empresas venham insistentemente alcançá-las, 

um terço das indústrias relacionadas na lista das 500 Mais da Fortune, em 1970, havia sumido 

da lista em 1983 (Gcus, 1988). 

o que leva empresas que seguem todas as receitas de maior participação de mercado, 

insistindo em aumentos de produtividade, obtendo certificados de qualidade, implementando 

reengenharias, etc. não sejam competitivas o suficiente para conseguir permanecer no 

mercado? A resposta está na capacidade de criar cenários e se antecipar a eles, permitindo 

estabelecer estratégias pró-ativas permitindo um reposicionamento no mercado. É a visão 

prospectiva, base para a formulação de estratégias voltadas para o futuro, traduzidas em 

competências básicas que a empresa possui e que são o fundamento para as vantagens 

competitivas ( Milagres et aW, 1999:276). 

A visão prospectiva está associada à capacidade da empresa antecipar as possíveis 

mudanças do mercado consumidor, ao reposicionamento no segmento de mercado em que 

atua e capacidade de renovar suas competências básicas através do aprendizado institucional 

subjacente a este processo. 

Milagres et alii (1999:276-277) afirmam que a obtenção de vantagens competitivas 

através da visão prospectiva está intimamente relacionada com cinco pontos fundamentais: a 

relação entre incerteza e competitividade, a identificação da estratégia como fator 

determinante da competitividade, a capacidade de antecipação de cenários a utilização de 

cenários para o rejuvenescimento de setores industriais e o aprendizado institucional. 

Aceitar a idéia de que a competitividade das empresas é relacionada com o padrão de 

concorrência de cada mercado e com o ambiente macroeconômico vigente é bastante lógico. 

Porter (1991) já discutia este ponto de vista quando ajudou a postular o conceito de estrutura 

industrial. Por outro lado, a idéia de que dentro de um mesmo grupo estratégico concorrentes 

diretos possam se diferenciar é menos aceita. Cool e Schendel, citados por Teece et alii 

(1997:509-533) afirmam que existem diferenças de perfonnance significativas e sistemáticas 

entre empresas que pertencem ao mesmo grupo estratégico na indústria farmacêutica nos 

EUA. 

Teece et alii (1997:509-533) argumentam que as diferenças em lucratividade dentro da 

mesma indústria são maiores do que entre diferentes indústrias. Estas conclusões sugerem que 
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as organizações são capazes de estabelecer estratégias que lhes permitem ampliar ou 

conservar, de forma duradoura, urna posição sustentável no mercado. E a adoção de 

estratégias diferentes, em função do poder de escolha das empresas, conduz obrigatoriamente 

ao surgimento de diferentes organizações. Este poder de escolha têm extrema importância, 

pois pode destruir o contexto em que foram tomadas. A incerteza é o principal fundamento 

para compreensão das diferenças entre as organizações, provenientes de suas escolhas 

estratégicas. 

Entretanto, isto ocorre em um ambiente com alto grau de incerteza econômica e 

empresarial. Os processos de transformação, a flexibilização em detrimento da produção de 

massa, o aumento do fluxo de capitais internacionais e o aumento da competição internacional 

estão entre os mtores que aumentam a incerteza. 

Por estarem em um ambiente incerto, no qual inserem suas expectativas, através da 

formulação de rotinas, as organizações se diferenciam apresentando diversos níveis de 

competitividade entre s~ mesmo estando no mesmo grupo estratégico. Para Milagres et alii 

(1999:273), os comportamentos emergentes deste ambiente evolucionário são, por natureza, 

estratégicos, e realimentam as assimetrias inter firmas em termos de capacitação técnica e 

organizacional. Estes elementos aparecem como responsáveis pelo surgimento destas 

diferenças interfirmas, mesmo no interior de um mesmo setor, nas taxas de inovação, de 

investimento, de gastos com propaganda, recursos humanos, treinamento, etc. 

Nesta concepção, a organização é vista como um agente que desenvolve estratégias e 

partir das informações que possui do ambiente em que está inserida. Trata-se de uma estrutura 

que desenvolve conhecimentos e está sujeita a um forte processo de aprendizado. A natureza 

dessa posição competitiva depende da capacitação organizacional e da integração presentes, 

que determinam a força e a intensidade pelas quais ela absorve e cria conhecimentos, inova, 

aperfeiçoa, conquista clientes, e, assim fazendo, se diferencia dos seus concorrentes. 

A estratégia é, segundo Milagres et alii (1999:274), um fator determinante da 

competitividade das empresas. Fazem parte das decisões estratégicas das empresas a definição 

de políticas de aquisição de capacidades e competências que fuçam frente às bruscas 

mudanças no ambiente de negócios, as definições de processos, escolhas de posições de 

mercado e decisões de especialização e diversificação. A estratégia influencia fortemente o 

futuro da organização, os ativos que comporão a organização no futuro e os caminhos a serem 
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percorridos. Por também tratar-se de um processo de aprendizado e não ser um fim em si 

mesma a estratégia prepara a organização para lidar com um ambiente instável. 

Esta visão da estratégia como processo de aprendizado é muito bem representada pelo 

trabalho de Hammel e Prahalad (1995). O desafio que as empresas têm que enfrentar é 

penetrar na nuvem de incerteza do futuro e desenvolver suficiente capacidade de previsão dos 

rumos dos mercados, partindo do princípio que as empresas não competem apenas dentro das 

fronteiras dos setores existentes, mas competem para criar a estrutura de setores futuros. 

Devem reconhecer que a competição pelo controle e liderança das competências essenciais 

precede a competição pela liderança de produtos e concebe a corporação como um portfólio 

de competências, bem como um portfólio de negócios. A competição ocorre dentro e entre 

coalizões de empresas e não entre empresas isoladas (Hamel e Prahalad, 1995:216-224). 

As transformações pelas quais as organizações estão passando são profundas. Elas têm 

exigido grande sintonia com avanços tecnológicos e com hábitos e padrões de consumo de 

diferentes clientes em nível mundial. São exigidos elevados volumes de investimentos em 

pesquisa, desenvolvimento e conhecimento das necessidades de mercado. Isto pode ser 

realizado por meio de processos de formulação de cenários. Estes cenários apontam as 

transformações que poderão ocorrer em variáveis chave que interferem no desempenho da 

organização como um todo e, principalmente, no segmento de mercado no qual a organização 

está posicionada (Milagres et aUi, 1999:276-279). 

Teece et alii (1997:521) acreditam que a habilidade para calibrar as demandas por 

mudança e efetuar os ajustes necessários parece depender da habilidade de perscrutar o 

ambiente, avaliar mercados e competidores, e reconfigurar-se e transformar-se à frente da 

competição. Os cenários devem também enumerar as competências dinâmicas que serão 

necessárias para fazer frente ao novo contexto. Estas competências dinâmicas devem estar 

ligadas à capacidade de alcançar congruências com um ambiente de negócios em constante 

mudança. 

O termo capacidades enfatiza o papel crucial da gerência estratégica em adaptar, 

integrar e reconfigurar apropriadamente as habilidades organizacionais internas, os recursos 

da organização e as competências funcionais de forma a adequar-se às demandas de um 

ambiente em mudança (Teece et aUi, 1997:515). As capacidades dinâmicas refletem a 
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habilidade da organização em alcançar fonnas inovadoras de vantagens competitivas, 

baseadas em competências internas. 

Utilizar cenários não elimina a possibilidade de ocorrerem erros ou fracassos (Milagres 

et alii, 1999:276). A história empresarial está cheia de exemplos de grandes organizações que 

incorreram em erros na interpretação dos sinais de mercado. Fizeram escolhas que as levaram 

a optar por trajetórias tecnológicas que não alcançaram os resultados esperados. O 

desenvolvimento do videocassete ilustra bem este ponto. Philips e Matshushita estavam entre 

os pioneiros no desenvolvimento desta nova tecnologia, e no final da década de 1970 ambas 

tentavam estabelecer-se em um mercado aparentemente pronto para explodir. Para desafiar o 

fonnato Betamax da Sony, a Matsushita apresentou o VHS e a Philips trouxe seu sistema 

V2000. Embora a Sony tenha lançado seu formato Beta dois anos antes de seus concorrentes e 

o sistema V2000 da Philips fosse reconhecido como tecnologicamente superior, em 1985 a 

batalha competitiva tinha sido vencida pelo sistema VHS da Matsushita (Bartlett e 

Ghoshal,1992:39). 

A construção de cenários é responsabilidade de toda a organização. Ela deve zelar pela 

qualidade das informações que subsidiam sua preparação e aperfeiçoar o aprendizado das 

mudanças ambientais na empresa, ou indústria, que exijam redefinição de práticas 

empresariais (Marchand, 1997). Isso inclui o compartilhamento de observações, novas 

informações e conhecimentos para qualquer setor da organização em que se façam 

necessários. Neste ponto, pode ser extremamente útil o conceito de estratégia emergente de 

Mintzberg et alii (2000: 133-172), que está relacionado com aspectos de adaptabilidade, 

inovação e aprendizado. 

"o conceito de estratégia emergente de Mintzberg está relacionado 

com os conceitos de administração de adaptabilidade, inovação e 

aprendizagem ... , implica a necessidade de aprender com os 

acontecimentos e supõe que a estratégia evolu~ muitas vezes, um 

passo de cada vez. O termo técnico para essa situação é 

'incrementalismo'. O incrementalismo tanto pode caracterizar-se por 

grandes passos (a aquisição de uma grande empresas) quanto 

pequenos. Isso não significa mover-se em um ambiente sem objetivos 

definidos. Os passos individuais podem encaixar-se em uma estratégia 
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parcialmente deliberada (incrementalismo lógico), mas a estratégia 

deve adaptar-se" (Barwise, 1997:5). 

Milagres et alii (1999:281) acreditam que o envolvimento dos stakeho/ders da 

organização tem se tomado, cada vez mais intensamente, um recurso intangível que resulta 

em significativa vantagem competitiva. A participação dos indivíduos na organização é 

fortemente pautada pela utilização de seus conhecimentos. 

Hamel( 1995), após análise de empresas de países desenvo lvidos, concluiu que o valor 

de uma empresa é cada vez mais derivado de elementos intangíveis como conhecimento, 

know-how, recursos intelectuais e competências - todos incorporados nas pessoas. Entretanto, 

nenhum destes ativos intangíveis está registrado nos balanços. 

Se o valor das empresas depende do conhecimento dos seus funcionários, um fator que 

irá distinguir uma empresa da outra será o conteúdo desse conhecimento e sua articulação 

com os objetivos empresariais estabelecidos. Para que isto aconteça, o envolvimento dos 

funcionários nos processos de definição e implementação de estratégias é fundamental. 

Entretanto, em muitos casos, principalmente nas empresas ocidentais, os objetivos 

organizacionais confundem-se com a busca de lucratividade. Como, então abordar este 

dilema? A resposta está na percepção de que: 

"existem também duas espécies de lucratividade. Existe lucro como 

um ganho privado e lucro como um guia genérico para a satisfação 

mútua entre a corporação e seus 'stakeholders'. É esta última espécie 

que tem mantido o Ocidente muito à frente das economias estatistas. 

Um circuito de retroalimentação ('feedback loop') é muito melhor do 

que nenhum. Mas muitos circuitos são mais efetivos ainda. Lucro 

como um elemento das muitas medidas do que representa valor é o 

caminho para frente estrategicamente" (Hampden-Turner, 1994:241). 

Este mesmo ponto de vista é encontrado no trabalho de Collins e Porras (1997). Eles 

demonstram que em um grupo de 18 empresas estudadas, com um tempo de vida variando 

entre 50 e 200 anos, todas cultivaram um grande conjunto de valores durante sua existência 

não priorizando exclusivamente os resultados econômico financeiros. Apresentaram ao longo 

de suas vidas resultados econômico-financeiros muito superiores à média do mercado. A 
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justificativa para este fenômeno é que a organização empresarial capitalista não é, 

necessariamente unidimensional. Lawer (1995:338-339) entretanto, sugere que características 

particulares de cada organização no tocante ao seus sistemas de informação, sistemas de 

distribuição de recompensas, distribuição e acesso ao conhecimento e anatomia de poder 

dentro da organização são definidoras do grau de envolvimento dos funcionários com a 

empresa. 

É importante destacar que as atividades de coordenação devem ser levadas em conta. A 

maneira como a coordenação é exercida é fator diferenciador entre as organizações (Senge, 

1990). Ela atua como fator facilitador para o sucesso na criação de novos conhecimentos e 

inovações organizacionais, bem como para a formulação e implementação de estratégias 

corporativas (Nonaka, e Takeuchi, 1995). 

Finalmente, deve-se considerar a dimensão financeira na busca por criação de valor 

pelas estratégias competitivas das empresas. Uma empresa competitiva busca compor sua 

carteira de investimentos de modo a esperar fartos fluxos de caixa futuros. Busca formas de 

fmanciamento com perfil de pagamento compatível com esses fluxos de caixa e a custos mais 

baixos do que a retomo esperado desses investimentos. Essas são condições sine qua non de 

sustentação competitiva da empresa no mercado e para o objetivo final de valorização. 

2.3. Competitividade e indústria brasileira 

A industrialização brasileira iniciou-se tardiamente, mais precisamente, no período entre 

as duas grandes guerras, acelerando-se somente a partir da década de 50, por meio da adoção 

de políticas de desenvolvimento denominadas modelo de substituição de importações 

(Coutinho e Ferraz, 1994:7). Estas políticas foram caracterizadas maciça importação de 

tecnologia, beneficiada pelo ambiente internacional propício, pela disponibilidade de 

tecnologias e capitais externos e pela proteção do mercado nacional, via barreiras tarifárias. 

Em que pese estas políticas terem efetivamente propiciado a industrialização 

razoavelmente completa do país, resultaram também na atribuição de menor importância à 

ciência e ao desenvolvimento tecnológico. O grande reflexo dessas políticas tem sido o 

pequeno esforço nacional em pesquisa e desenvolvimento - menos de 1 % do Pffi por ano, ao 

longo das últimas décadas - sendo que as empresas do setor produtivo respondem por menos 
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de 10% desse total. A tabela 05, que apresenta dados do Banco Mundial comparando os 

esforços de diversos países e regiões em ciência e tecno logia, corrobora estas afirmações. 

Tabela 05: Investimentos em ciência e tecnologia 

Ciência e Tecnologia 

Clent. Técnicos F..stud. Artigos em Gastos em Export .• It. F..xport. Royaltles c Royaltles I Pedidos Pedidos de 
E eng. emP&D exatas c jornais P&D % do tecnol. Alta licenças c licenças de Patentes 

Em Imllbio cng. técnicos e PIO Agregada: tccnol. recebidos Pagos Patente. nio 
P&D eomo% clentUlcos milhões de Agregada residentes 

Imllbio do total US como % residentes 
de uolv. 1999 ClI:port 

manuf. 

Brasil 168 59 27 I 3908 I 0,81 ! 3453 I 13 133 1283 2535 48331 
I I 

Coréia I í I I 
I 

do Sul 2193 318 32 4619 2,82 ! 41452 32 455 2661 50714 71030 

França 2799 1966 39 3897 2,78 8547 24 648 375 4796 142030 

iAIemani 

ha 2831 1472 47 36233 2,41 75176 17 3017 4405 67790 134980 

Reino 

Unido 2448 \017 34 38530 1,95 66942 30 7942 6301 28889 147290 

Japão 4909 827 21 43891 2,8 104794 27 8190 9855 360338 77030 

Itália 1318 798 30 16405 2,21 17240 8 563 1382 3167 109340 

~anadá 2719 \070 16 19910 \,66 I 23935 15 1178 2602 4841 60840 

EUA 3676 N/d 19 166829 2,63 184239 35 36467 13275 141342 121440 

ALe 

I Caribe N/d N/d 30 10093 0,62 ! 31706 16 503 2710 4003 241989 i 
Asia e I 

I 

I 
Pacir. 492 193 I 43 14817 I 1.32 I 136271 I 31 558 4147 65506 284777 I 
MCE 2127 1510 38 115641 2,15 1 239033 19 10379 22820 111399 1405323 

Mundo N/d N/d 35 512637 2,18 959990 21 67641 66837 785229 5034563 

Fonte: World Bank: 2001 World Development Indicators 

Os dados da tabela 05 indicam que nos países desenvolvidos o esforço nacional em 

P&D situa-se no patamar entre 2 e 3 % do PIB. Um ponto interessante é que, com exceção 

dos Estados Unidos e Reino Unido, a norma é que a balança de royalties seja negativa, 

indicando urna processo intensivo de busca de tecnologia como catalisadora de exportações 

de alto valor agregado. A eficácia desta estratégia não parece estar em urna conta royalties 

com saldo positivo no balanço de pagamentos. 
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A resposta parece ser que a intensificação (tanto compra como venda de tecnologia) 

deste item repercute no incremento do valor agregado das exportações de manufaturados de 

alto valor agregado; desta forma compensando com sobras eventuais déficits na conta 

royalties e licenças. 

No caso brasileiro, dois grandes estudos apresentam extensa análise da competitividade 

da indústria brasileira. O primeiro estudo (Coutinho e Ferraz, 1994) avaliou a estrutura 

competitiva da indústria brasileira. É denominado Estudo da Competitividade da Indústria 

Brasileira (ECIB), e foi encomendado, na década de 90, pelo Ministério de Ciência e 

Tecnologia através da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no âmbito do Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT). O segundo estudo (Ferraz, 

Kupfer e Haguenauer, 1997) avaliou os desafios competitivos da indústria brasileira. Ele 

utilizou a base de dados do ECIB(1994) e foi coordenado pelo Instituto de Economia da 

UFRJ. 

O ECIB(1994) explorou a multiplicidade de fatores influenciadores do desempenho 

competitivo das empresas, setores industriais e países. Foram elaborados documentos sobre os 

fatores de natureza sistêmica que afetam o desempenho de todas as empresas - condições 

macroeconômicas, sociais, político-institucionais, infra-estruturais e internacionais -

paralelamente aos estudos dedicados à análise de setores industriais. 

No projeto foram selecionados apara análise 34 setores - responsáveis por cerca de 50% 

da produção industrial do país. Foi avaliado o desempenho competitivo das empresas 

brasileiras e os fatores determinantes da competitividade: os de ordem sistêmica, os 

relacionados à estrutura industrial, bem como a adequação das estratégias e capacitação das 

empresas aos requisitos de cada mercado. A análise dos dados identificou fatores estruturais 

de competitividade e permitiu categorizar a indústria em três grandes setores: setores com 

capacidade competitiva, com deficiências competitivas e difusores de progresso técnico. A 

tabela 06 discrimina os setores enquadrados em cada categoria, bem como o complexo 

industrial ao qual pertencem. Estes setores constituem, de acordo com Coutinho e Ferraz 

(1994:256-259), a base do novo paradigma técnico-industrial, constituindo a fonte de 

inovações e progresso técnico para as demais indústrias. Sua presença na estrutura industrial, 

mesmo em um número restrito de segmentos, é indispensável para um avanço significativo na 

competitividade da indústria como um todo e para uma melhor inserção futura do país na 

divisão internacional do trabalho. 
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Por sua condição estratégica, toda política industrial de países desenvolvidos inclui 

restrições a importações, financiamentos fuvorecidos, participação em projetos de pesquisa, 

uso do poder de compra do governo, etc. Cabe observar que em relação ao critério básico, no 

Brasil todos esses setores apresentam deficiências competitivas (Coutinho e Ferraz, 

1994:257). 

Tabela 06: Classificação dos setores industriais pelo ECIB/MCT 

Setores com capacidade competitiva 

Complexo agro-industrial óleo de soja; café; suco de laranja 

Complexo químico Petróleo; petroquímica 

Complexo metaltnecânico Minério de ferro; siderurgia; alumínio 

Complexo celulose e papel I Celulose; papel 

i 
Setores com deficiências competitivas 

Complexo agro-industrial abate; laticínios 

Complexo químico Fertilizantes 

Complexo metalmecânico Automobilística; autopeças 

Complexo eletrônico bens eletrônicos de consumo 

Complexo têxtil têxtil; vestuário; calçados de couro 

Complexo materiais de construção Cimento; cerâmicas de revestimento; plásticos 

para construção civil 

Complexo papel e celulose , Gráfica I 
Extra complexo Móveis de madeira 

Setores difusores de progresso técnico 

Complexo eletrônico I 
I 

Informática; telecomunicações; automação 

I industrial; software 

Complexo metalmccânico ! Máquinas-ferramenta; equipamentos para 

energia elétrica; máquinas agrícolas 

Complexo químico Biotecnologia 

Fonte: Adaptado de Coutinho e Ferraz. 1994:257. 

Os setores com capacidade competitiva apresentam níveis elevados de eficiência 

produtiva e conformidade dos produtos, atendendo adequadamente às necessidades do 

mercado interno e alcançando desempenho positivo no comércio externo. Eles são os 

principais responsáveis pela geração de divisas na economia brasileira. A indústria do 

petróleo é a única a não apresentar saldos elevados na balança comercia~ o que deve ser 
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atribuído às características da ocorrência do óleo bruto no país. No entanto, existe 

competitividade no abastecimento do mercado interno e a Petrobrás é líder mundial na 

tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. 

o Brasil detém liderança internacional indiscutível em minério de ferro e responde por 

mais de 70 % das exportações mundiais de suco de laranja concentrado. Possui a terceira 

colocação em reservas mundiais de bauxita, o que garante sólida posição no mercado 

internacional de alumínio. De forma semelhante, as possibilidades da base florestal brasileira 

asseguram boa participação do país no comércio internacional de celulose. As empresas 

destes setores já adotam estratégias agressivas de comercialização e têm boa penetração nos 

maiores mercados mundiais. 

Na siderurgia, as exportações brasileiras atingem cerca de 30% do comércio 

internacional de semi-acabados, mas neste setor, assim como na petroquímica e na produção 

de papel (que apresentam bom desempenho externo, embora não liderança), tem importância 

fundamental um mercado interno estável que garanta patamares mínimos de ocupação da 

capacidade instalada. 

o principal fator determinante da competitividade dos setores com capacidade 

competitiva da indústria brasileira é: 

"o baixo custo das matérias-primas, resultante da disponibilidade de 

boas reservas de recursos naturais, tanto em quantidade como em 

qualidade, e em condições de exploração favoráveis. Os investimentos 

realizados na indústria são relativamente recentes, configurando 

plantas atualizadas em termos de tecnologia. As escalas técnicas 

adequadas do parque industrial instalado e o aprendizado acumulado 

na área de gestão dos processos produtivos completam os fatores 

explicativos do bom desempenho alcançado No entanto, a maior parte 

da produção desses setores está concentrada nas denominadas 

commodities. O baixo dinamismo e o excesso de oferta mundial 

desses produtos, com a conseqüente queda de preços nos mercados 

internacionais, aliados à ampliação das barreiras ao comércio impõem 

limites à expansão externa. É pequeno o porte das empresas nacionais 

quando confrontadas às líderes internacionais e pouco expressivo o 
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investimento direto brasileiro no exterior, o que dificulta a ampliação 

da participação do país nestes mercados. A evolução para segmentos 

mais dinâmicos, de produtos com maior valor agregado e conteúdo 

tecnológico, encontra obstáculos nas deficiências do investimento em 

P&D e na desestruturação dos sistemas nacionais de pesquisa, 

especialmente de pesquisa agrícola" (Coutinho e Ferraz, 1994:262). 

São considerados setores com deficiências competitivas os que têm a maior parte da 

produção originada de empresas pouco competitivas. São responsáveis pela maior parte da 

produção e do emprego industrial no país e são, em sua maioria, voltados para a produção de 

bens de consumo pessoal. 

Coutinho e Ferraz, (1994:311-312) constatam que em quase todos estes setores há 

núcleos de empresas líderes dotadas de significativa capacitação produtiva e gerencial, 

embora existência de empresas com capacitação tecnológica para inovação seja menos 

freqüente. Isso revela o fato de que, de modo geral, as deficiências competitivas desses setores 

decorrem menos da impossibilidade de superar fragilidades estruturais ou sistêmicas da 

economia brasileira e mais da heterogeneidade de competências empresariais acumuladas 

entre segmentos de uma mesma indústria e entre empresas de um mesmo segmento. 

Empresas líderes nos setores de abate, têxtil, calçados de couro, cerâmicas de 

revestimento, plásticos para construção e autopeças, por exemplo, apresentam desempenho 

equivalente às empresas de maior competitividade internacional e conseguem combinar 

vigorosa expansão no mercado interno e externo. A maior parte da produção destes setores, 

no entanto, provém de empresas pouco capacitadas, que utilizam equipamentos obsoletos, 

desconhecem práticas gerenciais modernas e não valorizam conceitos de qualidade. Também 

setores como laticínios, vestuário, gráfica e mobiliário, prevalece a produção em empresas 

com deficiências competitivas e é pouco significativa a participação no mercado internacional 

de suas empresas líderes. 

o pequeno porte da maioria das empresas desses setores dificulta o investimento e a 

adoção de estratégias competitivas e de busca de mercados mais dinâmicos frente à 

estagnação do mercado interno, agravada pela desigualdade da distribuição de renda. O 

acirramento da concorrência neste mercado e a virtual ausência de redes horizontais ou 

verticais que confiram a pequenas empresas melhores condições para superar conjunturas 
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desfavoráveis têm impedido a difusão de práticas competitivas das empresas de maior 

capacitação para as demais e exigido o recurso crescente a estratégias não-competitivas de 

sobrevivência. Têm aumentado nesses setores a informalização, a sonegação fiscal e a 

degradação das condições de trabalho e da qualidade dos produtos. 

Os setores difusores de progresso técnico são os mais ameaçados pela prolongada crise 

brasileira. Exatamente por estarem vinculados à incorporação de inovações tecnológicas na 

indústria em geral, esse conjunto de setores, mais que qualquer outro, depende da realização 

de investimentos. A perda de dinamismo da economia, a deterioração das condições de 

fmanciamento a longo prazo e a descoordenação das políticas industrial e tecnológica nos 

últimos anos fragilizaram severamente a capacidade competitiva desses setores. 

As indústrias do complexo eletrônico brasileiro atravessam atualmente uma fase de 

transição, fruto da reformulação das estratégias competitivas empresariais, de maneira a 

adequá-las ao novo cenário de crescente integração com o mercado internacional. Ao longo 

da década de 1980, a quase totalidade dos segmentos do complexo apresentava reduzida 

competitividade, com a principal exceção da automação bancária e computadores de grande 

porte. Destaca-se, no entanto, o importante potencial associado às capacitações tecnológicas 

desenvolvidas por estas empresas em nível das atividades de projeto de produtos e, em menor 

medida, nos processos produtivos. Além disso, as empresas realizaram um significativo 

processo de aprendizado na montagem de redes nacionais de comercialização e prestação de 

serviços aos usuários. 

Na década de 90, após a revisão da Política Nacional de Informática, o complexo 

enfrentou queda nos valor das vendas, acompanhada por uma significativa diminuição nos 

seus preços e margens de lucro, e elevação da importações. Parcela importante das atividades 

industriais locais foram adquiridas em regime SKD, com base em acordos de distribuição ou 

transferência de tecnologia. Os cortes de pessoal foram acentuados, em particular nos 

departamentos de P&D das empresas nacionais, colocando em risco uma das principais 

oportunidades competitivas do complexo, que é a disponibilidade de recursos humanos de alta 

qualificação. 

Os setores de defensivos agríco las e fármacos, assim como a química fina em geral, são 

pouco competitivos no Brasil. A despeito de alguns avanços em termos da capacitação 

produtiva ocorridos a partir da década de 80, as empresas de capital nacional não se mostram 
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aptas a alcançar os níveis de capacitação tecnológica, financeira e de marketing requeridos 

para atuar nos mercados mais dinâmicos. As empresas de capital estrangeiro, que 

hegemonizam esses setores no país, adotam uma lógica de atuação global que tende a limitar 

o desenvolvimento dessas indústrias. Em diversos casos, a produção realizada localmente se 

limita a poucas etapas de síntese a partir de precursores importados altamente elaborados. 

Situação semelhante é experimentada pela biotecnologia. Há pouca capacidade de 

inovação no país e são reduzidos os investimentos nessa área, tanto em empresas 

farmacêuticas quanto agro-alimentares. Neste último segmento, são maiores as oportunidades 

ainda pouco aproveitadas. 

Lastres e Cassio lato (1995:48-53) fazem classificação semelhante. A diferença está em 

que acrescentam propostas de ações para melhoria das condições de competitividade, bem 

como propostas de políticas industriais e políticas de ciência e tecnologia para cada um dos 

setores descritos. As tabelas 07, 08 e 09 ilustram as contribuições que complementam a 

análise proposta. 

Tabela 07: Análise dos setores com capacidade competitiva - SCC 

Caracterização e propostas de ação para a consolidação e aumento 

da competitividade dos setores com capacidade competitiva 

Setores alvo Agroindústria: soja e derivados, cate, suco de laranja, frangos, açúcar 

e alcomica: petróleo e petroquímica; 

IMineração e metalurgia: minério de ferro, aço, alumínio 

Papel e celulose: celulose 

Caracteristicas e entraves principais Níveis elevados de eficiência produtiva e conformidade de produtos' 

lPorém, produção concentrada em commodities 

Principais responsáveis pela produção de divisas; 

Principal determinante da competitividade é o baixo custo das 

matérias primas; 

Pequeno porte das empresas nacionais; 

Deficiências do investimento em inovação e desestruturação do 

sistema nacional de P&D dificultam a evolução para segmentos mais 

dinâmicos 

Estratégia proposta para aumento da Consolidação e ampliação de posições no mercado externo; 

competitividade Dinamização das vantagens competitivas estáticas; fortalecendo os 

fatores sistêmicos de competitividade; assegurando o enobrecimento ( 

36 



Referencilll Teórico 

Caracterização c propostas de ação para a consolidação e aumento 

da competitividade dos setores com capacidade competitiva 

Prioridade de poUtica 

Industrial 

Alvo de politicas de C&T 

upgrading da pauta de produtos através de apoio às atividades de 

inovação; 

Promoção de reestruturação industrial visando integração produtiva 

~umento do porte empresarial e internacionalização das empresas 

[brasileiras. 

Estabelecer laços sólidos com clientes. desenvolver canais d~ 

comercialização e disputar mercados de maior valor agregado; 

Regular condutas dos oligopólios e garantir a concorrência no 

mercado interno 

Adequar o modelo de atuação do Estado. 

Programas setoriais específicos visando aumentar os esforços d( 

novação em empresas líderes com atenção especial a 

~esenvolvimento de produto; 

[Forte apoio à pesquisa aplicada em biotecnologia em centros públicos 

~ privados 

Maior relação com clientes tendo em vista atender à demanda e abri 

oportunidades para diferenciação de produtos; 

Busca de parcerias estratégicas com distribuidores e aumento de 

~onhecimento das preferências de mercado para direcionar c 

~esenvolvimento de produtos. 

Fonte: Adaptado de Lastres e Cassio/ato. 1995:48-53. 
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Tabela 08: Análise dos setores com deficiências competitivas - SDC 

Caracterização e propostas de ação para a consolidação e aumento 

Da compctitividade dos setores com deficiência competitiva 

Setores alvo Agroindústria: carne, leite; 

Química: fertilizantes 

Bens de consumo durável: automobilística, autopeças, caminhões f 

õnibus. equipamentos de linha branca; 

Eletrõnica: eletrônica de consumo; 

Bens de consumo não durável: calçados, têxteis, vestuário; 

Insumos para construção civil: cimento, plásticos e cerâmica p 

construção, mobiliário 

Papel e celulose: produtos de papel, gráfica. 

Caracteristicas e entraves principais ,Maior parte das empresas distantes da fronteira tecnológica; 

Poucas empresas/pólos apresentam desempenho competitivo; 

Setores importantes para emprego e custo-de-vida doméstico' 

Presença acentuada de peculiaridades regionais. 

Estratégia proposta para aumento da Esforço amplo e persistente para difusão de práticas produtivas e 

competitividade 

Prioridade de política 

Industrial 

administrativas cvmpetitivas; 

Aumentar a capacitação tecnológica de empresas líderes e pólos 

industriais. 

Crescimento interno e melhor distribuição de renda; 

iRacionalização do sistema de impostos; 

Priorização de networking e formação de pólos virtuosos, visandc 

~
arantir infra-estrutura básica para desenvolvimento d~ 
mpetitividade; Melhorar a cooperação produtor/usuário; Melhorai 

olíticas estaduais e municipais; Legislação efetiva: promoção ~ 

toncorrência, anti-dumping, allti-trust; Estimular definição ( 

r bediência a padrões técnicos e normas. 
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Caracterização e propostas de ação para a consolidação e aumento 

Da competitividade dos setores com deficiência competitiva 

Alvo de polfticas de C&T iEmpresas líderes devem ampliar atividades de inovação, com ligações 

!mais próximas a clientes / consumidores e fornecedores para melhonu 

I<> design dos produtos; 

Apoio à difusão e comercialização de inovações 

Criação de externalidades positivas 

P&D cooperativo em centros regionais / setoriais; 

Formação de redes de desenvolvimento conjunto entr( 

~ornecedoreslprodutores; Melhoria de processos produtivos através de 

!maior automação e melhor treinamento da força de trabalho; 

Aumentos salariais da força de trabalho baseados em aumento de 

produtividade; Programa de reestruturação de centros de pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Lastres e CasslOlato. /995:48-53. 

Tabela 09: Análise dos setores difusores de progresso técnico - SDPT 

Caracterização e propostas de ação para a consolidação e aumento 

da competitividade dos setores difusores de progresso técnico 

Setores alvo Eletrônica: computadores. telecomunicaçõcs, automação industrial 

software; 

Bens de capital: máquinas-ferramenta. equipamentos elétrico! 

pesados, máquinas agrícolas. aeroespacial; nuclear; 

Química: farmacêutica, pesticidas; 

Biotecnologia e técnicas nucleares;. 

!caracteristicas e entraves principais Apesar de ainda frágeis em termos de competitividade. estes setores 

são estratégicos para a difusão de inovações por toda a economia; 

Simples importação não pode suprir todo o mercado interno, tendo em 

vista o tamanho e complexidade das atividades industriais brasileiras; 

Estratégia proposta para aumento da !Estimular o desenvolvimento competitivo em segmentos selecionados 

~ompetitividade Ionde exista: alto potencial de demanda. necessidade de sistema 

customizados que requeiram relações próximas entre produtores e 

:Usuários, base de recursos humanos e capacitaçõcs empresariais; 

Políticas com alto grau de articulação. 

Prioridade de polftica industrial !Estimular o potencial de mercado de tais setores através da difusão de 

inovações e utilizando: crédito aos usuários, tratamento fisca 
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Caracterização e propostas de ação para a consolidação e aumento 

da competitividade dos setores difusores de progresso técnico 

lAIvo de politicas de C&T 

[preferencial; 

iApoio ao capital de risco para o desenvolvimento de novas empresas; 

Aumento e melhoria da base de recursos humanos nas universidades e 

\,;entros de pesquisa. 

Forte apoio à inovação em empresas com base no sucesso de 

mercado; 

Nova legislação de incentivos à inovação; 

iAtuação crítica do MCT como condutor da política tecnológica do 

país e utilização do poder de compra do Estado; 

Os projetos das grandes empresas públicas devem buscar e maximizar 

o aprendi7.ado tecnológico e a participação de firmas emergentes; 

Legislação de patentes deve estimular e premiar empresas 

~mergentes; 

Info-h ighways devem interligar centros de pesquisa públicos e 

[privados; 

Science parks e incubadoras de base tecnológica devem ser 

incentivados; 

Formação de recursos humanos na área científica deve ser buscada 

com alta qualificação: melhorar os programas de pós-graduação em 

áreas frágeis, aumentar as bolsas e estágios no exterior, apoio à 

~operação com universidades e instituições estrangeiras. absorção de 

cientistas e imigrantes qualificados; Apoio a 

IPeSqUiSadores/engenheiros do setor privado em programas 

[OOperativos e de aprendizado de curto prazo no país e no exterior 

Promover fusões dessas novas tecnologias com áreas tecnológicas 

mais maduras e dominadas pelo país; Desenvolvimento de programa 

de software dedicado para o mercado interno. 

Fonte: Adaptado de Lastres e CassIO/ato. 1995:48-53. 

Uma abordagem bastante interessante e distinta é proposta por Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1997 :45-46). Estes pesquisadores, tomando por base os dados do ECm( 1994) 

propõem uma diferente segmentação para a indústria brasileira. A proposta é abandonar a 

segmentação por capacidade competitiva e utilizar os padrões industriais de concorrência 

existentes nos diversos setores industriais. A nova categorização proposta agrupa os setores 

não mais em três, mas em quatro industriais, a saber: produtores de commodities (insumos de 

amplo uso); produtores de duráveis de consumo e suas cadeias fornecedoras; indústrias 
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tradicionais (não duráveis de consumo) e indústrias difusoras do progresso técnico 

(produtores de bens de capital). 

Esta forma de agrupar os setores encerra uma interessante vantagem analítica sobre o 

modo de agregação utilizado pelo ECffi(1994) e por Lastres e Cassio lato (1995). Ela 

radiografà, de forma homogênea e por padrão de concorrência, as estruturas de mercado e as 

configurações de cadeias/complexos industriais. Para a delimitação desses setores Ferraz, 

Kupfer e Haguenauer (1997:46-47) combinaram critérios classicamente utilizados na 

construção de taxo no mias de indústrias. 

Do lado da demanda, consideraram a tipologia de indústrias segundo as categorias de 

uso (bens de capital, intermediários, consumo durável e consumo não durável). Do lado da 

oferta, lançaram mão da noção de sistemas técnicos de produção, tal como sugerida por 

Woodward (1965) (produção unitária, produção em massa e processos contínuos) e dos 

padrões de geração de inovações e de fluxos tecnológicos inter-setoriais proposta por Pavitt 

(1984) (setores dominados pelos fornecedores, intensivos em escala, fornecedores 

especializados e baseados em ciência). Na análise para a composição dos grupos, foram 

utilizados cinco critérios visando selecionar os setores mais relevantes para o entendimento da 

competitividade da indústria brasileira. 

o primeiro critério é a relevância do setor na estrutura industrial brasileira, medida pelo 

valor da produção e pelo valor da transformação industrial. O segundo foi a existência de 

vantagens comparativas reveladas pelo desempenho exportador, expressa em parâmetros 

como o valor atual na pauta das exportações nacionais, coeficientes de exportação e 

dinamismo nas vendas externas (medido a partir das taxas de crescimento das exportações). O 

terceiro foi a contribuição para a modernização da estrutura industrial por meio da difusão de 

novas tecnologias, dessa forma influenciando a competitividade de outros ramos produtivos. 

O quarto é o fornecimento de insumos básico que se mantêm relevantes na economia. A 

priorização foi fcita com base nas trajetórias tecnológicas associadas à reestruturação da 

indústria dentro do novo paradigma internacional e às relações de insumo-produto correntes 

na economia brasileira. Finalmente, o quinto critério foi o impacto na distribuição dos ganhos 

de produtividade e na ampliação do mercado interno, favorecendo uma trajetória de 

crescimento sustentado da economia. 
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A aplicação destes critérios conduziu à seleção de 25 setores industriais que 

representam cerca de 50% da produção industrial brasileira. O quadro abaixo mostra os 

setores escolhidos e sua segmentação. 

Tabela 10: Segmentação de Grupos Industriais 

Classificação dos setores selecionados segundo 

Segmentos e grupos industriais 

Grupo Segmento Setor 

Minério de ferro 

lnswnos metálicos Siderurgia 

Alumínio 

Petróleo 
Bens Commodities 

Química fina Petroquímica 

Fertilizantes 

Agroindú strias de exportação Óle') e farelo .ie soja 

Suco de laranja 

Celulose e papel Celulose 

Papel 

Automotivo Automobilístico 

Bens duráveis e seus fornecedores Autopeças 

Eletrônico Bens eletrônicos de conswno 

Agroindústrias de alimentação Abate 

Laticínios 

Têxtil 
Bens tradicionais Têxtil-calçados Vestuário 

Calçados de couro 

Mobiliário Móveis de madeira 

Bens de informática 

Bens difusores de progresso Equipamentos eletrônicos Equipamentos para 

técnico Farmacêuticos telecomunicações e 

automação industrial 

Biotecnologia Fármacos e nuclear 
, 

Fonte: Adaptado de ferra::. Kupfer e f1aguellauer. 1997:49. 

42 



Referendol Teórico 

2.3.1 Grupo de Indústrias Produtoras de Commodities 

Os setores produtores de commodities são unidos por regras similares no que diz 

respeito a forma de competição em seus mercados e, em grande parte, às trajetórias futuras de 

evolução. 

A principal dessas características comuns é a elevada participação no mercado detida 

por um número reduzido de fmnas, típica das estruturas de mercado do oligopólio 

homogêneo, com a prevalência de pequena diferenciação de produtos e elevadas escalas 

técnicas da produção, relativamente aos demais ramos da indústria. Dessas forma: 

"Para estarem bem colocadas na competição, as empresas dos setores 

de commodities devem ser capazes de explorar ao máximo todas as 

fontes de redução de custos: operar processos tecnologicamente 

atualizados, apresentar excelência na gestão da produção, montar 

sistemas eficientes de abastecimento de matérias-primas (inclusive 

apoiando esforços para aumentar sua eficiência ou financiando 

produtores agrícolas, no caso das agroindústrias) e dispor de logística 

adequada de movimentação de produtos" (Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer, 1997:35). 

Entretanto, a excelência empresarial não é condição suficiente para assegurar 

competitividade. Baixos custos unitários emergem como reflexo dos ganhos de escala 

proporcionados pela alta capacidade de produção que, nesses setores, é favorecida pela 

natureza da base técnica - processos contínuos de produção. Esses ganhos de escala são 

potencializados quando as empresas buscam explorar mercados mundiais. 

Também é fundamental que as empresas mostrem-se capazes de antecipar o 

crescimento da demanda ou de responder às oscilações de preço e quantidades, típicas dos 

mercados de commodities. Isso implica a necessidade de adoção de estratégias de 

investimento que levem não somente à criação de capacidade produtiva à frente da demanda, 

mas também em linhas de produtos complementares, em direção a crescentes níveis de 

integração produtiva. 
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Essas fontes de competitividade constituem fortes barreiras à entrada de novos 

concorrentes (porter, 1980). Assim, a possibilidade de novos entrantes nesse grupo está 

condicionada, mais que um qualquer outro, à capacidade da indústria estabelecida para 

atende-la. 

Em geral, a produção nesses setores destina-se aos mercados interno e externo. A 

atração de clientes se dá através do atendimento a especificações técnicas - padronu.ação - e 

preços baixos. Ainda de modo geral, as empresas são "tomadoras de preços". Os preços 

extremamente sensíveis às condições de demanda que imperam nos principais países 

consumidores e ao volume da produção mundial. 

O padrão de concorrência do grupo de commodities vem sendo profundamente 

influenciado pelo quadro de superoferta mundial generalizada desses produtos, em boa parte 

decorrente da entrada de países em desenvolvimento nesses mercados. A tendência ao 

acirramento da concorrência internacional - expresso na generalização de práticas de 

dumping, subsídios à produção doméstica e às exportações, medidas protecionistas com 

crescente ênfase em barreiras técnicas ambientais e sanitárias, etc. - obriga as empresas a 

adotarem estratégias fortemente ofensivas para penetrar em novos mercados ou mesmo 

manter posições já conquistadas. 

Em conseqüência desse quadro, no plano produtivo, cresce a importância da 

incorporação das práticas de qualidade total e de inovações redutoras de custos. Mais 

decisivo, embora restringida pela natureza fortemente homogênea dos produtos, a trajetória de 

evolução da competitividade pela realização de investimento em áreas onde os clientes 

possam ser mais sensíveis, como é o caso da redução dos danos ao meio ambiente no setor de 

celulose. 

No plano comercial, o desenvolvimento dos canais de comercialização para acessar os 

mercados internacionais tem se mostrado um fator cada vez mais crítico para o sucesso das 

empresas. Embora de modo geral favoreçam às empresas que já acumularam experiência no 

comércio internacional, algumas transformações nos padrões de comércio vêm causando 

impactos importantes. 

Dentre essas transformações, destaca-se a tendência de aproximação entre produtor e 

cliente através da realização de joint-ventures ou outros acordos comerciais duradouros como 
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requisito para viabilizar o acesso aos mercados locais, em particular, dos países asiáticos, que 

são os que apresentam maior dinamismo na atualidade. Nesses casos, a necessidade de 

realização de investimentos em infra-estrutura de armazenamento ou transporte ou ainda em 

redes de distribuição no país receptor beneficia as empresas que reúnem condições financeiras 

e gerenciais para se internacionalizarem. 

2.3.2 Grupo de Indústrias de bens duráveis e seus fornecedores 

Os setores produtores de bens duráveis e seus fornecedores apresentam grande 

relevância econômica. Inúmeras inovações - no sentido schumpeteriano mais amplo, o que 

inclui novos produtos, processos, mercados, matérias-primas, métodos de suprimento e 

comercialização - que posteriormente se difundem pela economia são pioneiramente geradas 

ou introduzidas nas indústrias de eletrônicos de consumo e automobilística e seus 

fornecedores. 

A estrutura de mercado vigente, formada por poucas ~mpresas disputando 

agressivamente mercados em escala mundial, constitui modelo para outras configurações 

setoriais, em particular no que se refere ao entrosamento entre atividades de projeto, produção 

e vendas no âmbito da empresa e entre fornecedores e produtores no campo das relações inter

industriais. De forma que: 

"Automóveis e equipamentos de som e imagem são símbolos do 

padrão de consumo baseado em intensa renovação dos produtos e 

contínua incorporação de conteúdo tecnológico. Entre seus 

produtores, serão competitivos aqueles capazes de diferenciar 

produtos e comandar a produção e montagem em grandes volumes de 

uma ampla gama de componentes. De modo convergente com a 

trajetória de evolução das melhores práticas da indústria internacional, 

as empresas líderes dos setores de duráveis têm sido bem sucedidas 

em aumentar economias de escala e de escopo e difundir técnicas para 

redução de custos e aumento de conformidade dos produtos e 

insumos, constituindo em vários casos os padrões de referência para 

as demais atividades econômicas" (Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 

1997:37). 
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Devido aos efeitos dinâmicos diretos e indiretos que geram sobre os níveis de 

atividade e emprego e o ritmo de difusão de progresso técnico, os investimentos realizados 

nessas indústrias são fortemente atrativos para as regiões receptoras, futo que estimula a 

concessão de incentivos fiscais ou outros beneficios para atrair a preferência das empresas em 

suas decisões locacionais. 

A estrutura de mercado prevalecente é o oligopólio diferenciado e concentrado, isto é, 

esses são setores que apresentam altos graus de concentração econômica, em que as empresas 

buscam vantagens através da produção em grandes volumes de produtos diferenciados. Um 

novo produto implica novos componentes e novos sistemas fabris. É essa alta relação "design 

+ componentes" sobre o valor da produção a principal característica do padrão de 

concorrência nesse grupo (Kupfer e Hasenclever, 2002:183-216). 

A natureza diferenciada dos produtos aponta para a necessidade de atrair clientes 

através de um amplo conjunto de atributos, onde se destacam preço, marca, tecnologia e 

assistência técnica. Para isso, as empresas devem alocar esforços substanciais ao 

desenvolvimento de produtos e na prestação de serviços pós-venda aos clientes, através de 

redes de revendedores, de alguma maneira credenciados pelas empresas. Ao mesmo tempo, as 

empresas necessitam explorar amplos mercados para mais rapidamente amortizar seus custos 

de desenvolvimento de produtos. 

Setores produtores de bens duráveis operam processos de montagem em massa nos 

quais há beneficios substanciais de redução de custos unitários com o aumento das escalas de 

produção. A natureza competitiva dos processos produtivos impõe requisitos mínimos de 

escala técnica e empresarial. Os elevados tamanhos mínimos ótimos funcionam como fortes 

barreiras à entrada: as empresas instaladas buscam manter políticas de investimento que não 

só antecipem o crescimento do mercado como também ampliem suas participações utilizando 

a diferenciação de produto. 

A operação de sistemas produtivos nesse grupo apresentem índices de eficiência 

técnica crescentes. Nesses setores, capitaneadas por empresas japonesas, gradualmente foi 

desenvolvido um conjunto de novas filosofias e técnicas de produção, combinando os 

elementos mais favoráveis da tradicional produção fordista em massa com uma maior 

flexibilidade. Para alguns esse é o modelo da produção "enxuta". Significa desenvolvimento 

de produtos com uso intensivo de equipamentos de base microeletrônica, organização da 
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produção em células, automação da produção e uso intensivo de técnicas organizacionais 

orientadas à melhoria contínua dos processos produtivos, etc. 

Com relação à mão-de-obra, essas mudanças requerem upgrading dos níveis de 

qualificação, estruturas hierárquicas horizontalizadas, intensa comunicação e agilidade 

decisória. As empresas desses setores apontam para a importância da disponibilidade de mão

de-obra alfabetizada e da infra-estrutura de treinamento, que lhes facilite a constituição de 

uma força de trabalho competente nas novas práticas. 

Sendo alta a relação custo de componentes/valor da produção, a trajetória de evolução 

dessas indústrias indica uma tendência à desverticalização, associada a novas formas de 

relacionamento econômico-produtivo com a rede de fornecedores. Preços e conformidade 

técnica são essenciais, assim como a existência de um tecido industrial em que prevaleçam 

contratos estáveis e previsíveis, sempre no sentido da diminuição dos custos de estoques e de 

desenvolvimento de componentes para as montadoras. Ao mesmo tempo, em um contexto 

internacional de liberalização comercial, as empresas também se movem no sentido de 

desenvolver sistemas de global sourcing para a importação de partes e componentes. 

2.3.3 Grupo de Indústrias tradicionais 

No grupo de indústrias tradicionais o destino dos produtos é o consumo final. Em 

termos de concorrência, prevalece uma grande variedade de produtos concorrendo entre si. Os 

mercados são extensamente segmentados em termos de renda disponível aos consumidores. 

A variedade de produtos e procedimentos produtivos está associada à intensidade da 

demanda. Dessa forma, atuar em mercados segmentados é a norma para as empresas desses 

setores e uma de suas características mais marcantes. 

Nesse contexto, o grau de importância para a competitividade de atributos dos 

produtos como preço, marca e adequação ao uso variará de acordo com a renda. Quanto maior 

for a renda, menor o peso relativo do atributo preço e maior a importância dos atributos 

adequação ao uso e atendimento às especificações particulares da clientela. Essas condições 

implicam a coexistência de empresas, que possuem atividades tecnicamente similares, 

buscando atuar em fàixas de mercado completamente distintas. 
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Esses setores também são extremamente sensíveis a movimentos na demanda. Essa 

sensibilidade se verifica de dois modos, ambas com implicações sobre a capacidade de 

produção. Primeiro, as empresas têm que realizar esforços para se imporem no mercado, 

como acontece na esfera do design, para a indústria de confecções, sapatos ou móveis, por 

exemplo. Entretanto, uma vez bem sucedidas, as portanto apesar dos esforços para se 

imporem ao mercado, o investimento das empresas desses setores é, efetivamente reativo à 

demanda (Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1997:40). 

Nas indústrias tradicionais prevalecem atividades de montagem em lotes ou em massa. 

Também estão presentes alta variedade de produtos de baixa intensidade tecnológica e poucos 

requisitos de escala mínima de produção. 

A forte flexibilidade das escalas e a baixa relação capitaVproduto favorecem à 

variedade empresarial também pelas características da oferta: elas permitem a convivência de 

empresas com características estruturais - porte, linha de produtos, capacitação e desempenho, 

etc.- muito diferenciadas. De forma que: 

"O fator crítico para a competitividade nas indústrias tradicionais é a 

capacidade empreendedora de seus dirigentes, principalmente, o grau 

de atualização das técnicas de gestão de matérias-primas, mão-de-obra 

e equipamentos. Assim, prevalece uma alta relação dos esforços em 

gestão sobre o valor da produção como elemento decisivo do padrão 

de concorrência do grupo - a definição do segmento alvo de mercado 

da empresa e a organização da produção de modo a atender a seus 

requisitos específicos" (Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1997:40). 

Como esses setores são usuários de inovações geradas fora deles, o acesso aos bens de 

capital e insumos - as principais fontes de progresso técnico - não é problemático e não 

diferencia significativamente as empresas. 

Entretanto, o pequeno porte empresarial, embora competitivamente viável, dificulta 

atingir o tamanho mínimo econômico que possibilita a incorporação dessas inovações. Por 

essa ra7..ão, é cada vez mais freqüente o surgimento de formas de articulação horizontal entre 

empresas, em geral configuradas em pólos regionais de produção, geradores de economias de 

aglomeração. 
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Há vários tipos de projetos nonnalmente contemplados: centrais de compra de 

matérias-primas, centrais de marketing, programas de capacitação de recursos humanos, 

desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão e controles gerenciais, implantação de 

sistemas CAD/CAM para uso compartilhado, organização de eventos, centros de infonnação 

de tendências e tecnologias. 

Na maioria dos setores tradicionais, um número grande de pequenos produtores é 

responsável por uma proporção significativa da produção total. Como são baixas as barreiras 

à entrada de novos concorrentes, as empresas que adotam práticas produtivas que induzem 

menores custos e maior adequação ao uso dos produtos têm maior probabilidade de conseguir 

melhores lucratividades, apresentando tendência natural a expandirem-se em relação às 

demais. 

No entanto, em segmentos específicos, pode ocorrer a concentração relativamente alta 

da produção, em particular onde há persistência de hábitos de consumo, conquistada através 

da imposição de marcas e sustentados e significativos esforços de venda. Nesse caso, a 

estrutura de mercado é o oligopólio competitivo, o que é reforçado pelas vantagens de custo, 

advindos da produção em altas escalas, por parte de empresas de maior porte. Assim a 

condição de líder setorial pode se sustentar por períodos expressivos de tempo. 

Resumindo, nas indústrias tradicionais prevalece a variedade de produtos e de 

empresas. A posição competitiva das empresas, em grande parte, é definida pela eficácia da 

gestão. A trajetória de evolução do padrão de concorrência nesses setores é de segmentação 

de mercados. 

2.3.4 Grupo de Indústrias Produtoras de Bens e Difusores de 
Progresso Técnico 

Esse grupo industrial reúne os setores que têm a função de transmitir progresso 

técnico para as demais atividades econômicas, por meio do fornecimento de equipamentos ou 

insumos estratégicos de elevado conteúdo tecnológico. São, portanto, setores responsáveis 

pela elevação dos níveis de eficiência e produtividade da indústria em geral. 
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Setores difusores de progresso técnico diferem dos demais pela existência de intensa 

segmentação tecnológica dos mercados. Isto é, cada empresa está em concorrência direta 

somente com outras poucas empresas já que os produtos têm aplicações muito específicas. 

As empresas líderes notabilizam-se pelos elevados dispêndios em P&D que realizam, 

refletindo o filto de que é a capacidade de inovar em produtos e atender segmentos de 

mercado que define, em grande parte, o padrão de concorrência destes setores. 

A produção em lotes é a característica genérica dos processos produtivos de bens de 

capital eletromecânicos ou eletrônicos (como turbinas para geração de energia), apesar de que 

aí coexistam processos de montagem em massa. 

Devido ao forte componente tecnológico as relações inter-industriais são 

extremamente relevantes para a competitividade As relações com a infra-estrutura científica e 

tecnológica adquirem particular importância pois, concorrendo pela inovação, há uma busca 

natural de conhecimentos junto ao sistema científico e tecnológico do país. Pelo fato de a 

capacidade inovativa constituir o filtor critico de sucesso competitivo, e diante da tendência ao 

aumento da complexidade e crescimento acelerado dos custos das atividades de P&D, tem-se 

observado uma intensificação das formas associativas de realização de pesquisas. As alianças 

tecnológicas, fortemente estimuladas pelas políticas tecnológicas, em particular, nos países 

desenvolvidos, vêm se afirmando como o modelo dominante de relacionamento entre 

empresas e centros de pesquisa públicos e privados 

É no que tange ao regime de incentivos e regulação da concorrência que o grupo de 

indústrias difusoras de progresso técnico mais se destaca dos demais grupos. Esse setor, sem 

dúvida é o que mais recebe apoio na forma de políticas industriais. Estas políticas 

normalmente se materializam na forma de incentivos fiscais, restrições à importações, 

favorecimento das condições de financiamento, participação em projetos de pesquisa e uso do 

poder de compra do Estado. Nos países desenvolvidos este setor é considerado de importância 

estratégica. 
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Tiblll Pd~ de a e a a roes e oncorrenCla nos G ropos I d n ustnazs 

Fatores Críticos da Competitividadc 

Padrão de Commoduies Duráveis Tradicionais Difusores 
concorrência 

Fontes das vantagens 
1 

competitivas Custo Diferenciação Qualidade Tecnologia 

I 
Internos à Empresa 

Relação Projeto de produto gestão P&D +design 
capital/produto e componentes 

Capital, processos e Atualização dos Organ ização da Controle da Capacitação em 
tecnologia PIocessos produção _qualidade P&D 

Flexibilidade produti vidade Qualificação dos 
recursos humanos 

1 Estruturais 

I Padronização Diferenciação . Segmentação por Segmentação por 
I níveis de renda e necessidades 

tiQo de 'produto técnicas 
Preço, Preço. marca, Preço, marca, Atendimento a 
Conformidade Conteúdo Rapidez de entrega especi ficaçõcs dos 

Tecnológico, Ai equação ao uso clientes 
Mercado Assistência técnica 

Comércio Regional/global Local/intern. Globalllocal 
Internacional 

Economias de escala Economias de Economias de Economias de 
na planta escala e de escopo aglomeração especialização 
Controle Articulação Formação de redes Interação com 
Matéria-prima e montador/forneced horizontais e usuários 
Logística de or verticais 

Configuração da movimentação 
indústria Serviços técnicos Metrologia e Tecnologia Sistema de ciência 

especializados normalização industrial básica. e tecnologia 
Informação 
tecnológica e 
serviços de 
treinamento de 
pessoal 

Exposição ao Crédito ao Defesa da Apoio ao risco 
comércio consumo/ defesa concorrência tecnológico 
internacional do consumidor 
Anti-dumping Incentivos fiscais Defesa do Propriedade 

consumidor intelectual 
Regime de incentivos Proteção ambiental Tributação Proteção seletiva 
e regulação Custo de Anti-dumping Poder de compra 

capital/câmbio do Estado 
I n /Ta-estrutura viária Crédito aos 
e portos usuários e 

financiamentos às 
exportações 

Fonte: Adaptado de Ferra::. Kupfer e lfaguenauer, /997:44. 
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Em relação a regulação da concorrência devem ser destacados a concentração 

econômica, devido à prevalência da segmentação técnica dos mercados e a nature7.a dos 

processos produtivos -onde existem economias de flexibilidade - nos quais as elevadas 

escalas técnicas e econômicas não constituem imperativos para a competitividade como no 

caso da produção de bens duráveis. No caso desses setores, é na capacidade de diferenciação 

que residem as principais barreias de entrada. Por isso as empresas devem realizar esforços 

permanentes de pesquisa e desenvolvimento a fim de diferenciarem de seus concorrentes. 

Quando inovam, as empresas conseguem posições competitivas de liderança, quando não 

monopolistas de fato. 

No entanto, pela substituição de produtos existentes ou por soluções imitativas, a 

capacidade de inovação dos concorrentes é um fator de ameaça permanente às posições 

competitivas das empresas. 

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1997:38) afirmam que o oligopólio diferenciado é a 

estrutura de mercado que mais se aproxima do conjunto de fatores considerados como 

relevantes pelas empresas desses setores. Nessa estrutura, poucas empresas disputam a 

preferência dos clientes através da diferenciação de produto baseada na inovação tecnológica. 

A tabela 11 sintetiza as principais características dos padrões de concorrência analisados 

anteriormente. 

2.4. Competitividade e competências tecnológicas essenciais 

As análises baseadas no conceito de segmentação industrial vistas até aqui, são úteis no 

contexto de um mercado claramente definido. Prahalad e Hamel (1990:79-81) questionam 

como esta utilidade pode ser transposta para mercados ainda não existentes, com regras 

competitivas ainda não estabelecidas. Negociações de preço-desempenho que os clientes estão 

dispostos a fazer, os canais que se mostram mais eficientes, formas por meio das quais 

produtos e serviços podem ser diferenciados e o nível ideal de integração vertical são apenas 

algumas das variáveis a serem definidas(Hamel e Prahalad, 1995:35). 

Em arenas com oportunidades emergentes, as regras ainda precisam ser estabelecidas. 

Neste caso, como definir o contexto de elaboração estratégica quando o foco é o amanhã e 

não o hoje e quando não se tem informações claras sobre a estrutura do setor e as preferências 

dos clientes? A resposta parece estar nas estruturas que moldam a face da competição 
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empresarial e que podem ser descritas em termos de evoluções nas dimensões do processo 

competitivo (Hamel e Prahalad, 1995:35). 

A primeira é a evolução do conceito de participação no mercado para o conceito mais 

abrangente de participação nas oportunidades. A competição passa a ser por maior 

participação nas oportunidades futuras potencialmente disponíveis à empresa dentro de uma 

ampla arena de oportunidades. A alta gerência precisa ser tão obcecada por aumentar a 

participação nas oportunidades quanto por aumentar a participação no mercado. As perguntas 

fundamentais são: dadas nossas habilidades ou competências, que participação nas 

oportunidades futuras podemos esperar? Que novas competências teremos que desenvolver 

para aumentar nossa participação nas oportunidades futuras? Como atrair e fortalecer as 

habilidades responsáveis pelas competências que abrem portas para oportunidades futuras? 

Quando a competição deixa de ser entre produtos e negócios e passa a ser inter

empresas as organizações passam a ser definidas como portfólios de competências. Nesse 

novo contexto, a pergunta fundamental, que substitui todas as outras passa a ser: Dado um 

determinado portfólio de competências específicas, que oportunidades a empresa está 

singularmente posicionada para explorar? 

As competências necessárias para o acesso à arena de novas oportunidades podem estar 

perfeitamente espalhadas por inúmeras unidades de negócios e cabe à corporação reunir essas 

competências no momento apropriado (Hamel e Prahalad, 1995:37). 

Trabalhos sobre gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos geralmente 

pressupõem que a empresa controle a maioria dos recursos necessários para a comercialização 

da inovação ou produto. Esta premissa está incorreta. As novas oportunidades exigem 

integração de sistemas complexos, e não inovação em tomo de produtos isolados. Unidades 

de negócio, empresas e, muitas vezes, países não possuem todos os recursos necessários. 

Poucas empresas podem criar o futuro exclusivamente com seus próprios recursos. 

A necessidade de reumr e harmonizar tecnologias altamente distintas entre SI, 

administrar processos de definição de padrões, estabelecer alianças, cooptar rivais em 

potencial, mostra que a competição é tanto uma batalha entre coalizões concorrentes e, 

freqüentemente sobrepostas, quanto uma batalha entre empresas isoladas. 
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A competição pelo futuro difere da competição pelo presente. Os diferenciais mais 

importantes são tempo e velocidade. Ciclos de vida de produtos estão cada vez mais curtos, 

tempos de desenvolvimento cada vez mais apertados e os clientes esperam serviços 

praticamente instantâneos. A liderança em setores fundamentalmente novos raramente é 

construída em menos de dez ou quinze anos. Este futo sugere que perseverança é tão ou mais 

importante quanto velocidade na luta pelo futuro. Nenhuma empresa pode perseverar durante 

tanto tempo se não estiver visceralmente comprometida com a busca de determinada 

oportunidade. 

Hamel e Prahalad (1995:50-52) apresentam o exemplo da NC, subsidiária da 

Matsushita e líder mundial em videocassetes. Ela começou a desenvolver competências em 

videoteipe no final da década de 50 e início da década de 60; contudo, só quase 20 anos mais 

tarde, a JVC colheu os frutos de suas máquinas padrão VHS. 

A estruturação das arenas competitivas é diferença importante entre a competição pelo 

presente e pelo futuro. Alguns setores são mais estruturados que outros, no sentido de que as 

regras de competição são mais diretas, os conceitos de produtos mais bem definidos, as 

fronteiras do setor mais estáveis, as mudanças de tecnologia mais previsíveis e as 

necessidades dos clientes mais precisamente mensuráveis. 

A competição pelo futuro ocorre tendo como pano de fundo mudanças maIs 

imprevisíveis e turbulentas em conjuntos de setores que estão, ao mesmo tempo, convergindo 

e se desintegrando. As indústrias de genética, furmacêutica, química fina, agrícola e, por que 

não, serviços financeiros são arenas extremamente voláteis e exemplificam esta nova 

tendência. Nestes setores a estratégia deve, sem deixar de focar o posicionamento de produtos 

e empresas dentro da estrutura existente no setor, passar a dirigir seu foco para criar as 

estruturas dos novos setores. Em suma, estratégia tem tanto a ver com competição pela futura 

estrutura quanto com a competição dentro da atual estrutura. 

Hamel e Prahalad (1995:54) afirmam que a competição pelo futuro ocorre em três 

estágios distintos e sobrepostos: competição pela previsão do futuro do setor e liderança 

intelectual; competição pelo encurtamento dos caminhos de migração; e competição pela 

posição e participação no mercado. 
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No primeiro estágio, a competição pela previsão do futuro do setor e liderança 

intelectual trata da compreensão mais aprofundada do que a dos concorrentes das tendências e 

descontinuidades - tecnológicas, demográficas, de regulamentação ou de estilo de vida - que 

poderiam ser utilizadas para transformar as fronteiras do setor e criar um novo espaço 

competitivo. 

No segundo estágio, a competição pelo encurtamento dos caminhos de migração trata 

da influência no direcionamento do desenvolvimento setorial. Neste estágio há um acúmulo 

de competências necessárias, testes e comprovação de conceitos alternativos de produtos e 

serviços, conquista de parceiros para coalizões que tenham recursos complementares críticos, 

criação de infra-estrutura de produtos e serviços necessária. Este estágio visa moldar 

ativamente o surgimento da futura estrutura do setor em beneficio próprio. 

Finalmente, a disputa pela posição e participação no mercado é o estágio mais avançado 

da competição. Neste estágio provavelmente já foram definidas as abordagens tecnológicas 

alternativas, conceitos rivais de produtos ou serviços e estratégias de canais de competição. A 

competição transforma-se em uma luta pela participação e posicionamento de mercado dentro 

de parâmetros extremamente bem definidos de valor, custo, preço e serviço. 

A proposta de que o futuro não precisa apenas ser imaginado; precisa ser construído, 

conduz a um importante conceito dentro da concepção estratégica de Hamel e Prahalad 

(1995: 123 -146). Este conceito é o de "arquitetura estratégica". 

Toda empresa possui diversos arranjos arquitetônicos internos: informação, social, 

financeiro. Hamel e Prahalad (1995:124) acreditam, também, que toda empresa precise de 

uma arquitetura estratégica. Ela indica para a alta gerência que novos beneficios, ou 

funcionalidades, serão oferecidos aos clientes na próxima década, quais serão as competências 

essenciais necessárias para criar esses beneficios e como a interrn.ce com o cliente deverá 

mudar para permitir o acesso dos clientes aos benefícios de forma mais eficaz. A arquitetura 

estratégica é basicamente uma planta de alto nível do emprego de novas funcionalidades, a 

aquisição de novas competências ou a migração das competências existentes e reconfiguração 

das interfaces com clientes. 

A arquitetura estratégica não deve ser confundida com um plano detalhado. Ela 

identifica as principais capacidades a construir, mas não especifica exatamente como elas 
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serão construídas. Indica a posição relativa das estruturas que apoiarão as maiores cargas, mas 

não a localização das maçanetas, tomadas e portas. 

A arquitetura estratégica define o que devemos fazer certo agora para interceptar o 

futuro. Ela é o vínculo essencial entre o hoje e o amanhã, entre o curto e o longo prazo. 

Mostra à organização que competências precisa começar a desenvolver agora, que novos 

grupos de clientes precisa começar a entender agora, que novos canais deveria estar 

explorando agora para interceptar o futuro (Hamel e Prahalad, 1995: 128). 

Tabela 12: Fases da competição pelo futuro 

Liderança intelectual Gerência dos caminhos Competição pela 

I 
de migração participação no mercado 

Fazer a previsão dos destinoslDesenvolver previamente competências Criar uma rede mundial de 

do setor, mergulhando lessenciais, explorando conceitos e fornecedores. 

profundamLnte nos alternativas de produtos e reconfigurando 

mecanismos que a intcrface com o consumidor. 

impulsionam o setor. 

Desenvolver um ponto de Montar e gerenciar a coalizão necessária Elaborar uma estratégia apropriada de 

vista criativo sobre a possível dos participantes do setor. posicionamento no mercado. 

evolução de: 

Funcionalidade 

I Competência 

Interface com o consumidor 

Resumir esse ponto de vista Forçar os concorrentes a adotarem Apropriar-se da participação dos 

em uma "arquitetura !caminhos de migração mais longos e !concorrentes em mercados criticos. 

estratégica". caros. 

Maximizar a eficiência e a 

produ ti vidade. 

Gerenciar a interação competitiva 

Fonte: Adaptado de Hame/. G.; Prahalad. C. K .. 1995:54. 

Ela é um plano de abordagem de oportunidades. A arquitetura estratégica não pergunta 

o que é preciso fazer para maximizar o faturamento ou aumentar a fatia de mercado de um 

produto existente, mas sim o que é preciso fazer hoje, em termos de aquisição de 

competências, para capturar fatias significativas do faturamento futuro em arenas de 
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oportunidades emergentes. Um exemplo clássico de construção e utilização da arquitetura 

estratégica é ilustrado pelo caso da NEC. 

No início da década de 70, a NEC articulou a intenção estratégica de explorar a 

convergência dos computadores com as comunicações, este fenômeno foi designado C&C 

(computadores e comunicações). A obtenção de sucesso giraria em torno das competências 

adquiridas, particularmente em semicondutores. A arquitetura estratégica deveria comunicar 

sua intenção à toda a organização e ao mundo exterior até início da década de 80. 

A NEC identificou cuidadosamente três correntes inter-relacionadas de evoluções 

tecnológicas e mercadológicas. A direção da NEC concluiu que os negócios de computação, 

de comunicações e de componentes se sobreporiam de tal forma que seria difícil estabelecer 

distinções entre eles e que haveria enormes oportunidades para qualquer empresa que tivesse 

formado competências necessàrias que pudessem servir aos três mercados. 

Foi determinado pela direção da NEC que os semicondutores seriam o mais importante 

produto essencial da empresa. Criaram-se alianças estratégicas diversificadas - mais de 100 

em 1987 - visando a formação rápida de competências e baixo custo. Quase todos os arranjos 

para colaboração no campo de componentes e semicondutores estavam direcionados para 

obtenção de acesso à tecnologia. A NEC criou uma carteira de competências ao invés de uma 

carteira de negócios (Prahalad e Hamel, 1990:294-300). 
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Fonte: Adaptado de lIame/. C.; Praha/ad. C. K.. 1995: 129. 

Fig. O I - A arquitetura estratégica 
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A curto prazo, a competitividade de uma empresa deriva-se de seus atributos de 

preço/desempenho em produtos existentes. Entretanto, a longo prazo, a competitividade 

decorre da capacidade de formar, a custos menores e com mais velocidade do que os 

concorrentes, as competências essenciais que propiciam produtos que não podem ser 

antecipados. 

As reais fontes de vantagens devem ser encontradas na capacidade da gerência em 

consolidar tecnologias em âmbito corporativo e nas habilidades de produção em competências 

que possibilitem negócios individuais para adaptação rápida às oportunidades em mutação. 

J 
Areal! de !novação 

Fonte: Adaptado de Lacerda et alií .. 200:84. 

Fig. 02: Processo de planejamento da Siemens Alemanha 

De acordo com Prahalad e I-Iamel (1990:298), competências essenciais são o 

aprendizado coletivo na organização, especialmente na coordenação das diversas habilidades 

de produção e integração das múltiplas correntes tecnológicas. As competências essenciais 

são articuladas por meio da harmonização de correntes de tecnologias distintas, da 

organização do trabalho, da entrega de valor e de comunicação com profundo 

comprometimento em trabalhar através das /Tonteiras organizacionais. As competências 

essenciais não diminuem com o uso. Pelo contrário, elas se desenvolvem à medida em que 

são aplicadas e compartilhadas. Esta característica das competências essenciais transforma 

58 



Referencial Teórico 

negócios essencialmente diferentes em arranjos coerentes e complementares. Coerência e 

complementaridade surgem da conexão tangível entre competências essenciais e produtos 

finais. Esta conexão, denominada produto essencial é a materialização de uma ou mais 

competências essenciais (Prahalad e Hamel, 1990:305-307). 

Produtos essenciais são os componentes ou subunidades que realmente contribuem para 

o valor dos produtos finais. Pensar em termos de produtos essenciais obriga a empresa a 

distinguir entre a participação da marca que ele consegue nos mercados dos produtos finais 

(por exemplo, 40 por cento do mercado de refrigeradores nos Estados Unidos) e a 

participação de fabricação que ela alcança em qualquer produto essencial (por exemplo, 5 % 

da participação mundial da produção de compressores). 

Neste ponto cabe introduzir um conceito come lato ao de arquitetura estratégica. Este 

conceito é o de "roadmap". Ele está ligado ao planejamento de novas gerações de produtos 

ou tecnologias. As empresas que possuem as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico precisam, necessariamente planejar as futuras gerações de produtos (roadmap de 

produto), bem como as tecnologias presentes nos mesmos (roadmaps de tecnologia). Dessa 

forma: 

"Em empresas que atuam no limiar tecnológico, esse tipo de 

planejamento é importante para sincronizar os conhecimentos 

fornecidos pelos laboratórios e institutos de pesquisa, com o 

direcionamento para a inovação de produtos". (Lacerda et alii, 

2001:83). 

É fundamental distinguir competências essenciais, produtos essenciais e produtos finais, 

porque a competição global é jogada com regras diferentes e com diferentes ganhos em cada 

um deles. A lógica sustentadora da liderança em áreas escolhidas de competências essenciais 

é a maximização na participação mundial de fabricação de produtos essenciais. A figura 03 

apresenta as correlações entre o conjunto de competências essenciais existentes na 

organização e a produção de produtos essenciais. Estes produtos essenciais é que viabilizam 

negócios com a nova dinâmica competitiva descrita por Prahalad e Prahalad, (1990:306). 
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Fig. 03 - Relação entre competências essenciais e produtos finais 

Estes novos tennos de embate competitivo requerem um novo olhar para a empresa. Ela 

deixa de ser vista sob a ótica da unidade estratégica de negócio (SBU - Strategic Business 

Unit ); a ótica a ser utilizada é a da empresa como uma carteira de competências, confonne a 

figura, 04 (prahalad e Hamel, 1990:308). 

Quando redefine-se dessa forma a empresa, percebe-se que a visão da unidade 

estratégica de negócios aborda apenas uma dimensão competitiva. Definir a organização em 

função de suas competências amplia as dimensões do escopo da inovação. Conceber a 

empresa como uma hierarquia de competências essenciais, produtos essenciais e unidades de 

negócios focalizados no mercado é bem mais interessante. 

Neste ponto pode-se associar os conceitos de competência essencial e arquitetura 

estratégica. A arquitetura estratégica pode ser entendida como um roteiro do futuro que 

identifica as competências essenciais que devem ser formadas e seus constituintes 

tecnológicos. Competências tecnológicas essenciais é a expressão que descreve os 

constituintes tecnológicos da arquitetura estratégica. 

60 



ReferencÚll Teórico 

Dois Conceitos da Corpora~ão: 
Unidade Estrategíca de Negocios (SBU) 
ou Competênda Essencial 

I>;" .. í".t.tíO '. ; , .. nl~f!'tlt.O'-. ('-:,"Tlt"Cf't;"!r(;rd~ 

.i,:,''; pf(;'I..:l~,lto-:. Me n,'),,., 

-: .r1(';'11 :i~ ~lOC1C'::\)!". 

1~·~G,(lI...t(".(. (.·~1. 'f:'nf'C"; 

Fome: Pralza/ad. C. K . Hame/. C .. 1998308. 

.: :~nh":t"t.~.:(JU ·nll1l'O-'orcs."nU1 

l){'lf.,) ..:: • .:(,:.t,'\l\( (:.f'I\n~lA.~'.U\ 

:,,.,tclI<ror ~(.~ (.,:"."T~t.:on('h~:rl-; 

':"< ~fI!"l. ".l'~ ~:OIC', "'iQ· de 

,):, n~.'~v·"_,,),,, -," :';" 'O:-:'Ol~t~;ir_~o'" : 

,~U co .Jlwicrl(~ ,-k- nno!J !t. 

;lt1:J q'-~"~~t..I'.l ~!or:t:. .-; . 

. ;ll~llt.li c 1"',~ t:llpf~'('\~ 

Fig. 04 - Os conceitos corporativos 

A arquitetura estratégica também tem impacto significativo na dinâmica e na 

consistência da alocação de recursos e desenvolvimento da infra-estrutura apropriada. É essa 

alocação de recursos que injeta vida na arquitetura estratégica e possibilita a criação de uma 

história gerencial própria. Esta é uma das razões pelas quais a arquitetura estratégica não é 

facilmente copiável. Ela é uma ferramenta para comunicação com clientes e outros elementos 

externos; revelando direção sem revelar detalhes da trilha. Também é importante discutir um 

pouco mais as principais características das competências essenciais 

A característica fundamental das competências essenciais é a integração. Em uma 

empresa, uma competência específica representa a soma do aprendizado de todos os conjuntos 

de habilidades tanto em nível pessoal quanto de unidade organizacional. Portanto, é muito 

pouco provável que uma competência essencial esteja baseada inteiramente em um único 

indivíduo ou equipe. 

Em termos práticos o número de competências essenciais em uma empresa estará entre 

cinco e quinze. (Hamel e Prahalad, 1995:234). Muito além de quinze provavelmente será a 

descrição de habilidades e tecnologias; muito aquém de cinco provavelmente representará um 
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nível de agregação muito amplo para gerar insights significativos. Delinear limites entre 

habilidades e competências é uma questão de conveniência, a partir do momento em que se 

compreende a hierarquia das competências como um todo: metacompetências, competências 

essenciais e técnicas. 

Competir por capacidades não é uma proposta inovadora; inovadora é a proposta de 

distinguir competências ou capacidades essenciais das competências não essenciais na 

organização (Hamel e Prahalad, 1995:235). Uma competência essencial é, de uma forma mais 

básica, uma fonte de vantagem competitiva, pois é competitivamente única e contnbui para o 

valor percebido pelo cliente ou para o custo. Uma competência essencial é exatamente o que 

está implícito no termo: uma aptidão, uma habilidades. Uma das razões para dar importância à 

distinção entre competências essenciais e outras vantagens competitivas é que é muito fãcil 

uma organização descansar à sombra vantagens baseadas em infra-estrutura e reduzir seus 

investimentos no desenvolvimento de competências únicas. 

Segundo Hamel e Prahalad (1995:243), em diversos setores há a tendência de 

deslocamento da integração vertical para a integração virtual. Em uma coalizão ou rede, cada 

empresa se especializa em algumas competências essenciais. Embora precisem compreender a 

gama de competências necessárias para competir em um produto ou mercado específico, os 

gerentes não precisam manter o processo inteiro dentro da organização. 1\ influência, poder e 

lucratividade de uma organização dentro de uma rede corporativa virtual dependerá da 

singularidade e importância relativa das suas competências essenciais. Para ser considerada 

uma competência essencial, uma habilidade precisa passar por três testes. 

o primeiro é o teste do valor percebido pelo cliente. Uma competência essencial precisa 

dar uma contribuição desproporcional para o valor percebido pelo cliente. Qualquer conjunto 

de habilidades que gere uma vantagem significativa em termos de custos para o fornecimento 

de determinado beneficio ao cliente também pode ser considerado competência essencial. 

o segundo teste está associado à diferenciação entre concorrentes. Para ser qualificada 

como uma competência essencial, uma capacidade precisa ser competitivamente única. 

Qualquer capacidade ubíqua em todo o setor não deve ser definida como essencial, a não ser 

que, evidentemente, o nível de competência da organização seja substancialmente superior ao 

das outras organizações. Este teste ajuda a organização a evitar a tendência natural de 

superestimar a singularidade de suas próprias capacidades. 
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O terceiro e último teste está ligado à capacidade de expansão. Embora determinada 

competência possa ser essencial aos olhos de um único negócio, porque passa nos teste do 

valor percebido pelo cliente e pelo teste de singularidade competitiva, talvez não seja uma 

competência essencial do ponto de vista da organização se não houver uma forma de imaginar 

uma gama de novos produtos ou serviços gerados a partir dela. A organização precisa se 

abstrair da configuração de um produto específico ao qual a competência está associada, e 

imaginar como ela poderia ser aplicada em novas arenas de produtos. 

Já foi descrito anteriormente que a competição pelo futuro acontece em três estágios: 

competição pela liderança, competição pela definição dos caminhos de migração e 

competição pela posição e participação no mercado. Hamel e Prahalad (1995:232) propõem 

que a competição pelas competências ocorre em quatro níveis. A maior parte das 

organizações e da literatura estratégica possui seus focos no nível quatro, competição por fatia 

da marca. Esta abordagem é inadequada pois grande parte da batalha competitiva ocorre nos 

demais níveis. Muitas organizações buscam vender produtos essenciais para outras 

organizações e, até para concorrentes, como fabricantes do equipamento original - uma forma 

de captar uma fatia virtual do mercado. 

O primeiro estágio é de desenvolvimento e acesso às habilidades e tecnologias. Sua 

meta é aquisição e desenvolvimento de habilidades e tecnologias que constituem uma 

determinada competência essencial. Essa competição pela tecnologia, talento, parceiros para 

alianças e direitos sobre propriedade intelectual ocorre nos mercados. 

O segundo estágio de competição está associado à síntese de competências. Uma 

competência representa uma síntese de uma variedade de habilidades, tecnologias e correntes 

de conhecimento. Um portfólio de habilidades distintas não faz uma competência. A 

competência essencial é uma trama, tecida com fios de habilidades e tecnologias distintas. A 

competição para transformar habilidades distintas em competências é mais do que contratar 

pessoas-chave, manter uma licença de exclusividade ou amarrar um parceiro (Hamel e 

Prahalad, 1995:233-245). 

O essencial é a habilidade de harmonizar uma ampla variedade de habilidades e 

tecnologias diferentes. São necessários generalistas, e não especialistas com visão limitada. 

Assim como a absorção pode ser tão importante quanto a invenção, a integração também pode 

ser tão importante quanto a invenção. Um bom exemplo são as empresas japonesas, cuja 
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capacidade inventiva não foi tão altamente desenvolvida no passado quanto a algumas de suas 

concorrentes ocidentais; elas compensaram esta lacuna com sua excelência em absorção e 

integração. 

Competlçio pelo 
Oe.envolvlmento e Aqul.lçio 
de Habilidade. e Tecnologia. 

Competlçio pela Srnte.e 
das Competências E •• enclal. 

Competlçio pela Maxlmlzaçio 
da Fatia do Produto Essencial 

da Organlzaçio 

Compstlçlo pela Maxlmlzaçio 
da Fatia do Produto ~Inal 
(Marca Pr6prla mal. ·:JEM) 

Fonte: Adaptado de HameJ. G.; Prahalad. C. K.. 1995:246. 

Fig. 05 - Os níveis da competição pela competência 

o terceiro e último estágio de competição ocorre em tomo de que chamamos produtos 

essenciais da organização ou, no caso de serviços, plataformas essenciais da organização. 

Um produto ou platafonna essencial da organização é mais tipicamente um produto 

intennediário entre a competência essencial e o produto final. Neste estágio, a alavancagem 

vem do empréstimo de canais de distribuição e marcas de parceiros de mercado. As receitas e 

experiências resultantes, pennitem que a organização acelere seus esforços de 

desenvolvimento da competência essencial. 

Uma das grandes vantagens desta etapa da competição é que muitas vezes a criação de 

monopólios sofre restrições legais e da fragmentação dos canais de distribuição. Estas 

limitações, entretanto, não existem na faixa do produto essencial da organi7.ação e, 

consequentemente, na fatia da competência essencial. A venda de produtos essenciais da 

organi7.ação a outras empresas é um bom barômetro da liderança das competências da 

empresa. Se os concorrentes e outras empresas não fizerem fila para comprar os produtos 

64 



Referencial Teórico 

essenciais da organização, as competências essenciais da empresa provavelmente não são tão 

fantásticas quanto ela acredita. 

Para criar raízes dentro da organização, a perspectiva de competências essenciais deve 

ser trabalhada a partir de cinco tarcrns fundamentais em sua administração: identificar as 

competências essenciais existentes; definir uma agenda de aquisição de competências 

essenciais; desenvolver as competências essenciais; distribuir as competências essenciais e 

proteger e defender a liderança das competências essenciais. Dentre estas atividades uma 

merece destaque: a definição de uma agenda de aquisições de competências essenciais. Esta 

agenda é determinada por sua arquitetura estratégica. Entretanto, muitas vezes uma matriz 

competência-produto é útil para definir a aquisição de competências essenciais e metas de 

distribuição. A matriz, representada abaixo, distingue as competências existentes das novas 

competências e os produtos-mercados existentes dos novos produtos mercados. 

Nova 

Competência 
essencial 

Exlatante 

LJder.nça em 10 
Que novas competências 
.... nciaia precisaremos 
POra criar. proteg.r e 
ampliar no ... franquia 
notI mercados atua ia? 

PrHnchimento dos H/»~ 
Qual é nosaa oportunidade 
para melhorar no... 
posição nos marcados 
exlst.nt ••• a1avancando 
melhor as atuala 
compet6nclaa Ma.nelaia? 

Exletant. 

MegttOPOltunlda~ 
Qu. novas compettnc:ia. 
.aa.nclala preciaarlamoa 
criar para participar de 
marcado. maia 
Intere ... ntes no Muro? 

E~ços em branco 
Qu. novo. produto. ou 
.. rvIçoa pod.rfamoa criar, 
recbtrtbulnc:to de !orma 
criativa ou recombinanc:to 
a. atuais oompet6ncla. 
.... nolala? 

Novo 

Mercado 

Fonte: Hame/. G; Praha/ad. C. K .. 1995:264. 

Fig. 06: Definição da agenda de Competências Essenciais 

o quadrante inferior esquerdo, preenchimento de espaços representa o portfólio 

existente de competências, produtos ou serviços da empresa. O mapeamento das 

competências que mantêm os mercados de produtos finais permite à organização identificar as 

oportunidades para fortalecer a posição de um determinado produto no mercado, importando 
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competências que talvez residam em outras partes da corporação. Este processo é denominado 

preenchimento de espaços. A General Eletric nos oferece um bom exemplo de preenchimento 

de espaços ao transferir com sucesso as competências no negócio de geradores de energia 

para o negócio de motores a jato, ambos baseados em materiais avançados e habilidades de 

engenharia para fabricação de grandes turbinas. No quadrante superior esquerdo, liderança em 

10, duas perguntas fundamentais devem ser respondidas. 

A primeira é que novas competências essencIaIs precIsamos desenvolver hoje para 

garantir que seremos considerados os primeiros pelos nossos clientes em cinco ou dez anos? 

A meta é identificar que novas competências é preciso desenvolver para manter e ampliar a 

sua participação em seus atuais mercados. 

A segunda pergunta é que novas competências podem substituir ou tomar obsoletas as 

competências utilizadas atualmente para satisfazer as necessidades dos clientes existentes? A 

agenda de desenvolvimento ou de formação de alianças para aquisição de novas competências 

de uma organização deve incluir a compreensão das novas competências que um dia podem 

suplantar sua base tradicional de habilidades. 

o quadrante inferior direito, espaços em branco, faz referência às oportunidades que não 

se incluem dentro do alcance de produto-mercado das unidades de negócios existentes. A 

meta é imaginar oportunidades de ampliar as competências essenciais existentes em novos 

mercados de produtos. Hamel e Prahalad (1995:138) afirmam que muitas vezes urna visão 

limitada das unidades de negócios concentradas no mercado cria privilégios que não lhes 

permitem identificar as oportunidades de espaços em branco. 

Para identificar uma oportunidade de espaço em branco uma organização precisa 

começar com uma competência essencial, e não com uma perspectiva produto-mercado, e só 

então considerar as possíveis oportunidades para aplicação de um determinado beneficio ao 

cliente associado a uma competência essencial. Aqui a idéia de diversificação deve ser 

abordada. A diversificação pode não parecer, as vezes, relacionada em termos de produto

mercado, mas pode, e deve, estar intimamente relacionada em termos de competências 

essenciais. 

Finalmente, o quadrante superior direito não está associado à atual posição de mercado 

da organização, nem as suas atuais competências. Aqui ela opta por buscar oportunidades 
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consideradas especialmente significativas ou atraentes no futuro. As políticas tecnológicas de 

muitos países tentam seguir esta postura 

Normalmente as organizações partem para aquisições e parcerias direcionadas através 

das quais a empresa pode adquirir acesso e compreender as competências necessárias e 

começar a conhecer suas possíveis aplicações. Este quadrante aponta para o futuro e para 

questionamentos fundamentais para direcionar a estratégia de criação de alianças e parceiras 

estratégicas para acesso à competências e busca de oportunidades. 
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2.5. Vantagem competitiva e transformação tecnológica 

A tecnologia é um dos principais catalisadores da concorrência. É fonte de mudanças 

estruturais bem como de criação de novas indústrias. Desempenha papel equalizador, 

eliminando vantagens competitivas, mesmo em empresas bem estabelecidas, conduzindo 

outras para a dianteira. Diversas empresas surgiram como resultado de transformações 

tecnológicas e hoje figuram entre as mais proeminentes da economia mundial. De todos os 

fatores que alteram as regras da concorrência, a tecnologia está entre os mais proeminentes 

(Porter, 1989: 153). 

A tecnologia é, por vezes, considerada como tendo valor intrínseco; a ponto de 

considerar que qualquer modificação tecnológica feita por uma empresa seja considerada 

positiva. Também considera-se que concorrer em indústrias de "alta tecnologia" seja 

garantia de alta rentabilidade, enquanto a concorrência em indústrias de ''baixa tecnologia" é 

olhada com desdém. 

o funcionamento das empresas envolve inúmeras tecnologias. Todo o trabalho 

desenvolvido está baseado em tecnologias de produto, de processo ou de gestão. A 

importância de uma tecnologia para a concorrência não é função de seu mérito científico ou 

de sua proeminência no produto. Uma tecnologia é importante para a concorrência se ela 

afetar de uma forma significativa a vantagem competitiva da empresa ou de sua estrutura 

industrial. Dessa forma, qualquer tecnologia envolvida nos processos dentro da empresa, 

seja de produto, processo ou gestão pode ser importante se apresentar este tipo de impacto. 

Nem toda tecnologia é estrategicamente benéfica; pode piorar a posição competitiva de uma 

empresa e a atratividade da indústria. Tecnologias sofisticadas não garantem alta 

rentabilidade. Muitas indústrias de "alta tecnologia" são muito menos rentáveis do que 

algumas de "baixa tecnologia" devido às condicionantes desfavoráveis de suas estruturas 

(Porter, 1989:153). 

Um dos instrumentos pelos quais pode-se compreender o papel da tecnologia é a 

cadeia de valores da empresa. A utilização da cadeia de valores explicita o papel da 

tecnologia dentro da organização e fà.z com que a distinção entre alta e baixa tecnologia 

perca o sentido. 
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Cadeia de valores é um conceito que desagrega a empresa em atividades e elos de 

ligação que possuam relevância estratégica para compreensão do comportamento dos custos 

e das fontes existentes e potenciais de diferenciação. Uma empresa ganha vantagem 

competitiva, executando essa atividades e gerenciando esses elos estrategicamente 

importantes, de forma mais barata ou melhor do que a concorrência. 
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Fonte: Adaptado de Porter, 1989:35. 
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Fig. 07 - A Cadeia de valores 

As atividades e os elos da cadeia de valores são reflexo da história da empresa, de sua 

estratégia, de seus métodos de implementação e da economia básica de suas atividades. A 

tecnologia permeia cada atividade da cadeia de valores de uma empresa, conforme ilustrado 

na figura 08. 

Cada atividade de valor emprega alguma tecnologia que combina insumos adquiridos 

e recursos humanos com o objetivo de produzir o produto final. Normalmente envolve 

outras disciplinas científicas ou subtecnologias. As tecnologias também estão contidas nos 

insumos adquiridos e utilizados nas atividades primárias e secundárias da cadeia de valores. 
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Atividades CUjas bases normalmente não são consideradas tecnológicas podem ser 

fontes de inovações que afetam a competitividade. Suprimentos, sistemas de informação, 

gestão de recursos humanos, logísticas interna e externa, operações, marketing e vendas são 

fontes de tecnologias ou subtecnologias estratégicas. A interdependência é um fenômeno 

importante que surge desta variedade de fontes de tecnologia. As tecnologias existentes em 

diferentes atividades de valor relacionam-se como fontes de elos dentro da cadeia de valor. 
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Fig. 08 - Tecnologias representativas na Cadeia de Valores de uma Empresa. 

t 

Tecnologias de produto, por exemplo, estão ligadas à tecnologias para assistência 

técnica ao produto, enquanto as tecnologias de componentes estão relacionadas à tecnologia 

do produto global. A escolha de uma tecnologia em uma parte da cadeia de valor tem 

implicações em outras partes da cadeia. Em casos extremos, a alteração da tecnologia em 

uma atividade pode exigir uma grande reconfiguração de toda a cadeia de valores. Isto 

também ocorre entre a empresa e seus fornecedores e compradores. A tecnologia do produto 
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de uma empresa influencia a tecno logia de processo e do produto do comprador e vice

versa. A figura 09 ilustra esta interdependência. 

CADEIA DE VALORES DA 
EMPRESA 

Fonte: Adaptado de Porter, 1989: 123. 

CADEIA DE VALORES DO 
COMPRADOR 

Fig. 09: Interdependência das cadeias de valores 

o grau de difusão da tecnologia dentro da empresa depende, em parte, dos canais dos 

compradores e da tecnologia dos fornecedores. O desenvolvimento de tecnologia relevante 

para a empresa abrange áreas bem além dos limites tradicionalmente estabelecidos para 

P&D. Este fato possui implicações fundamentais para o papel da tecnologias na criação de 

vantagem competitiva. (Porter, 1989: 156-157). 

A tecnologia impacta a vantagem competitiva determinando custos, influenciando os 

condutores de custos ou diferenciação; e afetando os condutores da singularidade de 

atividades de valor. 

Uma conseqüência que vale a pena ser notada é que grandes desenvolvimentos 

tecnológicos dentro das empresas não precisam envolver rupturas científicas, nem de 

tecnologias que antes não estavam plenamente disponíveis. Mudanças triviais no modo 

como a empresa executa atividades ou combina tecnologias existentes em geral 

fundamentam a vantagem competitiva. 

Como a tecnologia utilizada na empresa normalmente é interrelacionada com a 

tecnologia de seus compradores, a transformação tecnológica realizada pelo comprador afeta 

a vantagem competitiva do mesmo modo que a transformação tecnológica dentro da 
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empresa. De modo semelhante, mudanças na tecnologia dos fornecedores aumentam ou 

diminuem a vantagem competitiva da empresa se afetarem os condutores de custo ou da 

singularidade em sua cadeia de valores. 

Neste ponto, pode-se afirmar que o elemento fundamental para determinação da 

vantagem competitiva não é a tecnologia em si; mas a transformação tecnológica na cadeia 

de valores da empresa e seus reflexos nas cadeias de valores de seus fornecedores e 

compradores. A partir desta ligação entre transformação tecnológica e vantagem 

competitiva, pode-se enumerar uma série de circunstâncias sob as quais a transformação 

tecnológica resultará em vantagens competitivas sustentáveis para a empresa (Porter, 

1989: 158-160). 

A pnmelra é quando a transformação tecnológica reduz custos ou aumenta a 

diferenciação e a liderança tecnológica obtida é sustentável. Em outras palavras, a 

transformação tecnológica aumenta a vantagem competitiva se resultar em custos mais 

baixos ou em diferenciação e puder ser protegida contra imitações. A segunda é quando a 

transformação tecno lógica muda os condutores do custo ou da singularidade em favor de 

uma empresa. Mesmo que haja imitação, ela resultará em vantagem competitiva se inverter 

os condutores a favor da empresa. A terceira é quando o pioneirismo na transformação 

tecnológica traduz-se em vantagens para o primeiro a mover-se; além daquelas inerentes à 

própria tecnologia. Ainda que o inovador seja imitado, o pioneirismo resulta em vantagens 

potenciais de ser o primeiro a mover-se em custo ou diferenciação e que pennanecem 

mesmo após sua liderança tecnológica ter desaparecido. A quarta, e última, é quando a 

transformação tecnológica melhora a estrutura industrial em geral. Uma transformação 

tecnológica que melhore a estrutura industrial é aconselhável, mesmo que seja facilmente 

copiável. 

Uma transformação tecnológica que não atenda a estas condições não melhorará a 

posição competitiva da empresa; embora possa representar uma realização tecno lógica 

substancial. Ela pode inclusive destruir vantagens existentes. A empresa também pode ver

se na situação em que uma transformação tecnológica atende a uma das circunstâncias mas 

piora de posição por não atender outras. 

o grau de difusão das transformações tecnológicas é fundamental para a determinação 

da estrutura industrial. Ele tem impacto sobre a intensidade das cinco forças competitivas da 
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estrutura industrial, bases do seu conceito de estratégias competitivas genéricas. 

Porter( 1989: 160). Dessa fonna, mesmo que uma determinada transformação tecnológica não 

produza vantagem competitiva para nenhuma empresa, ela afeta o potencial de lucro de 

todas as outras. De forma inversa, uma transformação tecnológica que melhore a vantagem 

competitiva, de uma empresa em especial, pode piorar toda a estrutura, se imitada. Estas 

considerações indicam que nenhuma transformação tecnológica deve ser implementada sem 

a avaliação de seus impactos na estrutura industrial no qual a empresa está inserida. 

A transformação tecnológica afeta diretamente as barreiras de entrada; aumentando ou 

diminuindo economias de escala em quase todas as atividades de valor. Também está na 

base da curva de aprendizagem, propiciando vantagens de custos absolutos, alterando o 

montante de capital necessário para competir na indústria, afetando o padrão de 

diferenciação de produtos e de retreinamento de pessoal e fornecedores. Cabe notar que as 

transfonnações tecnológicas também afetam o acesso aos canais de distribuição; a empresa 

passa a evitar ou aumentar sua dependência em relação aos canais existentes. 

Ela muda as bases da negociação entre a empresa e seus compradores. Este impacto 

tem reflexos nos custos de mudança dos compradores; afetando o grau de integração vertical 

na indústria. Também afeta as negociações entre a empresa e seus fornecedores; eliminando 

a necessidade de comprar de um grupo de fornecedores poderosos ou, de modo inverso, 

forçando a empresa a comprar de um novo fornecedor. I\. transformação tecnológica permite 

ainda que diversos insumos substitutos sejam utilizados no produto da empresa, criando 

poder de negociação contra fornecedores. 

Investimentos em transformações tecnológicas pelas empresas também permitem a 

utilização de múltiplos fornecedores, criando conhecimento interno sobre as suas 

tecnologias. Está postura minimiza a dependência de qualquer fornecedor em particular. 

o efeito mais comum da transformação tecnológica sobre a estrutura industrial é seu 

impacto na substituição. I\. substituição é uma função do valor relativo quanto ao preço de 

produtos concorrentes e dos custos de mudança associados a uma troca entre eles (Porter, 

1989:162). 

Ela cria produtos novos ou novos usos para produtos que substituem outros. Ela 

influencia tanto a ra7.3.o valor relativo/preço quanto os custos de mudança de substitutos. I\. 
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batalha tecnológica com relação ao valor relativo/preço entre indústrias que produzem 

substitutos está no centro do processo de substituição. 

A transformação tecnológica altera a natureza e a base da rivalidade entre concorrentes 

existentes na indústria. A alterar radicalmente a estrutura de custos, afeta as decisões sobre 

preços. A rivalidade também é afetada porque a transformação tecnológica atua na 

diferenciação, nos custos de mudança e nas barreiras de saída. De forma semelhante são 

alterados os limites da indústria ao reduzir custos de transporte e custos logísticos, 

ampliando o escopo geográfico do mercado. Ela reduz o custo de resposta a diferenças nos 

mercados a nível nacional podendo ajudara globalizar indústrias. 1\ transformação 

tecnológica também aumenta a inter-relação entre indústrias. Em indústrias como as de 

serviços financeiros, computadores e telecomunicações, a transformação tecnológica está 

tomando os limites tradicionais das indústrias indistintos, amalgamando indústrias inteiras. 

Também estreita os limites da indústria ao permitir que as empresas ajustem a cadeia de 

valores a um segmento particular. Desta forma, segmentos podem, de fato, tomar-se 

indústrias. 

Os efeitos da transformação tecnológica sobre a atratividade industrial dependem da 

natureza de seu impacto sobre as outras cinco forças. Se a transformação tecnológica elevar 

barreiras de entrada, eliminar fornecedores poderosos ou isolar uma indústria de substitutos, 

então ela pode melhorar a rentabilidade da indústria. Entretanto, se ela resulta em um maior 

poder do comprador ou reduz barreiras de entrada, ela pode destruir a atratividade industrial. 

Em função desta análise, os investimentos em transformações tecnológicas devem ser 

criteriosamente estudados. Deve-se reconhecer o amplo papel da transformação tecnológica 

na configuração da vantagem competitiva. Este é o ponto inicial para a discussão da 

estratégia tecnológica das empresas. 

Ela pode ser definida como o método utilizado pela empresa fàz o desenvolvimento e 

o uso de tecnologia e avalia seu impacto na cadeia de valores. Ela influencia a estrutura 

industrial e a vantagem competitiva como ingrediente essencial na estratégia competitiva da 

empresa. É importante salientar que a estratégia tecnológica deve ser consistente com as 

escolhas feitas para outras atividades de valor (Porter, 1989: 163). 
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A estratégia tecnológica aborda, três questões geraIs: que tecnologias devem ser 

desenvolvidas, se a liderança tecnológica deve ser buscada e o papel do licenciamento de 

tecnologia. As escolhas para cada uma destas questões devem ser realizadas com base na 

melhor forma da estratégia tecnológica melhorar a vantagem competitiva da empresa. No 

âmago desta escolha está o tipo de vantagem competitiva que a empresa deseja alcançar. As 

tecnologias cujo desenvolvimento será incentivado serão as que prestam a maior 

contribuição para a estratégia genérica da empresa, comparadas à probabilidade de sucesso 

do seu desenvolvimento. 

Entretanto algumas empresas manterem programas de P&D conduzidos mais por 

interesses científicos do que pela busca de vantagem competitiva sustentável. Como citado 

anteriormente, o enfoque básico dos programas de P&D deve ser consoante com a estratégia 

genérica seguida. O programa de P&D de um líder em custos, por exemplo, deve incluir 

altas doses de projetos elaborados para redução significativa de custos, bem como projetos 

para redução de custos de projeto de produto através de engenharia de valor. A P&D deve 

objetivar a manutenção de uma paridade com concorrentes, ao invés de acrescentar 

particularidades dispendiosas. Se isto não acontecer as metas de P&D serão incoerentes com 

a estratégia da empresa. Um detalhe importante a notar é que muitas empresas supõem, 

incorretamente, que a transformação tecnológica em processo é sempre e exclusivamente 

orientada para redução de custos e que a transformação tecnológica em produto busca 

exclusivamente o aumento da diferenciação. 

Outro ponto a destacar é a importância da estratégia tecnológica extrapolar a visão 

tradicional de P&D de produto ou processo. A tecnologia ao permear toda a cadeia de 

valores da empresa afeta seus custos relativos e o grau de diferenciação existente. Logo, um 

exame sistemático de todas as tecnologias da empresa revelará áreas nas quais pode-se 

reduzir custos e intensificar a diferenciação. Por fim o desenvolvimento em todas as áreas 

tecnológicas deve ser coordenado de modo a assegurar a consistência e a exploração das 

interdependências entre elas. 

A seleção de tecnologias específicas na cadeia de valores nas quais concentrar o 

esforço de P&D é governada pela ligação entre transformação tecnológica e vantagem 

competitiva. A empresa deve concentrar-se nas tecnologias com o maior impacto sustentável 

sobre custos ou diferenciação. Contudo o caráter da estratégia tecnológica variará bastante, 

dependendo da estratégia genérica que está sendo seguida. 
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A segunda questão geral diz respeito à conveniência da busca de liderança tecnológica. 

A premissa de liderança tecnológica é bastante clara - a empresa tenta ser a primeira a 

introduzir transformações tecnológicas que sustentem sua estratégia genérica. De uma forma 

gera~ todas as empresas que não são líderes são seguidoras tecnológicas. Este seguimento 

tecnológico deve ser uma estratégia consciente e ativa. A empresa escolhe explicitamente 

não ser a primeira a introduzir inovações. 

A liderança pode ser estabelecida em qualquer atividade de valor, conforme a figura 

04. É um equívoco pensar em liderança tecnológica apenas em termos de tecnologia de 

produto ou processo. Ela normalmente é buscada para obtenção de diferenciação; 

seguimento tecnológico, por outro lado está associado à busca de baixo custo. Entretanto, se 

um líder tecnológico é o primeiro a adotar um n ovo processo de custo mais baixo, pode 

tomar-se o produtor de baixo custo. De forma semelhante, um seguidor que consegue 

aprender com os erros do líder e adaptar a tecnologia de produto para atender melhor as 

necessidades dos compradores, ele alcança alto grau de diferenciação. 

Três fatores servem de base para a decisão de ser ou não líder tecnológico: 

sustentabilidade da liderança, apropriação das vantagens de ser o primeiro a mover-se a 

evitar as desvantagens de ser o primeiro a mover-se. Estes três fatores interagem entre si 

para determinar a melhor escolha para cada empresa em particular. 

A sustentabilidade da liderança tecnológica estabelece-se quando concorrentes não 

conseguem copiar a tecnologia ou a empresa inova com singular rapidez ou mais rápido do 

que a concorrência pode acompanhar. Esta sustentabilidade é função de quatro fatores 

interrelacionados: fonte da transformação tecnológica, presença ou ausência de vantagem 

sustentável de custo ou diferenciação na atividade de desenvolvimento tecnológico, 

qualificações tecnológicas relativas e índice de difusão tecnológica. 

As vantagens de ser o primeiro a mover-se têm por base o papel da oportunidade no 

aprimoramento da posição de uma empresa em relação a fontes sustentáveis de vantagem de 

custo ou de diferenciação. Em síntese, o primeiro a mover-se tem a chance de definir as 

regras competitivas do setor. Normalmente estas vantagens podem ser descritas como: 

reputação, apropriação antecipada de uma posição, aumento dos custos de mudança, seleção 

de canais, vantagem na curva de aprendizagem, acesso favorável a instalações, insumos ou 
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recursos escassos, definição de padrões, criação de barreiras institucionais e obtenção de 

lucros iniciais. 

Entre as desvantagens de ser o primeiro a mover-se pode-se destacar: o custo do 

pioneirismo, as incertezas da demanda, as mudanças nas necessidades do comprador, 

especificidades de investimentos para gerações InICIaIS ou custos de fatores, 

descontinuidades tecnológicas e imitações de baixo custo. 

A terceira questão está associada a decisões sobre estratégias de licenciamento 

tecnológico. Este tipo e licenciamento pode ser encarado como um tipo de coalizão entre 

empresas. Diferente do desenvolvimento conjunto, que está no escopo das alianças 

estratégicas, conforme sugerido por Yoshino e Rangan (1996:3-24). 

Nos casos de licenciamento, empresas com tecnologias singulares recebem pedidos de 

licenças, ou são forçadas a concedê-las por regulamentação governamental. O licenciamento 

é uma das formas mais diretas de obtenção de acesso à tecnologia. Quando a tecnologia é 

uma fonte importante de vantagem competitiva, decisões sobre seu licenciamento são vitais 

(Porter, 1989: 177-179). 

Licenciar tecnologia é arriscado e somente deve ser feito em ocasiões especiais. Ele só 

é aconselhável, em termos estratégicos, quando há incapacidade de exploração da tecnologia 

para estabelecimento de uma posição confortável por falta de recursos ou qualificação ; 

quando se deseja abrir mercados indisponíveis; para provocar a rápida padronização desta 

tecnologia; quando a estrutura industrial não é atrativa; quando é importante criar bons 

concorrentes que podem estimular a demanda; e quando pode-se conceder licenças para 

empresas em troca de licenças que estas empresas detenham. 

Licenciar constitui fórmula fácil de aumento de lucros a curto prazo; entretanto, pode 

resultar em erosão destes mesmos lucros a medida que a vantagem competitiva se dilui a 

longo prazo. Via de regra, as empresas causam mais danos do que bônus concedendo 

licenças. Dois pontos negativos devem ser observados: a criação, desnecessária de 

concorrentes e a cessão de vantagens competitivas importantes em troca de pequenas taxas 

de royaities. 
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Outro ponto muito importante em tennos de estratégia tecnológica é a trajetória de 

evolução tecnológica. Esta evolução é baseada no conceito de ciclo de vida desenvolvido no 

trabalho de Abernathy e Utterback(1978). A trajetória de evolução exerce influência 

poderosa sobre a concorrência. Em função disto, é importante prever a trajetória da evolução 

tecnológica para que a empresa possa tentar antecipar, prospectivamente, o rumo das 

transfonnações e assim melhorar ou defender sua posição competitiva. 

Tabela J 3: Tecnologia do Processo e do Produto e as Estratégias Genéricas 

POLÍTICAS TECNOLÓGICAS ILUSTRATIVAS 

Enfoque ! Enfoque 
I I na diferenciação 

Liderança no custo I Diferenciação I 

! no custo I 
I 

Desenvolvimento do jDesenvolvimento do IDesenvolvimento do Iprojeto do produto 

produto para reduzir !produto para froduto para atender fara atender as 

TransformaçãoFusto do produto, ~umcntar sua ~penas as necessidades~ccessidades de um 

tecnológica no Ireduzindo o conteúdo de rua li dade, :do alvo quanto ao !segmento particular de 

Produto Imaterial, facilitando a Piracterísticas ~esempenho ma melhor fonna do 

fabricação, simplificando fentregabilidade, ou I r~e concorrentes com 

exigências logísticas, etc. custos de mudança. I ~Ivos amplos. 

iAperfeiçoamento no 

processo da curva de 

aprendizagem para 

eduzir consumo de 

material ou reduzir o 

Transformação insumo mão-de-obra. 

tecnológica no 

Processo Desenvolvimento do 

processo para aumentar 

~onomias de escala 

Fonte: Adaptado de Porter. 1989: 166. 

!Dcsenvolvimento do lDesenvolvimento do Fesenvolvimento do 

~rocesso para !processo para ajustar a rrocesso para ajustar a 

jsuportar tolerâncias I,cadeia de valores às Icadeia de valores às 
I I 
laltas, maior controle recesSidades de um recessidades do 

ide Qualidade, jsegmento de modo a !segmento, de modo a 

lProgramação mais reduzir o custo de !e1evar o valor para o 

~nfiável, tempo de Iservir esta segmento. !comprador. 

!resposta aos pedidos I 
I 

jmais rápido e outras 

Idimensões que I 

ielevam o valor para I 
fomprador. I 

De acordo com este modelo, a transformação tecnológica no início do ciclo de vida 

está concentrada em inovações no produto, enquanto o processo de manufàtura se mantiver 
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flexível. A inovação no produto é dominante e objetiva principalmente melhorar o 

desempenho do produto ao invés de reduzir custos. Inovações sucessivas no produto 

resultam em um projeto dominante, onde uma configuração ótima de produto é atingida. 

Com a estabilização do projeto do produto, a inovação de processo assume a forma 

dominante para reduzir custos. 

Por fim, as inovações de ambos os tipos começam a se desacelcrar. Porter( 1989: 180) 

cita o trabalho de Aberbathy et alii (1983) ao introduzir o conceito de "desmaturidade" e 

reconhece a possibilidade de que grandes transformações tecnológicas recolocam a indústria 

em um estado fluido, em termos de inovação. 

A evolução tecnológica resulta da interação entre as seguintes forças: mudanças na 

escala, grau de aprendizagem, redução das incertezas e da imitação, difusão da tecnologia e 

retornos decrescentes para a inovação tecnológica em atividades de valor. Em uma indústria 

em particular ela também dependerá da capacidade intrínseca de diferenciação, da 

segmentação das necessidades do comprador, da sensibilidade à escala e à aprendizagem, 

dos elos tecnológicos entre as atividades de valor, da lógica da substituição na indústria, dos 

limites tecnológicos e das fontes de tecnologia disponíveis. 

o fenômeno de evolução tecnológica é dependente da dinâmica da indústria sob 

análise. Ela possui duas naturezas: contínua e descontínua. A evolução contínua é 

incrementai, determinada por ações dos participantes da indústria ou por desmembramentos 

de tais participantes. Normalmente as fontes de tecnologia estão presentes dentro da própria 

indústria. A evolução descontínua é realizada em saltos, muitas vezes com quebras de 

paradigmas estabelecidos e muitas vezes provocada por fontes externas à indústria ou ao 

estabelecimento de um novo padrão de concorrência devido ao surgimento de novos atores. 

A descontinuidade tecnológica separa padrões de ínovação dos estados de maturidade 

na indústria e cria oportunidades únicas para mudanças de posição relativa entre os 

concorrentes dentro da estrutura industrial. O aparecimento de descontinuidades exige 

mudanças radicais na cadeia de valores, criando portanto, oportunidade únicas para grandes 

flutuações em parcelas de mercado (porter, 1989: 182). 

A evolução tecnológica é um fenômeno que deve ser, na medida do possíve~ bem 

compreendido pelas empresas. Esta compreensão permitirá a execução de movimentos 
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antecipados e previsão de mudanças para obtenção de vantagem competitiva. A incerteza 

quanto à evolução tecnológica, bem como das dimensões que influenciam o fenômeno, são 

grandes motivadores da utilização de análise prospectiva de canários pelas empresas para a 

escolha de suas estratégias competitivas. 

Porter (1989: 183-185) sugere um conjunto de etapas para a formulação da estratégia 

tecnológica. O objetivo é transformar a tecnologia em ferramenta competitiva e não em meio 

para a satisfação de curiosidades científicas. Ele identifica sete passos para a estruturação de 

uma estratégia tecnológica. 

O primeiro passo é a identificação de todas as tecnologias e subtecnologias distintas na 

cadeia de valores. Tendo em mente que cada atividade de valor envolve uma ou mais 

tecnologias. O ponto de partida na formulação da estratégia tecnológica é a identificação de 

todas as tecnologias e subtecnologias empregadas pela empresa e seus concorrentes. O 

segundo passo é a identificação das tecnologias potencialmente relevantes em outras 

indústrias ou fruto de desenvolvimento científico. Normalmente, tecnologias externas são 

fontes de descontinuidades e rupturas tecnológicas. Deve-se buscar criar novas tecnologias 

ou novas combinações de subtecnologias. 

O terceiro passo é a determinação das trajetórias prováveis da transformação de 

tecnologias essenciais. Deve ser feita uma análise prospectiva dos cenários de 

transformações tecnológicas em cada atividade de valor nas cadeias de valores da empresa e 

de seus fornecedores e compradores. Em quarto lugar, deve-se determinar que tecnologias e 

transformações tecnológicas em potencial são mais significativas para a vantagem 

competitiva e a estrutura industrial. Transformações tecnológicas significativas são aquelas 

que criam, por si mesmas, vantagem competitiva sustentável, mudam os condutores de 

custos em fuvor da empresa, resultam em vantagens para o primeiro a mover-se e melhoram 

a estrutura industrial geral. 

Em quinto lugar, deve-se avaliar as capacidades relativas da empresa em tecnologias 

importantes e os custos da realização de aperfeiçoamentos. Ela deve conhecer seus pontos 

fortes relativos à competências tecnológicas básicas e avaliar, realisticamente, sua habilidade 

para acompanhar a transformação tecnológica. Em sexto lugar, deve-se selecionar uma 

estratégia tecnológica que envolva todas as tecnologias importantes catalisadoras da 

vantagem competitiva geral da empresa. A estratégia tecnológica deve reforçara a vantagem 
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competitiva classificando os projetos de P&D, a escolha de liderança ou seguimento em 

tecnologias importantes, políticas de licenciamento e meios de obtenção de tecnologia. 

Por fim, deve-se reforçar as estratégias tecnológicas de unidades empresariais para que 

haja congruência na estratégia corporativa e seja evitada a duplicação de esforços. Deve-se 

estimular a difusão interna de tecnologias na corporação por meio da identificação de 

tecnologias essenciais que afetem muitas unidades, difusão dos resultados de esforços de 

P&D realizados nas unidades, custeio de pesquisa empresarial criando massa crítica de 

conhecimento e pessoas e utilização de alianças estratégicas para obtenção das qualificações 

tecnológicas necessárias. 

2.6. A natureza da ciência e da tecnologia 

Em função da aplicação cada vez mais disseminada do método científico às ciências 

naturais e sociais, o estoque de conhecimento da sociedade contemporânea tem crescido de 

forma acentuada. Está havendo uma verdadeira inundação de idéias, traduzida pelo aumento 

do número de publicações existentes e pelo aumento da velocidade de sua circulação. 

Entretanto, a validade desse crescente estoque de conhecimento tem sido muito questionada. 

Alguns autores, por exemplo, argumentam que tem sido de pouca valia para a 

sociedade atual por sua utilização estar sendo condicionada pelo chamado paradigma 

centrado no mercado (Campos, 1990). Para tais autores esse paradigma tem impedido que os 

incrementos no estoque de conhecimento disponível se traduzam, de forma mais efetiva, em 

aumento significativo e consistente do bem estar social. 

Um ponto que merece destaque é a percepção de que o estoque de conhecimento 

disponível fornece, entre outros, dois subprodutos que polarizam o interesse da humanidade 

e motivam uma injeção maciça de recursos para o seu desenvolvimento: o entendimento do 

mundo fisico e a tecnologia. 

o primeiro destes subprodutos - o entendimento do mundo fisico - é imaterial e sujeito 

a avaliações subjetivas. Por meio da fisica e da matemática e suas expressões, tais como a 

relatividade geral, a genética ou a mecânica quântica, pode-se ter o senso de compreensão e 

o domínio dos processos que explicam a trajetória do universo. Esta questão suscita debates 
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acalorados entre cientistas acerca desta suposta onicompetência da ciência (Atkins, 1992:32-

35). 

Mary Midgley (1992:24). afirma que a ciência tem imposto limites estreitos ao 

domínio de seu discurso e muitas perguntas e questões filosóficas e sociológicas devem 

permanecer fora de seu escopo de trabalho. Ao questionar as reais fronteiras da ciência, 

Midgley (1992:24) não ataca diretamente as teorias fisicas. Ela acredita que são demasiado 

acadêmicas para justificar o excesso de confiança na ciência; prefere acreditar que o 

problema tem suas origens nos sucessos tecnológicos, sinais exteriores mais evidentes da 

efetividade da ciência. 

Por outro lado, Atkins (1992:32-35) acredita que as limitações impostas à ciência 

decorrem da necessidade de estreitar a amplitude do que é estudado para poder-se atingir um 

entendimento satisfatório dos problemas abordados. Acredita que, cedo ou tarde, com o 

progresso, todas as questões serão englobadas no escopo da ciência. Para ele, o progresso 

ininterrupto da Ciência fundamenta a crença de que a ciência é realmente onicompetente e 

está, apenas temporariamente, bloqueada em algumas áreas à espera do desenvolvimento das 

ferramentas teóricas necessárias para continuar o seu avanço. 

o segundo subproduto do estoque de conhecimento é a tecnologia. Ela pode ser 

medida de forma objetiva e tem implicações econômicas e sociais substantivas. Diversos 

estudiosos já analisaram a questão da geração de tecnologia e as implicações de sua 

transferência. Este problema foi abordado por economistas, sociólogos, antropólogos, 

engenheiros, empresários e teóricos do comportamento e da ciência política. Existe tanto 

uma taxonomia quanto um conjunto amplo de abordagens possíveis acerca da tecnologia. O 

ponto fundamental é ter em mente que tecnologia, por sua natureza multidisciplinar, requer 

tanto abordagem ampla quanto o entendimento de todas as suas implicações nos campos 

econômico, político e social. 

Em função de sua natureza multidisciplinar, duas grandes abordagens podem ser 

propostas para melhor compreensão do papel da tecnologia no mundo contemporâneo. A 

primeira é técnica, funcional e reflete o pensamento de economistas, engenheiros e 

administradores. A segunda abordagem é sociológica, pouco instrumental e interpretativa. 

Na abordagem funcionalista os economistas entendem a tecnologia como um dos insumos 

mais importantes para o desenvolvimento econômico. Adam Smith (1776) foi dos primeiros 
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a examinar a tecnologia de fabricação. Marx (1874) e Schumpeter (1950) vislumbraram na 

tecnologia o motor do crescimento econômico. Solow (1957:312-320) encontrou 

confirmação do impacto das mudanças tecnológicas na economia. 

Muitos economistas em seus estudos e modelos tratam a tecnologia como fator 

exógeno (Rodriguez, 1975:121-135). Outros, entretanto, tratam-na como fator endógeno 

(Feenstra, 1985:1142-1165). Para os economistas, definir a tecnologia de formas diferentes 

resulta em modelos econômicos diferentes. 

Para os administradores, tecnologia é vista como um ativo estratégico (Drucker, 

1985:67-72). É uma das forças mais importantes na estratégia competitiva, podendo alterar 

métodos de fabricação e determinar as vantagens competitivas das organizações. Nesse 

contexto estratégico, a tecnologia tem sido utilizada para melhor situar econômica e 

socialmente indústrias, regiões e países. Por este enfoque ela é componente fundamental 

para ajudar a modificar os sistemas de valores e a cultura de uma sociedade, impondo novos 

padrões de satisfação, consumo e viabilizando novos mercados (Porter, 1993). 

A abordagem interpretativa tem como uma de suas teses a descoberta de novos 

caminhos para abordar antigos problemas. Essa abordagem é utilizada principalmente por 

sociólogos e teóricos das organizações. A tecnologia é encarada como um dos fatores 

determinantes de inovações que permitem aos indivíduos ou às organizações utilizar novas 

alternativas e novos meios para a solução de problemas. É preferível questionar a relevância 

dos problemas que devem ser atacados por meio do uso de determinada tecnologia antes de 

chegar ao ponto de opção entre alternativas tecnológicas disponíveis. 

Wykle (1992:49-56) questiona sua validade por entender que nem todas as inovações e 

tecnologias são desejáveis, apesar de concordar que elas têm papel muito importante na 

sociedade. Pode-se entender também, por esta abordagem, que uma tecnologia específica 

pode ser aceitável para cenário particular, em uma determinada situação e ser totalmente 

desaconselhável em outra situação. Esta adaptação da tecnologia ao contexto social é 

abordada por Wykle (1992:49-56) quando afirma que os produtos não devem ser 

desenvolvidos independentemente dos mercados que os utilizarão, nem mercados devem ser 

criados artificialmente para viabilizar produtos. A produção deve direcionar-se para 

produtos não agressivos, ecologicamente adequados ao meio ambiente e efetivamente 

demandados. 
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A conseqüência mais importante da abordagem interpretativa é a percepção da não 

neutralidade da tecnologia. Ela não pode ser utilizada ignorando-se o contexto social. A 

conveniência econômica e social da utilização de determinado conjunto de tecnologias 

somente pode ser avaliada a partir do conhecimento de todos os aspectos relevantes que 

condicionam ou influenciam a sua utilização. A proposta é encarar a tecnologia, a sociedade 

e o homem como formadores de um sistema único, evolutivo e organicamente integrado. 

Fazendo o contraponto entre as duas abordagens descritas, pode-se ver que a 

abordagem funcionalista, guiada pelo paradigma centrado no mercado, situa a tecnologia 

dentro de seu papel na organização. Entretanto, fica limitada a partir do momento em que se 

deseja fazer a avaliação do comportamento e do papel das organizações dentro da sociedade 

de forma mais ampla, à luz do paradigma holístico emergente. 

Justamente neste ponto a abordagem interpretativa toma-se mais interessante, porque 

permite entender e situar de forma muito mais ampla o papel da tecnologia na organização e 

na sociedade, incorporando os contextos social e político. Como, no momento, não se pode 

ignorar completamente as premissas do paradigma dominante, nem utilizar somente as 

premissas do paradigma emergente, talvez se possa, a partir das aparentes contradições entre 

as duas abordagens, formular uma síntese dialética que constitua um passo à frente na 

tentativa de compreensão da natureza da ciência e da tecnologia. 

Tal síntese não aceitaria totalmente as premissas do mercado nem as preocupações 

sociológicas levantadas. Entretanto, abriria a possibilidade de dar aos usuários da tecnologia 

papel mais substantivo nos processos de escolha e implementação de novos produtos ou 

processos dela derivados, ao mesmo tempo em que viabilizaria o lucro e a sobrevivência 

das organizações. 

À sociologia e às teorias das organizações é reservado o papel de analisar 

interpretativamente as características das organizações que se baseiam em conhecimento. 

Elas devem identificar tipologias de configurações estruturais que possuem potencial para a 

utilização adequada da ciência e da tecnologia disponíveis num determinado contexto social. 
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2.7. Ciência e tecnologia e o processo de globalização 

As sociedades pós-industriais possuem características definidas por três forças bãsicas: 

novas dimensões tecnológicas dos processos econômicos e sociais, grande número de 

problemas resultantes de avanços econômicos e tecnológicos, que exigem decisões em um 

ambiente de crescente incerteza, e rápida transição para um sistema econômico global 

caracterizado por novas formas de interdependência (Ferné, 1995:72). 

Essas três forças básicas têm raízes nas mudanças ocorridas ao longo da história nos 

sistemas tecnológicos. São relevantes a Revolução Industrial no século XIX, as duas grandes 

guerras mundiais, a guerra fria e a crise energética. Essa cadeia de eventos, na verdade, pode 

ser estendida até os primórdios da aurora da humanidade quando começaram as primeiras 

interações entre o homem e a tecnologia. 

Uma das características da tecnologia é o estabelecimento de alianr-as entre a ciência e 

os sistemas industriais da economia para alcançar objetivos comuns (Solomon, 1984: 113-

156). Essas alianças tomaram-se possíveis por meio de quatro desenvolvimentos históricos: 

institucionalização da pesquisa, profissionalização, desenvolvimento tecnológico aplicado à 

industria e forte ligação entre ciência e poder. 

A institucionalização da pesquisa foi feita por meio da criação e diversificação de um 

sem número de instituições especializadas, entre as quais universidades, laboratórios 

industriais e públicos, centros tecnológicos e outros. Essas organizações fornecem aos 

cientistas uma selva institucional para que cada pesquisa seja desenvolvida no habitat mais 

apropriado. 

A profissionalização tomou possível a criação de carreiras científicas profissionais que 

permitem aos cientistas conciliar a pesquisa com os seus interesses pessoais. O 

desenvolvimento tecnológico aplicado à industria tomou possível o estabelecimento de uma 

relação dinâmica entre pesquisa e mercado. Ciência e poder tomaram-se intimamente 

ligados. A produção da bomba atômica pelo Projeto Manhattan durante a segunda guerra 

mundial é o melhor exemplo dessa união. Os anos subsequentes testemunharam a crescente 

instrumentalização da ciência e da tecnologia pelos detentores do poder e a concentração do 

aproveitamento de suas aplicações em uns poucos países ocidentais (Femé, 1995:73). 
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Ao contrário de alguns autores (Schott, 1987:3-20), que acreditam em uma ampla 

difusão da pesquisa tecnológica, Ferné (1995:75) é mais realista ao afirmar que as 

capacidades de pesquisa estão concentradas em um pequeno número de países. Ele constata 

que mais de 90 % das aplicações de recursos em pesquisa e desenvolvimento foram feitas 

por países industriali7..ados. 

Esse pequeno clube de países altamente industrializados tem mantido as suas posições 

dominantes em capacitação tecnológica desde o ténnino da Segunda Guerra Mundial. As 

únicas mudanças significativas foram a emergência de alguns países no cenário tecnológico 

e científico: Japão, Brasil, índia e as então dinâmicas economias asiáticas. Dentro desse 

grupo o Japão desafiou a posição preeminente das velhas potências industriais e 

efetivamente consolidou-se como líder mundial em diversos processos de fabricação. 

A capacitação em ciência e tecnologia é fenômeno local porque em 1988 cerca de 96 

% dos recursos alocados em pesquisa e desenvolvimento estavam concentrados nos países 

industrializados, os restantes 4% estavam dispersos nos países em desenvolvimento. Esse 

fenômeno local tem, entretanto, enonnes implicações globais (Ferné, 1995:75). 

Essa concentração vem-se agravando, pOIS os Estados Unidos voltaram a dar 

prioridade para o setor, tendo sido responsáveis por cerca de um terço dos gastos em 

pesquisa e desenvolvimento no fim da década de 80. Os esforços de Japão e Coréia do Sul 

merecem destaque. Entre 1973 e 1980 seus orçamentos em pesquisa e desenvolvimento 

triplicaram, tomando-se os valores expressos em dólares americanos. Em 1980 esses dois 

países investiram juntos mais recursos que todo o terceiro mundo reunido. O montante 

chegou a 10% dos gastos mundiais em pesquisa e desenvolvimento. Oito anos depois esses 

dois países já eram responsáveis por cerca de 20% dos gastos mundiais na área. A Europa 

Ocidenta~ no mesmo período, apesar de apresentar altas taxas de investimento começa a 

demonstrar sinais de esgotamento. Tomou-se cada vez mais dificil para os países da Europa 

Ocidental sustentar a sua posição internacional. 

Por outro lado, os países em desenvolvimento têm problemas muito sérios com o perfil 

dos gastos em pesquisa e desenvolvimento. Na década de 80 esses países ocupavam entre 18 

e 19 % dos pesquisadores existentes no mundo (entre cientistas e engenheiros envolvidos em 

P&D), distribuição muito diferente da apresentada para os recursos disponíveis. A 

diminuição continuada no investimento em pesquisa e desenvolvimento levará os cientistas 
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ao ponto em que não poderão mais trabalhar efetivamente como pesquisadores face à 

escassez de recursos. 

Três pontos importantes merecem destaque no cenário apresentado. Primeiro, os 

países industrializados encaram a ciência e a tecnologia como tendo importância estratégica. 

Segundo, a posição de preeminência dos países industrializados é muito difícil de ser 

ameaçada. Terceiro, uma política sustentável de pesquisa e desenvolvimento requer o 

suporte de uma infra-estrutura industrial competitiva e a conciliação entre necessidades 

políticas e econômicas de curto prazo com questões de mais longo prazo ( Femé, 1995:76). 

Dado que o mundo não industrializado não é homogêneo em termos de acesso aos 

recursos de pesquisa e desenvolvimento, é extremamente útil uma tipologia que permita 

classificar os países utilizando parâmetros econômicos, sociais, educacionais e de mão-de

obra. Trabalho desse tipo foi realizado pela UNESCO, que classifica os países em quatro 

grupos em função de sua capacidade tecnológica (ICSPS, 1992:55-57). 

o primeiro grupo é composto por 55 países com nenhuma base tecnológica e 

científica, quase a totalidade dos países africanos. Esses países têm baixa renda per capita, 

baixo potencial de formação de recursos humanos e baixo percentual de participação dos 

manufaturados na produção industrial total. No segundo grupo estão países em processo de 

industrialização, cerca de 40 já contando com os elementos fundamentais de uma base 

científica e tecnológica. A renda média é moderada e existe uma limitada produção 

industrial endógena. O percentual relativo de pessoal envolvido em pesquisa e 

desenvolvimento é alto, mas limitado em termos absolutos. Esse grupo inclui Argélia, Gana, 

Indonésia, Iraque, Malásia, Paraguai e Sri Lanka. O terceiro grupo engloba cerca de 40 

países em desenvolvimento e inclui os países com industrialização recente. Observa-se aí 

uma base tecnológica bem estabelecida e alto potencial de pessoal para atuar na área. A 

renda per capita é relativamente alta e o sistema industrial é funcional com alta produção de 

bens manufaturados. Os países latino americanos desse grupo são Argentina, Brasil, México 

e Venezuela. No quarto grupo estão os países industrializados, que apresentam uma base 

científica e tecnológica economicamente efetiva, principalmente em relação à indústria. 

A classificação apresentada destaca a heterogeneidade dos países em desenvolvimento 

em relação aos países industrializados. Os países asiáticos concentram cerca de 60 % dos 

pesquisadores ativos nos países em desenvolvimento. A África e a América Latina perderam 
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terreno em relação a essa região. Os países do terceiro grupo que possuem os maIores 

sistemas de pesquisa e desenvolvimento (Brasil, Argentina e México) conseguiram manter 

uma taxa relativamente alta de expansão dos sistemas de pesquisa, apesar da crise fiscal. 

Entretanto, é cada vez mais difícil para esses países acompanhar as taxas de investimento 

dos países asiáticos. 

O padrão de concentração da aplicação dos recursos nos países industrializados é 

decorrente do entendimento da ciência como recurso nacional essencial e por crescente 

orientação para as necessidades do mercado (Ferné, 1995:78). A competição proporcionada 

pelo mercado incentivou o processo inovador e alterou os retornos para os investimentos de 

risco. A inovação tecnológica criou taxas de retorno diferenciadas para os investimentos, 

alterou processos e custos de produção e criou novos mercados derivados de produtos 

inovadores. 

Alguns fatores inibem a inovação e o desenvolvimento tecnológicos. São filtores 

inibidores a falta de recursos, o baixo nível de educação da força de trabalho, a escassez de 

oportunidades de treinamento e a inadequação dos currículos nas universidades. Os países 

que não desenvolverem tais filtores de forma satisfatória não atingirão o pleno potencial de 

seu estoque de recursos científicos e tecnológicos (Ferné, 1 S-95:79). 

Apenas o grupo dos países industrializados conseguiu criar e manter um sistema de 

ciência e tecnologia forte e um sistema de extração de resultados de pesquisa adequado neste 

final de século 1. A maioria não tem os recursos, a capacidade técnica e as habilidades 

necessárias para engajar-se na corrida pelo desenvolvimento de inovações. Para esses países 

sobram como estratégia a cópia, a imitação ou simplesmente a importação de mudanças 

técnicas incrementais. A forma de organização das políticas de ciência e tecnologia dos 

países da América do Norte, Europa Ocidental e países asiáticos do Anel do Pacífico tem 

impacto global. Esse conjunto de países condiciona a forma pela qual o restante do mundo 

deve se adaptar em termos de organização, prioridades e aplicações tecnológicas. Não é 

surpresa que todo esse sistema criado pelos países desenvolvidos seja visto: 

"do exterior corno um formidável monolito de poder tecnológico; tão 

formidável que é dificil ver como ele poderia ser emulado, ou como 

I Uma discussão detalhada da idéia de sistema de extração de resultados de pesquisa pode ser encontrado em : 
OECD. Major R&D programmes tor informario" rec/mologl'. Paris, /989. 
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estratégias alternativas poderiam ser desenvolvidas. Os resultados 

[desse arranjo] são inquestionáveis. Há, entretanto, muitas fraquezas 

e nem todos os países industriais estão igualmente bem equipados 

para confrontar os desafios da nova economia emergente no mundo" 

(Ferné, 1995:80). 

Os sistemas de ciência e tecnologia dos países industrializados refletem em cada país o 

resultado de uma combinação única, que por sua vez determina a capacidade de sucesso em 

ciência e tecnologia. Os fatores mais importantes e condicionantes da estruturação desses 

sistemas de ciência e tecnologia são: cronologia da industrialização; forma da emergência da 

ciência; impacto da segunda guerra mundial; criação de centros de pesquisa militares; papel 

do Estado; grau de internacionalização da economia e natureza do consenso nacional acerca 

das atribuições do Estado (Ferné, 1995:80-81). 

Esses fatores de natureza estrutural a conjuntural combinam-se sob formas diferentes 

em cada país. Assim, desenvolvem-se formas específicas de lidar com a ciência e a 

tecnologia e de sua inserção e papel na sociedade. A posição atual de um país no contexto 

científico e tecnológico também reflete sua herança histórica. Essa herança condiciona a 

velocidade de adaptação a novos desafies e oportunidades. 

Durante a década de 70, a recessão, o aumento do custo das matérias primas e o 

surgimento de novos competidores no mercado internacional provocaram mudanças no 

comportamento dos países industrializados. Foi percebido que sua posição hegemônica não 

era eterna e que vantagens competitivas e capacidades inovativas deviam ser procuradas. A 

competição comercial ganhou importância. Processos de produção mais efetivos e um 

grande leque de produtos oferecidos tomaram-se fortes vantagens competitivas. Esse 

contexto obrigou a tecnologia a se orientar pelo mercado. Tomou-se claro que o sucesso 

comercial estava associado diretamente a novos fatores, tais como: capacidade de extração 

rápida de resultados de pesquisas, ajuste fino às mudanças do mercado e diminuição do 

tempo gasto entre o surgimento de uma idéia e a sua transformação em produtos 

comercializáveis. 

Durante a década de 80 uma importante mudança conceitual ocorreu. Ficou claro que 

eram as empresas e não os Estados que deveriam ser os atores principais no processo de 

inovação (Porter, 1993). Os Estados dos países industrializados não conseguiam identificar 
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mercados e aplicações comerciais de forma adequada, adotando um novo papel. Nele, 

caberia ao Estado: criação de uma teia que interligasse e desse coesão e coerência às 

condições econômicas, institucionais e legais; concessão de incentivos e condições 

estruturais bàsicas, tais como mão-de-obra educada e treinada, para a criação de um 

ambiente favorável para a inovação e adaptação industrial. 

Foi também necessário perceber que nesse contexto de mudanças o conhecimento 

científico e tecnológico tornou-se commodity. Ferné afirma que o sucesso em processar essa 

commodity resulta da habilidade em compreender ou imaginar todas as dimensões e 

potenciais de seu uso nos diversos setores da economia. Os sucessos comerciais são o 

resultado do reconhecimento de novas combinações, quase que ao acaso, de funções 

tecnológicas ainda não antecipadas. 

Não foi antecipado por esses países que as novas tecnologias (informática e 

telecomunicações em particular) teriam tão grande impacto nos mercados mundiais e na 

aceleração do processo de globalização (Ferné, 1995:83-85). Tampouco foi percebido que as 

forças do mercado estavam se tornando gradativamente instrumentais na mo ldagem do 

progresso tecnológico em muitos segmentos estratégicos. Como resultado, as margens de 

escolha dus países foram reduzidas. Alvin Toftler (1989) também acredita que as 

tecnologias de informação têm impacto considerável na economia mundial. Essa tecnologia 

é definida como a convergência da eletrônica, da computação e das telecomunicações. 

Entretanto, a capacidade de geração e processamento de dados está crescendo a taxa tão alta 

que muitas tecnologias podem ser encaradas como tendo atingido um patamar novo e 

qualitativamente diferente. 

Nesse novo patamar, a evolução tecnológica depende mais de como a informação é 

manipulada. A tecnologia da informação possui urna instrumentalidade que permite trocar 

métodos de produção obsoletos por outros mais novos. Possibilidades sem precedentes de 

coleta de dados, processamento, compartilhamento e distribuição de informações criaram 

novas dimensões no gerenciamento de indústrias e serviços. Para atingir todo o seu 

potencial, essas novas tecnologias de informação formam redes com duas características 

importantes: retornos crescentes por adoção e externai idades (OECD, 1991). Essas 

características estão intrinsecamente relacionadas com a dinâmica das forças de mercado. 
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O retomo crescente por adoção é inerente à estrutura dos sistemas de informação. Ao 

contrário de muitos sistemas tecnológicos do passado em que os custos de instalação e de 

operação eram altos, nos sistemas de informação isso não acontece. Nos sistemas de 

informação (como telefonia e processamento eletrônico de dados) o custo de instalação é 

alto porém o custo de manutenção é baixo. Esses sistemas possuem duas qualidades 

interessantes: baixo custo marginal de acréscimo de usuários e atratividade do sistema 

diretamente proporcional ao número de usuários. 

O conceito de externai idades está baseado na idéia de que o acréscimo de um usuário 

adicional em uma rede beneficia todos os usuários da rede. Por exemplo, o acréscimo de um 

aparelho de fax adicional em uma rede beneficia todos os existentes por possibilitar-lhes a 

probabilidade de ligação para um novo número. O beneficio também pode ser medido pelo 

aumento incrementaI do hardware disponível representado por mais um aparelho de fax na 

rede. Essas características da economia de redes definem um novo ambiente econômico no 

qual a difusão das inovações é acelerada e se difunde em ondas. É precisamente a 

combinação dinâmica dessas características que gera a globalização. Elas conduzem a 

economia mundial para o estabelecimento de um sistema de redes. Pertencer a esse sistema é 

um pré-requisito para a participação no comércio mundial (OECD, 1991). 

Uma peculiaridade do processo de globalização é a ênfase na padronização de 

produtos e processos. Ela geralmente ocorre devido à necessidade de economia de escala nos 

processos produtivos. A padronização visa garantir que sucessivas gerações de detenninado 

produto ou equipamento sejam compatíveis com as anteriores, possibilitando a interconexão 

de redes e a evolução sem saltos que exijam altos investimentos. As modernas redes de 

microcomputadores são um bom exemplo. 

A combinação entre o paradigma centrado no mercado e o processo de globalização 

tem afetado a pesquisa acadêmica e a atuação das instituições de pesquisa do Estado nos 

países industrializados. A colaboração intersetorial tem aumentado entre universidades e 

indústrias. Esse fato tem colocado em xeque a integridade das instituições acadêmicas. 

Comportamentos e atitudes que afetaram as tradicionais transparência e difusão de idéias nas 

universidades começaram a aparecer. Idéias potencialmente patenteáveis são 

sistematicamente preservadas e não difundidas. 
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O sucesso tomou-se muito maIS ligado à capacidade de acessar as informações 

corretas e identificar a relevância e a sinergia potenciais espalhadas pelos diversos elementos 

de informação (Femé, 1995:83-89). Apesar disso, nenhuma organização pode esperar 

dominar sozinha o volume de informação criado e acrescentado ao estoque de conhecimento 

existentc. Toma-se, então, imprescindível comercializar com outras organizações as 

disponibilidades de acesso a informações vitais. Essa nova conjuntura explica dois fatos 

extremamente importantes. 

O primeiro é o extraordinário desenvolvimento das relações indústrias/universidades. 

As indústrias não apoiam as pesquisas acadêmicas apenas por diletantismo. Elas têm 

interesse em criar e manter, a custo relativamente baixo, um canal por meio do qual podem 

contatar as pesquisas relevantes feitas ao redor do mundo. 

O segundo fato é a tentativa do Estado de tomar parte do gerenciamento e controle do 

processo de geração e difusão do conhecimento. Em nenhuma outra época na história da 

humanidade um ditado foi utilizado tão corretamente quanto hoje: conhecimento é poder. 

As conseqüências desse processo de globalização são muito sérias. As pressões para a 

internacionalização das economias e ~ontra ~ idéias nacionalistas são extremamente fortes. 

O paradigma atualmente dominante é o da inevitabilidade da interdependência. A 

conseqüência mais clara disso é o surgimento de blocos regionais de cooperação econômica, 

compostos por Estados lutando para redefinir papéis políticos e econômicos. 

Neste ponto é bastante oportuno observar a discussão apresentada por Matos Martins 

(2001) acerca da leitura do paradigma da globalização econômica. Para ele a premissa do 

paradigma é correta sc admitirmos que: 

"as relações entre os atores em um mundo globalizado apresentam 

características de uma organização em rede de escala planetária, isto 

é, associam entre si um conjunto de atores sociais (países, 

corporações multi e transnacionais, blocos econômicos, etc.) - os nós 

ou vértices da representação gráfica da rede - que se relacionam 

ampla, instantânea e diretamente através das modernas infovias - os 

arcos ou raios da mesma representação gráfica - constituindo, assim, 
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o que Schon (1968) denomina de estrutura organizacional em 

rede"(Matos Martins, 2001 :21-22). 

Esta estrutura sociaL através de um intenso e generalizado processo de proliferação de 

seus centros de decisão/controle, como condição de funcionamento e alternativa de 

sobrevivência, transformar-se ia, com o passar do tempo, numa organização onde as relações 

de dependência, características do modelo o rgani7..acional Centro-Periferia do tipo 

hierarquizado cederiam lugar às de interdependência. 
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o MODELO GRAFO-GRAVITACIONAL 
(Proliferação controlada de centros) 

Fonte: Adaptado de Matos MartillS, 2001:26_ 

Fig. 10: Modelo Grafo-gravitacional 

Entretanto, o próprio Matos Martins (2001) afirma que parece ingenuidade acreditar 

que uma rede planetária formada por uma constelação de atores políticos e diversas relações 

associe entes adimensionais (de magnitude nula) aos agentes econômicos. Ele textualmente 

afirma que: 

"óbvio é que a revolução científico-tecnológica que ora vivemos cria 

as condições fisicas para um maior, mais amplo e instantâneo 

intercâmbio entre culturas, Estados e economias nacionais 

concretizando o que McLuhan (1964) denominou de A Aldeia 
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Global. Todavia, os diferentes momentos históricos em que se 

situam os povos contemporâneos, seus sítios de produção e troca e o 

intercâmbio que mantêm entre si, convidam a que introduzamos aos 

vértices do modelo reticular que os representa uma certa "massa". 

Assim entendidos, estes vértices passam a ter "campos 

gravitacionais" exercendo uns sobre os outros atração recíproca ou, 

como anteviu Newton para a matéria é, segundo a relação direta de 

proporcionalidade de suas massas e inversa do quadrado da distância 

que as separa." (Matos Martins, 2001 :24-25). 

A topologia das relações internacionais poderia ser descrita por um modelo de rede 

cujos nós (não adimensionais) representassem, além da posição espacial relativa dos atores 

políticos, também, a magnitude de cada um, apresentaria, consequentemente, campos de 

influencia e a possibilidade de satelitização dos de menor massa pelos de maior. Esse 

modelo, de maior complexidade topológica, denomina-se Grafo-Gravitacional, conforme 

ilustrado na figura 10. 

Nesse modelo, os nós de grande "massa", com extensos e intensos "campos 

gravitacionais' capturariam aqueles de "massa" menor satelitizando-os assim Dito de outra 

forma, o conceito de dependência e seus ancestrais de imperialismo e colonização, seriam 

substituídos por uma nova ordem de dependência nessa rede onde a informação trafega de 

forma instantânea; com probabilidade (teórica) de acesso planetário e onde os grandes 

centros decisórios, ainda que em processo de gradual perda de massa pela descentralização 

da informação/decisão, conservam, estrategicamente, "gravidade suficiente para 

satelitização de outros menores mesclando, desse modo, a configuração parcial de 

organização em rede com as relações hierárquicas características do modelo centro

periférico. De forma que: 

"talvez seja mais correto dizer que os modelos de relações de 

dependência das estruturas centro-perifericas e o de rede anárquica 

de relações interdependentes, que estamos propondo chamar de 

modelo Grafo-Gravitacional no qual o processo de proliferação 

controlada de centros e satelitização de vértices (globalização 

econômica?) resulta, fatalmente, numa nova forma de dependência 

modelo" Matos Martins (2001 :27). 
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Retomando a questão da relação da tecnologia com os processos de dependência 

assimétrica e globalização, podemos destacar que dois dos pilares do paradigma dominante 

são: nenhum país poderá ser bem sucedido se não tiver os recursos científicos e tecnológicos 

necessários para se inserir e participar de um fluxo ininterrupto de inovações tecnológicas e 

cada país deve perceber que existe uma margem de liberdade limitada para a escolha das 

tecnologias em que deve investir. 

Observando-se os programas científicos e tecnológicos dos países europeus, da 

América do Norte e da Ásia nota-se que esses países possuem, de mto, um núcleo comum 

que reflete o domínio de uma base tecnológica. Uma vez dominada essa base, diversos graus 

de autonomia e especialização podem ser alcançados. Esse núcleo comum é denominado de 

core technologies. 

As core technologies, ou tecnologias essenciais, compõem um conjunto de tecnologias 

que devem ser dominadas a priori. Elas devem criar o estoque mínimo de conhecimentos 

necessários, sem os quais não será possível assimilar novas tecnologias (Femé, 1995:100-

101). Um exemplo é o conjunto formado por biotecnologia, tecnologia de informação e 

pesquisa de novos materiais. Essas três áreas tomaram-se portões de acesso obrigatório para 

a aquisição de modernas tecnologias industriais. 

Elas têm em comum diversas características que exemplificam esse processo de 

acesso: em todas as três são exigidas sofisticadas aplicações de tecnologias de informação; 

são multidisciplinares, não têm ligações exclusivas com setores particulares da economia e 

possuem implicações em diversas esferas da atividade humana. A pesquisa nessas áreas é 

orientada para problemas específicos. Esse tipo de orientação está normalmente associada 

aos maiores avanços tecnológicos devido à pressão socio-econômica da sociedade para a 

busca de soluções. Todas essas características evoluem dinamicamente com os avanços de 

pesquisa ao redor do mundo. 

O correto entendimento desse contexto de escolhas e margens de liberdade permite 

determinar as condições de contorno do país na área tecnológica. A tarem será então a de 

identificar que picos que não escalar, que vales atravessar, e que obstáculos contornar. Para 

ser efetivo, esse trabalho deve contribuir para a formulação estratégica nacional e ser 

desenvolvido em uma base em contínuo processo de mutação. Esse trabalho de construção é 

95 



Referencial Teórico 

chamado de technological landscaping (algo como a construção de uma arquitetura ou 

paisagem tecnológica) (Femé, 1995:101). 

Cada país tem a sua própria paisagem a ser construída, de fonna dinâmica e evolutiva 

a despeito das injunções do paradigma estabelecido. A idéia de techn%gica/ /andscaping 

não serve apenas para coleta de dados. Ela permite compreender o caos de informações e 

estímulos disponíveis. O seu maior desafio é provavelmente organizar as informações 

existentes de modo a facilitar a identificação natural de áreas de interesse. 

2.8. O processo de inovação tecnológica 

Os tennos pesquisa e desenvolvimento - P&D, quando utilizados juntos descrevem um 

conjunto de atividades criativas, realizadas de fonna sistemática com o fim de aumentar o 

estoque de conhecimentos técnicos e científicos. Implicam também a utilização desse 

estoque no projeto e realização de aplicações práticas. Freeman (1974) considera a P&D 

composta por três subsistemas da atividades: pesquisa básica ou fundamental, pesquisa 

aplicada e desenvolvimento experimental. 

Para Teixeira (19~3) nem sempre é possível estabelecer claramente fronteiras entre 

cada uma das atividades de P&D. Embora seja verdade que as motivações possam 

estabelecer diferenças, ou mesmo que o perfil das pessoas envolvidas possa distinguir o tipo 

de pesquisa conduzida, atualmente é cada vez mais dificil fazer a distinção entre elas. Um 

projeto de pesquisa que tenha sua origem na pesquisa básica pode evoluir para aplicações e 

mesmo para geração de produtos ou processos. Nem sempre será possível definir claramente 

os instantes em que as motivações mudaram ou em que, de fato, as características do projeto 

foram alteradas. 

Os clássicos da economia foram os primeiros a reconhecer a forte ligação entre 

progresso científico e desenvolvimento industrial. Se nos fins do século XIX as invenções 

científicas não fossem transformadas em produtos que tivessem impacto social, não teriam 

passado de mero exercício intelectual e artesanal. O impacto social ocorreu porque empresas 

como a 1. G. Farben, Hoechst, Bayer, Dupont e I. C. 1. desenvolveram e lançaram 

comercialmente produtos baseados nas invenções realizadas Entretanto, é necessário 

distinguir entre invenção e inovação. 
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Quando uma invenção é concebida, fruto de uma atividade sistemática de P&D ou 

resultante da experiência e da habilidade prática de alguém, não entra imediatamente no 

processo produtivo. Para Teixeira (1983). muitas invenções não passam sequer dos estágios 

de concepção e desenvolvimento experimental. Algumas são posteriormente abandonadas 

sem maiores conseqüências, mesmo atingindo o estágio de protótipo. 

Quando a invenção ultrapassa todas essas etapas intermediárias e atinge o estágio final 

do processo produtivo, impactando diretamente a sociedade, está-se diante de uma inovação. 

A inovação pode incorporar diversas invenções ou descobertas científicas. Cooper (1973). 

descreve a inovação como um empreendimento que toma a invenção e transforma-a em 

tecnologia comercialmente útil. Para ele não existe retomo comercial de uma invenção, a 

menos que seja seguida por uma inovação. 

Essa idéia é compartilhada pelos economistas. Para eles, a invenção é distinta da 

inovação pelo fato de um projeto conjunto de ações não constituir inovação enquanto não 

atingir o mercado sob a forma de produto ou processo. O processo é chamado de cadeia de 

inovação ou processo de inovação. As características desse processo são a utilização de 

procedimentos que envolvem coleta de dados técnicos, definição e especialização de 

produtos/processos, P&D, engenharia e marketing. 

Diversas tentativas foram feitas para identificar um modelo conceitual que explicasse 

o processo de inovação. Essas tentativas esbarraram em fatores que dependem das 

peculiaridades de cada projeto, do setor industrial em questão e da natureza errática que 

caracteriza as inovações (Teixeira, 1983). Estudos como os de Mayers (1967) e o projeto 

SAPPllO, iniciado em 1972, são exemplos de tentativas para a elaboração de uma estrutura 

conceitual da questão e merecem ser descritos com mais detalhes. 

Mayers (1967) e seus associados estudaram 567 projetos de inovação na indústria 

americana e formularam um modelo onde o processo de inovação dentro das empresas é 

composto por seis estágios: decisório; formulação de idéias; solução do problema; solução; 

difusão pré-comercial e produção. Conduzido na Inglaterra, o projeto SAPPHO teve como 

objetivo identificar características diferenciadoras entre casos de sucesso e fracasso em 

projetos de inovação tecnológica Em certa medida, aponta algumas singularidades comuns 

nas inovações bem sucedidas. 
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Tanto O projeto SAPPHO quanto outros estudos empíricos semelhantes destacam três 

aspectos fundamentais que estimulam o processo de inovação industrial: estímulos de 

natureza mercadológica, de ordem tecnológica e as condições ambientais ou clima para a 

inovação (Teixeira, 1983). Os estudos também destacam que o processo dc inovação é 

extremamente complexo e cheio de peculiaridades para permitir a construção de um modelo 

conceitual útil e preciso para previsão tecnológica. Teixeira (1983) utiliza como exemplo a 

Du Pont. 

Riscos e incertezas são inerentes ao processo de inovação. Eles existem porque as 

informações que a empresa manipula são imperfeitas e os projetos utilizam projeções de 

condições futuras. O processo de inovação é, por natureza, probabilístico e depende de 

muitas variáveis aleatórias. Em muitas ocasiões a organização pode estimar probabilidades e 

traçar um curso de ação racional para minimizar riscos e incertezas. As incertezas são de três 

categorias: negócios, técnicas e mercadológicas. 

As incertezas nos negócios estão vinculadas às decisões empresariais e são de natureza 

intrínseca à atividade da organização. As incertezas técnicas refletem as probabilidades de as 

especificações técnicas do produto serem atingidas dentro dos prazos e custos previstos. Por 

fim, as incertezas mercadológicas têm conexão direta com as probabilidades de su~esso do 

produto no mercado a que se destina (Teixeira, 1983). 

Freeman (1974). afirma que os projetos de inovação constituem uma classe não 

homogênea de eventos que tem seu grau de incerteza variando em função do tipo de 

inovação proposta Freeman, na verdade, criou uma tipologia das inovações. Sua 

classificação indica que quanto mais radical a inovação, mais arriscado o projeto que 

objetiva seu lançamento. A maior ou menor propensão de uma organização a correr riscos, 

investindo em P&D, é característica comportamental que pode inibir o processo de inovação 

industrial. 

2.8.1. O processo de inovação tecnológica: estratégias tecnológicas 

A teoria neoclássica apresenta como axioma uma proposição que diz que a 

maximização dos lucros é o objetivo maior das organizações. A base desse axioma é a 

suposição de que as informações utilizadas para decisão são perfeitas e a tecnologia é 

invariante (Freeman, 1974). Aqui reside o grande desafio da inovação, pois Freeman (1974) 
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afirma que a previsão das estratégias organizacionais é impossível à luz da teoria 

neoclássica, por serem instáveis tanto o comportamento do mercado quanto a tecnologia. 

Freeman (1974) contorna essas dificuldades analíticas, estabelecendo uma 

classificação pragmática dos tipos de estratégias adotadas pelas organizações. Essa 

classificação associa a inovação industrial às estratégias possíveis de serem adotadas pelas 

organizações. De acordo com a abordagem de Freeman (1974) existem seis tipos de 

estratégias: ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista. 

Uma estratégia ofensiva é promovida pela organização que almeja liderança no 

mercado e na tecnologia, frente a suas competidoras. Caracteriza-se por excelência técnica 

de produtos, agressividade mercadológica e investimentos fortes em P&D. i\ estratégia 

defensiva é utilizada pela organização que espera que suas concorrentes lancem os produtos 

e, somente após observar os resultados, lança suas inovações. 

Característica de mercados oligopolizados, as organizações defensivas também são 

intensivas em tecnologia. A estratégia dependente é típica de empresas institucional e 

economicamente submissas a outras firmas. Filiais de multinacionais são um bom exemplo. 

Freeman (1974) as car~cteriza (·omo postos de vendas das matrizes. Seu P&D é centrado nas 

matrizes. Em uma estratégia imitativa a organização reage às mudanças técnicas mas não 

tem nenhum interesse em diminuir o gap tecnológico que a separa das líderes de mercado. 

A estratégia tradicional está ligada a setores onde as mudanças se processam com 

muita lentidão. O mercado não demanda inovações e nem existe competição acirrada. Esta 

estratégia é típica de economias fechadas e com baixo grau de investimento em P&D. 

Finalmente, o elenco se completa com a inclusão da estratégia oportunista. Essa 

estratégia depende fortemente da habilidade gerencial da organização. Caracteriza-se por 

utilizar nichos de mercado criados pelas mudanças rápidas de tecnologias e demandas. Cada 

uma dessas estratégias reflete a postura da organização em relação à liderança técnica do 

mercado, ao grau de risco desejável e à competição encontrada em seu meio ambiente. O 

importante é entender que existem diversas posturas frente às incertezas da inovação. 

Entender essas incertezas permite a previsão de reflexos de ações de concorrentes ou do 

Estado na estratégia tecnológica da organização. 
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Teixeira (1983) cita um modelo de desenvolvimento tecnológico que aborda a questão 

da influência e do papel do Estado em relação ao problema da inovação tecnológica. Sua 

premissa básica é que o Estado dispõe de recursos c mecanismos de indução ao 

desenvo lvimento de tecnologia no seio da iniciativa privada. Britton (1978) afirma que 

alguns desses mecanismos têm a função de induzir o empresariado a assumir riscos. Ele 

toma por base as conclusões de Freeman (1974) e formula um modelo com diversas 

hipóteses. 

A prImeIra hipótese propõe que o desenvo lvimento industrial é o somatório dos 

desenvolvimentos individuais de processos evolutivos independentes. Um desses processos 

é a capacitação tecnológica. 

A segunda hipótese afirma que uma organização pode iniciar sua vida com qualquer 

estratégia. Um país, por outro lado, sempre começa a evolução com sua indústria no estágio 

tradicional; somente depois, por meio de processo evolutivo, os outros estágios serão 

alcançados. 

A terceira hipótese propõe que em uma sociedade, dependendo do setor industrial 

esci)lhido, pode-se observa:.: mais de um estágio. Por fim, cada estágio considerado não 

resulta de decisões conscientes de empresariado nem do Estado, mas da observação a 

posteriori de fatos, desempenhos e realizações. 

o ponto central do modelo é a sugestão de que a interação entre os interesses do 

Estado e da iniciativa privada pode ensejar em setores industriais a evolução de um estágio 

para outro. Também aftrma que cada instrumento governamental tem seus efeitos 

condicionados pelo estágio da indústria ao qual se aplica. 

De forma complementar, Pavitt (1971) após analisar os países membros da OECD, 

identificou fatores comuns que facilitam o comprometimento das organizações com a 

inovação industrial. Concluiu que o Estado é o agente responsável pela criação de um clima 

ou ambiente capaz de estimular a empresa privada à inovação. Em um contexto econômico 

no qual o mercado está em expansão, os fatores que favorecem de forma eficaz o 

desenvolvimento tecnológico são o capital de risco disponível, a política salarial e os 

incentivos fiscais. Pavitt (1971), em tabela comparativa, destaca dez fatores importantes 

nesse processo, no âmbito da OECD. São fatores de natureza financeira, estrutural e política. 
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Os fatores de natureza financeira são os incentivos fiscais, o capital de risco e os 

subsídios em P&D. Os fatores de natureza estrutural são a infra-estrutura em ciência e 

tecnologia, a mobilidade de pessoal, a transferência de tecnologia endógena e adequado 

sistema de informação e documentação. Finalmente os fatores de natureza política são a 

filosofia de competição no mercado, as regulamentações, normas e padrões e sistema de 

licenças e patentes. 

2.8.2. O processo de inovação tecnológica: mudança tecnológica e 

estrutura industrial 

A análise das relações entre estrutura industrial e a mudança tecnológica durante um 

longo tempo foi encaminhada através da seguinte questão: seriam algumas estruturas 

industriais mais favoráveis que outras ao investimento nas atividades de P&D e à sua 

eficácia? Esta questão, que dominou o campo da Economia Industrial durante a década de 

60, é originária da denominada hipótese schumpeteriana que associa uma maior intensidade 

de inovação às grandes empresas. Em oposição ao quadro de análise neoclássica, visto 

anteriormente, que considera que o regime de concorrência, ou seja, em indústrias nas quais 

predominam as pequenas e médias empresas, promove mais adp.quadamente a inovação 

tecnológica. Além disso, algumas vantagens estruturais são apontadas em favor da inovação 

nas pequenas e médias empresas: organização menos burocratizada, maior motivação para a 

criatividade e maior disposição para dividir o mercado (Kupfer e Haguenauer, 2002:140). 

Os diversos estudos empíricos realizados a partir da década de 60 traduziram esta 

observação de Schumpeter em duas proposições independentes: a) a inovação cresce mais 

que proporcionalmente com o tamanho da empresa; b) a inovação cresce com a 

concentração do mercado. Diferentes hipóteses foram utilizadas nestes estudos para 

justificar esta proposição do efeito positivo do tamanho da empresa ou do grau de 

concentração do mercado na atividade de inovação. 

Entre as principais destacam-se: as imperfeições do mercado de capitais, que conferem 

vantagens para as grandes empresas por permitirem acesso mais fácil a financiamentos para 

projetos de P&D, ou o fato de que as grandes empresas dispõem de recursos próprios; a 

existência de economias de escala na tecnologia, decorrentes da indivisibilidade de alguns 

equipamentos de P&D; os elevados custos fixos da inovação que podem ser compensados 

quando o inovador pode dividir por maior volume de vendas; a complementaridade com 
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outros ativos nas grandes empresas que permite aumentar a produtividade das atividades de 

P&D; e finalmente, as empresas maiores e mais diversificadas estão mais bem posicionadas 

para explorar os resultados incertos das atividades de P&D pelo fato de atuarem em um 

escopo mais amplo de mercados. 

Os contra-argumentos mais utilizados para negar a existência da mesma hipótese, por 

sua vez, referem-se às deseconomias de escala que a empresa estaria sujeita, provocadas 

entre outros fatores por perda de controle gerencial, e decorrente redução da eficiência das 

atividades de P&D, bem como pela perda de incentivo ao espírito empreendedor, 

responsável pela habilidade em capturar beneficios de seus esforços, em função do aumento 

da burocratização dessas atividades. 

Apesar da literatura acerca dos testes destas hipóteses ser bastante ampla, os resultados 

obtidos são relativamente inconclusivos e divergentes. Antes, entretanto, é interessante 

observar os tipos de medidas utilizadas para o teste destas hipóteses e os problemas que 

podem derivar da utilização destas medidas. 

2.8.3. O processo de inovação tecnológica: medidas de entrada, saída 

e resultados 

Tomando-se as atividades de P&D como um sistema organizado e rotineiro que 

transforma recursos (entradas ou meios de pesquisa) em novos conhecimentos (saídas ou 

resultados de pesquisa) que, por sua vez, serão incorporados em novos produtos, processos e 

formas de organização, impactando a atividade econômica (resultados ou impactos da 

pesquisa sobre o sistema produtivo), pode-se visualizar, na tabela 14, o modelo conceitual e 

os diferentes tipos de indicadores utilizados para mensurar os esforços de P&D e sua 

eficácia. 

Este conjunto de indicadores resultou de um esforço de padronização realizado pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) que está reunida no 

denominado Manual Frascati. Entre os indicadores mais utilizados na literatura empírica 

destacam-se como indicadores de entrada o número de pessoas empregadas em P&D, ou o 

seu equivalente em horas trabalhadas nestas atividades, e as despesas de P&D realizadas, 

que incluem as despesas com as pessoac; empregadas, as despesas com material de consumo 

e as despesas com depreciação dos equipamentos laboratoriais, entre outras. 
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Tabela J 4: Modelo conceitual sobre indicadores empresariais em inovação tecnológica 

ModeJo conceitual sobre indicadores empresariais 

em inovação tecnológica 

Entrada Empresa Saida Resultados 

empresariais 

Despesas operacionais Projetos finalizados Lucro 

EmP&D 

Em serviços tecnológicos Faturamento 

Em aquisição de tecnologia Setor industrial 
I 
I 

Em eng. Não rotineira Receitas de 

Tamanho I venda de 

! I I tecnologia I para 

I Origem do capital I I I 
terceiros 

-Config. Organizacional Participação no 

Orientada para P&D Outras mercado 

Recursos humanos em P&D&E estra ti ficaçõcs 

I 
Patentes Faturamento 

Nível superior Requeridas I gerado por novos 

Nível médio Concedidas produtos 

Nív.!1 administrativo 
-

Arca fisica Redução de 

custos decorrente 

de melhorias nos 

I processos 

produtivos 
~ 

Investimento de capital 

Em ativos fixos 

Em ativos intangíveis ! 
I 

I 

Fonte: Adaptado de Kup{er e Hasenclever. 2002: J 42. 

Entre os indicadores de saída, destaca-se o número de patentes e entre os indicadores 

de resultado empresarial, o percentual de receitas geradas atribuíveis aos novos produtos nos 

últimos cinco anos. O modelo conceitual e os indicadores acima enunciados, entretanto, 

apresentam algumas limitações, principalmente decorrentes do fato de apenas registrar as 

atividades de P&D que realizadas de forma organizada e contínua. Desta forma, por 

exemplo, pode-se adiantar os seguintes problemas nos estudos empíricos realizados: 
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a) Incluir entre as despesas somente os dispêndios em P&D, subestima a 

intensidade do investimento. Despesas relevantes podem ocorrer em processos 

fora do âmbito das atividades formais de P&D; 

b) A mudança tecnológica pode ser decorrente de outras fontes que não as 

atividades de P&D da empresa, como, por exemplo, atividades de pesquisa 

desenvolvidas nas universidades; 

c) Caracterizar os resultados da pesquisa pelo número de patentes indica melhor a 

propensão a inovar do que a propensão a investir; além disso existe uma série de 

maneiras pelas quais as tecnologias podem se transformar em ativos rentáveis 

além do patenteamento; em alguns casos, por exemplo, o segredo industrial é a 

maneira mais eficiente de apropriação; um outro importante aspecto é que nem 

toda patente se transforma em um novo produto ou processo. 

2.8.4. O processo de inovação tecnológica: evidências empíricas 

A. maioria dos estudos empíricos realizados utiliza, como visto anteriormente, medidas 

de entrada. O motivo é a maior fucilidade de obtenção dos dados, uma vez que, em geral, 

fazem parte dos registros contábeis das empresas. Um resumo destes estudos é apresentado 

na tabela 15. 

Uma característica marcante do conjunto da pesquisa empírica sobre a relação entre 

tamanho da empresa e inovação é que existem várias categorias de resultados que podem ser 

identificados. Em uma primeira categoria observa-se que a intensidade de P&D cresce 

fracamente com o tamanho da empresa. Na segunda nota-se que a relação entre as variáveis 

é mais sutil, a atividade inovativa cresce mais do que proporcionalmente com o tamanho da 

empresa até um certo limite, a partir do qual a relação pode ser fracamente negativa ou não 

existir. 

Encontram-se também resultados que indicam alguma evidência positiva em favor da 

hipótese de uma relação positiva entre as variáveis, mas em alguns casos ficou restrito a 

apenas para alguns setores, como é o caso da indústria química nos estudos de 

Mansfield(1964:319-340) e Grabowski(1968:292-306). 
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Tabela J 5: Inovação e tamanho da empresa 

Inovação e tamanho da empresa I 
I 
I 

1 Intensidade de P&D cresce fracamente com o tamanho da empresa 

Horowitz(1962) 

Comanor(1967) I 
I 

Hamberg( 1964) I 

I Worley(1961) 

2 Atividade inovativa cresce mais do que proporcionalmente com o tamanho da firma até um I 

I certo limite. a partir do qual a relação pode ser fracamente negativa ou não existir ! 
I Scherer (1965)C i 

I 
I 
i 

Malecki(1980) I 
, 

Loeb e Lin(1977) I I , 
PhiliP(1971) 

i 
! ! 
t 

I i Link(1981) 

I Cohen(1987) 

I 
3 Evidência positiva de uma relação monotônica entre tamanho e P&D 

, 
, I 

Soete(1979) 

I MeiseJ e Lin(1983) 

Link(1980) I 
I Loeb(1983) I 

I 
I 
! 

4 I Relação positiva apenas para alguns setores industriais. particularmente o caso da i 
I. d' t . ., 

I 
I ! 10 us na qUlmlca 

I I 
Mainsfield( 1964) 

Grabowski( 1968) I 
I 

Link(1980) 
I 
I 
I 

I I 

I I 
I 

5 Relação negativa entre tamanho e intensidade de P&D I 

[ 

i 
Smith e Creamer (1968) ! 

i 
Muellcr(1967) 

I Shricves(1976) 

\ ! 
6 I Intensidade de P&D primeiro diminui e depois aumenta com o tamanho da empresa i 

I 

! i 
Hound et al.( 1984) I 

I I 

I 
i 

Crcmcr e Sirbu(1978) I , 
I 1 
I I 

i 
Fonte: Adaptado de Kupfer e Hasenclever. 2002: /44. 
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Em contraposição, a quinta categoria mostra resultados que indicam que a intensidade 

de P&D diminui com o tamanho da empresa. E, por fim, de acordo com uma última 

categoria de resultados apresentados, as empresas muito pequenas ou muito grandes são as 

mais intensivas em P&D. 

Cohen e Levin (1989: 1 060-11 07) afirmam que é possível encontrar estudos que 

utilizaram medidas de resultados para analisar a relação entre tamanho de empresa e 

inovação e, mesmo nesses casos, não se obteve respostas conclusivas. Eles citam os estudos 

empíricos realizados por Gellman Research Associates (1976) e por Bound et aI. (1984), 

onde os resultados foram contrários à hipótese schumpeteriana: as empresas menores 

tiveram maior participação na introdução das principais inovações, enquanto em 

Pavitt(1983) as maiores empresas responderam pelas maiores proporções de inovações. 

Tabela 16: Inovação e estrutura de mercado 

Inovação e estrutura de mercado 1 

1 Intensidade de P&D é positivamente relacionada à concentração de mercado 

t:orowitz(1962) I 
I , 

Kelly(1970) I 
I , 

Hambcrg(1964 ) i 
i 

Shrieves(1978) i 
I 
I 

Mansfield( 1968) I 
i 
I 

Rosembcrg(1976) I 
2 Concentração de mercado tem efeito negativo sobre P&D 1 

Bozeman e Link (1983) 

Williamson(1965) 

Mukhopadhyay(1985) 

3 Evidência de uma relação não linear "U-invertido" entre intensidade de P&D e concentração: 
I 

de mercado i 

I 
Seherer(1967) i 
Seott( 1984) 

! 

i I Levin et al.(1985) 
1 
i 

I i , 
Fonte: Adaptado de Kup(er e lIasenclever. 2002: /45. 

Os estudos empíricos que testam a segunda hipótese atribuída a Schumpeter sobre a 

relação entre inovação e estrutura de mercado estão resumidos na tabela 16. Da mesma 
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forma que na tabela 15, observa-se pouco consenso quanto aos resultados. Apesar de muitos 

estudos encontrarem uma relação positiva entre concentração de mercado e P&O, 

encontrou-se também evidência de que a concentração tem efeito negativo sobre P&D. 

Em uma terceira categoria de resultados identificou-se ainda uma relação não linear 

(U-invertido) entre as variáveis, ou seja, a intensidade de P&D aumenta coma concentração 

de mercado até um certo limite e a partir daí começa a declinar. 

Apesar dos resultados divergentes, esses estudos concordam que a relação entre 

inovação e concentração depende de características especificas da cada indústria. 

Os estudos da última categoria da tabela 15, por exemplo, forneceram evidência forte 

de que os resultados sobre o efeito da concentração na inovação são sensíveis às condições 

específicas de cada indústria. Isso porque cada indústria possui características específicas, 

como a comulatividade da mudança tecnológica, as oportunidades tecnológicas e a 

apropriabilidade dos efeitos da mudança tecnológica, características estas que compõem o 

regime tecnológico de cada indústria e geram incentivos diferentes para a inovação. 
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2.9. Dimensões estratégicas da tecnologia 

Quando o conceito de estratégia estava começando a ser desenvolvido, a atenção dos 

estudiosos concentrava-se na análise das variáveis econômicas e competitivas. As áreas de 

P&D e produção eram tratadas como áreas funcionais às quais atribuíam-se decisões 

estratégicas para que fossem implementadas (Ansoff & McDoneIl, 1993:206). A partir da 

década de 50 ficou evidente que, em certos setores, conhecimento tecnológico transformava

se na força motriz condicionante do futuro estratégico das empresas. Entretanto, este 

reconhecimento da importância da tecnologia na literatura de administração estratégica foi 

lento. 

Este quadro tem sido modificado durante as últimas três décadas. A atenção 

dispensada à gestão dos processos de P&D nas organizações tem sido incrementada, em 

especial planejamento e controle, orçamentação e à criatividade e gestão do conhecimento. 

Apesar deste avanço, os impactos da tecnologia nas estratégias empresariais têm sido pouco 

reconhecidos. Pode-se observar que a tecnologia tem emergido como força motriz em 

setores como química fina, aeroespacial, eletrônica e telecomunicações e engenharia de 

processos. (Ansoff e McDoneIl, 1993 :206). 

A primeira dimensão estratégica da tecnologia é o domínio tecnológico de setores 

industriais. Este domínio permite, de forma me tal qual uma ferramenta poderosa, que 

organizações conquistem e mantenham preeminência competitiva. Por outro lado, o não 

reconhecimento de substituições tecnológicas eminentes resulta em perda expressiva de 

participação de mercado ou, até mesmo, a saída da organização de setores nos quais ela 

antes atuava. A história empresarial está repleta de casos de empresas, algumas líderes de 

mercado, que apresentaram sérias dificuldades decorrentes de escolhas tecnológicas 

inadequadas. São emblemáticos destas dificuldades casos como os da IBM, com sua aposta 

em mainframes, a SOl'.l"'Y, com sua insistência no formato BETAMAX, e da Apple, ao 

manter a arquitetura fechada em seus produtos. 

A segunda dimensão está associada ao dispêndio de recursos em tecnologia e ao 

posicionamento competitivo. Em muitos setores, principalmente nos categorizados como 

difusores de inovações tecnológicas, as atividades de P&D cresceram a tal ponto que se 

transformaram em um dos itens mais representativos em termos de consumo de recursos 

financeiros das organizações, conforme Ansoff & McDonell (1993 :207). 
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U ma abordagem interessante é feita por meio do conceito de ciclo de vida e demanda 

de produtos e tecnologia. Ansoff e McDonell (1993:80) afirmam que estes conceitos foram 

discutidos e postulados, a partir da década de 30, para discussão de necessidades sociais não 

atendidas. Posteriormente, sua aplicação foi estendida para produtos e serviços. Estes 

conceitos tomam por base o costume das empresas de comparar indústrias com base em suas 

respectivas taxas de crescimento, prevendo o futuro a partir da extrapolação de tendências 

passadas. As curvas também são conhecidas como curvas de ciclo de vida de demanda e 

tecnologia pois mostravam relações importantes entre demanda e tecnologia. 

o ciclo de vida típico é composto por cinco etapas: surgimento (E), crescimento 

acelerado (C1), crescimento desacelerado (C2), maturidade (M) e declínio (D). A parte 

superior da figura 11 apresenta um outro par de ciclos de vida. São os ciclos de vida de 

demanda e tecnologia (indicados por T1 e T 2, respectivamente). Eles determinam a demanda 

por produtos ou serviços baseados nas tecnologias TI e T2, respectivamente. 

Vendas 

M D 

Tcnclêncta: enCIJl1Amento PlOQlessivo de todos 0Iõ ués 

Fonte: 

Fig. 11 - Ciclo de vida de produtos e demanda 

A curva de ciclo de demanda e tecnologia é afetada pelo fenômeno de turbulência 

tecnológica. A expressão identifica o grau de dinamismo na geração e troca de tecnologias 

que servem de base para a fabricação de produtos ou prestação de serviços. Existem três 
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níveis possíveis de turbulência tecnológica: estável, fértil e turbulenta. Eles são ilustrados na 

figura 12. 

o primeiro nível representa uma tecnologia estável, de vida longa que permanece 

praticamente imutável ao longo da duração do ciclo de vida da demanda. Descreve, segundo 

Ansoff e McDonell (1993:208), setores industriais de primeira geração. Neles, durante o 

estágio de crescimento acelerado G], os produtos oferecidos pelos concorrentes são similares 

e permanecem substancialmente inalterados. A competição é baseada em qualidade e preço 

do produto. 

Na fase G2, a competição se baseia mais em características do produto e detalhes de 

projeto do que em avanços tecnológicos em termos de desempenho. Vendas e lucratividade 

normalmente estão positivamente correlacionados. 

Tecnologia 
estável 

E 

Tecnologia 
fértil 

Tecnologia 
turbulenta 

Fonte: Adaptado de AlIsoff & McDonne//. 1993:208. 

Demanda 

Fig. J 2 - Ciclos de vida: demanda, tecnologia e produto e turbulência tecnológica. 
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o segundo nível ilustra a dinâmica das tecnologias férteis. 1\ tecnologia básica tem 

vida longa, entretanto há proliferação de produtos oferecendo desempenhos 

progressivamente melhores e mais amplos campos de utilização. Neste nível a capacidade de 

desenvolvimento de produtos é fundamental para o sucesso econômico. Produtos mais 

recentes e de desempenho melhor tendem a dominar o mercado. 1\ liderança de um produto 

tende a ser breve, devido à existência de similares com eficácia superior oferecidos por 

concorrentes. As empresas tendem a sofrer pressão para ser constantemente inovadoras. Em 

setores tecnologicamente férteis, pode ocorrer prosperidade sem lucro: ao mesmo tempo em 

que o crescimento é expressivo, a lucratividade é baixa ou negativa, em função da 

concorrência reduzir preços e ciclos de vida. E diflcil para as empresas recuperar seus 

investimentos. 

o terceiro nível ilustra um ambiente tecnologicamente turbulento. Além da 

proliferação de produtos, há uma ou mais substituições da tecnologia básica durante o ciclo 

de vida da demanda. Esta substituição tem efeito maior do que no caso de fertilidade. 

o maior desses efeitos é a ameaça de obsolescência de todo o investimento prévio 

realizado na tecnologia precedente: conhecimento, P&D, pessoal chave, instalações e 

processos de manufatura. O impacto também é cultural e político, uma vez qU{;; as novas 

tecnologias desafiam e ameaçam o status quo de sucesso histórico mantido pelos tecnólogos 

e executivos da organização e suas posições de poder e influência. 

A importância da análise do grau de turbulência tecnológica está em permitir 

correlacionar funções gerenciais críticas dentro da organizações com os estágios do ciclo de 

vida de demanda. Esta correlação evita duas situações igualmente indesejáveis. A primeira é 

a função de P&D ser dominada por outras e ser incapaz de dar a sua contribuição para o 

desenvolvimento estratégico da organização. 1\ segunda é a organização ser movida por uma 

tecnologia tradicional em um período de substituição tecnológica ou de mudança dos fatores 

críticos de sucesso, continuando a gerar produtos baseados numa tecnologia em vias de se 

tornar obsoleta. Este fenômeno é denominado miopia tecnológica (Ansoff e McDonell, 

1993:211). Deste modo, durante transições tecnológicas, é vital que a organização assegure 

que o desenvolvimento de produtos baseados na tecnologia antiga seja reduzido e que haja o 

domínio da nova tecnologia. 1\ tabela 17 exemplifica como as funções críticas podem ser 

identificadas. 
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Outra dimensão estratégica da tecnologia está relacionada com os hiatos existentes 

entre os gerentes e os tecnólogos dentro da organização. Existem três tipos de hiato: de 

informação, de semântica e de objetivos e valores. 

O hiato de informação aparece porque o conhecimento vital, relativo às perspectivas, 

riscos, conseqüências e custos da tecnologia, encontra-se em poder de pesquisadores, e 

engenheiros de produto. Estes trabalhadores do conhecimento estão afastados do contato 

com os estrategistas por camadas intervenientes de gerentes, que não têm competência nem 

interesse em tecnologia, e que suprimem e filtram a informação tecnológica. 

Tabela 17 : Turbulência tecnológica e funções gerenciais críticas 

Estágio da E 01 02 M demanda 

Função 
Admlnistmçêo Produção Marketlng Adm.geral 

Tecnologia cr1uca geral P&D 
PScD 

Conuibulçêo 
Apertei· Desenvolvi-

Estável 
deP&D 

Inovação çoamentode mentode Inovação 
processos produtos 

~o • AdrninistI lÇào geral 
critica P&D +--P&I}I-produção+marketing .... P&D 

Fértil Inovação +-- Aperfeiçoamento de --.-.. Inovação 
Contribuição 

deP&D 
processes 

... Desenvolvimento de produtos-+ 

FunçAo • Adminisuaç!o gelaJ 
critica P&D ..... P&D+produçêo+marketing --+ P&D 

Turbulenta • Substituição de tecnolocia 
Contribuição Inovação +- Aperfeiçoamento de ...... Inovação 

deP&D prcasses 
... Desenvolvimento de produtos.-. 

Fonte: Adaptado de: Ansoff & McDonnell, 1993:211. 

Obs.: 
E - Introdução da tecnologia no mercado 
Gl- Crescimento acelerado 
G2 - Disseminação da tecnologia 
M - Maturidade 
D- Declínio 

D 

Admgeral 

.. 

~ 

P&D 

~ 

o hiato semântico decorre de diferenças de linguagens, conceitos e percepções dos 

fatores de sucesso entre administradores e gerentes de P&D. Ao defender novos 
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investimentos, gerentes de P&D percebem tipicamente as variáveis tecnológicas como 

fatores criticos de sucesso e, a menos que a alta gerência compreenda as necessidades 

tecnológicas e as coloque em perspectiva, a organização imobiliza recursos corporativos em 

soluções à procura de problemas. 

o hiato de objetivos e valor decorre da diferença de valores entre administradores e 

tecnólogos. O administrador deseja produzir um retomo ótimo para os recursos 

organizacionais. Tecnologia é apenas mais um meio para atingir este objetivo. A emoção da 

descoberta e a elegância das soluções não possuem nenhum apelo especial para ele. 

Por outro lado, a excitação das descoberta, as soluções elegantes e o prestígio 

profissional são objetivos de um tecnólogo comprometido. Preocupações com o resultado 

final do investimento tem conotação negativa, caso seja utilizada para impedir o trabalho em 

problemas interessantes. 

Para o tecnólogo avanços tecnologicamente viáveis constituem razão suficiente para 

lançar-se ao mercado, ao passo que o administrador necessita ser convencido da sua 

viabilidade econômica. 

Uma dimensão estratégica muito importante é a determinação de fatores que afetam a 

estratégia empresarial. Existem cinco fatores, denominados fatores-chave tecnológicos: 

investimento em P&D, posicionamento competitivo, dinâmica de produto, dinâmica 

tecnológica e dinâmica competitiva. Estes fatores são utilizados para avaliação do hiato 

entre a estratégia da organização e o ambiente futuro desejado. As mudanças que devem ser 

feitas nos fatores-chave tecnológicos identificados podem ser realizadas por meio da 

estimativa da posição competitiva da organização. 

Esta posição é contradita por Hamel e Prahalad (1995). Estes consideram que o papel 

da tecnologia é ajudar a organização a moldar a estrutura do ambiente competitivo no qual 

ela estará inserida. Esta moldagem é definida por um conjunto de competências tecnológicas 

que, uma vez identificadas e dominadas, permitirão à organização construir seu ambiente 

competitivo, qualquer que seja o futuro por ela enfrentado. 
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Tabela J 8: Fatores estratégicos da tecnologia 

Fatores de Estratégia Tecnológica 

Fatores(l) Intensidade (2) 

A Investimento em P&D 
01 Despesas de P&D como % do lucro Alto Baixo 
02 Despesas de pesquisas como % do lucro -----�----
03 Despesas de Desenvolv. Como % do lucro 

B Posicionamento Competitivo 
~~-,,~------~----~----~-----------1lmi~d. Sego novado 04 Liderança em termos de pesquisa ______ 1 ___ _ 
05 Liderança em termos de produto 
06 Liderança em termos de processo 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

C Dinâmica de produto ou processo 

Freqüência de novos produtos 

Extensão do ciclo de vida 

Avanço tecnológico em produtos sucessivos 
I 

D Dinâmica tecnológica 

Extensão do ciclo de vida 

Freqüência de novas tecnologias 

Número de tecnologias rivais 

E Dinâmica Competitiva 

Diferenciação tecnológica 

I 
I 

J 
Alto Baixo 
-------------1------

I Longo Curto 
-----------1-------

I Pequeno Grande 
---------1----------

Longo Curto 
- ---- -1--

AI~ Baixa 
---------1-----

I Nenhuma Mui~s 

---------1-----
I 

3) (4J 

i , , 
! 

14 Tecnologia como ferramenta de competição I Irrelevante Crucial' i 

1------+-- I I 
15 

16 

17 

18 

Intensidade de concorrência 

Obsolescência forçada de produtos 

Respostas tecnológicas à regulamentação 
govemamental 
Respostas tecnológicas à pressão dos 
consumidores 

15J 

I 

I 

I 

1 

I i I i I 
~---------------A--l~-h-a-ça--o-G-l-o-b~------------~---4I-------------+I--~!----r(,--j 

rA----'-T~u-r~bu~17ê-nc~i-a-te-c-n-o~ló-g~ica~(~6)~-------------+~B-a~ix-a~----~A~lt-a----~--~!~--~I--l 

r-~~------------------------------~I~----~----------~·I--------=---~----+_ __ ~!--~I---J 
B Agressividade da estratégia da Organização Baixa Alta I i I 

-----------1------ i I I 
Obs.: 
Quocie1l1e de P&D = Turbulência tecnológica / Agressividade estratégica 
(l) Fatores tecnológicos: Ansoff e McDonell(l993); Porter(l986); (2) Intensidade: Avaliação estatística; (3) 

Importância p/ o sucesso futuro: Avaliação Prospectiva; (4) /liato Estratégico: Cenário x planejamento; 
(5) Prioridades de ação: Escala de intensidade; (6) Turbulência tecnológica: Correlacionada ao grau de 
competição 

A última dimensão estratégica da tecnologia está associada as potencialidades de 

gestão para criação de estratégias intensivas em tecnologia. Estas potencialidades são 
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definidas: pelo quociente de investimento em P&D, pelas implicações organizacionais da 

intensidade em pesquisa ou em desenvolvimento, pelo tipo de acoplamento das unidades 

funcionais da organização, pelo ciclo de vida do produto e pela distância do estado da arte 

dos produtos da organização. 

o quociente de P&D é determinado pela relação entre grau de turbulência tecnológica 

e grau de agressividade tecnológica da organização. Quocientes elevados são característicos 

de setores intensivos em tecnologia, tais como o farmacêutico, químico e eletrônico. 

Quocientes baixos são característicos de setores pouco intensivos, tais como madeireiro e 

construção civil. Altos quocientes de P&D criam quatro exigências importantes para a alta 

gerência. 

A primeira é a avaliação permanente de decisões sobre desenvolvimento ou compra de 

tecnologia. A segunda é que a organização deve ser adaptativa, capaz de rapidamente 

utilizar novas tecnologias de produto ou processo, provenientes de fontes internas ou 

externas. A terceira é a gestão efetiva e flexível das inovações de produto envolvendo 

controle do desenvolvimento de produtos, estratégia explícita de P&D e um sistema bem 

desenvolvido de gestão por projetos. A quarta e última é uma supervisão cerrada dos 

esforços técnicos pela alta ac1ministr~.ção (Ansoff e McDonell 1993 :222). 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento tornaram-se tão ligadas no pensamento 

administrativo que diferenças importantes entre eles são ignoradas no processo decisório nas 

organizações. Estas diferenças ficam evidentes quando as organizações aplicam lições de 

sua experiência em pesquisa em problemas de desenvolvimento e vice-versa. Pode-se, de 

forma simplificada, identificar as características que diferenciam as organizações intensivas 

em pesquisa daquelas intensivas em desenvolvimento. 

Nas organizações intensivas em pesquisa o trabalho é realizado com especificações de 

projeto indefinidas, irradiam mais objetivos e dados de mercado. Os tecnólogos têm 

dificuldade de canalizar informações específicas e diretrizes de alocação do trabalho. Não 

possuem processos permanentes de avaliação e seleção de projetos que acentuem a 

percepção do significado dos resultados; e finalmente valorizam a inovação em detrimento 

da eficiência. Em contraposição, organizações intensivas em desenvolvimento podem ser 

reconhecidas pelas seguintes características: trabalha com especificações de projeto bem 
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definidas, possuem mecanismos de supervisão fortemente diretivos, são exímias na gestão e 

controle de projetos e são extremamente vulneráveis à rupturas provocadas por mudanças. 

o grau de acoplamento a jusante está associado ao fluxo preciso e detalhado de 

informações entre o mercado e os responsáveis pelas decisões nos diversos estágios do P&D 

e produção. Determina o grau de rapidez com que a organização reage à mudanças no 

mercado. A figura 11 ilustra os três tipos básicos de acoplamento: baixo, moderado e alto. 

Acoplamento 
baixo 

Acoplamento 
moderado 

Acoplamento 
elevado 

~_P_&._D_W-l ~ .. - R -..no 

c::=;:> Guxo dA processo 

• ~ fluxo de lnfotmllÇllo 

Fonte: Adaptado de Ansoff & McDonnell, 1993:226. 

Fig. 13 - Graus de acoplamento a jusante. 

Cti9flte8 

CUentes 

Clien\e8 

o tipo de acoplamento existente está fortemente associado ao ciclo de demanda. 

Quanto menor o ciclo de vida de demanda, maior será, via de regra, o grau de acoplamento. 

Dessa forma o conhecimento do ciclo de vida da demanda é importante para a tomada de 

decisões em P&D e produção. Os setores intensivos em tecnologia normalmente apresentam 

ciclos de demanda curtos. Neles é exigido rapidez de ação e resposta da administração, 

elevada simultaneidade nas atividades de lançamento de produtos baseada em informações 

incompletas e imprecisas. 

A proximidade da tecnologia de uma empresa em relação ao estado da arte apresenta 

implicações importantes para as atitudes, comportamentos e competência dos executivos. 

Estas implicações estão dentro de três categorias: a taxa de mudança, o grau de 

imprevisibilidade dos avanços tecnológicos e o emprego de precedentes históricos da 

organização nos novos avanços. 
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O estado da arte possui significados diferentes para pesquisa e desenvolvimento. Na 

pesquisa ele está associado com a fronteira na qual espera-se encontrar novos fenômenos ou 

conceber soluções para problemas ainda não resolvidos. Em desenvolvimento, refere-se à 

zona menos rarefeita na qual a validade de uma teoria ou solução já foi comprovada, mas 

resta viabilizar, por meio de transformações tecnológicas, a aplicação com êxito competitivo 

(Porter, 1989: 183-184). 
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2.10. Escolas de pensamento estratégico 

A literatura disponível sobre o pensamento estratégico remonta aos escritos de Sun Tzu 

com seu famoso compêndio de máximas militares A Arte da Guerra, cerca de 2500 a. c. Sun 

Tzu (1971) percebia que a guerra, de vital importância para o Estado, exigia estudo e análise 

criteriosos. Seus escritos foram uma tentativa de formulação de bases racionais de 

planejamento para execução de operações militares. Desde então diversos autores escreveram 

extensivamente sobre estratégia utilizando diversas formas de abordagem do assunto. 

Esta literatura já foi ordenada de diversas formas ao longo dos anos. Dentre as formas 

de organização a que parece mais promissora em captar a evolução do pensamento estratégico 

é a que categoriza a literatura em escolas de pensamento. Esta categorização em escolas de 

pensamento preconiza que é virtualmente impossível entender de forma completa o fenômeno 

da formulação estratégica. O pensamento estratégico pode, então, ser entendido por partes. A 

compreensão do pensamento estratégico será, entretanto, diferente da soma das partes 

analisadas individualmente (Mintzberg et alii, 2000: 13-25). 

De acordo com esta abordagem, a revisão da literatura existente conduz a emergência de 

dez pontos de vista distintos, á maioria dos quais refletidos na prática gerencial das 

organizações. Cada um destes pontos de vista, chamado de escola de pensamento estratégico, 

tem uma perspectiva única e destaca um aspecto importante do processo de formulação 

estratégica. 

Cada um deles é, simultaneamente, estreito e exagerado, interessante e criterioso. Estes 

pontos de vista, doravante referidos apenas como escolas, estão relacionados na tabela 02, 

juntamente com o adjetivo que, segundo Mintzberg et alii(2000:13-14) melhor capta a visão 

que cada um tem do processo de administração estratégica. 

As escolas estão agrupadas em três grupos, de acordo com a sua natureza mais básica: 

prescritivas, descritivas e configurativa. 
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Tabela 19: Escolas de pensamento estratégico 

As Escolas de Pensamento E,çtratégico ! 
! 
i 
i 
I 

I 
Escola Natureza Formulação de I 

I 
da escola estratégia como um I 

processo I 
I 
I 

01 Design Concepção I 
I 

I 02 ! Planejamento Prescritivas Formal I 
I I 

03 i Posiciona mento I Analitico ! 

! 
I : 

I 
I 

I 
I 

Empreendedora Visionário 
I 

04 : 
i 

, 
05 Cognitiva j Mental í 

I I 
I I 

06 Aprendizado Descritivas I Emergente I 
I 

1 07 Poder Negociação I 
08 Cultural Coletivo I 

I 
I 

09 Ambiental Reativo I 
I 

I 
I 10 Configuração I Conjigurativa Transformação ! I . 

Fonte.' Adaptado de Mintzberg et alii, 2000. 13-1 4. 

2.10.1. Escolas Prescritivas 

o primeiro grupo é composto pelas escolas prescritivas. É da natureza destas escolas 

estar mais preocupadas em como as estratégias devem ser formuladas do que como elas 

efetivamente são formuladas. O grupo de escolas de natureza prescritiva é formado pelas 

escolas de design, planejamento e posicionamento. 

A primeira delas, design, construiu nos anos 60 a estrutura básica sobre a qual as outras 

duas puderam ser erigidas. Ela postula a fonnulação estratégica como um processo de 

desenho informal, essencialmente de concepção. Para Mintzberg et alii (2000:29-34) esta 

escola é muito influente no processo de fonnulação estratégica e seus conceitos-chave 

formam, ainda hoje, a base dos cursos de graduação e mestrado em estratégia, bem como 

grande parte da prática da administração estratégica. Basicamente, propõe um modelo de 

fonnulação estratégica que tenta aumentar a congruência entre as capacidades internas e as 

possibilidades externas. Estabelecimento de adequação é o lema da escola de designo 
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o destaque e o ímpeto da escola de design podem ser atribuídos a três livros influentes: 

Leadership in Administration de Philip Selznick (1957), Strategy and Strocture de Alfred 

Chandler (1962) e Business Policy: text and cases de Learned et aI (1965). 

Selznick (1957:67-74) introduziu a noção de competência distintiva, discutindo a 

necessidade de união do estado interno da organização com suas expectativas externas. 

Argumentou que se deve embutir política na estrutura social da organização; prática que mais 

tarde seria denominada implementação. Chandler (1962) por sua vez, constatou o inter

relacionamento entre estratégia de negócios e estrutura organizacional. Finalmente, E.P. 

Learned et alii (1965) deram início a toda uma corrente própria de pensamento, baseada em 

cases, que floresceu e permanece até hoje dominante em Harvard. 

o grupo de Harvard perseguiu sua própria estratégia, pois, segundo Mintzberg et alii 

(2000:29), existe uma clara adequação entre a visão de formação de estratégia que tem sido 

promovida há várias décadas e a sua pedagogia de ensino através de estudo de casos. O mais 

recente exemplo desta filosofia de utilização de estudos de casos é o trabalho de Ghemawat 

(2000). 

As premissas bás~cas da escola de desigu podem ser definidas como: a formação da 

estratégia deve ser um processo deliberado de pensamento consciente, a responsabilidade por 

esse controle e essa percepção devem ser do executivo principal, o modelo da formação de 

estratégia deve ser mantido simples e informal, as estratégias devem ser únicas e finalmente 

somente após a formulação de estratégias únicas, desenvolvidas, explícitas e simples é que 

pode haver implementação. 

O Executivo principal normalmente será o estrategista e as melhores estratégias 

resultam de um processo de designo Este processo estará completo quando as estratégias 

parecem plenamente formuladas como perspectiva e são explícitas. 

A escola de planejamento teve seu desenvolvimento correndo paralelamente ao da 

primeira, durante os anos 60 e atingiu seu auge nos anos 70. Sua perspectiva considerava a 

formulação de estratégia como um processo de planejamento formal, separado e sistemático. 

Esta escola perdeu espaço durante os anos 80. O trabalho mais influente desta escola foi o 

livro Corporate Strategy de Ansoff (1965). Para o próprio autor, o livro era o primeiro passo a 

marcar sua passagem da vida prática para a acadêmica e era a condensação de sua experiência 
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e de seus colegas num enfoque prescritivo à fonnulação de estratégias. Posterionnente o livro 

foi reeditado sob o título de The New Corporate Strategy (Ansoff e McDonell, 1993: 17). 

o problema principal desta escola é que a literatura produzida cresceu, em tennos 

quantitativos, de fonna acentuada, sem o correspondente aumento de qualidade. Um conjunto 

de idéias, enraizado no modelo básico da escola de design, foi repetido ad nauseum 

(Mintzberg et aW, 2000:44). Entusiastas do planejamento estratégico propagavam estas idéias 

com fervor missionário. Entretanto, poucos estudos foram conduzidos com profundidade. 

Lorange (1979:226), por exemplo, cita menos de 30 estudos empíricos, muitos dos quais 

pesquisas por questionários, realizadas para provar que o planejamento compensa. 

I\. escola de planejamento estratégico abraçou a maioria das premissas da escola de 

designo O modelo simples e informal da escola de design tornou-se, entretanto, uma elaborada 

seqüência de etapas, congruentes com uma visão mecanicista. Produza cada um dos 

componentes confonne especificado e a estratégia, seu produto final, estará pronto. Bom 

exemplo é o estudo de Jelinek, citado por Mintzberg et alii (2000:49), sobre planejamento 

estratégico na Texas Instruments traçou um paralelo entre a programação da estratégia e o 

taylorismo afinnando que a inovação pode ser institucionalizada. 

Uma diferença fundamental entre esta escola e a escola de design, é que agora o 

principal executivo não deveria conceber planos estratégicos, apenas, aprová-los. Isto por que, 

de acordo com esta escola, juntamente com o planejamento vinham os planejadores, 

principais participantes do processo. Pode-se resumir as premissas básicas da escola de 

planejamento em três pontos fundamentais. 

Primeiramente as estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de 

planejamento fo nna I , decomposto em etapas distintas, cada uma delineada por checklists e 

apoiada por técnicos. Em segundo lugar, a responsabilidade por todo o processo está, em 

princípio, com o executivo principal; na prática a responsabilidade pela execução está com os 

planejadores. Finalmente, em terceiro lugar, as estratégias emergem prontas deste processo, 

devendo ser explicitadas para implementação por meio de objetivos, orçamentos, programas e 

planos operacionais de vários tipos. 

O planejamento estratégico enfrentou problemas desde o início dos anos 80, quando a 

atividade foi reduzida em muitas empresas. O caso mais dramático foi a General Eletric, uma 
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das maiores entusiastas desta escola. A despeito de qua'ie 20 anos de existência da tecnologia 

de planejamento estratégico, a maior parte das empresas, hoje, se engaja no menos ameaçador 

e perturbador planejamento a longo prazo por extrapolação (Ansoff, 1977:20). 

Alguns pontos contribuíram para a derrocada desta escola nas empresas de primeira 

linha. Entre estes pontos destacam-se: a assessoria assumiu o processo, o processo dominou a 

assessoria, os sistemas de planejamento foram praticamente concebidos para não produzir 

resultados, o planejamento se concentrava no jogo mais excitante de fusões, aquisições e 

vendas em detrimento do negócio básico, os processos de planejamento não conseguiam 

desenvolver opções estratégicas verdadeiras, o planejamento negligenciava os requisitos 

organizacionais e culturais da estratégia e finalmente a previsão de ponto único (previsões e 

planejamento baseados em cenários ainda eram exceção, em vez de regra) eram uma base 

inadequada para o planejamento em uma era de reestruturação e incerteza. 

A terceira escola prescritiva estava menos preocupada com o processo de formulação de 

estratégias do que com o conteúdo real das mesmas. Ela é chamada de escola de 

posicionamento (Mintzberg et alii, 2000:68), porque focaliza a seleção de posições 

estratégicas no mercado. Esta escola acrescentou conteúdo ao material das escolas anteriores, 

fomentou o surgimento conferências, cursos e das chamadas butiques de estratégia - firmas 

de consultoria estratégica, e revitalizou a pesquisa em estratégias específicas. O marco divisor 

de águas foi o livro Competitive Strategy por Michael Porter (1980). O material tratava de 

organização industrial, porém teve um efeito devastador no marasmo reinante na academia. 

Era como um vendaval econômico soprando através da área da administração estratégica 

(Mintzberg et alii, 2000:68). 

O conceito mais notável desta escola foi único e revolucionário. As escolas de design e 

planejamento não definiam limites para o número de estratégias que poderiam ser criadas 

pelas empresas. Aqui, entretanto, este conceito foi subvertido. Na verdade poucas estratégias

chave - como posições de mercado - são desejáveis em uma determinada indústria: as que 

podem ser defendidas contra concorrentes atuais e futuros. 

Facilidade de defesa significa que as empresas que ocupam estas posições têm lucros 

maiores que as outras empresas, na indústria. Disseminando esta lógica através das indústrias, 

a escola de posicionamento acabou ficando com um número limitado de estratégias ou 

categorias de estratégias: as denominadas estratégias genéricas (Porter, 1986:49). A premissa 
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básica das escolas de design e planejamento - a possibilidade da existência de inúmeras 

estratégias - estava assim descartada. 

A escola de "posicionamento" criou e aperfeiçoou ferramentas analíticas dedicadas a 

ajustar a estratégia correta às condições vigentes. A chave para a nova administração 

estratégica estava no uso de análise para identificar as relações corretas. Acadêmicos 

realizaram diversos estudos estatísticos a partir de bases de dados estabelecidas para descobrir 

onde quais estratégias pareciam funcionar melhor, enquanto consultores propunham 

estratégias fuvorecidas para determinados clientes ou promoviam estruturas para a seleção 

dessas estratégias. Foi preservada a idéia de que a estratégia era um processo controlado e 

consciente e que a estratégia precedia a estrutura Entretanto, foi introduzido o conceito de 

meta-estrutura: a denominada estrutura industrial. É ela quem dita a posição estratégica que, 

por sua vez, dirige a estrutura organizacional. 

A escola de posicionamento pode ser desmembrada em três ondas suceSSIvas. A 

primeira caracterizada pela utilização de máximas militares, a segunda na qual foram 

determinantes os imperativos das consultorias e a terceira na qual houve o desenvolvimento 

de proposições empíricas. 

A primeira onda define o ambiente empresarial como um campo de batalha. Neste 

campo eram travadas as batalhas corporativas pela sobrevivência. Autores como Sun Tzu 

(1971) e Clausewitz (1989) conhecidos por trabalhos em estratégia militar são 

sistematicamente trazidos para o ambiente corporativo (Mintzberg et a!ii, 2000:70-71). 

Máximas militares tais como atacar, subjugar, cercar, destruir dissimular e manobrar são 

recorrentes na literatura estratégica associada a esta primeira onda. 

A segunda onda é caracterizada pela busca dos imperativos de consultoria. Nesta etapa 

começam surgir as "butiques de consultoria": empresas que sem conhecimento particular do 

negócio prestam consultoria estratégica às empresas. Estes consultores chegam frios, analisam 

dados, brincam com as estratégias genéricas (aplicando tradicionais receitas de bolo), redigem 

relatórios, enviam faturas e normalmente saem sem avaliar os resultados da aplicação de seus 

preceitos. O Boston Consulting Group (BCG) mudou esta situação ao aplicar as técnicas de 

matrizes crescimento-participação para gerência de portfólios e PIMS: profit impact market 

strategies, ambos de base empírica mas com uma tendência imperativa: encontrar a melhor 

maneira. 
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A terceira onda teve como essência os trabalhos desenvolvidos em Competitive Strategy 

(porter, 1980) e Competitive Advantage (porter, 1985). Eles consolidaram o conceito de que a 

estratégia de negócios deveria ser baseada na estrutura de mercado na qual as empresas 

operam: a chamada estrutura industrial. 1\ premissa de que as condições externas 

condicionam as estratégias internas foi utilizada por Porter (1980: 130-152) e derivou-se do 

ramo da economia denominado organização industrial. Esta abordagem sistemática e rigorosa 

à análise de industrias estava fortemente apoiada em testes empíricos. Finalmente, os 

conceitos mais importantes introduzidos por esta terceira onda foram o modelo de análise 

competitiva em indústrias, o conjunto de estratégias genéricas: diferenciação, custo e foco e o 

conceito de cadeia de valor. 

2.10.2. Escolas Descritivas 

o segundo grupo de escolas é composto pelas escolas denominadas descritivas. I\s seis 

escolas componentes deste grupo consideram aspectos específicos do processo de formulação 

de estratégias e têm-se preocupado menos com a prescrição do comportamento estratégico 

ideal do que com a descrição de como as estratégias são, de fato e a medida em que se 

desdobram, formuladas. 

1\ primeira dessas escolas associa estratégia com espírito empreendedor, descrevendo o 

processo de formulação estratégica em termos da criação da visão pelo grande líder. Um 

processo visionário; exatamente o oposto das premissas das escolas prescritivas. Esta escola 

não só focou o processo de formação estratégica exclusivamente no líder único, mas também 

enfatizou o mais inato dos estados e processos - intuição, julgamento, sabedoria, experiência 

e critério. 1\ visão estratégica é promovida como uma perspectiva, associada com imagem e 

senso de direção, isto é, visão. 1\ perspectiva estratégica é menos coletiva e mais pessoal, obra 

do líder. 1\ organização torna-se sensível aos ditames desse indivíduo; subserviente à sua 

liderança. O ambiente torna-se o terreno no qual o líder manobra com alguma facilidade o 

direcionamento da organização. 

1\ visão surge como a representação mental da estratégia, criada ou ao menos expressa 

na cabeça do líder. Essa visão serve como inspiração, ou idéia guia. 1\ visão tende a ser uma 

espécie de imagem flexível de um plano articulado em palavras e números. Essa flexibilidade 

deixa o líder livre para adaptar a estratégia às suas experiências. 
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A estratégia empreendedora é, ao mesmo tempo, deliberada e emergente: deliberada em 

suas linhas amplas e seu senso de direção, emergente em seus detalhes para que estes possam 

ser adaptados durante o curso (Mintzberg et aUi, 2000:98). 

Em certo sentido a escola empreendedora nasceu da economia pois a teoria econômica 

neoclássica tem como elemento proeminente a figura do empreendedor. O empreendedor não 

é necessariamente a pessoa que investe o capital inicial ou inventa um novo produto, mas sim 

a pessoa que detém a idéia do negócio (Schumpeter, 1950:84). 

Dependendo da situação, o empreendedor pode ser o fundador de uma organização, o 

gerente da sua própria empresa ou um líder inovativo em uma organização de propriedade de 

outros (Mintzberg et aW, 2000:101). As premissas básicas de escola empreendedora são 

resumidas, a seguir, de forma bastante sucinta. 

A estratégia existe na mente do líder como perspectiva, um senso de direção a longo 

prazo, uma visão de futuro da organização. O processo de formação estratégica é 

semiconsciente e enraizado na experiência e intuição do líder quer ele conceba a estratégia ou 

a adote de outros. O líder promove a visão de forma decidida, até mesmo obsessiva; 

mantendo controle pessoal da implementação. A visão estratébica é maleável, e assirr., a 

estratégia empreendedora tende a ser deliberada e emergente. A organização é igualmente 

maleável, sensível às diretivas do líder; quer seja uma empresa nova, uma empresa de 

propriedade de uma só pessoa ou uma reformulação em uma organização grande e 

estabelecida. Finalmente a estratégia empreendedora tende a assumir a forma de nicho, um ou 

mais bolsões de posição no mercado protegidos contra as forças de concorrência direta 

(Mintzberg et aUi, 2000: 111). 

A maior parte da literatura desta escola foi desenvolvida na área gerencial. Pinchot 

(1985), cunhou a expressão intrapreneurship, representando o empreendedor interno nas 

organizações. Collins e Moore (1970) apresentaram um fascinante quadro do empreendedor 

independente, com base em um estudo de 150 deles. Baumol (1968:70) avaliou as propensões 

ao risco dos empreendedores. Finalmente Busenitz e Bamey (1997) publicaram estudo 

avaliando a capacidade dos empreendedores de tomar decisões com poucas informações, 

generalizações em excesso e aproveitamento de janelas de oportunidade empresarial. 
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A segunda escola descritiva, denominada escola cognitiva, é pequena mas importante 

pois busca usar as mensagens da psicologia cognitiva para entrar na mente do estrategista. Ela 

tem atraído muitos pesquisadores proeminentes que trabalham em associação com outras 

escolas. Mintzberg et alii (2000:116) apresentam como exemplo Reger e Huff (1993) e 

Bogner e Thomas (1993) com a escola de posicionamento e cognição associada à grupos 

estratégicos respectivamente e Durhaime e Schwenk (1985) com estratégias de alienação. 

Nesta escola, os estrategistas são autodidatas vivendo uma experiência dual: 

desenvolvem estruturas de conhecimento e processos de pensamento através da experiência 

direta. A experiência dá forma ao que eles realizam, moldando sua experiência subsequente. 

Esta dualidade desempenha papel fundamental na escola cognitiva, dando origem a duas 

linhas bastante diferentes. 

A primeira, positivista, trata o processamento e a estruturação do conhecimento como 

esforços para produzir algum tipo de filme objetivo da realidade. Os olhos da mente varrem o 

mundo distorcendo a sua percepção. A segunda, mais solipsista, olha a realidade de forma 

mais subjetiva. A primeira procura entender o mundo; a segunda criá-lo. É sob a ótica desta 

escola que são consideradas metáforas, analgias e heurísticas sobre tomada de decisão. 

A cognição pode ser entendida de várias formas. Como um processo de confusão no 

qual a percepção afeta decisões e grau de alienação; como processamento de informações, 

através da capacidade de codificação; como um sistema de mapeamento no qual mapas 

cognitivos servem para gerentes distinguirem elementos importantes. Dentre eles estão 

conceitos, intuição, julgamento e análises congeladas em hábitos e capacidade de resposta 

rápida através do conhecimento. A escola cognitiva pode ser entendida como uma escola de 

pensamento sobre formação de estratégia em evolução (Mintzberg et aW, 2000: 117). Suas 

premissas básicas são listadas abaixo. 

A formulação estratégica é um processo cognitivo que tem lugar na mente do 

estrategista. Estratégias emergem como perspectivas, na forma de conceitos, mapas, esquemas 

e molduras. Dão forma à maneira pela qual as pessoas lidam com os estímulos vindos do 

ambiente. Informações fluem através de todos os tipos de filtros distorcedores, antes de serem 

decodificados por mapas cognitivos, ou são meramente interpretações de um mundo que 

existe somente nos termos em que é percebido. O mundo pode ser modelado, emoldurado, e 

construído. Como conceito, as estratégias são difíceis de realizar. Quando são realizadas, 
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ficam consideravelmente abaixo do ponto tido como ótimo e são, subseqüentemente, dificeis 

de mudar quando não são mais visíveis. 

A terceira escola descritiva é a escola de aprendizado. Esta escola parte de duas 

premissas básicas: toda organização aprende ao longo do tempo e a estratégia emerge quando 

as pessoas, agindo individual ou coletivamente, aprendem a respeito de uma situação tanto 

quanto aumenta a capacidade da organização em lidar com ela (Mintzberg et alii, 2000: 134). 

Por exemplo, para Lapierre (1980:9), a administração estratégica deixa de ser apenas a 

administração de mudanças, passando a ser a administração por mudanças. 

Esta escola firmou-se efetivamente após a publicação de um artigo entitulado The 

Science of Muddling Through por Lindblom (1959:79-88). Este artigo sugere que a 

formulação de política no governo não é um processo claro, ordenado e controlado, mas, 

confuso, no qual os responsáveis pelas políticas tentam lidar com um mundo que sabem ser 

muito complexo para eles. Estas previsões, feitas na esfera governamental, acertaram por 

descrever comportamentos que, mais do que nos governos, eram familiares nas empresas. 

Diversas outras publicações sucederam este artigo. Entretanto, foi o livro Strategies for 

Change: logical incrementalism (Quinn, 1980), que assinalou a decolagem da hoje chamada 

~sco la dt; aprendizado (Mintzber!." et alii, 2000: 134). 

A característica que diferencia a escola de aprendizado das escolas prescritivas é que 

enquanto estas questionam os aspectos racionais da estratégia, aquela tenta derrubar hipóteses 

e premissas básicas desta mesma racionalidade por meio de questões muito pertinentes. Quem 

realmente é o arquiteto da estratégia e onde na organização ocorre de fato a formação de 

estratégia? Até que ponto o processo pode ser deliberado e consciente? A separação entre 

formulação e implementação é de fato sagrada? Todas estas questões são extremamente 

importantes. 

Uma das propostas da escola é que a imagem tradicional de formulação estratégica foi 

uma utopia, atraente para alguns executivos, mas não correspondendo ao que realmente 

acontece nas organizações (Mintzberg et alii, 2000:134). A pergunta síntese do pensamento 

desta escola é emblemática das escolas descritivas: como as estratégias são, de fato, formadas 

nas organizações? Não como elas são formuladas mas, como são formadas. 

127 



Referencial Teórico 

Uma das visões mais populares desta escola é a visão de que a estratégia depende de 

aprendizado e este depende das capacidades ou competências. Estes conceitos foram 

disseminados principalmente por C. K. Prahalad e Gary Hamel em influentes artigos 

publicados pela Harvard Business Review: The Core Competence of The Corporation 

(prahalad e H ame I, 1990:79-91) e Strategy as Stretch and Leverage (H ame I e Prahalad, 

1993:75-84), além do livro Competing for the Future (Hamel e Prahalad, 1995). Se a 

administração estratégica possui uma marca para os anos 90, ela é, decididamente, esta 

abordagem de capacidades dinâmicas e essenciais (Mintzberg et alii, 2000: 161 ). 

o grande avanço da escola de aprendizado é ser uma força de contrapeso à cautela 

racional que durante muito tempo dominou a literatura e a prática da administração 

estratégica. Esta vantagem, porém, é relativa. Sempre existe o perigo de ir-se para o outro 

extremo (Mintzberg et alii, 2000: 166). O conceito de aprendizado é muito interessante mas 

levado ao extremo conduz à problemas de inexistência de estratégia, de estratégia perdida e de 

estratégia errada. Esta escola é particularmente útil para a administração estratégica de 

adhocracias, que são organizações do tipo profissional e que operam em ambientes altamente 

complexos. 

t\. quarta escola descritiva é a escola de poder. Ela entende a fermação de estratégia 

como um processo aberto de influência, enfutizando o uso de poder e da política para negociar 

estratégias favoráveis a determinados interesses (Mintzberg et alii, 2000: 174). A palavra 

poder é utilizada para descrever o exercício de influência, muito próximo do conceito político 

do termo. Abandonam-se as estratégias genéricas para privilegiar as estratégias políticas (às 

vezes subversivas). Entretanto, existe pouca literatura disponível sobre esta escola. 

Recentemente ela ganhou importância devido ao incremento do fenômeno de fusões e 

aquisições. Pode ser dividida em dois grandes ramos: poder micro e poder macro. 

O poder micro lida com o jogo da Política dentro da organização - poder ilegítimo. Um 

bom exemplo é o fechamento de uma divisão. Ele focaliza, preferencialmente, agentes e 

conflitos internos. Reconhece que as organizações são compostas por indivíduos que possuem 

sonhos, esperanças, ciúmes, interesses e temores (Mintzberg et alii, 2000: 175). 

Por seu turno, o poder macro reflete a interdependência entre a organização e seu 

ambiente. São considerados agentes externos tais como fornecedores, clientes e governo. Esta 
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dimensão do poder está relacionada com o gerenciamento das demandas destes agentes 

fazendo uso seletivo deles em beneficio da organização. 

A escola de poder tem diversas premissas. A primeira delas é que poder e política 

sempre moldam a formulação estratégica, dentro ou fora da organização. A segunda é que as 

estratégias assumem mais a forma de posições e meios de ilusão do que de perspectivas. A 

terceira premissa é que o poder micro considera a estratégia como o resultado de interações. 

(barganha, persuasão e conflito direto) e o poder macro considera a organização em sua busca 

de bem-estar por meio do controle ou cooperação com outras organizações. 

As premissas desta escola adquirem maior relevância em três situações bem distintas. A 

primeira durante períodos de mudanças importantes; a segunda em organizações grandes e 

maduras (para o poder macro); e a terceira quando a organização é composta por grande 

número de experts, atuando em ambientes complexos e altamente descentralizados (em 

universidades e centros de pesquisa científica). 

Se a formulação estratégica for considerada um processo político, deve-se observar que 

ela será a resultante da interação entre metas concorrentes de indivíduos ou coalizões. Este 

fato garante que qualquer estratégia preten~ida será perturbada e diltorcida a cada passo de 

sua elaboração. Estas perturbações e distorções serão feitas por meio de negociações, 

concessões, ações de grupos, formação de coalizões e surgimento de ambigüidades. Este 

processo se explicitará nos denominados jogos políticos (Mintzberg et a!ii, 2000: 176). Estes 

jogos são categorizados em treze tipos em função de seus objetivos. Eles estão descritos na 

tabela 20. 

Existem quatro sistemas de poder interno nas organizações: sistema de autoridade 

formal, sistema de ideologia, sistema de expertise certificada e sistema político. A abordagem 

da escola de poder possui algumas vantagens. A primeira é que a política como sistema de 

influência atua como regulador darwiniano assegurando a sobrevivência dos membros mais 

fortes nas posições de liderança. A segunda é que assegura que todos os lados das questões 

que surjam dentro da organização sejam plenamente debatidos. A terceira é que a política é 

invocada para estimular as mudanças necessárias que estão bloqueadas por sistemas de 

influência mais legítimos. Por fim a política facilita o caminho para a execução das mudanças. 

129 



Referencial Teórico 

A política também tem papel importante na obtenção de aceitação das estratégias. Ajuda 

a identificar as realidades políticas e administrativas; a reconhecer o caráter essencial do 

empenho da gerência intermediária. Também ensina a utilizar instrumentos políticos 

clássicos, tais como: objetividade, satisfação, generalização, concentração em questões de 

maior importância e antecipação do comportamento das coalizões. 

Tabela 20: Jogos de poder 

I 

Jogos de Poder I 
I 

I 
01 ~ogo da Insurgência: Jogado para resistir à autoridade ou efetuar mudanças. i 

02 ~ogo da contra-insurgência: Jogado pelos que detém autoridade. I 
I 

i 
i 

03 Jogo do patrocínio: I Jogado para construir bases de poder (por quem està em baixo). i I 
I 

104 ~ogo da formação de alianças: Jogo entre pares. I 
05 ~ogo da construção de Impérios: Jogado para construir bases de poder ( por quem está em cima). 

I 
I 
I 
i 

06 ~ogo da orçamentação: Construção de bases de poder com recursos. 

07 ~ogo de perícia: Jogado para construção de base de poder através de períci~ 
I 

técnica. I 
I 
I 
! 
i 

08 ~ogo do domínio: Jogado usando o poder formal. I 
I 

I 

I i 
I 

09 ~ogo de linha versus assessoria: Jogo de rivalidade entre pares. I 
10 ~ogo de lados rivais: Jogado para derrotar rivais. I I i 

I 
I 

II Jogo de candidatos estratégicos: Jogado para efetuar mudanças nas organizações. i 
/2 Jogo de soprar apito: 

I 
Jogo breve para efetuar mudanças organizacionais. i 

I 

I 
I 

! 
I i 

/3 ~ogo dos fofoqueiros: 

I 
Utiliza informações para reoricntar a estratégia básica da: 

\ 
organização. 

I 
I 
! 

Fonte: Adaptado de Mint=berg et alii. 2000: /76. 

A administração do comportamento das coalizões é feita por meio da identificação das 

suas estruturas, da eliminação da oposição na coalizão; bem como da administração da 

seqüência, visibilidade e desdobramentos das questões tratadas. 
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Esta administração de comportamento de coalizões oponentes também inclui: formação 

de outra coali7.ão que neutralize as oponentes, formação de contra-coalizões, mudança das 

posições organizacionais dos líderes das coalizões, cooptação de membros da coali7.ão 

oponente, trabalho de comunicação e persuasão c, em última instância, retirada da 

organização dos líderes das coalizões oponentes. 

o efeito da visão da escola de poder sobre as estratégias básicas é de simplesmente 

fazer a organização lidar com cada demanda à medida que estas surgem; ocultando e 

revelando estrategicamente informações ou jogando um grupo contra outro dentro e fora da 

organização. Deste processo resultam quatro estratégias genéricas: ofensiva, defensiva, de 

espera e de subversão (Freeman, 1997:38-45). 

A. estratégia ofensiva: tentar mudar os objetivos dos interessados. A. estratégia defensiva 

procura ligar a questão a outras que os interessados vêem de forma mais favorável. A. 

estratégia de espera tenta manter posições correntes e a estratégia de subversão trabalha com 

mudanças das regras. Uma das características fundamentais desta escola é a introdução do 

conceito de fonnulação cooperativa da estratégia. Segundo este conceito, a fonnulação 

estratégica expressa-se de forma diversificada e transcendente à organização. 

Exemplos de estratégias cooperativas são as redes de relacionamento, as estratégias 

coletivas (das quais um bom exemplo são os acordos para utilização da mesma rede de caixas 

automáticos por bancos concorrentes), as alianças estratégicas (tais como empreendimentos 

conjuntos para pesquisa e desenvolvimento), acordos cooperativos e terceirizações 

estratégicas derivadas de vantagens comparativas. 

A. quinta escola descritiva é denominada escola cultural. Ela apresenta a fonnulação 

estratégica como resultado de um processo coletivo e cooperativo. Pode ser entendida como o 

reverso da escola de poder. Enquanto o poder toma e fragmenta a entidade denominada 

organização: a cultura acolhe um grupo de indivíduos em uma entidade aglutinadora chamada 

organização. Enquanto a literatura disponível sobre a escola de poder lida com influências de 

políticas internas como promotoras mudanças estratégicas, a literatura da escola cultural 

preocupa-se com a influência da cultura na manutenção da estabilidade estratégica c, em 

alguns casos, com resistência ativa às mudanças estratégicas (Mintzberg et alii, 2000: 194-

195). 
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Cada campo de estudo tem seu conceito central - mercado em economia, política em 

ciência política. estratégia em administração estratégica e assim por diante - e a cultura é há 

muito, o conceito central da antropologia. Dessa forma. a discussão do fenômeno 

organizacional sob a ótica da cultura não é um proposta nova. De acordo com a antropologia, 

a cultura permeia tudo o que nos cerca e tudo o que fazemos. Ao mesmo tempo é o que nos 

torna únicos em relação á maneira como fazemos as coisas. Ela trata o que diferencia uma 

organização da outra; é universal sem ser única e tem reflexos na administração estratégica. 

A cultura começou a ser considerada no mundo organizacional no início da década de 

80, graças ao sucesso das grandes corporações japonesas. Estas corporações, ao mesmo tempo 

em que imitavam a tecnologia das empresas americanas faziam as coisas de maneira 

radicalmente diferente dos americanos. O estudo da cultura pode ser realizado sob dois pontos 

de vista distintos; um objetivo e outro subjetivo. O primeiro assume uma posição objetiva 

sobre as razões pelas quais as pessoas se comportam como o fazem. O segundo considera a 

cultura como um processo subjetivo não baseado em qualquer lógica abstrata universal. 

Pettgrew (1985:44) afirma que a cultura organizacional esta associada à cognição 

coletiva. Ela torna-se a mente coletiva da organização; ou de forma mais detalhada, reflete 

crenças comuns associadas à tradições, l:ábitos, :üstórias, símbolos, ou mesmo edificios e 

produtos. 

Mintzberg et alii (2000: 196) utilizam a palavra ideologia para a riqueza cultural de uma 

organização. Definem então ideologia como um forte conjunto de crenças, compartilhadas 

apaixonadamente por seus membros, que distingue essa organização de todas as outras. 

Também apresentam um conjunto de cinco premissas básicas para esta escola. 

A primeira premissa é a formulação estratégica como um processo de interação social. 

Ele está alicerçado nas crenças, ideologias, e valores comuns aos membros da organização. 

A segunda premissa é a aquisição pelos indivíduos dessas crenças e valores através da 

aculturação ou socialização; tácitas e não verbais, muitas vezes reforçadas por doutrinação 

verbal e explícita. 

I\. terceira premissa é a descrição pelos membros da organização de suas crenças apenas 

parcialmente. Origens e explicações completas permanecem obscuras e incertas 
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Como conseqüência da anterior, a quarta premissa afrrma que a estratégia assume a 

forma de uma perspectiva enraizada em intenções coletivas (não necessariamente explicadas) 

e refletida nos padrões pelos quais os recursos ou capacidades da organização são protegidos 

e utilizados para sua vantagem competitiva. Portanto, a estratégia é melhor descrita como 

deliberada, mesmo que não plenamente consciente. 

Por fim, a quinta premIssa afirma que a cultura e, em especial, a ideologia não 

encorajam tanto as mudanças estratégicas quanto a perpetuação da estratégia existente; na 

melhor das hipóteses, elas tendem a promover mudanças de posição dentro da perspectiva 

estratégica global existente na organização. 

o discurso da escola cultural é, freqüentemente, alvo de críticas. Uma afirma que esta 

escola desencoraja as mudanças necessárias, caracterizando-as como dificeis e complexas, 

provocando estagnação. Outra é que a cultura como estrutura explicativa iguala vantagem 

estratégica a singularidade organizacional. Ser diferente com freqüência é bom, mas não em si 

mesmo, pois pode provocar arrogância. Quem irá questionar o raciocínio que esta por trás do 

status quo? (Mintzberg et alii, 2000:205-206). 

Em corrpensaçã(), a escola cultural possui inúmeros pontos favoráveis. Quando 

comparada com a escola de poder, oferece o consenso integrado de ideologia ao invés do 

conflito incoerente da política. Ela considera e incorpora a dimensão coletivista do processo 

social, assegurando um lugar para o estilo organizacional ao lado do estilo pessoal, 

questionando a tendência popular de se dividir tudo em partes desconexas - agentes como 

partes de portfólios, em favor da criação de perspectivas integradas. Nesta escola, a formação 

de estratégia torna-se a administração da cognição coletiva (Mintzberg et alii, 2000:207); uma 

idéia criticamente importante, embora de dificil administração. 

A. escola ambiental postula a formulação estratégica como um processo reativo. 

Enquanto outras escolas vêem o ambiente como um fator, a escola ambiental o categoriza 

como um ator - na verdade o ator. A. organização é percebida como passiva e reagindo a um 

ambiente que estabelece sua pauta de prioridades e inquietações. A formulação estratégica é 

reduzida a um processo de espelhamento. 

Mintzberg et alii, (2000:210-211) afirmam que ela equilibra a visão global da 

formulação estratégica. Este equilíbrio é alcançado por meio do posicionamento do ambiente 
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como uma de três forças centrais no processo, ao lado da liderança e da organização. As 

visões desta escola levam em consideração a gama disponível de poderes decisórios, dadas as 

forças e demandas do contexto externo. 

o ambiente pode ser analisado em duas dimensões complementares: 

simplicidade/complexidade e estabilidade/dinamismo. Da combinação destas duas dimensões 

resulta uma força que conduz a organização para uma espécie de nicho ecológico. 

Este nicho não é o mesmo da escola empreendedora (protegido da concorrência). Aqui 

o nicho é a própria base da concorrência, traçando um paralelo com a ecologia, onde a 

organização compete com entidades como ela mesma. Na verdade, o nicho está para a escola 

ambiental assim como o mercado está para a escola de posicionamento. A diferença é que 

aqui ele é sempre competitivo. 

A escola ambiental tem por base quatro premissas fundamentais. A primeira é que o 

ambiente apresenta-se à organização como um conjunto de forças gerais, sendo o agente 

central no processo de geração estratégica. 

A segunda pr emissa postula que a organização deve responder a essa!.: forças ou será 

eliminada. O processo é sempre darwiniano, não cooperativo. 

A terceira estabelece que a liderança, por conseguinte, é um elemento passivo para fins 

de leitura do ambiente e garantia de adaptação adequada da organização. 

A quarta é uma espécie de lei darwiniana para o mundo organizacional. As 

organizações agrupam-se em nichos do tipo ecológico, posições nas quais permanecem até 

que os recursos se tomem escassos ou as condições demasiado hostis. Então elas morrem. 

É interessante observar que a base teórica da escola ambiental está assentada sobre três 

grandes pilares de pensamento organizacional: a teoria da contingência, a ecologia de 

população e a teoria institucional. 

A origem da escola ambiental está na teoria da contingência. Esta teoria surgiu com a 

intenção de opor-se ao credo da administração clássica de que existe uma melhor maneira de 

dirigir uma organização. Para o teórico contingencial, "tudo depende": do porte da 
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organização, da sua tecnologia, da estabilidade do seu contexto, do grau de hostilidade 

externa e assim por diante. Estava assim atendido o ditame do bom senso de que situações 

diferentes conduzem a comportamentos diferentes. Um exemplo desta abordagem é feito por 

Mintzberg (1979) ao apresentar quatro dimensões que permitem identificar as diferenças de 

comportamento observadas nas organizações: estabilidade, complexidade, diversidade de 

mercado e hostilidade. 

Por outro lado, Miller et ai (1988:544-569) afirmam que o contexto pode ser definido 

como o conjunto de desafios e recursos, econômicos e humanos, que cercam uma organização 

e tem conseqüências diferentes, dependendo do processo de geração de estratégia adequado à 

alta direção. 

A escola ambiental encontrou forte expressão na abordagem de ecologia de população 

(Hannan e Freeman, 1977:957). Enquanto os teóricos da contingência permitem adaptações, 

os ecologistas da população expressam suas dúvidas de que as principais características do 

mundo das organizações surjam através de aprendizado ou adaptações. 

o conceito básico da ecologia da população afirma que a maior parte das mudanças que 

observamos nas organizações são superficiais. Suas estruturas básicas e seu caráter são 

fixados logo após seu nascimento e as ações subsequentes as tornam mais rígidas e menos 

capazes de tomar decisões que sejam verdadeiramente estratégicas. 

Os ecologistas populacionais vêem as organizações da mesma forma que biólogos vêem 

insetos: a distância e em termos de comportamento coletivo. Para explicar mudanças eles 

olham para a interação entre inovações quase fortuitas em organizações individuais e a luta 

pela existência no nível populacional. A capacidade ambiental de suporte para determinado 

tipo de organização é expressa pela capacidade fixa de carga. Uma vez excedida esta 

capacidade, Inicia-se a luta por recursos que expulsa as organizações menos preparadas. Esta 

concorrência é diferente da apresentada na escola de posicionamento. Aqui, as organizações 

não visam umas as outras diretamente. Em vez disso, é o ambiente que estabelece os critérios 

de seleção. As organizações que satisfazem esses critérios sobrevivem e aquelas que não o 

conseguem são eliminadas (Mintzberg et aW, 2000:213-215). 

Embora o conceito de ecologia populacional evite a estratégia como processo de 

adaptação contínua, ainda deixa uma brecha através da qual ela pode ser considerada. llannan 
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e Freeman (1977 :929-964) sugerem que as organizações têm opções, ainda que normalmente 

acidentais: elas podem optar por tirar o máximo de seu ambiente maximizando sua 

adequação, ou podem manter determinados recursos como reservas para emergências futuras. 

A pnmerra opção é chamada de especialismo e enfatiza a eficiência, a segunda é 

denominada generalismo e enfatiza a flexibilidade. A obra de Hannan e Freeman (1977) é 

emblemática em representar a ecologia populacional como a busca pelas organizações de 

elevar suas chances de sobrevivência. 

A escola ambiental também pode ser estudada por meio da teoria institucional. Esta 

teoria derivada dos conceitos de racionalidade técnica e gerencial postulados por Max Weber 

(1978:), entende o ambiente como fonte de dois tipos de recursos: econômicos e simbólicos. 

Recursos econômicos são o dinheiro, terra e maquinário. Recursos simbólicos são 

coisas como reputação de eficiência, líderes celebrados por realizações do passado e prestígio 

proveniente de conexões fortes com empresas poderosas e bem conhecidas. A formulação 

estratégica então é encontrar fonnas de aquisição de recursos econômicos, transformando-os 

em simbólicos e vice-versa, protegendo a organização das incertezas em seu ambiente 

(Mintzberg et alii, 2000:216). 

Dessa forma, para a teoria institucional, o ambiente consiste das interações entre 

fornecedores-chave, clientes, agências governamentais e outras entidades reguladores e os 

concorrentes. Com o passar do tempo, essas interações produzem um conjunto cada vez mais 

complexo e poderoso de nonnas que dominam a prática. Para sobreviver, a organização 

precisa conhecer e atender a essas normas. Com o tempo, organizações existentes no mesmo 

ambiente tendem a adotar estruturas e práticas seme lhantes. 

Os preceitos da teoria institucional conduziram ao conceito de isomorfismo 

institucional. Este conceito, que descreve a convergência progressiva através da imitação, foi 

introduzido por Meyer e Rowan (1977:349). Foi utilizado para descrever o fenômeno de 

cobertura sob a qual a organização ganha proteção, por exemplo, contra ter sua conduta 

questionada. A organização ganharia, dessa forma, legitimidade. 
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A teoria institucional define três tipos de isomorfismo. O primeiro é chamado de 

isomorfismo coercivo. Ele representa as pressões pela conformidade, exercidas através de 

padrões, regulamentos e assemelhados. 

O segundo é o isomorfismo mimético. Ele surge quando as organizações copiam as 

abordagens dos concorrentes bem sucedidos, geralmente porque as associam ao sucesso, mas 

também porque querem convencer outras de que também estão na vanguarda das melhores 

práticas. Um exemplo clássico é o benchmarking. 

O terceiro tipo é o chamado isomorfismo normativo. Ele resulta da forte influência da 

perícia profissional. Como exemplo pode-se apresentar organizações contemporâneas que são, 

muitas vezes, dominadas por experts incorporando suas próprias normas profissionais comuns 

ao processo de tomada de decisão (Mintzberg et alii, 2000:216). 

Esta conformidade passiva da teoria institucional é alvo de muitas críticas. Oliver 

(1991:152), por exemplo, sugere que as organizações lidam com pressões por meio de uma 

variedade de respostas estratégicas que as conduzem muito além da conformidade sugerida 

pelo isomorfismo institucional. 

Estas respostas incluem: aquiescência (ceder plenamente às pressões institucionais); 

compromisso (ceder apenas parcialmente às pressões); evitação (tentar obstar a necessidade 

de conformidade); desafio (resistir abertamente às pressões institucionais); e manipulação 

(tentar manipular ou modificar as pressões). 

A grande fraqueza da escola ambiental (e por conseguinte, da teoria contingencial), para 

fins de administração estratégica, é o fato de suas dimensões ambientais serem, 

freqüentemente, muito abstratas, vagas e agregadas. Estratégia tem a ver com seleção de 

posições específicas. O grau de eficácia de um estrategista é fundamental para faze-lo 

sobreviver em uma situação extremamente dificil ou para faze-lo sucumbir em uma situação 

aparentemente trivial. Por isso estratégia de diferenciação é um conceito tão importante para 

esta visão; descreve como organizações podem diferir em ambientes aparentemente 

semelhantes (Mintzberg et alii, 2000:217). 
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2.10.3. Escola Configurativa 

o terceiro e último grupo é composto por apenas uma escola: Configurativa. Ela reúne 

duas facetas fundamentais do fenômeno organizacional. Uma descreve estados da organização 

e dos contextos que a cercam; a outra, o processo de geração de estratégias. A primeira é 

chamada configuração; a segunda, transformação. Elas são dois lados da mesma moeda: se 

uma organização adota estados de ser, então a geração de estratégia é o processo de saltar de 

um estado para outro. 

A escola de posicionamento está para figuração como está escola está para 

configuração. A configuração pode ser representada por dois aspectos complementares. O 

primeiro é como as diferentes dimensões de uma organização agrupam-se sob detenninadas 

condições para definir estados, modelos ou tipos ideais. O segundo é como esses diferentes 

estados são sequenciados ao longo do tempo para definir estágios, períodos e ciclos de vida 

organizacionais. 

Apesar de próximos, os conceitos de configuração e transformação são muito diferentes. 

O conceito de configuração tende a ser pesquisado e descrito por acadêmicos, ao passo que o 

conceito de transformação tende a ser praticado por execlltivos e prescrito (especialmente) por 

consultores. 

Os defensores da escola de configuração são categorizados como agrupadores. Eles 

vêem o mundo em tennos de categorias claras e precisas. Nuances de variabilidade são 

deixadas de lado em prol do agrupamento global; tennos estatísticos marginais são ignorados 

em favor das tendências centrais(Mintzberg et a!ii, 2000:223). Esta abordagem é simples, 

categórica e de fácil compreensão. Estas características tomam a abordagem da escola 

amplamente aceita na prática. Conseqüência importante é que ao ganho em simplicidade 

corresponde perda em precisão. 

Alguns autores acreditam que a origem da escola de configuração está em um livro 

pioneiro do historiador Alfred D. Chandler (1962), intitulado Strategy and Strncture: 

Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Chandler fez um estudo empírico sobre 

estratégia e estrutura. Identificou uma seqüência de quatro estágios distintos e concluiu, de 

forma amplamente citada, que a estrutura segue a estratégia (Chandler, 1962). 
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É O caráter abrangente que distingue a escola de configuração das demais. De certa 

forma, as premissas da escola de configuração abrangem aquelas das demais escolas, mas 

cada uma em um contexto bem defmido. Estas premissas estão listadas a seguir. 

A. primeira é que uma organização pode ser descrita em tennos de algum tipo de 

configuração estável de suas características: para um período distinguível de tempo, ela adota 

uma detenninada forma de estrutura adequada a um detenninado tipo de contexto, o que faz 

com que se engaje em detenninados comportamentos que originam detenninado conjunto de 

estratégias. 

A. segunda define que esses períodos de estabilidade são interrompidos ocasionalmente 

por algum processo de transformação - um salto quântico - para outra configuração. 

A. terceira postula que esses estados sucessivos de configuração e períodos de 

transfonnação ordenam-se ao longo do tempo em seqüências padronizadas; por exemplo 

descrevendo o ciclo de vida das organizações. 

A. quarta é que a chave para a administração estratégica é sustentar a estabilidade ou, no 

mínimo, mudanças estratéJicas ad ... ptáveis, a maior parte de· tempo. Reconhecer a necessidade 

de transformações periódicas e ser capaz de gerenciar estes processo de ruptura sem destruir a 

organização. 

A. quinta é que o processo de geração de estratégia pode seguir a linha de qualquer das 

escolas anteriores; mas sempre encontrando seu tempo e contexto. Em outras palavras, as 

próprias escolas de pensamento sobre formação de estratégia representam configurações 

particulares. Finalmente, as estratégias resultantes assumem a forma de planos ou padrões, 

posições, perspectivas ou meios de iludir, porém, mais urna vez, cada uma a seu tempo e 

adequada à sua situação. 

Um dos centros acadêmicos no qual surgiu a escola de configuração foi a McGill 

University em Montreal. No início dos anos 70, com a chegada de Pradip Khandwalla, 

estudos sobre configuração tiveram grande impulso. De acordo com Mintzberg et alií 

(2000:225), a idéia fundamental do trabalho de Khandwalla era que a eficácia das 

organizações estava relacionada não ao uso de qualquer atributo em particular, como a 

descentralização de poder ou ao uso de detcnninada abordagem ao planejamento, mas sim, às 

139 



Referencial Teórico 

correlações entre vários atributos. Em outras palavras, as organizações funcionavam de forma 

eficaz porque reuniam diferentes características de forma congruente e complementar. 

Dentre os trabalhos sobre configurações desenvolvidos na McGill, merecem destaque os 

de Mintzberg (1979;1983) e Miller(1979). 1\ contribuição de Mintzberg à escola de 

configuração está refletida especialmente em dois livros que classificaram organizações em 

termos de suas estruturas (Mintzberg, 1979) e de suas relações de poder (Mintzberg, 1983). 

Esses livros, tomados em conjunto, descreveram as organizações como sendo empreendedora, 

máquina, profissional, adhocracia, divisionalizada, política e missionária. 

1\ escola de configuração é rica em autores e contribuições criativas. Miller(1976), na 

École des Hautes Études Commerciales de Montreal, integrou diferentes atributos de 

organizações em uma combinação de amplitude (amostras grandes) com profundidade ( 

sondagens em organizações específicas) criando os chamados arquétipos. Estes arquétipos 

são estados com combinações específicas de estratégia, estrutura, situação e processos. Miller, 

em dois trabalhos postulou dez arquétipos de formação de estratégia (Miller, 1976). Seis deles 

são de sucesso e quatro de fracasso (Miller, 1979:294-316). 

Exemplo de arquétipo de fracasso é a burocracia estagnada "um ambknte 

anteriormente plácido e simples que leva a empresa a dormir e no qual a alta direção está 

emocionalmente comprometida com velhas estratégias e os sistemas de informação são fracos 

para abastecê-la com evidências da necessidade de mudar". Entre os arquétipos de sucesso 

está a empresa dominante que é bem estabelecida, geralmente imune a desafios sérios, com 

patentes chave, estrutura centralizada e estratégias tradicionais. 

Outra contribuição de M iller e Friesen (1984) foi a idéia de mudança quântica. 1\0 

contrário da escola de aprendizado, que apregoa a mudança gradual, eles postulam aqui a 

mudança revolucionária. 1\ escola de aprendizado enfatiza a mudança de um elemento por 

vez; por exemplo a estratégia em primeiro lugar, a seguir estrutura, depois sistemas. 1\ 

mudança quântica, por seu turno, enfatiza a mudança de muitos elementos ao mesmo tempo. 

1\ base da mudança quântica é a perda de sincronia entre a configuração e o ambiente. 

Ocorre o que Miller e Friesen (1984) chamam de revolução estTatégica, durante a qual muitos 

fatores mudam simultaneamente. 1\ organização salta para uma nova estabilidade resgatando 

uma postura integrada e congruente com um novo conjunto de estratégias, estruturas e 
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cultura. I\. organização procura uma nova configuração. I\. teoria quântica de mudança aplica

se bem a organizações grandes, estabelecidas e de produção em massa- as máquinas 

burocráticas. I\.s adhocracias, por seu turno, parecem seguir um padrão mais equilibrado de 

mudança e estabilidade. 

É possível identificar trabalhos de configuração presentes em outras escolas. Um estudo 

sobre configuração que goza de ampla circulação é o trabalho pioneiro de Chandler (1962) 

sobre estratégia e estrutura. 1\.0 identificar e estudar a evolução da grande empresa industrial 

americana, Chandler identificou quatro capítulos na história das mesmas. Estes capítulos 

representam estágios em seus ciclos de vida: aquisições, utilização eficiente de recursos, 

crescimento e divisionalização (Donaldson, 1996: 1 08-129). 
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Fonte: Adaptado de Mi1/t:;berg et a/ü. 2000:258. 

Fig. 14 - Evolução das dez escolas 

I\.lgumas das críticas mais ácidas contra a escola da configuração estão baseadas na 

simplicidade que os conceitos de arquétipos e tipos ideais apresentam. Estes tipos ideais são 

imprecisos e não atendem às ambigüidades que as organizações possuem (Donaldson, 

1996: 1 08-129). Corno diversos estudos desta escola foram conduzidos na McGil1 U niversity, 

chega-se a descrevê-la corno McCillomania. O conceito de configuração entretanto é útil, 
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Mesmo que seja apenas como vocabulário pelo qual se entende como as diferentes formas de 

organização se combinam. 

o campo da administração estratégica trilhou um longo caminho desde o início dos anos 

60. I\. literatura disponível sobre o assunto cresceu inicialmente devagar, depois mais 

depressa, aumentando e diversificando-se nos anos 90. Atualmente é um campo dinâmico, 

apesar de não homogêneo. I\. literatura das primeiras escolas, inicialmente fáceis de 

identificar, deu origem à literatura de escolas mais complexas e com diversas nuances entre si. 

I\. figura 14 descreve este desenvolvimento, plotando o material publicado sobre as dez 

escolas. Os gráficos dão uma estimativa subjetiva do volume de atenção recebido por cada 

escola 

Os gráficos ilustram o domínio inicial de três escolas prescritivas: design nos anos 60, 

planejamento nos anos 70 e posicionamento na década de 80. Nos anos 90, o campo de 

administração estratégica tomou-se mais eclético, com diversas outras escolas ganhando 

proeminência. Duas destas outras escolas ganharam muito destaque nos últimos anos: 

configuração e aprendizado. I\. primeira destacou processos de estratégia e estágios de 

desenvolvimento estratégico. Os praticantes adeptos desta escola tomaram-se quase 

obcecados com transformação estratégica. I\. segunda ganhou proeminência, em especial sob 

o disfarce da leaming organization e das core competencies. 

Uma forma alternativa e útil de analisar comparativamente as escolas é dispô-las em 

duas dimensões. I\. primeira descrevendo até que ponto o ambiente externo parece ser 

imprevisível e confuso ou compreensível e controlável. I\. segunda avaliando o grau de 

racionalidade dos processos internos; até que ponto estes processos são racionais ou naturais. 

Os quatro cantos do gráfico estão preenchidos. I\.s escolas de posicionamento e 

planejamento associadas a uma premissa de controle e compreensão do mundo externo 

associada à processos internos racionais. I\. escola empreendedora ainda parte da idéia de 

compreensão e controle do mundo externo, porém admite que os processos internos não 

seguem nenhuma racionalidade. I\. escola ambiental espera que a organização responda de 

forma racional a um ambiente que ela não pode esperar controlar. I\.s escolas de poder e 

cognitiva consideram a organização estruturada em processos orgânicos em ambientes 

considerados imprevisíveis. Todas as demais escolas encaixam-se em posições intermediárias 

em função das duas dimensões do gráfico. 
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2.11. Alianças estratégicas: perspectivas teóricas 

o estudo de alianças e cooperação entre empresas é considerado uma extensão das áreas 

tradicionais de estudo de estratégia - análise de indústrias e aquisições (Whipp, 1996:264). A 

tradução da noção de estratégia para os negócios ocorreu através do tema da competição. 

Dessa forma, a utilização do termo aliança estratégica para denotar um instrumento de 

aumento de poder de competição das organizações é natural e legítimo (Cabral, 1999: 130). 

Entretanto, os arranjOS cooperativos denominados "alianças estratégicas" parecem 

constituir um paradoxo em relação à noção dominante de estratégia. Isso ocorre porque eles 

parecem conduzir a um decréscimo do controle direto e a um distanciamento do padrão de 

processo decisório racional pretendido nas estruturas hierárquicas individualizadas. 

A estruturação de alianças significa o alastramento da rede de interações da qual as 

organizações individualmente participam. Isso conduz a um aumento da capacidade de 

controle ambiental da organização. Este aumento de controle decorre do maior acesso, entre 

outros recursos, a novas fontes de informação (Gerlach, 1987: 137). Adicionalmente, a 

participação em redes fucilita e acelera o processo de aprendizagem (Evan, 1993 :405), o que 

permite a melhoria contínua do ajuste organização-ambiente. Esta argumentação é uma boa 

fonte de apoio em fuvor da estruturação de alianças. 

o processo de globalização conduziu a um aumento da atenção dedicada ao terna de 

alianças estratégicas. O conceito de alianças estratégicas tem sido aplicado tanto à fusões de 

empresas, quanto à acordos de licenciamento e licenciamento cruzado e as franquias. 

Entretanto, para Yoshino e Rangan (1996:5), somente podem ser consideradas como alianças 

estratégicas o subconjunto de alianças que preenchem três requisitos fundamentais: as 

empresas permanecem independentes depois da formação da aliança; elas compartilham dos 

beneficios da aliança; elas controlam o desempenho das tarefus especificadas e contribuem 

continuamente em uma ou mais áreas essenciais. 

Fusões, aquisições e assunção de controle de novas entidades são alianças entretanto 

não podem ser consideradas estratégicas. A figura 16 ilustra a amplitude dos possíveis elos 

entre empresas e o subconjunto que constituem as denominadas alianças estratégicas. 

144 



Referencial Teórico 

Na tentativa de explicar a formação de alianças estratégicas, Nohria (1992: 11-12) 

destaca duas vertentes explicativas. A primeira delas encara os arranjos cooperativos como 

sendo respostas estratégicas identificar a e gerenciar incertezas competitivas e 

interdependências de recursos. Por esta perspectiva, a empresa é vista como um conjunto de 

recursos (tangíveis ou não) encarados como pontos fortes, vantagens ou ativos. Partilham essa 

visão os trabalhos de Penrose (1959), Pfeffer e Nowak (1976), Wcrnerfe1t (1984) e Eisenhardt 

e Schoonhoven, (1996). 
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Fig. J 6 - Amplitude da.', associações entre empresas 

A segunda vertente apoia-se na teoria dos custos transacionais. Por ela, as alianças 

justificam-se como resposta às condições em que os custos de transação são tão altos a ponto 
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de transcenderem as possibilidades da organização interna. Os trabalhos de Hennart(1988, 

1991), Pisano c Teece (1989) e Williamson(1985) são bons exemplos desta perspectiva. 

A minimização de custos transacionais não absorve algumas das principais vantagens 

estratégicas das alianças, tais como a aprendizagem, a criação da legitimidade e a rápida 

entrada no mercado. 

Embora válidas, essas teorias não são suficientes para esgotar o tema. Essas explicações 

dão pouca atenção à forma como as alianças interconectam-se de modo a amarrar empresas 

em uma rede de relacionamentos. Também ignoram como a rede de relacionamentos que 

emerge ao longo do tempo em conseqüência das alianças molda e restringe o comportamento 

estratégico das empresas envolvidas. 

Ao analisar o padrão de alianças entre empresas na indústria de biotecnologia, Barley, et 

aI., 1992), Kogut et aI. (1992) e Powell e Brantley (1992), demonstram que é insuficiente, e 

talvez errôneo, explicar o comportamento estratégico das empresas dessa indústria sem 

considerar a rede de relacionamentos entre elas, uma vez que a rede total define uma ecologia 

estável que funciona como um sistema de aprendizado (Powell e Brantley, 1992). Dessa 

forma, somerte a partir da análise macro ofen:cida pelo paradigma das redes pode-se ter uma 

idéia adequada sobre o complexo funcionamento das alianças. 

2.11.1. Alianças estratégicas: competências essenciais 

Ao olhar para o futuro, as empresas podem utilizar como referência para as 

competências necessárias, o mapa da arquitetura estratégica ou os roadmaps de produtos ou 

tecnológicos. Para minimizar tanto o tempo quanto os investimentos necessários para 

transformar a previsão em verdadeiras oportunidades de mercado devem competir definindo 

seus caminhos de migração. 

Esta competição pode ser do tipo pré-mercado ou extra-mercado e nela existe pouca ou 

nenhuma rivalidade direta, produto a produto, entre as empresas. A competição gira em torno 

de criação de coalizões, acúmulo de competências, definição de padrões e experimentação de 

mercado (Hamel e Prahalad, 1995:216-217). Ao tentar descobrir seu próprio caminho mais 

curto, as empresas também tentam forçar seus concorrentes a trilhar caminhos mais longos e 

mais caros ou cooptá-los para ajudá-la a fazer com que sua própria visão de futuro prospere. 
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Dentre os determinantes escolhidos, um reveste-se de vital importância para o acúmulo 

de competências: a criação e administração de coalizões. Muitas das oportunidades mais 

interessantes exigem a integração de habilidades e capacidades residentes em mais de uma 

empresa. A competição pelo futuro é freqüentemente uma competição de coalizões. 

Investirem 
Competlnela. 

E ••• nelal. 

Fonte: Adaptado de Hamel & Prahalad. /995:2/5. 
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Fig. 17 - Detenninantes da administração dos caminhos de migração 

Em muitos setores, há determinantes adicionais e cada vez mais vitais da capacidade 

que uma empresa tem de administrar os caminhos de migração e captar lucros futuros: a 

capacidade de definir o ambiente em termos de regulamentação, influenciar o surgimento de 

padrões técnicos e controlar os direitos de propriedade intelectual. A figura 17 ilustra a 

relação entre estes determinantes. 

Na administração dos recursos existentes na empresa para adquirir recursos e 

competências externos muitas vezes são utilizadas alianças, joint-ventures, licenciamentos 

internos e subcontratações. Estas alianças não envolvem apenas acesso às habilidades dos 

parceiros. Cada vez mais elas são utilizadas para realmente internalizar essas habilidades, 

aumentando o aprendizado. Ou de forma mais específica: 
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"As empresas ocidentais cortam árvores e nós construímos casas. Em 

outras palavras, nossos parceiros fazem o trabalho de descoberta 

científica, mais dificil e mais exigente em termos de recursos, e nós 

exploramos essas descobertas para criar novos mercados .... Cada vez 

mais, a tecnologia está perdendo a nacionalidade: ela atravessa 

rapidamente as fronteiras soba forma de documentos científicos, 

patrocínio estrangeiro de pesquisas universitárias, investimentos de 

capital em líderes de alta tecnologia, conferências acadêmicas 

internacionais etc. A extração da tecnologia do mercado global é uma 

fonte potencialmente importante de alavancagem de recursos" (Hamel 

e Prahalad, 1995: 191). 

Em termos de alianças estratégicas, algumas empresas são sistematicamente melhores 

do que outras no que se refere aos empréstimos de competências. Estes empréstimos podem 

assumir diversas formas: consolidação de elos fortes com fornecedores para exploração de 

inovações, compartilhamento de riscos com clientes críticos, empréstimo de recursos de 

mercados mais atraentes, participação em consórcios internacionais de pesquisa. Independente 

da forma, a motivação é sempre a mesma: suplementar os recursos que estão fora das 

fronteiras formais da organização. 1 

As alianças e coalizões possuem uma topologia que lembra um arranjo nodal. Este 

arranjo topológico é extremamente semelhante ao modelo Grafo-Gravitacional proposto por 

Matos Martins (2001:21-28). O conceito de topologia nodal pode ser entendido como uma 

aplicação do modelo grafo-gravitacional ao universo organizacional. 

Há uma empresa nodal, no centro da coalizão, mantendo uma fatia de influência 

preponderante dentro dela. A influência dentro da coalizão depende da importância relativa e 

da singularidade das competências da empresa em relação às dos parceiros. A liderança em 

competências seria o fator de atração de novos parceiros para a estrutura nodal da coalizão. 

Dois pontos são importantes dentro desta estrutura nodal: a dinâmica de sua estrutura e sua 

evolução competitiva. 

I Uma análise detalhada sobre o aprendizado inter parceiros é a encontrada em : lIame/. G. Competitive 
Collaboration: Learning. Power and Dependence ill lnternational Strategic Alliances. ([ese de doutorado. 
Universidade de Miclzigall. 1990). 
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A dinâmica da estrutura depende da manutenção da importância relativa das diferentes 

competências ou capacidades ao longo do tempo. Mudanças nesta importância causaria 

realinhamentos dentro da coalizão e até exclusões de participantes. Com relação 'a sua 

evolução competitiva, freqüentemente os parceiros iniciais de evolução do mercado tomam-se 

concorrentes nos estágios finais Hamel e Prahalad (1995:205-226) mencionam a Sony e a 

Philips como exemplo, pois colaboraram no desenvolvimento do CD e transformaram-se em 

concorrentes ferozes pela participação no mercado de toca-discos a laser. As figuras 18 e 19 

exemplificam a topologia nodal. Na primeira, a empresa nodal na área de TV's interativas é a 

Time Warner; na segunda, no setor de aplicações de geração de imagens o papel é 

desempenhado pela Kodak .. 

As empresas nodais, ainda segundo Prahalad e Hamel, (1995:216-224), precisam aceitar 

que nem todos os parceiros da coalizão terão o mesmo nível de comprometimento com o 

conceito. Eles exibem ampla variedade de interesses e níveis de comprometimento. Alguns 

participam apenas para monitorar a evolução de uma idéia e de sua avaliação pelos clientes; 

outras assumem um compromisso significativo com o desenvolvimento do mercado e 

investem na coalizão. Desde o início deve-se compreender que nem todos os parceiros terão o 

mesmo compromisso com a criação do futuro. 

Alianças em TV Interativa 

Fonte: lIamel & Prahalad. /995:22/. 

Fig. J 8 - Topologia nodal na área de TV interativa 
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O adequado gerenciamento da participação de cada parceiro pelas empresas nodais 

depende fundamentalmente de sua percepção da existência destas diferentes perspectivas. 

Alianças em Aplicações de Geração de Imagens 

Fonte: Hamel & Prahalad. /995:221. 

Fig. 19 - Topologia nodal na área de geração de imagens 

2.11.2. Alianças estratégicas: Paradigma das redes 

Apesar de cons:.ituir um modismo na forma de descrição das o: .. ganizaçJes 

contemporâneas, o conceito de redes como modo de se pensar sobre as interações entre 

organizações não é novidade. O conceito já estava presente nas ciências sociais, mais 

precisamente em antropologia, sociologia psicologia, desde a década de 50 (Nohria, 1992: 1). 

Já na década de 30, enfatizando a relevância das redes informais nas organizações, essa 

perspectiva podia ser identificada nos trabalhos de Roethlisberger e Dickson (1939). Também 

no nível do indivíduo, esse paradigma tem sido aplicado, forjando conexões que possam 

aumentar a vantagem competitiva pessoal. 

Tendo deixado o domínio de uns poucos sociólogos com inclinações matemáticas na 

década de 50 e adquirido o status de mainstream na década de 90, o paradigma das redes 

cresceu de importância no campo da teoria organizacional (Nohria, 1992: 1-2). Mudando o 

foco de atenção até então centrado na estrutura e políticas formais para os padrões de 

relacionamentos sociais de modo a incluir até mesmo os laços informais, ele confere aos 

conceitos de reputação e reciprocidade um novo papel no cenário organizacional (Ferlie e 
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Pettigrew, 1996:S82). Ética e confiança mútua tornam-se ativos. Existem três razões para o 

crescente interesse no paradigma de redes. 

A. primeira é a emergência do novo padrão de competitividade, cUJO traço maIS 

característico é o surgimento, ao longo das últimas duas décadas, de pequenas empresas 

empreendedoras, de distritos regionais como o Vale do Silício na Califórnia e das novas 

indústrias, tais como computadores e biotecnologia (Best, 1990). 

Outro traço relevante é a ascensão de economias asiáticas como Japão, Coréia, Taiwan 

ao cenário econômico mundial. De acordo com Cabral (1999:132), no padrão antigo (1900-

1970), o modelo de organização era a grande empresa hierarquizada, verticalmente integrada 

e voltada para a produção em massa de produtos padronizados (fordismo). O sucesso do novo 

modelo intensificou o interesse nas redes, fuzendo com que as empresas busquem, em vez de 

relações competitivas, relações colaborativas que as unam em redes de interligações laterais e 

horizontais tanto interna quanto externamente. 

A. segunda razão está associada aos recentes desenvolvimentos no campo da tecnologia 

de informação, que têm ocasionado uma revolução de amplo escopo nos arranjos, operações e 

interligações das organizações em todo o mundo. 

A. terceira e última razão é o amadurecimento da análise de redes como disciplina 

acadêmica 

Embora o paradigma das redes não se restrinja à formação de alianças estratégicas, ele 

certamente enfoca organizações que tendem a enfatizar a construção dessas alianças 

Entretanto, como mencionado anteriormente, o cerne da análise pretendida é sempre a rede 

total. Somente a partir da totalidade de inter-relações torna-se possível compreender o 

comportamento estratégico das organizações e das alianças individuais (Ferlie e Pettigrew, 

1996). 

A. abordagem das redes tem sido utilizada também para explicar o processo de 

internacionalização das empresas industriais (Johanson e Mattson, 1994) com base em um 

modelo que descreve os mercados industriais como redes de relacionamentos entre as 

empresas. Esse enfoque ressalta importantes interdependências e processos de 

desenvolvimento observados nos mercados internacionais. 
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2.11.3. Alianças estratégicas: tipos, motivações e controle 

No campo das alianças estratégicas, diversas classificações e conceituações têm sido 

desenvolvidas. A despeito de sua simplicidade, o esquema proposto por Barney e Hesterly 

(1996) mostra-se abrangente o suficiente para captar a complexidade desses arranjos. Para 

eles existem dois tipos básicos de alianças: as alianças contratuais e as joint ventures. Por 

aliança contratual, referem-se a: 

"qualquer fonna de relacionamento cooperativo entre duas ou mais 

firmas, cujo propósito é desenvolver, projetar, manufaturar, 

comercializar ou distribuir produtos ou serviços, e na qual uma firma 

separada não é criada para administrar o relacionamento. Ao invés 

disso, o relacionamento é administrado por meio de algum tipo de 

contrato" (Barney e Hesterly, 1996: 138). 

A mesma definição é utilizada para explicar em que consiste uma joint venture. 

Entretanto, diferentemente do caso anterior, joint ventures envolvem sempre a criação de uma 

entidade distinta - ajoint venture - para administrar o relacionamento. Os parceiros fornecem 

capital e outros recursos a essa empresa separada, que é administrada por um time próprio. 

Esse time reporta-se ao conselho de diretores composto por representantes dos parceiros da 

joint venture. A compensação é proporcional aos investimentos ou obedece acordos firmados 

(Barney e Hesterly, 1996:138). 

Na formação de alianças, a complementaridade de recursos é uma exigência genérica 

que provém de diferentes fontes. Entre as razões para a formação dessas alianças, destacam

se: explorar economias de escala; ter baixo custo de entrada em novos mercados; ter baixo 

custo de entrada em novos segmentos e em novas indústrias; aprender dos concorrentes; 

gerenciar a incerteza estratégica; gerenciar custos e compartilhar riscos; e facilitar o conluio 

tácito ou explícito. Qualquer que seja a motivação dominante, o contexto institucional - o 

sistema legal e a cultura, por exemplo - afeta a viabilidade das alianças (Barney e Hesterly, 

1996: 138-140). 

Assim como existem razões para a cooperação mútua nas alianças estratégicas, também 

existem riscos de traição e de comportamentos oportunistas. A despeito de sua crescente 

popularidade e de suas inúmeras vantagens, o uso de alianças é controvertido. Dados os riscos 
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potenciais intrínsecos a esses arranjos - comportamento oportunista, traição, desinvestimento, 

compra hostil, etc. - , o termo aliança pode ser enganador (Bleeke e Erost, 1995:97). Para 

minimizar essa possibilidade potencial de traição, são utilizados mecanismos de controle 

divididos em duas grandes categorias: governance e confiança. Estas categorias são 

apresentadas na tabela 20. 

A noção de governance, emprestada da teoria dos custos transacionais (Williamson, 

1985), indica que quanto maior o valor da traição, maiores as chances de ela ocorrer. Portanto, 

quanto maior sua probabilidade, mais elaborada será a estrutura de governance necessária 

para o gerenciamento da aliança. Inversamente, quanto menor o risco de traição, menos 

elaborada será a estrutura de governance necessária ao gerenciamento do relacionamento 

cooperativo. Desse modo, quando o risco de traição é pequeno, formas simples de 

governance, como contratos simples, são suficientes e o custo do gerenciamento é baixo. 

Tabela 2 J.' Estrutura de governance versus confiança 

Estrutura de governança e confiança J 
Probabilidade de tmição Estrutura de Governance I 

I 
Baixa I Contratos simples 

Intermediária Alianças contratuais I 
! 

Alta Joillt ventures 
, 

Muito alta Estruturas hierárquicas internas 

Fonte: Adaptado de Cabral, 1999: 135. 

A medida que a ameaça de traição aumenta, formas mais complexas de governance 

fazem-se necessárias. No lugar de contratos simples, são montadas alianças contratuais. 

Proporcional ao grau de complexidade, o custo envolvido também aumenta. Em situações de 

riscos ainda maiores, uma estrutura de governance mais elaborada faz-se necessária. Neste 

ponto, os parceiros precisam criar uma nova entidade - a joint venture - para gerenciar o 

relacionamento. 

Em situações em que mesmo a joint venture não é capaz de reduzir eficientemente o 

comportamento oportunista, as transações de troca terão de ser internalizadas, integradas em 

uma só empresa, passando a ser gerenciadas por meio de estruturas hierárquicas. 
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Cabral (1999: 134), sugere que uma alternativa a essas diversas modalidades de 

governance é a confiança que além de abrir oportunidades únicas, funciona como um 

substituto de baixo custo (Barney e Hansen, 1995). As empresas optam pela forma de 

governance que minimiza a probabilidade de oportunismo, mas ao menor custo possível 

(Williamson, 1985). Por mais complexo que o gerenciamento da alianças - como joint 

ventures - possa ser, não há, segundo Cabral (1999: 134), evidência concreta de que sua taxa 

de fracasso seja maior do que a de empreendimentos similares de empresas individuais 

(Contractor e Lorange, 1988:25). 

De forma mais abrangente, alguns autores consideram alianças estratégicas fusões de 

empresas, tais como a das industrias de sistemas de energia global Asea a Brown Boveri; ou 

os acordos de licenciamento e licenciamento cruzado e as franquias. As alianças estratégicas 

despertam interesse devido a três características fundamentais (Y oshino e Rangan, 1996:7-

24). 

a) Primeiro, as associações entre empresas e seus fornecedores e distribuidores 

domésticos estão sendo substituídas por relações que transcendem fronteiras 

nacionais. 

b) Em segundo lugar essas alianças sempre ocorrem entre empresas rIvaIs. 

Muitas dessas alianças seriam impensáveis alguns anos atrás. 

c) E terceiro lugar, não apenas empresas rivais, ou em países diferentes estão 

se associando, mas empresas de ramos de negócios que se pensava não 

terem qualquer relação uns com os outros. 

Os elos das empresas com fornecedores e distribuidores, com organizações que 

possuem tecnologia correlata, e mesmo com concorrentes, já foram, de acordo com Yoshino e 

Rangan (1996), alvo de profunda análise na literatura. 

É proposto por eles que os estudos utilizem uma perspectiva integrada sobre as alianças. 

Segundo eles, há muita ambigüidade conceitual quanto ao significado das alianças entre os 

administradores e Hamel et ai (1989: 133-139) tratarem as ligações entre rivais como 

fenômeno novo um equívoco. 
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Yoshino e Rangan (1996:17) consideram que a proposta de Hamel et ai (1989:133-139) 

para usar o aprendizado para vencer no mercado, supostamente às custas de antigos aliados -

abertamente, se possível; sub-repticiamente , se necessário - é considerada por eles 

maquiavélica. Por seu turno, Perlmutter e Heenan (1986: 136-142), consideram as estratégias 

cooperativas como a onda do futuro, cuja essência é trabalhar no sentido de relações 

harmoniosas e assim aumentar o valor da atividade cooperativa. Reich e Mankin (1986:78-

86), qualificam as alianças, nos moldes avalizados por Hamel et ai (1989: 133-139), de 

Cavalos de Tróia, que devem ser evitados como se fossem uma praga. 

Yoshino e Rangan (1996: 17), propõem que seja montada uma estrutura integrada para o 

estudo das alianças estratégicas e suas motivações. Dentro desta estrutura as empresas 

buscariam as alianças levando em, conta duas dimensões gerencias: cooperação e 

concorrência ou, mais genericamente, cooperação e conflito. O objetivo é otimizar dentro 

destas duas dimensões o esforço cooperativo para que ele frutifique. 

A gestão bem sucedida de uma aliança volta-se para a gestão das interações entre 

cooperação e concorrência, dando prioridade aos objetivos estratégicos primordiais da 

empresa. Estes objetivos são divididos em quatro categorias duas positivas e duas defensivas. 

As positivas estão associadas ao aum~nto da eficiência da empresa. As defensivas visam 

impedir perda de eficiência. Elas são: adicionar valor às atividades, aumentar suas 

competências estratégicas por meio de aprendizado com os líderes, conservar flexibilidade 

estratégica, proteger suas competências nucleares e vantagens estratégicas contra sua 

apropriação por parte do parceiro.2 

A tabela 22 ilustra como os gerentes envolvidos em alianças estratégicas devem 

satisfazer todos os quatro objetivos e reconhecer que sua prioridade relativa ou ordem de 

importância tende a variar de acordo com os diferentes tipos de alianças. Estas são apenas 

algumas das possibilidades encontradas na literatura disponível sobre a administração de 

alianças estratégicas. Todas são derivadas de análises substanciais e fecundas da vida real, 

todas são razoáveis e atraentes à intuição. Entretanto todas apresentam implicações gerenciais 

difíceis de ajustar. 

2 Yoshino e Rangan utili=am as expressões "competências essenciais" e vantagens estratégicas" de modo 
amplo. Eles as definem como "um conjunto de qual{ficações d!ferenciadas. ativos complementares e rotinas e 
faculdades o"gani=acionais que propiciam a base das capacidades de uma empresa em um determinado ramo". 
Citam como fontes: DOS/. J . .. TEECE. D. J. .. W/NTER. S. C. Towards a tlle01Y of Corporate Coherellce 111. 
DOS/ C .. C/AMATT/. R. TON/NELLI. P. A . Tecllnologl! and the Entrerprise in a HislOrical Perspecti\'e. 
Oxford. Ox(o,.d Universi~v Press. /991. 
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Por exemplo, as alianças são sempre benignas? Deve sempre ser buscada a harmonia e o 

aprendizado? Quando contemporizar com os objetivos dos parceiros? em detrimento dos 

objetivos próprios? O aprendizado só é importante quando a empresa trabalha com 

concorrentes, ou o é também quando trabalha com fornecedores e distribuidores? 

Tabela 22: Objetivos Estratégicos nas Alianças 

Importância Relativa dos Objetivos Estratégicos nas Alianças 

Objetivos Estratégicos 

Tipo de Aliança Flexibilidade Proteção Vital Aprendizado 

Pré-competitiva **** *** ** 

Competitiva * **** *** 

Não-competitiva ** * **** 

Pró-competitiva *** ** * 

Fonte: Adaptado de Yoshino & Rangan, 1996:22. 

Agregação de 

valor 

* 

** 

*** 

**** 

Obs.: A quantidade de asteriscos indica a importância relativa de cada tipo de aliança. 

Todas as questões aCIma são relevantes e ainda fonte de muito debate nos meIos 

acadêmico e gerencial. Infelizmente, nenhuma delas apresenta respostas :fãceis e não passíveis 

de contestação. 

2.11.4. Alianças estratégicas: conceito de vantagem colaborativa 

e fatores de vulnerabilidade e sucesso 

Kanter (1994:96-108) utilizou os resultados obtidos por meio de uma série de pesquisas 

desenvolvidas no início da década de 90 com mais de 37 empresas e seus parceiros em II 

países para explicar os processos de formação e manutenção das alianças estratégicas. Em sua 

análise, são apontados os conceitos de vantagem colaboradora ou colaborativa. 

Este conceito é definido como a habilidade de ser bom parceiro, criando e mantendo 

colaborações frutíferas como um ativo-chave na empresa. Acontece que, em geral, os 

executivos devotam mais tempo à busca de parceiros em termos financeiros do que ao 

gerenciamento da parceria em termos humanos, prevalecendo, portanto uma ênfase no 
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controle do relacionamento e não em sua nurturance, dessa forma esse ativo é freqüentemente 

negligenciado 

Independente do tipo, da origem e dos objetivos, as alianças são um fato da vida. 

Algumas são encontros furtivos; outras, prelúdios para uma fusão completa. E entre os dois 

extremos existe uma gama de possibilidades. Durante o período pesquisado, algumas das 

alianças estudadas floresceram após bons ou árduos começos; outras mudaram de objetivos e 

estruturas; e ainda outras dissolveram-se, amigavelmente ou não. Kanter (1994:97). 

Nesse contexto três aspectos-chave são relevantes. Primeiro, o fato de que as alianças 

são sistemas vivos em evolução; portanto, são mais do que meros acordos firmados. Elas 

podem abrir oportunidades não previstas. Segundo, em vez de simples troca, as alianças 

devem envolver colaboração, definida como criação conjunta de valor, por meio da 

valorização das habilidades individuais. Terceiro, as alianças não podem ser controladas por 

sistemas formais. Requerem uma densa rede de conexões interpessoais e infra-estruturas 

internas que acentuem o aprendizado. 

Algumas generalizações puderam ser feitas em função da nacionalidade das alianças 

Kanter (1994:97), conforme a tabela 23. 

Tabela 23 Comparação entre Alianças 

Generalizações nas alianças estratégicas internacionais em função da nacionalidade 
! 
I 
I 

Norte-Americanas Européias I Asiáticas I 
Visão estreita, oportunista São mais confortáveis com as ! 

I 

parcenas i 

I 
I 
I 

Relacionamentos estritamente em Mais aptas no uso e exploração! 

termos financeiros de alianças, inclusive como I 
I 

Entre os extremos oportunidades futuras i 

I 
Alianças como alternativas apenas 

I I 
toleráveis à aquisição I 

I 

Negligência dos aspectos políticos. I 
culturais. organizacionais e humanos I I 

Fonte: Adaptado de Cabral. 1999: 136. 
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Um dos pontos fortes do estudo de Kanter (1997: 157-172) é a identificação das fontes 

de vulnerabilidades e do que ela denominou mtores críticos de sucesso para parcerias. Dentre 

as vulnerabilidades destacam-se: mudanças estratégicas; diferentes níveis de 

comprometimento; desequilíbrio de poder em termos de recursos e de informações; 

desequilíbrio de beneficios; confiança prematura e sem salvaguardas institucionais; lealdades 

conflitantes; subgerenciamento; falta de comprometimento na alocação de recursos; conflitos 

sobre o escopo; integração insuficiente e ausência de uma estrutura comum; e apego à política 

interna corporativa dos parceiros individuais. Por outro lado os mtores críticos para o sucesso 

das parceiras podem ser identificados através das oito características descritas na tabela 

abaixo (Kanter, 1994: 100). 

Tabela 24: Fatores criticos para o sucesso das alianças 

Excelência individual 

Importância 

Interdependência 

Investimento 

Informação 

Integração 

Institucionalização 

Integridade 

Fatores críticos para o sucesso das alianças 

Todos os parceiros são fortes e têm algo de valor 

o relacionamento preenche objetivos estratégicos críticos para todos 

Há c()mplemen~ridade de ativos e habilidades, de modo que nenhum 

dos parceiros possa conseguir sozinho aquilo que todos podem 

conseguir por meio da aliança 

Investimento sinalizando comprometimento de longo prazo 

Compartilhamento de informações necessárias ao funcionamento da 

aliança 

Os parceiros devem ser, ao mesmo tempo professores e aprendizes. 

Formalizar a aliança com vínculos legais e até sociais, permitindo o 

compartilhamento de valores 

Comportamento mutuamente honroso para justificar e aumentar a 

confiança mútua 

Fonte: Adaptado de Cabral. 1999: 136-137. 

2.11.5. Alianças estratégicas: transferência de tecnologia e 

proteção de capital intelectual 

A dificuldade fundamental, e que é ponto de partida para a discussão deste tópico, é 

precisar o que é transferência de tecnologia. Chen (1994:2) afirma que o cerne da questão é 

saber quando a transferência pode ser dada por completa. Do mto de que tecnologia é 
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conhecimento e não um produto advém parte dessa complexidade. Em uma perspectiva 

maior, a transferência de tecnologia vai além da simples movimentação da tecnologia de um 

local ou de um uso para outro, como definido por Smith (1980). 

Em geral, os processos de transferência implicam investimentos vultosos, mas 

compensadores, dada sua estreita ligação com questões estratégicas e com o incremento da 

competitividade (Santos et aI., 1997:9). Um dos problemas comumente enfrentados pelos 

receptores (empresas ou países) é o de technology mismatch. Este conceito está deriva do fato 

de que o nível de tecnologia buscada difere do nível de tecnologia que o fornecedor está 

disposto a oferecer. Além de economicamente viável, a tecnologia transferida deve ser 

apropriada às condições do receptor, inclusive em termos de infra-estrutura e cultura. 

A expressão transferência de tecnologia normalmente remete a uma série de intrincados 

projetos científicos e processos gerenciais que têm na própria tecnologia seu cerne. 

Entretanto, mais do que lidar com novas tecnologias e com seu adequado manejo, a 

transferência de tecnologia significa fundamentalmente troca de conhecimento entre pessoas. 

Independentemente da forma como ocorra a transferência de tecnologia, ela tende a 

estar diretamente ligada à estratégia da orga1ização. Diante da complexidade e do dinamismo 

que têm caracterizado as inovações tecnológicas, as transferências de tecnologia têm sido 

feitas muitas vezes por meio de arranjos cooperativos. 

No ambiente de negócios globalizado, a sinergia resultante da interação das 

competências de parceiros em arranjos cooperativos manifesta-se em termos de transferência 

de tecnologia e/ou acessos a mercados e impõe-se como o motivador maior na formação 

dessas alianças (Kanter, 1997: 120). 

Chesnais (1996:144) concorda com essa perspectiva, vendo esses acordos como um 

meio pelo qual as empresas obtêm recursos complementares e insumos tecnológicos críticos 

com significativa diminuição de riscos e afrouxamento de amarras burocráticas. 

As alianças estratégicas constituem sempre um canal de aprendizagem, intencional e 

planejada ou não. Entretanto, as empresas freqüentemente subestimam a propensão para a 

capacidade de aprender de seus parceiros. A negligência em adotar um gerenciamento eficaz 

do conhecimento e da tecnologia a serem compartilhados deixa desprotegido o capital 
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intelectual dos parceiros individuais. Va7..amentos, quer sejam intencionais ou não, corroem o 

relacionamento e esvaziam as competências centrais que originalmente conferiram a cada 

organização sua singularidade (Baughn et alii., 1997). Há sempre o risco de se estar criando 

um futuro concorrente, como a experiência que envolve empresas japonesas tem demonstrado 

(Contractor e Lorange, 1988:8). 

No gerenciamento do relacionamento, a dificuldade de contabilizar os ativos intangíveis 

de cada parceiro é um fator complicador. Dessa forma, os parceiros de uma aliança enfrentam 

sempre um dilema ao tentar balancear a proteção do capital intelectual com a abertura e o 

compartilhamento de informações necessários à execução conjunta dos objetivos acordados. 

No contexto das alianças internacionais, essas questões tornam-se críticas, uma vez que os 

relacionamentos entre as empresas podem cruzar sistemas legais e valores culturais 

substancialmente diferentes que tendem a maximizar a possibilidade de choques (Baughn et 

alii., 1997: 104). Entretanto nem sempre esses riscos prevalecem pois que: 

"Apesar dos nscos potenciais, fontes autorizadas, tais como o 

Escritório de Avaliação de Tecnologia dos EUA - Office of 

Technology Assessment/OT A - e pesquisas indicam que a 

tranderencia de tecnologia, principalmente quando feita para países 

menos desenvolvidos - de acordo com os padrões do OT A - não 

tende a ser uma ameaça competitiva, dado que, em geral, o receptor da 

tecnologia tem uma orientação mercadológica local e está sempre em 

um patamar tecnológico inferior. Nesse caso, o próprio ritmo de 

inovação tende a perpetuar ou, dependendo do contexto, ampliar essa 

diferença. De qualquer forma as restrições e sanções embutidas nos 

acordos servem de anteparo" (Cabral, 1999: 138). 

Por outro lado, em face das intensas mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo ao 

longo das últimas décadas, intensifica-se a necessidade de proteger as inovações ocorridas. 

Ancorada na teoria contemporânea da inovação, que enfatiza exatamente a questão dos 

regimes de apropriação de tecnologia, ou seja, o grau em que uma inovação pode ser 

protegida, essa busca de proteção constitui um dos fatores subjacentes à lógica das alianças. 

Dessa forma, a exemplo do que ocorreu com as indústrias tecnologicamente avançadas no 

final do século passado, a formação de redes cooperativas protege as inovações e serve de 

barreira de entrada (Chesnais, 1996: 168). 
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Uma das conseqüências do alto nível de difusão de tecnologia é o fato de que as 

invenções patenteadas estão sendo eficazmente imitadas em um ritmo cada vez mais veloz. 

Como resultado, dada a possibilidade de concorrentes adquirirem o conhecimento tecnológico 

contido nos registros de patente, as empresas em muitas indústrias têm preferido não patentear 

novos produtos e processos. Agravando esse quadro, há o fato de que os sistemas de patentes 

em diferentes países prestam-se a diferentes propósitos (Bettis e Hitt, 1995:9). 

Enquanto nos países europeus e nos Estados Unidos o objetivo é proteção, no Japão, por 

exemplo, a intenção é a difusão da tecnologia, uma meta nacional mais ampla (Spero, 

1990:58). Portanto, apenas nas indústrias química e farmacêutica as patentes ainda são vistas 

como uma forma eficaz de proteger tecnologia, enquanto na maioria das outras indústrias esta 

crença ruiu (Lcvin et alii., 1984; Lcvin, 1986: 199-202). 

Embora o patenteamento seja o meio legal de se assegurar o direito de exclusão sobre 

bens como a informação, ele implica tomar públicas a existência e a propriedade de dado 

bem. Levando-se em conta que os direitos de propriedade são genericamente mal definidos e 

de dificil controle, o patenteamento ou publicação da propriedade, freqüentemente significa 

um convite para imitações e réplicas ou para reivindicações rivais. Os novos padrões de 

cooperação surgidos representam, em parte l;ma resposta à necessidade de s(: superar esses 

problemas (Buckley, 1994: 149). 

Essa tendências não constituem, entretanto, a regra. Os grandes grupos americanos, que 

sempre enfatizaram a importância do patenteamento, insistem em perpetuá-lo na área 

internacional. A adoção dos TRIP, aspectos comerciais dos direitos de propriedade intelectual 

- trade related aspects of intellectual property rights - no final da Rodada Uruguai3
, é fruto 

da imposição desses grupos no GA Tr (Chesnais, 1996: 165). As regras impostas são uma 

manifestação de poder político institucionalizado por meio de um sólido "arsenal jurídico" 

que permite às grandes companhias aperfeiçoarem os obstáculos ao acesso à tecnologia. 

No âmbito da questão da transferência de tecnologia, um dos grandes desafios é a 

transformação das promessas tecnológicas em produtos tangíveis e prontamente 

comercializáveis. Interligando o processo de desenvolvimento da tecnologia ao de 

3 Essa expressão refere-se ao conjunto de negociaçõcs iniciadas em 1986 em Montevidéu, Uruguai, e que 
arrastou-se por quase oito anos, culminando no mais abrangente pacote de redução de barreiras ao comércio 
fi oba\. 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, organismo encarregado das negociações comerciais 
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desenvolvimento de produto, encontra-se o processo de transferência de tecnologia que é 

constituído por três elementos básicos: a sincronia dos programas de desenvolvimento; a 

equalização da tecnologia, ou seja, a ampliação do escopo do projeto técnico de modo a 

incorporar outras tecnologias de apoio; e o gerenciamento da transferência. 

Para que a transferência de tecnologia ocorra de forma eficaz, é fundamental a 

existência de um processo de gerenciamento estruturado em que haja uma clara definição de 

papéis e responsabilidade tanto de cada indivíduo envolvido quanto do grupo em sua 

totalidade. O fracasso nos esforços de transferência devem-se geralmente não a incompetência 

ou à fillta de motivação dos indivíduos engajados no processo, mas sim à falta de 

metodologias claramente definidas e prontamente gerenciadas (Eldred e McGrath, 1997:29-

32). 

Apenas recentemente, com a crescente compreensão da interconexão entre mudança 

tecnológica e competitividade, o próprio gerenciamento da tecnologia tomou-se um tema 

recorrente na esfera acadêmica, empresarial e governamental (Kantz e Waterhouse, 1995:79). 

Se o estudo sistematizado do gerenciamento da tecnologia é recente e relativamente escasso, o 

estudo de sua transferência é ainda mais recente e mais escasso. 

Em geral, a literatura sobre transferência internacional de tecnologia tem se concentrado 

quase que exclusivamente nas tecnologias físicas, relegando a um status periférico as 

tecnologias estritamente sociais de estruturas e processos organizacionais. Entretanto, ao 

longo das últimas décadas, a transferência das tecnologias sociais entre diferentes partes do 

mundo tem se consolidado como uma área de estudo independente que tem atraído o interesse 

tanto de gerentes, preocupados em aprender como transferir eficazmente tecnologias 

gerenciais, quanto de pesquisadores, empenhados em desenvolver e avaliar modelos 

conceituais (Westney, 1994: 111). 

Algumas tendências que têm se concretizado no final do século XX podem ser 

apontadas como as responsáveis pela consolidação dos estudos de transferência de 

tecnologias organizacionais. 

Em primeiro lugar, a internacionalização das indústrias de serviços, especialmente no 

setor financeiro, que têm nas tecnologias organizacionais, tais como novos processos 
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gerenciais, desenvolvimento de pessoal, especialização de tarefas, estruturas de comunicação 

e adição de valor a informações, sua tecnologia crítica. 

Em segundo lugar, o crescente alcance das empresas transnacionais que, por terem em 

seu estilo de organizar pessoas e tarefas sua tecnologia central, não medem esforços para 

transplantar seus padrões de tecnologia organizacional. 

Em terceiro lugar, a tendência natural que as empresas têm de copIar os arranjos 

tecnológicos de concorrentes de sucesso independentemente de suas origens. Ademais, 

também na esfera pública, no nível macro do Estado-nação, tem-se intensificado o interesse 

de aprender junto aos sistemas institucionais - educacional, jurídico, etc. - de países que têm 

obtido sucesso em suas transações no novo cenário de globalização (Westney, 1994). 

"Em geral, o processo de transferência de tecnologias organizacionais 

é mais complicado do que o de tecnologias físicas. Por serem menos 

codificadas e desenvolverem-se em determinado ambiente 

sociocultural, as tecnologias organizacionais carecem de ajustes e 

inovações ao serem transportadas para um novo contexto Um exemplo 

clássico de transferência de tecnologia organizacional é o do Japãe, 

que desde o final da Segunda Guerra Mundial tem se notabilizado por 

sua capacidade de importar e adaptar tecnologias gerenciais do 

Ocidente em sua totalidade e dos Estados Unidos mais 

particularmente. Em grande parte, sua ascensão a uma posição de 

liderança no cenário competitivo mundial tem aí suas raízes." (Cabral, 

1999: 140). 

2.11.6. Alianças estratégicas: arranjos cooperativos; marginalização 

e concentração da atividade econômica global 

Até recentemente, a cooperação entre empresas como estratégia competitiva 

internacional vinha sendo negligenciada ou vista como uma segunda opção, principalmente 

por parte das grandes empresas. Freqüentemente, esses arranjos nasciam de pressões externas 

impostas pelo governo, ou seja, surgiam como estratégias de quebrar barreiras de entrada 

protecionistas em economias reguladas. 
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A recente onda de arranjos cooperativos, iniciada nos anos 90, caracteriza-se pelo fato 

de que eles estão sendo firmados entre empresas de economias de livre-mercado, isentas de 

grandes mecanismos reguladores. 

Três traços característicos podem ser destacados. O primeiro é que são associações que 

envolvem empresas de portes aproximados trazendo contnbuições similares para a parceria 

Esse tipo de associação está predominando no lugar das clássicas associações em que uma 

empresa estrangeira de grande porte unia-se a um parceiro local como estratégia de acesso a 

dado mercado. O segundo traço é que as atividades conjuntas envolvem vários estágios da 

cadeia de adição de valor - produção, suprimento, P&D, por exemplo. E finalmente, em vez 

de enfocarem um mercado nacional específico, seguindo o padrão tradicional, agora o 

mercado global tende a ser a meta visada (Contractor e Lorange, 1988:3-4). 

o relatório da OECD - Technology and the Economy: the key relationships - (1992:20) 

aponta dois fatores como sendo os principais agentes da transformação dos velhos padrões de 

internacionalização que levou à globalização. Um deles é a desregulamentação e a crescente 

globalização financeira. 

O outro, o papel desempenhado pelas novas te,;nologiaJ como elemento alavancador da 

globalização e como fonte de pressão por avanços ainda maiores no processo de globalização. 

Apesar das tendências constatadas, ambos os modelos cooperativos - complementaridade e 

similaridade de recursos - são utilizados na arena internacional. Na realidade, o que se 

observa é que a motivação estratégica que dá origem às alianças tende a mudar com o passar 

do tempo (Contractor e Lorange, 1988:24). 

Um dos principais imperativos impostos pelo novo ambiente organizacional é o 

compartilhamento de tecnologia. Se em décadas passadas, os projetos de transferencia 

tecnológica muito freqüentemente eram do tipo tum key, a realidade atual requer 

configurações bem mais sofisticadas. 

Na construção e manutenção dessas novas configurações, o governo exerce papel 

fundamental, cabendo-lhe investir em centros de pesquisa, viabilizar o intercâmbio de 

pesquisadores e fornecer recursos financeiros a empreendedores locais. (Elashmawi e Harris, 

1993:206). Se o governo é o agente responsável pela promoção de um ambiente institucional 
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e de uma rede de infra-estrutura propícios, é às transnacionais que têm cabido a efetivação das 

transações. 

Paralelamente aos tradicionais meios de transferencia de tecnologia - licenciamento e 

troca de patentes -, novas formas de acordos inter-empresas relacionados à tecnologia têm 

sido desenvolvidas. No mercado global, esses novos arranjos, juntamente com novos tipos de 

empreendimentos multinacionais estruturados em redes, tomaram-se o meio mais importante 

para empresas e nações ganharem acesso a novos conhecimentos e tecnologia competitivos 

(OECD, 1992:20). 

Entretanto, a globalização tem implicado crescente concentração industrial e a criação 

de um cenário econômico moldado, em grande parte, pelas decisões das empresas 

transnacionais em investir ou não em dada área geográfica, uma vez que, dentre todas as 

forças capazes de impulsionar as mudanças da atividade econômica no cenário global, elas 

representam o conjunto de elementos mais poderosos. 

o alcance dessas empresas é tal que, entre as economias de mercados de todo o mundo, 

entre um quarto e um quinto da produção mundial total provém delas. Dessa forma, as 

transnacionais são respor.sáveis p..1r uma mtia imensa do elnprego, da produção e do comércio 

mundiais. Ademais, uma proporção crescente do comércio mundial tem sido feita intra

empresas, ou seja, entre partes de uma mesma empresa, mas cruzando fronteiras nacionais, 

estando, portanto, sujeita ao controle das transnacionais e não do mercado (Dicken, 1992:48). 

A transferencia de recursos e direitos por melO do mercado ou de relações intra

empresas constitui o cerne dos acordos de cooperação industrial internacional. Para Buckley 

(1994:147), as novas formas de cooperação industrial internacional representam esforços que 

visam retirar da empresa multinacional o controle dessa transferencia. Ou seja, representam 

uma tentativa de externalizar as transações tradicionalmente feitas internamente, substituindo

as por relações contratuais. Entretanto, em geral, os novos padrões de relacionamento não 

implicam mudanças na hierarquizada estrutura de poder que prevalece na arena internacional. 

Chesnais afirma que. 

"as modalidades de externalização utilizadas pelas grandes 

companhias não comportam nenhum questionamento das 

'hierarquias'. Pelo contrário, representam meios que permitem às 
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companhias estabelecer relações assimétricas perante outras empresas 

e reforçar seu próprio poder econômico" (Chesnais, 1996: 104-105). 

Observa-se ainda que, embora a flexibilidade geográfica seja um dos traços distintivos 

das transnacionais, o investimento dessas empresas tem se concentrado no circuito das 

economias de mercado mais desenvolvidas. De fato, o cross-investiment entre essas 

economias tem se intensificado substancialmente, reforçando o ciclo auto-regulador de intra

triad investmenr~. 

Nos movimentos de ajuste que têm dominado essa dinâmica, entre eles a reorientação 

dos investimentos estrangeiros diretos das empresas européias e japonesas, os EUA tornaram

se significativamente mais importantes para os principais países investidores. Pode-se afirmar 

que: 

"na nova ordem mundial, entre os resultados observados, a 

marginalização das economias em desenvo lvimento é um dos aspectos 

mais notórios. Os países inseridos nessa categoria compartilham a 

incapacidade de utilizar a mudança tecnológica como catalisador de 

crescimento e mojernização. Mais do que estruturas institucionais e 

capital humano, eles carecem, muitas vezes, de qualificação simples 

para operação, montagem e manutenção da tecnologia avançada 

importada. Na falta de infra-estrutura, de condições sociais básicas e 

de um aprendi7..ado tecnológico eficaz, esses países podem estar 

fadados a permanecer excluídos, periféricos" (Cabral, 1999:142). 

De fato, excetuando-se a China e os países do lesta asiático, desde o início da década de 

90, os principais indicadores do volume de fluxos internacionais de tecnologia - investimento 

estrangeiro direto, importações de bens de capital, pagamentos por licenças e know-how -

têm demonstrado uma redução sem precedentes do fluxo de tecnologia para os países em 

desenvolvimento (OECD, 1992:20-21). Somente associando-se, mesmo que perifericamente, 

aos países da tríade é que as nações em desenvolvimento poderão ter uma chance de ascensão 

econômica e inserção no mercado global (Ohmae, 1985). 

j Tríade 110 sentido definido por Keniche Ohmae em n/e Triad Power: n,e coming slzape of global competition .. 
Nel'.' York. Free Press. 1985. 
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Na conjuntura atual, a vinculação dos países do Terceiro Mundo com países de 

economias desenvolvidas deve-se, muitas vezes, ao fato de que, a exemplo do que ocorria em 

décadas passadas, as matérias-primas estratégicas estão localizadas nesses países periféricos. 

Por outro lado, a crescente interação entre ciência e atividade econômica conduz à 

identificação e aquisição, através de alianças estratégicas, de insumos científicos e 

tecnológicos na maioria das vezes restritos aos países da OECD (Chesnais, 1996: 117). 

Rompendo com as regras das economias nacionais, o novo padrão de 

internacionalização acelera a inovação tecnológica a tal ponto que a produção industrial 

cresce com mais rapidez do que a economia pode absorver, gerando o fenômeno conhecido 

como jobless growth (Mertin e Schumann, 1997: 158) e gerando o chamado desemprego 

tecnológico (OECD, 1992: 17). Embora não haja unanimidade em relação ao impacto da 

tecnologia sobre o emprego nas empresas, nas indústrias e nas economias em sua totalidade, 

pode-se assegurar que esse impacto resulta de um grande emaranhado de relações. 

É exatamente no campo da tecnologia que os processos conjuntos de inclusão e 

exclusão tomam-se mais intensos, dividindo o globo em áreas de marginalização. A maioria 

dos países do mundo não somente está excluída dos acordos de cooperação tecnológica entre 

companhias, mas também das vias tradicionais de transferênda de tecnologia. 

A despeito do sombrio quadro econômico e social de nítida exclusão ou periferia em 

que se encontram muitos dos países não pertencentes à OECD, questionamentos têm sido 

levantados por parte de nações desenvo lvidas a respeito de potenciais efeitos - para elas 

negativos - da exportação de tecnologia sob a alegação de que ao engajarem-se em 

investimento estrangeiro direto, as multinacionais desfocaram sua energia das atividades de 

inovação tecnológica em seus países de origem; e de que as transferencias de tecnologia 

melhoram a competitividade internacional das empresas no país recipiente à custa das 

empresas no país remetente. 

Essa indagações representam uma mudança na fonna como tem sido visto o papel das 

multinacionais na condição de principal meio de transmissão de recursos por meio de sua rede 

de conexões na era pós-guerra. Se na década de 50 as relações eram vistas como mutuamente 

maléficas. 
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No atual cenário mundial, regido pelas diretrizes neoliberais que têm levado ao 

desmonte dos Estados Nações e à desregulamentação dos mercados, resta indagar qual o real 

poder de barganha dos países em desenvolvimento para controlar a quantidade e a forma de 

transferencia de tecnologia de modo a contrabalançar os termos das negociações a seu favor. 

Neste ponto termina o referencial teórico da pesquisa. Foi discutida a relação entre 

gestão empresarial e competitividade, as escolas de pensamento estratégico, as relações 

estratégicas entTe organizações e tecnologia; e ciência e inovação tecnológica. Também foram 

discutidas as relações entre transformação tecnológica e vantagem competitiva, arquitetura 

estratégica e competências tecnológicas essenciais e estruturação de alianças estratégicas. 
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