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Resumo
Vínculos de negócios são caracterizados como relacionamentos entre grandes empresas e
pequenos fornecedores locais, com beneficios que incluem o aumento de negócios entre as
empresas, diminuição de custos e dinamização da economia local, com implicações diretas
para o desenvolvimento. Isso faz com que o Estado possa ter interesse na promoção destes
vínculos, sendo as políticas públicas seu instrumento de promoção. Esta dissertação tem como
objetivo identificar as condições para que o Estado estabeleça políticas públicas para a
promoção de tais vínculos. Na revisão bibliográfica faz-se a análise de temas ligados ao
relacionamento entre empresas, bem como do ambiente de investimento no Brasil. Também é
realizada uma análise dos conceitos de vínculos de negócios e de políticas públicas. Para se
chegar ao objetivo da pesquisa, foram analisados dois programas, ambos com o objetivo de
fortalecer a relação entre grandes empresas compradoras e pequenos fornecedores: Projeto
Vínculos e Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (dos estados de Maranhão,
Espírito Santo e Pará). Utilizou-se como técnica de coleta de dados a entrevista em
profundidade, com um total de quatorze entrevistados, que autorizaram a transcrição para
posterior análise. A conclusão é que o Estado pode estimular vínculos de negócios por meio
de políticas públicas nas seguintes condições: ao complemento de políticas de Estado, como
política de qualificação profissional, complemento à política de atração de investimentos,
como incentivo à transferência de tecnologia e para o desenvolvimento do ambiente de
negócios.

Palavras-chave: Políticas públicas, vínculos de negócios, MPMEs, Projeto Vínculos,
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores.
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Abstract
Business linkages are characterized as relationships between large companies and small local
suppliers, with benefits such as business increase among companies, costs reduction, and
increase of the local economy with direct implications to the region development. It makes the
State possibly interested in those linkages, having public policies as action tools. The
objective of this dissertation is to identify conditions under the State may establish public
policies to promote such linkages. In the bibliographic an analysis of themes related to the
relationship between companies, as well as of the Brazilian investment environment is made.
Two concepts are also analyzed: business linkages and public policies. To reach the research
objective two programs were studied, both with the objective of fostering the business
relationship between big buyers and small suppliers: Projeto Vínculos and Programa de
Desenvolvimento de Fornecedores (carried out in the Brazilian states of Maranhão, Espírito
Santo, and Pará). Fourteen members of organizations related to the theme, who authorized the
transcription for further analysis, were interviewed. The final conclusion indicates that the
State may stimulate the development of business linkages through public policies under the
following conditions: as complementation of State policies, as professional qualification
policies, as investments attraction complementation, as a policy to promote the technology
transfer, and as a policy to the development ofthe business environment.

Key words: Public policies, business linkages, SMEs, Vínculos Project, Supplier
Development Programme.
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"No meio de qualquer dificuldade encontra-se a oportunidade"
"Procure ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso"
Albert Einstein
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1 Tema
o desenvolvimento

socioeconômico depende de inúmeros fatores, como investimentos dos

setores privado e público em infra-estrutura, saúde, segurança, educação e inovação
tecnológica. As empresas possuem um importante papel, sejam elas grandes multinacionais
ou pequenas empresas locais.

Com isso, um tema que vem ganhando importância nos debates acadêmicos, empresariais e de
políticas públicas é a promoção de vínculos de negócios, do inglês Business Linkage/, que
acontecem quando grandes empresas estabelecem relação de compra com empresas
fornecedoras locais, na economia onde a grande empresa, ou sua filial, está instalada (Giroud,
2006).

Laços maiS fortes entre grandes empresas compradoras e fornecedoras de menor porte
significam confiança na entrega, qualidade do produto e indicam continuidade de negociação
entre ambas. Os fornecedores se beneficiam com aumento de volume de negócios, aceleração
da transferência de tecnologia e maior estabilidade comercial, enquanto as grandes empresas
ganham com a redução de custos de produção e distribuição, diminuição de ativos fixos, e
maior previsibilidade das entregas (Jenkins et ai., 2007).

As comunidades onde são desenvolvidos os vínculos de negócios apresentam ganhos de poder
de compra da população, maior dinamização da economia local, melhoria no balanço de
pagamentos e melhoria nos prestadores de serviços (Jenkins et ai., 2007). Entretanto, a
simples presença de grandes empresas em determinada região não é suficiente para que tais
benefícios ocorram, é necessário que as empresas locais estejam capacitadas a fornecer para
as grandes compradoras.

I

O conceito do tenno será detalhado na seção capítulo Vínculos de Negócios.
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Em boa parte dos casos, especialmente na compra de produtos fisicos, as grandes empresas
compradoras têm a possibilidade de importar de outras localidades e, mesmo que esses
produtos sejam ainda mais caros, a facilidade de tê-los dentro das especificações requeridas
acaba compensando um eventual esforço de treinamento de fornecedores locais. Para a
prestação de serviços ocorre o mesmo raciocínio, por mais que se tenham menores custos e
maior flexibilidade com fornecedores locais, poucas empresas possuem expertise em
treinamento de terceiros.

Assim, programas que visam ao desenvolvimento de fornecedores vêm ganhando relevância,
sendo entendidos como qualquer atividade iniciada por uma organização compradora para
melhorar o desempenho de seu fornecedor (Krause, 1998), especialmente os que dividem
custos entre empresas.

Empresas compradoras estão preocupadas com que seus fornecedores cumpram determinadas
exigências técnicas e de qualidade e o desenvolvimento de fornecedores pode representar
ações para o atendimento de interesses exclusivos. Mas, ao iniciar um programa como esse, a
empresa também agrega valor a seu fornecedor e aos seus funcionários, por meio de aumento
da qualificação técnica e gerencial e, algumas vezes, com investimentos financeiros ou em
bens de capital. Isso possibilita que a empresa fornecedora aumente seu volume de negócios e
até mesmo busque novos mercados para sua produção.

Como esses programas promovem desenvolvimento regional, o Estado, como agente de
regulação econômica e promotor de desenvolvimento social, é um dos interessados na
expansão desses tipos de programas, especialmente nos casos em que empresas tiverem como
principais fornecedores empresas de outras regiões mais desenvolvidas ou de outros países.
Assim, em regiões mais carentes, onde vínculos de negócios não ocorrem de maneira
espontânea, o Estado possui a oportunidade de estimular programas dessa natureza por meio
de políticas públicas.

10

1.2 Relevância do estudo
A relevância da promoção de vínculos de negócios, na perspectiva do Estado, é o
desenvolvimento regional sustentável. Estimular o relacionamento entre grandes compradores
e fornecedores locais significa dinamizar a economia local, por meio do fortalecimento das
micro, pequenas e médias empresas e por criar um ambiente propício para a atração de novas
grandes companhias.

o foco de médio e longo prazo permite às empresas fornecedoras aprender com as grandes
compradoras, construindo-se um ciclo virtuoso, cujos beneficios ocorrem para ambas, sem
significar, portanto, exploração momentânea de recursos mais baratos, com o foco em ganhos
de curto prazo.

Para a área acadêmica, este estudo fornece uma maior compreensão de como ocorrem as
relações entre as grandes empresas (GEs), muitas delas multinacionais (MNCs) e as micro,
pequenas e médias empresas (MPMEs), propiciando compreensão para as áreas de marketing,
produção, logística e administração pública.

Para os profissionais da administração pública, esta dissertação pode prover insights que
levem a ações ou ao desenho de políticas públicas com o objetivo de fortalecer ou, até
mesmo, criar vínculos de negócios entre as MPMEs e as GEs.

Os profissionais de grandes empresas instaladas no país podem ter insights a partir desta
dissertação que os faça buscar novas práticas de gestão e usar os vínculos de negócios como
forma de melhorar a cadeia de produção. Os profissionais de empresas brasileiras de micro,
pequeno e médio porte podem utilizar os resultados da dissertação para obter insights sobre a
melhor forma de buscar novos clientes e solicitar apoio de agências de promoção de
investimentos (APIs) ou outras organizações do Terceiro Setor2 que visem ao
desenvolvimento produtivo de determinada região.

2

Este conceito será conceituado no Capítulo5.
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1.3 Problema de pesquisa e objetivos
Com os benefícios oriundos dos programas de vínculos de negócios, sabendo que as empresas
compradoras possuem a opção de importar seus produtos de fornecedores localizados em
outras regiões e que os benefícios estão de acordo com a atuação do Estado, este pode ser um
indutor, além de um importante participante na promoção de vínculos de negócios.

Uma das formas de atuação do Estado pode ser pela formulação de políticas públicas para
estimular programas de vínculos de negócios entre empresas. Tais políticas podem ser de
caráter econômico-social, por causa do aumento da dinâmica de comércio local e,
conseqüente, pela geração de novos postos de trabalho; educacional, pelo treinamento
conferido aos trabalhadores; e, até mesmo, social, pela melhoria da qualidade de vida da
população local. Assim, o Estado pode ser um dos agentes desses programas dentro do seu
papel de regulador da economia e indutor de desenvolvimento econômico e social.

Com isso, o objetivo desta dissertação é o de entender quaIs são as condições desses
programas que fazem com que o Estado possa participar por meio da promoção de políticas
públicas. O objetivo de pesquisa em forma de pergunta apresenta-se da seguinte maneira:

Sob quais condições o Estado deveria estabelecer políticas públicas de promoção
de vínculos de negócios entre grandes empresas compradoras e pequenos
fornecedores locais?

Para se chegar ao objetivo final da dissertação, alguns objetivos intermediários precisam ser
alcançados:

1. Identificar

práticas

de

promoção

de

vínculos

de

negócios

desenvolvidas

internacionalmente;
2. Analisar ações e programas de promoção de vínculos de negócios desenvolvidos no
Brasil;
3. Identificar as instituições que participam desse tipo de ações e programas;
4. Analisar os benefícios dessas ações e programas a todos os participantes;
5. Entender a relação entre os participantes e
6. Identificar oportunidades de ação do Estado para a promoção de vínculos de negócios.
12

A dissertação é apresentada da maneIra descrita a segUIr. Neste pnmeIrO capítulo foi
apresentado o tema, com a devida justificativa, problema de pesquisa e objetivos a serem
alcançados. O próximo capítulo, número 2, aborda o relacionamento entre as empresas,
destacando seus relacionamentos, causas e beneficios. Logo após, no capítulo 3, é mostrado o
ambiente de investimentos no Brasil, bem como o contexto do país nos fluxos internacionais
de investimentos.

O Capítulo 4 apresenta os conceitos de vínculos de negócios e aprendizagem de experiências
internacionais. O Capítulo 5 aborda o conceito de políticas públicas e o histórico
desenvolvido. Depois, no Capítulo 6, é apresentada a metodologia utilizada na pesquisa e no
Capítulo 7 é realizada a análise de dados. O Capítulo 8 faz as considerações finas da
dissertação.
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CAPÍTULO 2
RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS

2.1 Compras entre empresas

o relacionamento entre empresas é discutido em diversas divisões acadêmicas das ciências
sociais, como em logística, produção e marketing, especialmente o industrial. A administração
logística é a área dentro da cadeia de valor que planeja, implementa e controla, de forma
eficiente e efetiva, o estoque, o fluxo de entrada e de saída de bens e serviços, bem como as
informações associadas ao ponto de entrada e o ponto de consumo, a fim de atender os
requerimentos do cliente (CSCMP, 2008). Entende-se como cadeia de produção (valor ou
suprimentos) o processo pelo qual a tecnologia é combinada com entradas de trabalho e
materiais, com a organização desses insumos, orientados a um mercado e distribuídos,
realizado por uma empresa ou por uma integração de várias delas (Gefferi et aI., 2005).

A administração da produção pode ser entendida como o desafio de gestores em dar sentido às
operações de fabricação, para adequá-las ao contexto estratégico, não se limitando apenas ao
conhecimento e ao comando das operações de máquinas. A função da manufatura, na maioria
das empresas, representa o maior percentual de seu ativo e a maior parte de seu pessoal,
sendo, às vezes, caracterizada como o grande e pesado fardo da empresa; no entanto, uma
função de manufatura saudável propicia à empresa melhoramento uniforme no desempenho
competitivo e maior versatilidade operacional (Slack, 1996).

o marketing industrial, como grande área do estudo, preocupa-se em entender como são os
relacionamentos entre as empresas, no que se refere à compra e à venda de produtos, e quais
são as melhores estratégias que façam com que os laços de negócios estabelecidos gerem
maior valor para ambos os lados: compradores e fornecedores (Moreira, 2002).

Segundo Webster Jr (1991), a diferença do marketing industrial para o de consumidores está
muito mais nos compradores do que nos produtos em si. Nas duas abordagens são comprados
14

os mesmos materiais, mas no de consumidor o público é formado de indivíduos e famílias,
enquanto no industrial estão presentes as empresas. Isso faz com que um mesmo produto,
como papel para impressão, possa ser analisado sob as duas perspectivas, dependendo de qual
é o público comprador.

Moreira (2002), na mesma linha, afirma que marketing industrial trata da comercialização
duradoura de bens e serviços, finais e intermediários. Quando um bem é comprado por uma
entidade jurídica, dá-se a ele a classificação de bem industrial. Assim, segundo o autor, os
produtos industriais podem ser vistos como a) os bens intermediários de uma empresa, b)
componentes de outros bens finais, c) objeto primeiro das empresas fabricantes de bens finais,
d) ativos de uma organização produtora que compõem seu patrimônio e e) tudo aquilo que
uma instituição necessita para ser um agente produtivo e que não sejam nem dos recursos
humanos nem dos financeiros.

Dentro dessa esquematização, existem dois grandes tipos de produtos industriais: aqueles que
fazem parte do processo produtivo, como componentes do produto final gerado pela empresa,
e aqueles que servem de apoio para o desenvolvimento da organização. O marketing
industrial está interessado no primeiro tipo, pois conforme salienta Moreira (2002), são eles
que sairão da empresa, fazendo parte do mercado, resultado visível das operações; enquanto o
outro tipo serve para sustentar as empresas em suas operações diárias, em um contexto
operacional e de rotina, fazendo parte de seu ambiente interno.

Webster Jr (1991) ressalta que o objetivo da função de compras, em qualquer contexto, é o de
obter um produto especificado, com qualidade, em certa quantidade, a um determinado preço,
em algum lugar, entregue ou disponível para busca.

Silva (2004) destaca que o objetivo de uma área de compras é manter um fluxo ininterrupto
de abastecimento, o que faz com que se levantem duas perspectivas de avaliação. A primeira
se refere ao cumprimento do prazo de entrega e a segunda é a de que, uma vez entregues, os
produtos obedeçam a especificações pré-determinadas.

Webster Jr (1991) mostra as peculiaridades do processo de compras industriais, que as
separam em um corpo analítico diferenciado de consumidores finais. A primeira é a
interdependência funcional, pois as empresas industriais dependem mais dos setores técnicos,
15

como pesquisa e desenvolvimento (P&D), engenharia e desenvolvimento de produtos. Assim,
a relação do setor de marketing com as outras áreas é muito mais forte do que nas empresas
orientadas ao consumidor final. A outra questão é a complexidade dos produtos, porque
geralmente são dependentes de setores técnicos e de engenharia.

Assim, as estratégias industriais consideram os produtos como variáveis, não como dados,
pois são desenvolvidos e planejados para servir seus clientes, inclusive de maneira
personalizada, dependendo da importância da empresa compradora. A peculiaridade do
produto e, em alguns casos, especificações técnicas rígidas contribuem para a outra diferença
da relação com o consumidor final, a de que fornecedores e clientes são interdependentes,
com os seguintes motivos: oferta contratada de matéria-prima, continuidade de fornecimento
de produtos, bens ou serviços periféricos, como assistência técnica e concessão de créditos de
pagamento (Moreira, 2002).

Siqueira (2005) complementa com outras diferenças do mercado industrial que o
caracterizam, como o tamanho do pedido, que tende a ser maior do que no mercado
consumidor, geralmente em grandes volumes; maiores prazos de negociação e menor
freqüência de compra, sendo muitas dessas realizadas diretamente com fabricantes. Duas
modalidades de destaque no mercado industrial são o arrendamento e o leasing, que
praticamente não existem na relação de empresas com os consumidores finais.

Aspectos como a complexidade técnica e necessidade de assistência, ambiente externo
incerto, freqüentes altas quantias que envolvem as transações, número restrito de
fornecedores, necessidade de continuidade na cadeia de produção, poucos produtos
substitutos e influência do ambiente organizacional formal fazem com que a compra industrial
seja um processo mais racional do que a feita por consumidores, pois as necessidades
atreladas a elas estão voltadas para o desempenho, na busca pela maior eficiência da empresa
compradora. Além disso, os executivos das áreas de compras são cobrados pelo desempenho e
eficiência de suas aquisições, não havendo nesse ambiente espaço para processos subjetivos
de compra. O exercício regular do marketing industrial provoca uma simbiose entre as duas
empresas, compradora e fornecedora, que sugere ao final de algum tempo uma associação
virtual, que as une e protege em parceria (Moreira, 2002).
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Nas relações industriais, caracterizadas por uma relativa dependência mútua entre as
empresas, o processo de compra tende a possuir uma perspectiva muito menos transacional,
adquirindo um perfil mais próximo do relacional, pois o marketing de relacionamento tem o
objetivo de manter clientes, desenvolver uma relação que tenha como principal objetivo a
continuidade de compras a médio e longo prazos em oposição ao marketing de transação, cujo
foco principal é a conquista de clientes (Grõnroos, 1995). Mas as relações entre as empresas
não são completamente explicadas por relação ou transação, pois as duas perspectivas se
complementam e, de acordo com o momento, uma ou outra será mais adequada para uma
solução de um problema específico (Coviello e Brodie, 1998).

2.2 Terceirização e busca de competências-chave
As duas principais características da economia contemporânea são a globalização da produção
e do sistema de trocas e a desintegração vertical das corporações transnacionais (Gefferi et ai.,
2005). A globalização pode ser conceituada como um processo pelo qual as atividades, antes
exclusivamente estatais, são desagregadas em favor de uma estrutura de relações entre
diferentes atores que operam em um contexto que é global (Guedes, 2006). Nesse sistema, as
MNCs passam a redefinir suas competências principais: estratégia de produto, marketing e
segmentos de maior valor agregado da indústria e serviços, diminuindo as competências que
não são as principais, como a produção de genéricos em grande volume (Gefferi et ai., 2005).

As empresas estão se concentrando em suas atividades principais e terceirizando produção de
peças, componentes, serviços e atividades para um número reduzido de fornecedores-chave
com o intuito de estabelecer redes colaborativas (Shen, 2008). Ao mesmo tempo em que as
empresas passam a se especializar em atividades, precisam encontrar fornecedores que
estejam aptos a lhes oferecer os produtos de maneira adequada.

A importância de ter fornecedores competentes é que os insumos ditam o desempenho dos
produtos finais, por toda a cadeia de suprimentos. De acordo com a teoria da cadeia de valor,
melhorias no desempenho na perspectiva das firmas compradoras só são possíveis quando são
estabelecidos compromissos de longo prazo com seus fornecedores-chave (Krause, 2007).
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Clientes vêem na cooperação com seus fornecedores meios de reduzir custos, aumentar a
qualidade e explorar novas tecnologias no mercado. Alianças estratégicas com clientes podem
requerer investimentos substanciais nos sistemas de apoio a serviços, devendo tais ações
serem avaliadas no contexto das estratégias de marketing como um todo (Webster Jr, 1991).
Os mercados preocupam-se com tempo de entrega e confiança, custo, qualidade e
flexibilidade, entendidos da seguinte forma (Krause, 2007):

1. Entrega: é subdividida em duas partes: confiança (entrega conforme acordado) e
velocidade (curto tempo de entrega);

2. Custos: quanto menor é o custo para os fornecedores, menor deve ser o preço para os
compradores, com a idéia de que a diminuição de custos é repassada ao longo da linha
de produção;

3. Qualidade: tema que vem sendo discutido desde a década de 1980, quando a indústria
americana se sentiu atrasada em relação à japonesa. Nestes casos, a qualidade se refere
à adequação às especificações estipuladas pelos compradores;

4. Flexibilidade: importante característica para o cenário de mudanças no qual se
encontram as empresas. Além disso, é fundamental para a customização em massa3,
um dos objetivos mais perseguidos pelas empresas.

De acordo com Grisi e Ribeiro (2004), são necessários que três conceitos estejam presentes
para que ocorra relacionamento entre empresas e terceirizados: cooperação, compromisso e
interdependência. Ainda que pareçam claros, sua operacionalização nem sempre ocorre de
maneira fácil, pois os significados podem ser interpretados de diferentes maneiras.

Mas a produção só é terceirizada quando a qualidade dos terceiros é, pelo menos, equivalente
ao que é feito dentro da empresa compradora de bens e serviços. A decisão pela manutenção
do relacionamento é, na maioria das vezes, feita pelo setor de qualidade ou engenharia. Além
disso, os quesitos desejáveis no fornecedor são os de qualidade, tipo de equipamento técnico,
reputação e prestígio da marca (Grisi; Ribeiro, 2004).
A customização em massa se refere à habilidade de prover produtos produzidos individualmente para todos os
compradores, numa escala de produção em massa (Silveira et ai., 2001).

3
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Associada a isso, a especialização das empresas em suas áreas principais faz com que o
processo de terceirização cresça, com as empresas se desenvolvendo segundo suas
especialidades e, tendo como conseqüência, mudanças nas relações de negócios (Grisi;
Ribeiro, 2004). Velasco e Lima (1998) ressaltam que a reestruturação na forma de produzir
envolve avaliações para se obter menores custos e maior qualidade, seja pela redução dos
níveis de produção no interior da própria firma, seja pelo aumento das compras de partes ou
componentes junto a fornecedores externos.

Por exemplo, a fabricante de materiais esportivos Nike chegou ao extremo de eliminar
completamente suas plantas industriais, com terceirização total da produção (Velasco; Lima,
1998). Com isso, suas atividades principais passaram a ser as de criação de projeto do
material esportivo e definição da estrutura de marketing para cada estação do ano (Gimenez,
2004). Dessa forma, sua principal competência passa a ser a de concepção de produtos,
ficando a produção fisica a cargo de outras empresas com que se relaciona.

Esse exemplo mostra a importância de se ter uma rede de relacionamentos entre as empresas,
que as possibilitem trabalhar continuamente em suas atividades principais e terceirizar as
atividades periféricas, bem como a importância na escolha dos participantes, direcionando
atenção aos conceitos de cadeia de valor, assim como de sua gestão.

Gonçalves (2005) afirma que o processo oposto, o de internalização da produção de insumos,
envolve uma série de custos, como perda de flexibilidade, custos de capital e aumentos dos
custos de administração, podendo, ainda, não operar na escala necessária. Além disso, correse o risco de operar em atividades muito distintas de sua principal, o que pode acarretar perdas
de eficiência e sobrecarregar sua capacidade tecnológica e operacional.

Com isso, quando há a possibilidade de terceirização, espera-se que haja os beneficios acima
perdidos na internalização, concluindo-se que onde há fornecimento adequado, as empresas
evitam internalizar etapas anteriores da produção, sendo um jogo de ganha-ganha para todas
as empresas envolvidas no processo. Mas em virtude do tamanho e até mesmo do tipo de
exigências, Gonçalves (2005) afirma que quanto maior a MNC, maiores são as chances de
internalizar a produção, em virtude da escala de fornecedores e capacidade financeira para
investir nas etapas anteriores.
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Para ocorrerem os beneficios advindos da presença das multinacionais nos países em
desenvolvimento, as empresas locais que com elas desejam se relacionar precisam considerar
que as MNCs possuem consumidores com altos níveis de exigência da qualidade, baixa
tolerância a defeitos, pois atuam em ambientes super competitivos, com foco de atuação no
mercado global (Shen, 2008).

Badin (2005), ao analisar a integração de fornecedores para o desenvolvimento de novos
produtos, mostra uma série de beneficios advindos da integração de empresas em uma linha
de produção segmentada. As ações de integração, consideradas atividades cruciais para o
desenvolvimento de empresas, possuem os beneficios categorizados em tecnologia,
velocidade, risco e custos, sendo os seguintes aspectos encontrados: redução de custo de
produtos e de seu processo de desenvolvimento; redução do tempo de lançamento do produto
para o mercado; fonte de inovação; melhora de desempenho; melhor manufatura,
comunicação e utilização dos recursos; identificação de problemas no início de processos,
alinhamento de tecnologias tipo roadmaps e estratégias de melhoria no acesso a tecnologias.

A mesma autora também mostra quaIs são os
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associados: perda de controle do

desenvolvimento de produto, custos para manter a colaboração, não atendimento às
expectativas de ambos, determinação e proteção da propriedade intelectual, perda da
capacidade de negociação, difusão de competências e habilidades desenvolvidas e, por último,
perda da habilidade de regular e influenciar as tecnologias (Badin, 2005). Em resumo, os
riscos para os clientes recaem na categoria de dependência dos fornecedores, pois esses
podem passar a deter tecnologia e conhecimento fundamentais para seus clientes e, com isso,
o risco de queda na capacidade de se negociar com eles.

Gonçalves (2005) mostra que há três maneiras de empresas atuarem: integração horizontal,
quando há fábricas semelhantes espalhadas em localidades diferentes; integração vertical,
quando etapas de produção estão espalhadas pelos países, e modelo diversificado, que se
caracteriza por não apresentar uma relação diferente das duas já apresentadas. Globalização e
deslocamento de mercados marcam novos desafios logísticos, com os beneficios do
fornecimento local devendo ser considerados, além dos riscos da perda de controle do
conhecimento sobre o produto que é desenvolvido (Quayle, 2002).

FUNDAÇÃO GETúuo VARGAS
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Para a presente dissertação, utiliza-se o conceito de produto apresentado por Lovelock e
Wright (2004), composto de um bem fisico, material, e um serviço associado. Tais produtos
podem ser bens exclusivos, sem nenhum serviço agregado, ou serviços puros, sem o uso de
qualquer bem fisico para sua execução; compreendendo uma escala, que vai do bem puro ao
serv1ço puro.

2.3 Programa de desenvolvimento de fornecedores
2.3.1.

Classificação

Para o aumento de desempenho, empresas têm objetivado tanto a redução do número de
fornecedores, quanto o aumento de eficiência dos remanescentes. Em algumas situações,
como quando há necessidade de flexibilidade, a terceirização de algumas etapas da produção
toma-se relevante. Entretanto, nem sempre as empresas locais estão aptas a responder às
expectativas das compradoras.

Em situações como essas, muitas vezes é mais rentável para as grandes empresas treinar seus
fornecedores para que eles desenvolvam as atividades externamente do que possuírem a
responsabilidade de ter essa etapa internamente. Outras vezes clientes estão em busca de
maiores avanços comerciais e, para isso, precisam melhorar toda a cadeia de produção,
incluindo a matéria-prima, sendo o fornecedor um dos principais parceiros para esse
desenvolvimento.

Nesses casos, na avaliação das empresas, é maiS rentável desenvolver programas para
melhoria da qualidade de fornecedores do que investir esforços para suas empresas
desempenharem as atividades. A literatura mostra que um dos caminhos encontrados pelas
empresas para desenvolver seus supridores são os Programas de Desenvolvimento de
Fornecedores (PDFor4 ). Para Langfield-Smith e Greenwood (1998) esse é o momento em que
muitas empresas identificam os fatores que lhes tomam passíveis de mudar de uma relação

Como o nome de um dos programas analisados é Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, a sigla PDF
é usada para esse Programa e utiliza-se PDFor para programas genéricos.
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caracterizada por grandes conflitos na relação comprador-fornecedor, marcada principalmente
pela barganha, para uma relação de parceria, baseada em confiança e cooperação.

Para isso, as estratégias incluem identificação de melhores fornecedores, esforços para
melhorar seus processos de produção e desempenho, além do desenvolvimento de parcerias
cooperativas entre compradores e fornecedores. A perspectiva dos programas de
desenvolvimento de fornecedores é a eficiência, em que se verificam os ganhos advindos do
aumento de produtividade ao longo da cadeia de valor (Rogers et aI., 2007).

As ações de desenvolvimento de fornecedores ocorreram inicialmente nas empresas japonesas
e podem ter demorado a acontecer nos Estados Unidos da América por não apresentar uma
perspectiva mais imediata de retomo sobre os investimentos realizados. Tal atividade se
mostra área de atuação estratégica, pois engloba tanto a divisão do conhecimento quanto a
divisão dos investimentos (Krause, 2007).

Programa de desenvolvimento de fornecedores é qualquer esforço organizacional sistemático
para criar e manter uma rede de fornecedores competentes (Hahn et aI., 1990 apud Silva,
2004). Com isso, Silva (2004) afirma que há uma visão da empresa cliente, referindo-se a um
monitoramento estratégico, permanente, das condições de mercado, em paralelo com
posicionamento estratégico proativo.

Gonçalves (2005) mostra que a colaboração técnicas (ou assistência), uma das maneiras de
desenvolver fornecedores, pode ocorrer pelos seguintes motivos: enquadramentos nas
especificações exigidas pelo comprador, redução de preços, garantia de fornecimento
ininterrupto. Essas assistências são chamadas de geração de vínculos, sendo proporcionais ao
prazo de associação entre as empresas: quanto mais tempo, mais profundos são os programas.

Para Silva (2004), o desenvolvimento de fornecedores possui onze objetivos básicos:

a) Arbitrar conflitos técnicos e comerciais;
b) Elaborar estudos de viabilidade técnica e comercial;
c) Aumentar a competitividade;
Este conceito é explicado mais à frente, ainda neste capítulo, mas se refere à participação de funcionários de
uma empresa em outra a fim de trocar experiências e conhecimento nas áreas de produção.

5

22

d) Implantar relações de parceria;
e) Diagnosticar as necessidades atuais e futuras das empresas compradoras e da cadeia de
abastecimento;
f) Acompanhar as inovações tecnológicas;

g) Avaliar e selecionar fornecedores potenciais;
h) Determinar parâmetros do preço de compra;
i) Melhorar custos de produção para os fornecedores;
j) Garantir níveis de produtos que evitem paradas na linha de produção ou reprocesso;
k) Orientar mudanças tecnológicas.

A criação de fornecedores de sucesso depende do estabelecimento de comprometimento das
empresas candidatas, que precisam entender os requerimentos e as necessidades das empresas
internacionais, além de serem capazes de identificar os próprios pontos de melhoria e agir
para atingir tais objetivos. O sucesso dependerá do auxílio de uma vasta rede de provedores
de serviços, especialmente os de tecnologia, gestão e administrativos e de financiamento
(Shen, 2008).

Além disso, a transferência de capacidades organizacionais da empresa cliente para sua
fornecedora requer não apenas comprometimento financeiro e de recursos, mas também é
necessária uma distinta estrutura organizacional e de governança que facilite a acumulação de
conhecimento no longo-prazo (Sako, 2004).

Jeppesen e Hansen (2004) apresentam um estudo que descreve os padrões de transferência de
tecnologias de gestão ambiental de empresas multinacionais para seus fornecedores em países
menos desenvolvidos. O modelo de transferência de tecnologia apresentado pelos autores se
divide em três modelos principais para incentivar o ganho de capacidade tecnológica dos
fornecedores:

1. Determinação de padrões;
2. Controle e monitoramento;
3. Colaboração técnica.
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Eles estão posicionados de maneira a formar um continuum em que 1 significa pouca
interação na transferência do cliente para seu fornecedor e 3 mostra bastante colaboração
entre ambos, quando o cliente investe mais recursos em seus fornecedores.

A determinação de padrões é a forma de colaboração maIS comum, a que ocorre mais
freqüentemente. Ela se caracteriza por a empresa cliente exigir produtos com certificados de
órgãos reconhecidos internacionalmente (Jeppesen; Hansen, 2004). Isso garante que a
empresa fornecedora segue determinados padrões requeridos pela compradora, como padrões
de qualidade e meio ambiente garantidos pelo certificado ISO 14000, emitido pela
International Organization for Standardization (ISO).

Nesse tipo de transferência, a empresa impõe limites aos produtos comprados e as
fornecedoras, por conta própria, procuram se adequar aos procedimentos exigidos pelos
órgãos certificadores. O processo de procura pela adequação faz com que a tecnologia da
fornecedora se desenvolva.

O monitoramento e controle acontecem com padrões impostos pelos clientes, acompanhados
de vários mecanismos de controle. Sua aplicação ocorre quando a empresa compradora deseja
impor ao seu fornecedor certos padrões de produção, mas eles estão aquém dos padrões
internacionais ou quando os certificados se tomam muito onerosos aos clientes (Jeppesen;
Hansen, 2004). Os certificados emitidos pelas próprias empresas fabricantes de pneumáticos
servem de exemplo, como o "Certificado Michelin", fornecido aos distribuidores que atendem
a padrões, exigidos pela Michelin, de qualidade, serviços técnicos e comercialização de seus
produtos (Pneuvita, 2008).

Quando ocorrem esses casos, pode ser maIS vantajoso para o fornecedor estabelecer
determinados padrões (produção, técnicos e ambientais, por exemplo) e, por conta própria,
realizar auditorias e controles para verificar o andamento e a evolução dos procedimentos dos
fornecedores. Além de menores gastos, esse procedimento possui a vantagem de estabelecer
laços mais fortes entre as duas empresas do que o modelo anteriormente apresentado.

O terceiro modelo é a colaboração técnica, que ocorre quando empresas grandes, estrangeiras
ou nacionais, oferecem assistência técnica para seus fornecedores a fim de que eles atinjam os
padrões desejados. Geralmente ocorre o envio de equipe técnica especializada às unidades do
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fornecedor de maneira a manter um relacionamento mais próximo entre as duas empresas.
Isso caracteriza, literalmente, a empresa cliente treinar seu fornecedor.

A conclusão geral do estudo de Jeppesen e Hansen (2004) é que a colaboração acontece
principalmente por meio de regras e, raramente, as empresas mais fortes no relacionamento
oferecem recursos e expertise aos fornecedores dos países em desenvolvimento.

Gonçalves (2005) mostra três perspectivas quando se trata da transferência de tecnologia:
produto, produtividade e capacidade administrativa.

No que se refere a produto, tem-se o seguinte:

1. Transferência de design e de especificações técnicas de produto: é a mais comum e
visa a permitir que os fornecedores locais produzam insumos com características
desejadas;
2. Provisão de know-how de propriedade tecnológica da MNC: não ocorre com
freqüência e costuma concentrar-se em um número reduzido de fornecedores
preferenciais;
3. Consultas técnicas com fornecedores: para ajudá-los a adotar novas tecnologias;
4. Feedback do desempenho de produtos: para ajudar fornecedores a melhorar

desempenho;
5. Colaboração em P&D: requer infra-estrutura de pesquisa no país receptor, podendo
envolver universidades e institutos de pesquisa.

A perspectiva da produtividade se refere ao aumento da eficiência de produção, por meio de
diminuição dos custos ou aumento da escala de produção, além da melhoria de qualidade, que
ocorre da seguinte forma:

1. Fornecimento de maquinário e equipamentos para os fornecedores;
2. Suporte técnico para o planejamento da produção, controle da qualidade, inspeção e
testes;
3. Visita às instalações dos fornecedores;
4. Formação de "clubes cooperativos", com o objetivo de estimular a interação com
fornecedores nas questões técnicas;
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5. Auxílio aos funcionários para que montem suas próprias firmas.

A perspectiva administrativa se refere à capacidade de gestão da empresa e de sua adequação
às práticas mais modernas de administração logística:

1. Assistência com administração de inventários, com especial atenção na ajuda de
implantação de sistemajust-in-time;
2. Assistência na implementação de sistemas de garantia de qualidade;
3. Introdução de novas técnicas administrativas.

Dunning (1993 apud Gonçalves, 2005) ainda destaca as seguintes técnicas, não classificadas
nos esquemas anteriores:

1. Trocas de informações para tomadas de decisão, como mercado, tendências,
regulação, entre outras;
2. Assistência financeira, com fornecimento de empréstimos e auxílio em préfinanciamentos;
3. Auxílio na obtenção de Insumos, sendo algumas vezes necessária a importação
diretamente da matriz;
4. Localização: ajuda para a definição da área espacial quando for o caso de uma nova
empresa;
5. Outras: auxílio na obtenção de outros compradores e estratégias de diversificação

Embora geralmente os programas de desenvolvimento de fornecedores sejam fornecidos pelo
setor público nos países em desenvolvimento, eles vêm sendo providos pelo setor privado nos
países mais desenvolvidos (Shen, 2008). Assim, o desenvolvimento de fornecedores ocorre de
maneira mais espontânea em países desenvolvidos, mas naqueles em desenvolvimento
verifica-se a necessidade de intervenção do poder público, a fim de atrair investimentos, o que
caracteriza ação de geração de vínculos de negócios.

Tais intervenções possuem diferenças em relação a outras políticas mais conhecidas, como as
de atração de investimentos. Essas se caracterizam pela entrada de recursos materiais e
financeiros, enquanto as de vínculos de negócios objetivam incentivar o relacionamento
duradouro entre empresas, sendo a transferência de tecnologia um dos principais meios.
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2.4 Modelo de análise de empresa
Para analisar a relação entre fornecedor e cliente, é utilizada a estrutura teórica apresentada
por Gefferi et aI. (2005). Esse modelo, apresentado a seguir, classifica os padrões de
relacionamento de compra e venda, sob a perspectiva de três variáveis:

1. Complexidade das informações: informações necessárias para a execução da cadeia de
valor, especialmente no que se refere às especificações de processos de produtos.
2. Habilidade de codificação: se as informações podem ser codificadas e, com
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transmitidas sem custos de investimentos para aquela transação específica. Depende
tanto da natureza da informação, quanto do esforço das empresas para codificá-las.
3. Capacidade dos fornecedores: se os fornecedores estão aptos a atender as exigências
das transações.

A variável capacidade do fornecedor depende de investimentos para que se tenha uma
empresa apta a produzir algum produto, sendo a mais gerenciável das três. Por outro lado, a
complexidade das transações depende da natureza de cada transação, não sendo passível de
modificação no curto prazo. A variável habilidade de codificação depende da natureza e dos
investimentos das empresas, por exemplo, caso seja uma transação com alto grau de
conhecimento tácito, deverá haver um alto investimento para codificá-la.

Com uma avaliação dicotômica para cada uma das variáveis apresentadas, valor alto ou baixo,
são geradas categorias para cada combinação, com um total de oito modelos, dos quais cinco
são trabalhados no artigo original e três são desenvolvidos nesta dissertação. Esses últimos
não foram apresentados pelos autores por refletirem empresas fora de um mercado com altos
níveis de exigência. Mas na presente dissertação eles foram desenvolvidos para verificar se
alguma empresa brasileira atua fora dos níveis internacionais de competitividade e indicar a
qual modelo de competitividade pode-se chegar, sendo possível também a identificação de
qual seria a forma mais rápida.

Os primeiros cinco modelos podem ser compreendidos como dispersos em um continuum, no
qual o primeiro extremo (Mercado) representa uma compra pontual, sem qualquer sinal de
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recompra, e o outro (Hierárquico), compras de um mesmo grupo controlador de empresas,
como matrizes e filiais ou matrizes e subsidiárias, em uma relação de grande dependência de
uma empresa para com a outra. Os modelos são descritos abaixo:

Mercado: caracteriza-se pela relação entre empresas fornecedoras de commodities ou
matérias-primas de baixo valor agregado, que possuem complexidade de transação baixa,
sendo alta a capacidade de codificação dos sistemas de produção e produtos, além de os
produtores do mercado possuírem alta capacidade de produção.

Modular: quando a capacidade de codificação é estendida para produtos mais complexos. Isso
pode acontecer quando o produto possui uma arquitetura modular (determinadas partes se
encaixam, como um bloco completo no processo de construção maior) e padrões técnicos
simplificam interações por meio da redução de componentes. Neste caso, a troca entre clientes
e fornecedores não ocorre nos padrões de preço como os do padrão Mercado, porque cada
cliente precisa de um módulo específico, mas por ser de relações com alta capacidade de
codificação, o custo de troca de parceiros permanece baixo.

Relacional: assim caracterizado quando o conhecimento tácito é trocado entre fornecedores e
clientes, por se tratar de produto com baixa habilidade de codificação, e quando fornecedores
competentes incentivam as empresas líderes a terceirizarem a produção. Assim, a dependência
mútua poder ser regulada por reputação, proximidade social e espacial e outros laços, por
exemplo, étnicos. A troca de conhecimento tácito é feita por meio de interações pessoais e
governada por altos níveis de coordenação e, por isso, a troca de parceiros passa a ser onerosa.

Cativo: esse padrão ocorre quando há alta complexidade de transações, alta capacidade de
codificação, mas a capacidade de produção do fornecedor é baixa. Isso faz com que
intervenções, por meio de controles e monitoramentos, ocorram de maneira relativamente
freqüente por parte da empresa compradora. Esse modelo de relação faz com que o fornecedor
fique dependente de seu comprador, com uma idéia de fornecedor cativo. O risco desse
modelo é um ambiente de assimetria de poder, com a grande compradora mantendo
voluntariamente o fornecedor em sua dependência, para se beneficiar desta situação nas
negociações COmerCIaiS.
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Hierárquico: ocorre quando a empresa compradora e a empresa fornecedora fazem parte de
um mesmo grupo controlador. Esse modelo acontece principalmente quando etapas de
produção estão divididas geograficamente ou quando as empresas são controladas por uma
mesma Holdinl.

As três últimas combinações, mostradas a segUIr, são desenvolvidas na dissertação por
representarem possíveis cenários encontrados por grandes empresas ao tentar iniciar um
relacionamento com empresas de menor porte no Brasil. Todas elas são de relacionamentos
de baixo grau de complexidade, o que exige da empresa fornecedora investimentos em
capacidade e/ ou codificação, que pode ocorrer por conta própria ou com auxílio de terceiros.

Assim, o sexto modelo abordado na dissertação foi classificado como Investimento. Nesse
padrão de relacionamento, a empresa está em um ambiente de baixa complexidade de
transações, mas não possui capacidade de produção nem possui os procedimentos codificados
para se desenvolver. Com isso, deve haver um grande investimento nesses dois quesitos da
empresa para que ela atinja esses dois objetivos até entrar na classificação Mercado.

o

sétimo modelo, Gerencial, se caracteriza por uma alta capacidade de produção para

transações complexas, mas sem a codificação de procedimentos. Com um investimento em
gestão de processos pode-se em pouco tempo passar para a classificação Mercado.

o oitavo e último modelo, Tecnológico, mostra a necessidade de se fazer investimentos na
capacidade de tecnologia de produção da empresa, uma vez que o ambiente é de baixa
complexidade, os procedimentos estão codificados, mas a empresa não possui a capacidade
produtiva.

o resumo dos modelos encontra-se no Quadro 1:

6 Holding é a palavra da língua inglesa usada para caracterizar uma empresa que controla um conjunto de
empresas pela detenção da maioria de suas ações, não sendo uma produtora, mas a administradora das demais.
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e reIaCIOnamento
entre empresas
Capacidade
Tipo de
Complexidade Habilidade de
do
governança
das transações
codificação
fornecedor
Mercado
Baixo
Alto
Alto

Grau de coordenação explícita
e assimetria de poder
Baixo

Modular

Alto

Alto

Alto

Relacional

Alto

Baixo

Alto

Cativo

Alto

Alto

Baixo

Hierárquico

Alto

Baixo

Baixo

Alto

Investimento

Baixo

Baixo

Baixo

Classificação de modelos

Gerencial

Baixo

Baixo

Alto

desenvolvidos na

Tecnológico

Baixo

Alto

Baixo

dissertação

I

Fonte: Adaptado de Gefferi et aI. (2005)

No modelo Cativo, o poder é exercido diretamente pelas empresas líderes sobre seus
fornecedores, o que é análogo ao controle administrativo direto que as altas administrações,
ou Holdings, executam seus escritórios-sede sobre suas subsidiárias ou afiliadas no modelo
Hierárquico, verticalmente integrados.

Esse tipo de relação sugere uma forte forma de coordenação e assimetrias de poder, em que a
empresa líder controla a relação. Já nas associações do padrão Relacional, o poder entre as
partes tende a ser simétrico, pois ambas contribuem para as competências-chave. Nesse
modelo há uma grande quantidade de coordenação explícita, mas por meio de empresas em
mesmo nível, em contraste com os modelos anteriores. Na relação Modular, como na relação
Mercado, a troca de parceiros é relativamente fácil e há simetria de poder, porque ambos
participantes nas relações possuem outros parceiros, pois não há exclusividade entre eles.

Tais considerações são, no entanto, de ordem técnica. O que acontece nas relações entre
empresas pode variar do que é exposto no modelo, visto que aspectos não técnicos podem ser
decisivos nas relações entre empresas, como tamanho de mercado, número de fornecedores e
compradores e, até mesmo, associações de empresas em forma de cartéis.

Este capítulo mostrou como os relacionamentos de compra e venda entre empresas estão se
desenvolvendo, especialmente aqueles entre grandes compradoras e fornecedoras de menor
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porte. Foi destacado o papel da terceirização no atual ambiente de negócios, que permite às
empresas de todos os portes a se especializem em competências-chave.

Na ausência de fornecedores locais, uma das alternativas é o desenvolvimento de programas
de desenvolvimento de fornecedores, que carregam consigo benefícios para grandes e
pequenas empresas, além de levar benefícios à região onde se desenvolve, ganhando, por isso,
atenção do Estado.
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CAPÍTULO 3
INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS NO BRASIL

3.1 Perfil de empresas no Brasil
Nesta dissertação, para a classificação do porte de empresas, utiliza-se o conceito do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). As empresas se classificam
como microempresas quando, na indústria, possuem até 19 pessoas ocupadas e, no comércio
ou serviço, até nove pessoas ocupadas. As pequenas empresas possuem de 20 a 99 pessoas
ocupadas na indústria e de 10 a 49 em comércio ou serviço. As médias empresas da indústria
possuem de 100 a 499 pessoas ocupadas e, no comércio e serviço, de 50 a 99 pessoas
ocupadas. As grandes empresas na indústria possuem acima de 500 pessoas ocupadas e, em
comércio e serviço, acima de 100 pessoas ocupadas (SEBRAE, 2005).

Pelos dados sobre o ambiente de empresas no Brasil, o país possuía em 2002 cerca de 4,6
milhões de microempresas, com crescimento de 55,8% em relação ao ano de 1996. O número
de pequenas empresas era de 274 mil, vis-à-vis 181,1 mil em 1996, caracterizando um
aumento de 51,3%. As médias empresas somavam 23,6 mil empresas, contra 20,5 mil em
1996, o que caracterizou um aumento de 9,1 % em seu total. As grandes empresas em 2002
somavam 15,1 mil, quando em 1996 estavam em 13,5 mil unidades (SEBRAE, 2005).
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por port
T a b ea
I 1 T,ota e percentua
lde empresas
e
,
,
,
Micro
:Pequena :Média
:Grande
:Total
1996
13.472: 3.171.863
20.527:
2.956.749:
181.115:
0,4%
100,0%
93,2%
5,7%
0,6%:
2002
15.102: 4.918.370
4.605.607:
274.009:
23.652:
93,6%:
5,6%:
0,5%:
0,3%:
100,0%
---------------~--------------~--------------~---------------~--------------

_______________ L ______________

~

______________ J ________ _______ L ______________

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2005)

Com a Tabela 1, percebe-se que, em número absoluto, as micro, pequenas e médias empresas
representam cerca de 99,5% das unidades produtivas do país. Entretanto, quando se trata de
formação de empregos, o quadro muda, conforme apresenta a Tabela 2 mostrada a seguir:

·

gerados por empre sas
T a b ea
I 2 Tota e percentualde empregos
,
,
Micro

:Pequena

6.878.964:

,
:Média

:Grande

:Total

4.054.635:

1996
2.474.449:

8.194.085: 21.602.133

5.789.875:

2002
2.700.103:

9.104.745: 27.561.924

""""3i's%r"""'li8%l""""ii',5%r"""'37,'9%r"""ioõ:o%
9.967.201:

""""36:2%r"""'2i:õ%l""""'9~8%T"""'33:Ô%r"""ioõ:O%
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2005)

A Tabela 2 mostra que o número de empregos gerados por micro, pequenas e médias
empresas corresponde a cerca de 65% (média de 1996 e 2002). Esse resumo mostra o quão
importante é desenvolver esse tipo de empresa, pois gera cerca de dois terços dos empregos
formais do país. Na comparação entre os períodos, com diferença de seis anos entre eles,
percebe-se queda na participação de empregos gerados nas grandes (-4,9 p.p.7) e médias (-1,7
p.p.) empresas e aumento da participação das micro (+4,4 p.p.) e pequenas (+2,2 p.p.)
empresas. No que se refere ao número de unidades não se obteve mudança significativa entre
os períodos em nenhum dos grupos.

Ao se analisar geograficamente a importância de cada região do país, Tabela 3 e Tabela 4,
constata-se que a sudeste é a mais importante, concentrando um pouco mais da metade de
todas as unidades produtivas do país e o mesmo ocorrendo com os empregos, 51 % e 57%,

7

Pontos percentuais.
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respectivamente. Seguida pela região sul, com os mesmos valores em 23% e 19%. Centrooeste e norte possuem as menores participações em ambos os quesitos, que somadas totalizam
10%, tanto em emprego, quanto em unidades de produção.

o nordeste

caracteriza a terceira região de potência empresarial, com 15% das empresas do

país e 14% dos empregos. Ainda que sejam números modestos em comparação com as duas
regiões principais, o que se destaca é seu crescimento em relação a 1996. O número de
empresas criadas teve um aumento de 77%, perdendo apenas para a região norte, que foi de
88% em geração de empregos, seu crescimento também foi o segundo maior, com aumento de
38%, enquanto a região centro-oeste cresceu em 59%. A região nordeste é, portanto, a terceira
maior do país e a segunda em crescimento, tanto em empregos, quanto em empresas, o que
permite dizer que sua economia vem se dinamizando ou, no mínimo, profissionalizando ao
longo dos últimos anos.

Tabela 3: Unidades de produção por reglaO
Micro : Pequena: Média

: Grande:

Total

2002

-- - - - - - - - - - - - - - - - -I------;------;--~=-:....:=-=--:-----_,__----_l

Sul
Sudeste

1.809.706:
2.344.968:

51.626:
51.626:

4.275:
4.275:

2.398:
2.398:

1.148.005
1.148.005

________________________________ l _____________ J ______________ J ______________ l _________________ _

Ç~~!~9~-~º~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~Q.~~~~!: ~ ~ ~ ~~ ~~~:1~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j~~ :~~~!~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~?~~! ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ )~?~~?~

~ordeste
700.678!
19.116!
1.437!
1.011!
342.192
-----------------1N0rte
149.605:
40.947:
3.413:
2.300:
747.338
------------------ --------------r-------------,--------------,--------------T-----------------Total
4.605.585:
9.894:
985:
635:
161.119
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2005)
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Micro , Pequena

,,,
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,,
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,,,

Total

2002

-----------------.

Sul
2.265.364: 1.125.642: 530.682: 1.443.056:
5.364.744
-----------------Sudeste
5.360.520: 3.229.051: 1.549.010: 5.465.609: 15.604.190
-------._--------Centro-Oeste
687.779: 388.191: 143.179: 750.765:
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------------------ --------------t--------------~-------------~--------------t-----------------3.737.504
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~~~~~~!~------- --------------i--------------~-------------~--------------f-----------------298.206: 214.656: 114.819: 255.266:
882.947
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9.967.097: 5.789.875: 2.700.103: 9.102.224: 27.559.299
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2005)
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Na evolução das empresas brasileiras, o indicador de criação e extinção é uma importante
medida de crescimento, além de mostrar o ciclo de vida dessas entidades. Analisando a taxa
de crescimento de empresas há o trabalho apresentado por SEBRAE (2007), que engloba
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todas as pessoas jurídicas brasileiras caracterizadas como entidades empresariais 8 (90% dos
registros), que exclui, por exemplo, os órgãos dos três poderes da Administração Pública,
autarquias e fundações, pessoas fisicas, organizações internacionais, outras instituições
extraterritoriais e entidades sem fins lucrativos, como organizações religiosas e organizações
não governamentais (ONGs).

De acordo com SEBRAE (2007), no ano de 2005 foram criadas 722 mil empresas e, no
mesmo ano, 544 mil foram extintas, o que gerou um crescimento de 248 mil novas empresas.
Nesse ambiente, todos os portes de empresa cresceram em número de unidades e percebe-se,
também, que a taxa de variação é inversamente proporcional ao porte da empresa, quanto
maior a empresa, menor variação percentual é sofrida. Assim, as micro empresas foram as que
mais sofreram variação, com 18,6% de criação e 13,1 % de mortalidade e as que menos
sofreram foram as médias empresas, com 1,6% e 1,2%, respectivamente (SEBRAE, 2007).

Tabela 5: Crescimento de empresas por região
,
,
:Crescimento
:Taxa Entrada :Taxa Saída :Líquido
N"~~~ _________ j~_~~~~ __________ iJ_~1?_~ ________ j~~Q~ __________ _
N"~~~~~!~_____ j~_~~~~ __________ ip19_~ __________ ~~~~ __________ _

Ç~_~!~9_-_~~_~~t? j~ _~!~~ _________ )}1~_~ _________ )~~~ __________ _

Sudeste

iI5,4%

il0,7%

i4,7%

s~i-------------ii-5:Õ%----------il"õ~~l%----------i4:6%-----------

B~~~Ú---------:i-6-4%----------:l"i-4%----------:5-Õ%----------I

,

I

,

I

,

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2007)
De acordo com a Tabela 5, a região norte foi a que mais cresceu, seguida pela região nordeste.
O aspecto negativo é que essas duas regiões ainda possuem taxas de extinção de empresas
bastante elevadas, a nordeste com 2,5 pontos percentuais acima das regiões sul e sudeste; e a
norte, chegando a 6 pontos, o que significa alta rotatividade na participação de empresas na
economia, principalmente nas que possuem pouco tempo de existência, além do alto índice de
extinção.

Para o desenvolvimento econômico, muito mais do que a criação de empresas é importante
que as existentes consigam se desenvolver e, com isso, consigam adquirir ganhos de escala,
aprendizagem tecnológica e crescimento propriamente dito, em número de funcionários e

8

Para maiores detalhes, consultar SEBRAE (2007)_
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faturamento, por exemplo. E é justamente desses aspectos que as empresas localizadas nas
regiões norte e nordeste parecem carecer em relação às empresas das regiões sul e sudeste.

3.2 Grandes empresas e MNCs no Brasil
o estudo da atuação de empresas multinacionais nos países em desenvolvimento perpassa o
objetivo de crescimento econômico e social e, muitas vezes, acaba sendo uma disputa
ideológica de modelos de desenvolvimento que discutem o papel do capital internacional em
fronteiras internas, bem como o papel do Estado nessa relação. Na presente dissertação, não
se pretende entrar nesta discussão, mas partir de constatações objetivas de que os
investimentos internacionais acontecem e, tendo isso como dado, verificar a sua utilização da
forma mais produtiva para o país.

Os dados de 2006 sobre a presença de multinacionais mostram um total de 78.000 empresas
com correspondentes 780.000 afiliadas9, com crescimento de, respectivamente, 16% e 12%
em relação a 2005. Essas unidades foram, ainda, responsáveis por 10% do produto interno
bruto (PIB) mundial e por um terço das exportações ocorridas no mundo (UNCTAD, 2008).

As empresas multinacionais são importantes fontes de renda e desenvolvimento,
especialmente os grandes grupos, que geralmente utilizam tecnologias mais avançadas com
estruturas mais eficientes e uso intensivo de capital e, conseqüente, geração de elevadas
receitas financeiras. No entanto, proporcionalmente abrem poucas oportunidades de empregos
diretos. Esses números mostram como a relação emprego/ tecnologia é inversa, quanto mais
tecnologia é empregada, menos empregos são gerados. Hoje atuam no Brasil 420 empresas
das 500 maiores do mundo, ou seja, 84% das maiores empresas globais atuam no país.
Estima-se que o total de afiliadas de multinacionais no país seja responsável por 2% dos
empregos. Além disso, fazendo uma comparação entre as 100 maiores empresas
internacionais no Brasil, as 100 maiores empresas privadas de capital nacional e as 100
maiores estatais, as empresas internacionais representam 38% do faturamento (Observatório
Social, 2005).

O sentido de "empresas afiliadas" de acordo com a fonte é o de empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico.

9
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3.3 Investimentos estrangeiros diretos (IEDs)
De acordo com UNCTAD (2006b), os fluxos internacionais de capitais podem ter as seguintes
razões: busca de mercados, a mais comum de todas (do inglês, market-seeking), melhoria de
eficiência produtiva (ejJiciency-seeking), busca de recursos (resource-seeking), fusões e
aquisições (created asset-seeking) e outros, em proporções menos relevantes, geralmente de
caráter político ou estratégico. As duas primeiras geralmente estão associadas aos
investimentos iniciais em determinado país e os últimos a investimentos seqüenciais, em
empresas com certo estabelecimento na região (Gonçalves, 2005).

A busca de recursos se caracteriza pela aquisição daqueles específicos, a baixo custo,
baseando-se na racionalidade neoclássica de dotação de fatores, por exemplo, quando a
grandes empresas petrolíferas decidem explorar petróleo e/ ou gás natural em países com
grandes reservas, investindo na construção de plantas industriais.

Na busca de mercados, as empresas têm o objetivo de ofertar seus produtos para a economia
na qual se instala e para seus vizinhos, podendo substituir exportações de unidades anteriores.
Esse foi o caso da Mercedez-Benz quando inaugurou sua planta no Brasil e passou a produzir
carros para o mercado nacional e para exportar para os países do Mercosul.

A busca de eficiência ocorre quando a empresa tem o objetivo de aperfeiçoar a distribuição
das unidades de maneira a obter as melhores dotações de cada país receptor, sendo possíveis
duas formas: aumento de eficiência por dotação em local de destino e ganho de escala por
eventual semelhança em cada mercado onde se atua.

Os avanços estratégicos acontecem por meio da aquisição de ativos de empresas localizadas
nos países de destino. Nesse tipo, o que se percebe é uma ação de longo prazo, cujo foco é "o
que fazer" e, sendo menos importante, "como fazer". Além disso, esta estratégia pode ser
complementar a alguma das que foram anteriormente apresentadas (Gonçalves, 2005).

Gonçalves (2005) afirma que ainda não se chegou a uma conclusão geral sobre os efeitos de
IED nas economias a que se destinam. Uma perspectiva a ser considerada com base nesse
autor é que a mensuração dos beneficios ainda não é realizada de maneira homogênea entre os
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países, fazendo com que, em determinados momentos, as análises sejam viesadas de acordo
com os interesses para os quais se faz determinado investimento. Assim, mostra-se a
importância de se utilizar técnicas objetivas de análises dos investimentos, de modo a
comparar a situação anterior a um determinado investimento com seus efeitos, ou seja, uma
situação posterior a eles.

Entretanto, essa afirmativa não condiz com outros autores, que reconhecem limitações nos
fluxos de IED, mas reconhecem beneficios, como mostrado na passagem abaixo:

"A relação entre IED e desenvolvimento econômico nos países da periferia do mundo
capitalista revela-se especialmente complexa. A partir de uma síntese da literatura sobre o
tema, conclui-se que os impactos dos IEDs sobre a economia receptora não se mostram
unívocos, podendo trazer tanto extemalidadespositivasàs empresas locais e nacionais, ao
permitir a difusão de conhecimento, como substituir o investimento doméstico e dificultar
as possibilidades de redução do gap tecnológico" (Observatório Social, 2005, p. 16).

Outro aspecto abordado por Gonçalves (2005) é a qualidade dos investimentos estrangeiros
que se relacionam com geração de empregos, estrutura da indústria, balanço de pagamentos,
meio ambiente e uso das tecnologias disponíveis. Tal ressalva mostra a limitação de análises
de investimentos baseadas em séries temporais, com dados agregados, não permitindo que se
discrimine quais são os fluxos de entrada de capitais produtivos, contra aqueles que são
meramente especulativos e que, por isso, não representam potenciais de transformação em
beneficios para os países destino, como nos trabalhos apresentados por Kippenberg (2005) e
Schoors e Tol (2002).

Shen (2008) afirma que o sucesso de investimentos estrangeiros diretos significa mais oferta
de emprego e maiores lucros para as empresas, capitais em maior quantia e em melhor
qualidade para os países receptores, progresso tecnológico mais rápido, balanço de
pagamentos mais bem equilibrado e, em resumo, mais sucesso na participação na economia
global.

No que se refere à tecnologia, os IEDs podem gerar círculos virtuosos ou viciosos. Centros de
inovação tendem a receber investimentos em pesquisa, o que pode dar início ao círculo
virtuoso de inovação. Outras regiões, principalmente as que possuem processos de montagem,
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tendem a receber investimentos com menos transferência de tecnologia, o que pode levar a
um círculo vicioso (Gonçalves, 2005).

3.4 Entrada de IEDs no Brasil
o

investimento realizado pelas MNCs envolve transferência de um pacote de ativos ou

produtos intermediários, experiência administrativa, tecnologia e acesso a mercados
estrangeiros, com os recursos investidos ainda em propriedade da entidade que realiza os
investimentos (Gonçalves, 2005).

o papel do

governo na garantia após a atração de capitais internacionais é um importante

mecanismo, pois os recentes processos de nacionalização de empresas multinacionais
ocorridos na Bolívia em 2006 (setores de gás e petróleo) e na Venezuela em 2007 e 2008
(cimento e telecomunicações) diminuem a confiança de empresas para o investimento de
capitais em países com maiores instabilidades comerciais e/ ou com risco político percebido
como elevado.

"Governos em geral perderam poder de barganha para as MNCs, principalmente nos países em
desenvolvimento. Os Estados ainda controlam o acesso ao território e à mão-de-obra, mas
empresas controlam capital e tecnologia. A maior importância do capital e da tecnologia no
sistema capitalista contemporâneo elevou consideravelmente o poder de barganha das MNCs.
Conseqüentemente ... governos e empresas devem aprender a lidar mais efetivamente com as
complexidades correspondentes... O Brasil precisa negociar com empresas estrangeiras e
domésticas e elas necessitam de alianças corporativas para enfrentar os desafios do mercado
global" (Guedes, 2006, p. 343).

A entrada de IED no Brasil, por meio de empresas multinacionais, começou ainda no século
XIX, quando a geração de energia em São Paulo estava sob controle de duas empresas, uma
canadense (Light) e outra americana (Amforp). Pode-se dizer que o primeiro grande
movimento de IED ocorreu na administração do presidente Juscelino Kubistchek, entre os
anos 1956 e 1960, quando o país internacionalizou empresas do setor automotivo, químico,
máquinas e material elétrico. O segundo foi entre 1968 e 1973, período do "milagre
econômico", em que o Brasil chegou a receber 6,4% do fluxo internacional de investimentos
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de empresas transnacionais, índice que jamais foi alcançado novamente (Observatório Social,
2005).

Apesar de haver exceções, pode-se dizer que na maioria dos setores produtivos as empresas
multinacionais não vêm para o Brasil com o objetivo de explorar condições trabalhistas,
sociais e ambientais (Observatório Social, 2005).

O terceiro grande movimento ocorreu após a implantação do Plano Real, devido a três razões
principais: abertura econômica, estabilização da moeda com expectativas de crescimento
econômico e privatizações. Naquele momento, assim como em períodos anteriores, o governo
teria papel fundamental, especialmente com a quebra de monopólio de determinados setores e
término da diferenciação de empresas brasileiras de capital nacional e capital internacional
(Observatório Social, 2005).

No ano de 2006 o Brasil foi o segundo país a receber fluxos de investimentos, perdendo
apenas para o México. Ainda que em primeiro lugar, o México manteve os fluxos de
investimentos constantes, enquanto o Brasil teve um aumento de 25% em relação a 2005. O
Brasil, no ano de 2006, recebeu 19 bilhões de dólares em IED. (UNCTAD, 2007b).

3.5 Saída de IEDs do Brasil
O comércio internacional, ainda que possua como principal motor os grandes países
desenvolvidos, vem contando com o crescimento de países menores com o passar do tempo.
Ao se pensar em aproveitamento de capital internacional para o desenvolvimento local, uma
das primeiras imagens é a de uma grande multinacional norte-americana ou européia
investindo recursos em países como Índia ou África do Sul. No entanto, um montante
significativo de empresas sediadas nos países em desenvolvimento já se internacionalizou,
fazendo com que seus países de origem passassem da figura de receptor de investimentos para
a de investidor internacional.

No ano de 2005 a participação de IEDs dos países em desenvolvimento alcançou 17% do
fluxo internacional, equivalente a US$133 bilhões, com perspectivas de crescimento. O
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estoque desses capitais é estimado em US$ 1,4 trilhões, equivalente a 13% do estoque
mundial, um valor 10 vezes maior do que se tinha em 1990. Os principais países responsáveis
são Cingapura, Taiwan, Brasil e África do Sul; seguidos de outros de menor relevância como
Argentina, Chile, China, Coréia, Índia, Malásia, México e Turquia (UNCTAD, 2007b).

Isso mostra a entrada em definitivo dos países em desenvolvimento no modelo de economia
internacionalizada e, muito mais importante, uma postura marcada pela visão de negócios e,
dentro de determinados limites, condições de igualdade de competição com as potências
internacionais.

Outro

aspecto que mostra essa característica das

economias em

desenvolvimento é o perfil da produção, que em 2005, como destaca UNCTAD (2007b), 85%
do estoque de IED baseava-se em serviços, contra 57% de manufatura no início dos anos
1990. Isto está de acordo com o perfil da produção mundial, que teve como uma das
principais características nos últimos anos o crescimento do setor de serviços.

No ano de 2006, o Brasil se destacou como o segundo maior país em desenvolvimento em
termos de saída de IEDs, mostrando um aumento de capacidade administrativa dentro das
redes mundiais de produção. Com isso, as empresas brasileiras tomam-se importantes
participantes no mercado internacional de investimentos (Arruda, 2007).

Das 20 empresas brasileiras mais importantes, apenas uma, a Petrobras, não possui capital
totalmente privado, sendo o Estado seu principal acionista. Por atuar em um setor de atividade
ainda considerado estratégico, por questões de detenção de controle sobre uma das principais
fontes de energia e possuir uma grande influência em crises ec~nômicas, o modelo estatal da
empresa é um ponto que também se verifica em outros países em desenvolvimento. Com
exceção dessa brasileira, todas as outras empresas são de capital privado, o que mostra que a
economia vem se desenvolvendo e se internacionalizando nos moldes da economia global,
sem ser um modelo de intervencionismo estatal. A seguir, é mostrada a Tabela 6, com as
principais empresas brasileiras, listadas pelo total de ativos possuídos em território
estrangeiro:
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. em 2006
T a b eIa 6 : PnnClpalS
.
euas com mvestlment os no ext enor
empresas braSl·1·

Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fonte:

Empresa

Companhia Vale do Rio Doce (CVRDllu
Petróleo Brasileiro - Petrobras
Gerdau
Empresa Brasileira de Aeronáutica - Embraer
Votorantim Participações
Companhia Siderúrgica Nacional- CSN
Camargo Corrêa
Odebrecht
Aracruz Celulose
Weg
Marcopolo
Andrade Gutierrez
Tigre Tubos e Conexões
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - Usiminas
Natura Cosméticos
Itautec
America Latina Logística
Ultrapar Participações
Sabó Indústria e Comércio de Aut()Q~ças
Lupatech
Arruda (2007)

Setor
Mineração e metais
Oleo e gás
A5.0
Aviação
Outros
Aço
Outros
Constru-'yão e petroquímicos
P~el e celulose
Eletromecânico
Construção de ônibus
Outros
Construção
A-'yo
Cosméticos
TI
Logística
Outros
Aut()Q~as

Eletromecânico

Do total de US$ 56 bilhões em ativos no exterior, as duas primeiras empresas listadas, CVRD
e Petrobras detêm dois terços dos ativos, sendo as únicas também que atuam no setor
primário/extrativista da economia (Arruda, 2007).

Ao contrário das empresas de outros países em desenvolvimento, as empresas brasileiras
ainda dependem fortemente dos recursos naturais existentes no país, sendo um ponto de
atenção para o desenvolvimento de políticas públicas para modernização e desenvolvimento
da indústria nacional.

Além de mostrar a concentração de investimentos de empresas do setor primário, este capítulo
também mostrou que a economia brasileira possui forte participação de MPMEs e que as
grandes representam apenas 0,5% das unidades no país, mas ainda assim são responsáveis por
37,9% dos empregos. As MPMEs estão localizadas principalmente nas regiões sudeste e sul,
sendo também as que possuem as menores taxas de mortalidade de empresas, o que mostra a

LO

No ano de 2008 o nome da empresa mudou para Vale.
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força destas regiões, bem como a diferença que possuem em relação às demais, norte,
nordeste e centro-oeste.

A economia brasileira está inserida em uma estrutura globalizada, com empresas
multinacionais atuando no país e empresas brasileiras investindo no exterior. O Brasil,
portanto, não é apenas um receptor de IEDs, mas também um emissor desses capitais.
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CAPÍTULO 4
VÍNCULOS DE NEGÓCIOS

4.1 Conceitos básicos
Sem vínculos entre empresas, não há negócios, pois qualquer empresa precisa se relacionar
com outra, com pelo menos um comprador ou um fornecedor (Meyer-Stamer, 2005). Com
isso, vínculos de negócios podem estar associados a vários conceitos, que representam
qualquer forma de relação entre duas ou mais empresas. Vínculos são relações diretas
estabelecidas pelas firmas, em complemento às atividades externas e às puras transações de
mercado e são essenciais para o bom funcionamento de qualquer mercado, sendo os vínculos
mais importantes aqueles criados entre empresas e seus fornecedores de partes, componentes
ou serviços (Giroud, 2007).

Os conceitos de vínculos de negócios se referem aos relacionamentos entre as empresas, com
o objetivo de obter ganhos com suas associações e, com isso, gerar uma larga amplitude do
conceito, com diferentes usos. A fim de exemplificá-los, mostram-se abaixo os contextos que
Meyer-Stamer (2005) apresenta para uso do termo vínculos de negócios:

a)

Desenvolvimento de arranjos produtivos locais (APLs): surgiu a partir da observação

de que a concentração geográfica de empresas pode gerar grande competitividade e potencial
exportador para o grupo. A abordagem destaca vínculos bilaterais e atividades multilaterais,
como criação de consórcio de exportação, cooperativas para organização de compras e
vendas, dentre outras;

b)

Desenvolvimento da cadeia de valor: diferentemente dos APLs, essa abordagem foca

em agregados espaciais maiores, nos quais produtores fazem parte de uma cadeia de valor,
com várias etapas de transformação até a finalização do produto;
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c)

Desenvolvimento agrícola e rural: a estrutura de cadeia de valor também se aplica a

produtos rurais, com o crescimento de quesitos como frescor, capacidade de rastreamento de
origem e certificação de produtos nessas áreas;

d)

Desenvolvimento de negócios em servIços e em pequenas empresas: após ser

verificado que é mais produtivo desenvolver uma competição entre os pequenos negócios do
que incentivá-los por medidas governamentais, a criação de vínculos com organizações
maiores passou a ter mais relevância;

e)

Empresas multinacionais e suas contribuições em países anfitriões: IEDs geralmente

contribuem para a melhoria tecnológica no país anfitrião. Entretanto, os agentes desses países
querem que a transferência possua mais conhecimento arraigado, além de desejarem que o
processo de transferência seja o mais rápido possível. Assim, há interesse de vários atores
para o estímulo de vínculos entre as empresas locais e MNCs, para que se potencialize a
transferência de tecnologia, além dos beneficios diretos de aumento de PIB local e geração de
empregos.

No que se refere à etapa das empresas na cadeia de valor, Giroud (2007) e Botelho (2008)
afirmam que a relação é vertical quando se tem cliente e fornecedor. A relação pode ser
classificada como horizontal, quando as empresas envolvidas estão na mesma etapa do setor
produtivo, sendo geralmente concorrentes atuando em conjunto, como em um APL em busca
de novos mercados.

Se, em uma relação vertical, a grande empresa deseja aumentar seus vínculos com seus
fornecedores, a relação é chamada de para trás ll e quando, ao contrário, têm-se grandes
empresas fabricantes se relacionando com seus clientes menores, a relação é chamada de para
frente 12.

Quanto ao poder de recursos, as relações podem ser simétricas, quando as empresa
relacionadas possuem igualdade de poder, ou assimétricas, quando grandes corporações se
relacionam com empresas menores, geralmente com escopo de atuação local, marcando
diferenças no poder de negociação. No caso das assimetrias, estruturas de governança passam
11
12

O termo possui origem no inglês, backward linkages.
O termo possui origem no inglês,forward linkages.
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a integrar as relações, como instrumento de fiscalização das diferenças de poder (MeyerStamer, 2005).

Por último, os vínculos se classificam em domésticos ou internacionais. Domésticos quando
empresas de um mesmo país estão engajadas em algum projeto e internacionais quando há
empresas de diferentes países atuando (Meyer-Stamer, 2005). A presente dissertação tem
como foco estudar os vínculos de negócios entre grandes empresas e MPMEs fornecedoras.
Sendo assim, os programas de vínculos de negócios alvo de estudo se classificam como
verticais, nacionais ou internacionais; para trás, pois têm como foco o relacionamento que
permite a transferência de conhecimento das grandes compradoras para as empresas
fornecedoras de menor porte.

Spillovers

Dentro dos possíveis resultados de vínculos de negócios, podem ocorrer spillovers, cUJa
tradução é transbordamento. Para Schors e Tol (2002), ele se caracteriza por beneficios
indiretos resultantes da formação de vínculos de negócios. Harris e Robinson (2002) afirmam
que spillovers podem ser dos seguintes tipos: conhecimento tácito ou explícito; tecnológico;
de trabalho, via mercado de trabalho e realce de habilidades; regional ou, até mesmo, intraorganizacional, não tendo nenhuma indicação do tipo mais importante, pois isso varia de
acordo com a realidade do ambiente de cada organização. Os autores ainda afirmam que o
termo vem sendo utilizado de maneira imprecisa, englobando beneficios residuais de IEDs, de
modo que o estudo de spillovers não alcança uma estrutura teórica robusta para pesquisa
empírica.

Spillovers referem-se ao impacto que a presença de MNCs exerce sobre as empresas nacionais

com as quais se relacionam, direta ou indiretamente, no mercado doméstico, sejam estas
fornecedoras, consumidoras ou concorrentes. Como exemplos têm-se os seguintes: a) quando
firmas domésticas aumentam sua eficiência copiando tecnologias de filiais estrangeiras que
operam no mercado local, por meio de contratação de ex-funcionários ou simples cópia; b)
quando a entrada de uma MNC provoca maior competição no mercado local, obrigando-os a
utilizar novas tecnologias. Spillovers de tecnologia podem ocorrer quando existe capacidade
para imitar elementos tácitos, com a obtenção de elementos codificáveis, seja por contatos
formais ou informais; sendo o custo proporcional a competência tecnológica preexistente nos
receptores da tecnologia (Gonçalves, 2005).
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Assim, pode-se dizer que spillovers ocorrem quando as externai idades ou ganhos diretos da
presença da multinacional estão fora de seu ciclo de produção e que não foram planejados, a
priori, como possíveis resultados do relacionamento entre duas empresas. A presença de um

concorrente mais evoluído pode gerar spillovers, por considerar que a competição fará com
que o mercado busque maneiras de competir à altura.

Spillovers ocorrem mais facilmente por meio de encadeamentos formados entre filiais das

fornecedoras estrangeiras e empresas domésticas compradoras, dependendo, em grande parte,
do nível de desenvolvimento do país receptor do investimento. Além disso, para ocorrer
vínculos verticais com os fornecedores locais, deve-se ter um nível de desenvolvimento da
indústria receptora de maneira que possa atender às necessidades da empresa cliente. Tal
abordagem, no entanto, se refere aos modelos regulados exclusivamente pelo mercado,
quando a decisão de entrar em um país ou não depende de um determinado nível mínimo de
capacidade da indústria local (Gonçalves, 2003).

4.2 MNCs e agências de desenvolvimento
Os interesses das MNCs na promoção de vínculos são baseados na idéia de desenvolvimento
do negócio. A razão principal de se ter um fornecedor local é a de que a importação toma-se
desnecessária, diminuindo riscos de longos lead time (tempo entre uma solicitação e a
entrega), obstáculos em portos e alfândegas, especialmente crítico no caso brasileiro, além de
menores custos em transportes. Se, em um primeiro momento, os custos locais são maiores do
que os de importação, esses podem diminuir bastante com o relacionamento, tomando os
preços menores que os do mercado internacional. Outros aspectos são importantes, como
manter governos locais satisfeitos com o desenvolvimento da economia local e ser visto como
uma companhia cidadã, sendo socialmente responsável, indo além dos patrocínios culturais
tipicamente desenvolvidos como responsabilidade social (UNCTAD, 2006a).

O interesse das MNCs em se relacionar com as agências locais de apoio segue a lógica de
negócio e a econômica. Isso porque as instituições de incentivo podem significar divisão de
custos para o desenvolvimento de MPMEs, refletindo-se em economias para as
multinacionais. Além disso, as MNCs perceberam que as agências são atores neutros
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(interesse em desenvolver a região, não uma empresa ou outra), o que facilita troca de
informações entre as próprias empresas de fora, especialmente em países subdesenvolvidos,
nos quais é importante possuir uma fonte de informação segura a respeito do desenvolvimento
de vínculos de outras organizações, bem como estabelecer um canal de comunicação entre
elas, incluindo maior facilidade de acesso ao governo (UNCTAD, 2006a).

4.3 Experiências em outros países
Schors e Tol (2002) realizaram um estudo sobre os efeitos no desempenho dos IEDs na
Hungria, por meio de vínculos, que é o que mais recebe esse tipo de investimento na Europa
Central. As premissas utilizadas pelos autores foram as de que o capital estrangeiro é mais
produtivo do que o nacional, os fluxos de investimento possuem resultados positivos e essas
externai idades podem ocorrer no mesmo setor ou até mesmo em outros.

Em uma abordagem econométrica, os autores analisaram o desempenho de IEDs na Hungria,
com o objetivo de verificar se as premissas do estudo se confirmariam naquele país. No
trabalho não foram levantadas as maneiras como ocorreram os fluxos de capital, a
preocupação dos autores estava na entrada de capitais e saída de beneficios, sem que fossem
considerados os meios de implementação. Os resultados indicaram que as empresas
estrangeiras atuam de maneira mais produtiva do que as nacionais e que, também, os efeitos
são positivos sobre o país. No que se refere aos spillovers, eles foram positivos nos vínculos
do tipo para frente e negativos no tipo para trás.

Scott-Kennel (2007) avaliaram a formação de vínculos de negócios nas empresas que se
instalaram na Nova Zelândia. O foco do trabalho foi o de entender a relação entre a natureza
das empresas do país anfitrião, bem como a dos vínculos produzidos com as MNCs, para
poder avaliar como os IEDs podem ser benéficos para as pequenas e micro empresas.

O autor partiu do pressuposto, como os demais, de que os investimentos de capitais
estrangeiros aumentam a produtividade, as habilidades e os conhecimentos do país anfitrião.
Mas, apesar disso, não necessariamente os spillovers benéficos acontecem, sendo esse
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resultado atribuído prioritariamente ao número limitado de vínculos criados ou por causa da
(pequena) intensidade dos que se formaram.

A conclusão foi a de que os IEDs não podem ser tratados de forma homogênea, pois existem
diferentes tipos de beneficiários e investimentos, por meio de diferentes vínculos originados,
o que pode levar a diversas formas de impactar o mercado local (Scott-Kennel, 2007), o que
sugere que a análise dos IEDs deve ocorrer de maneira mais minuciosa

Em estudo sobre os investimentos realizados na Malásia com os no Vietnã, Giroud (2007)
comparou os dois países geograficamente próximos, que fazem parte do mesmo bloco
econômico, a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), mas que possuem
histórias bem diferentes de recebimento de investimentos de multinacionais. A Malásia possui
um histórico de investimentos estrangeiros de bastante tempo, quando comparado com o
Vietnã, fazendo com que hoje já se tenham vínculos verticais com suas indústrias
fornecedoras. Enquanto isso, o Vietnã, por ter ingressado mais tarde no bloco econômico,
pode aprender com a história da Malásia, além de, com isso, poder orientar sua indústria no
crescimento.

A pesquisa consistiu de um levantamento que capturou a percepção dos administradores das
empresas no que se refere aos beneficios dos investimentos estrangeiros. De forma diferente
dos apresentados anteriormente, o artigo buscou a visão dos seus gestores e chegou à
conclusão de que houve um impacto substancial das MNCs nas empresas locais, por meio de
vínculos verticais, com crescimentos de relacionamento conforme o tempo de permanência da
empresa no país aumenta e, com isso, houve uma segunda conclusão: o Vietnã está em um
estágio de desenvolvimento anterior ao da Malásia.

No que se refere à Malásia, a mesma autora (Giroud, 2006) mostrou o papel do Estado no
início dos fluxos de capitais no país, que ocorreu na indústria de eletrônicos. A análise
mostrou as políticas realizadas pelo governo que tinham como objetivo não apenas atrair os
recursos, mas desenvolver áreas especiais, bem como esforços para geração de arranjos
produtivos locais.

Mas, apesar dos esforços, e dos bons vínculos sucedidos, até o final da pesquisa os spillovers
não se mostraram significativos. Além disso, poucos produtores locais fizeram parte das
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políticas adotadas, o que explica, em parte, o baixo número de spillovers encontrados.
Considerando que a Malásia passou a ser uma das grandes recebedoras de IEDs da região no
início dos anos 1990, a conclusão reforça a teoria, pois no período analisado (1996-2002) já
havia muitos vínculos do tipo para trás realizados, mas com muito potencial para
desenvolvimento das relações, mostrando que os benefícios acontecem em um prazo mais
longo e sustentável, do que investimentos organizacionais típicos.

Shen (2008) mostra três experiências internacionais que visavam ao estímulo de vínculos
entre multinacionais e empresas locais: National Linkage Program (desenvolvido na Irlanda
do ano de 1983 ao final dos anos 1990), Local Industry Upgrading Program (Cingapura, em
1986) e Center Satellite System Development Program (Taiwan, desde 1984). Apesar das
diferenças entre os países, que afetam a maneira de desenvolvimento de programas, todos
seguiram uma mesma abordagem, com certas características, que são as lições que podem ser
tiradas a respeito de programas estimulados pelos governos:

1. Orientados para o mercado e para demanda: todos os programas queriam desenvolver
as empresas nacionais para os padrões internacionais mais elevados de qualidade;
2. Trabalharam estritamente com multinacionais ou grandes compradores nacionais. Foi
desenvolvido um canal de comunicação no qual compradores podiam trocar
informações e, com isso, gerariam maior conhecimento mútuo de expectativas, além
de facilitar a troca de soluções;
3.

Participara,m como intermediários ativos entre fornecedores e empresas de prestação
de serviços industriais, ou seja, havia a preocupação com o desenvolvimento orgânico
das empresas fornecedoras de serviços;

4. Providenciaram alguns incentivos monetários, mas em forma de desenvolvimento de
desempenho e divisão de custos. Como exemplos, podem ser citados a divisão de
salários (governo e empresas) de técnicos e engenheiros e fornecimento de
treinamento para funcionários das empresas;
5. Foram geridos por poucos profissionais, mas de alta qualidade, motivados e que
trabalhavam orientados a resultados. Não se trata de grandes orçamentos ou equipes
grandes, mas de pessoas do governo comprometidas com resultados;
6. As intervenções do governo deveriam ocorrer quando existisse uma necessidade de
resposta ao mercado. Nos três países de exemplo, os programas de promoção de
vínculos ocorreram quando o fluxo de entrada de capitais eram potencialmente altos,
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mas ainda se encontravam em níveis baixos. Ou seja, os programas devem ter uma
perspectiva do futuro e não apenas as características presentes em determinado
momento.

Governos geralmente se preocupam mais com a atração de IED do que com a promoção de
políticas para desenvolver o impacto positivo das MNCs por meio do estímulo de vínculos de
negócios, pois Estado e instituições governamentais podem desempenhar papel decisivo nessa
questão. Governos geralmente desenvolvem políticas de atração de investimentos estrangeiros
baseados em três objetivos principais (Giroud; Botelho, 2008):

1. Atrair o IED, que é fazer com que o investimento chegue ao país;
2. Desenvolver o impacto positivo do investimento, que é aproveitar todo o potencial
oferecido pelo recurso investido e
3. Orientar os investidores estrangeiros a manter ou expandir os investimentos no país.

Quando se foca no desenvolvimento de vínculos de negócios, governos têm em mente três
desafios principais: promover a competitividade das firmas nacionais; promover a troca de
informações e o crescimento de consciência das exigências de empresas de capital estrangeiro
para com as empresas domésticas e dessas para a existência daquelas; e, por fim, endereçar
questões específicas às MNCs. Políticas públicas de caráter mandatório podem, muitas vezes,
não surtir efeito, sendo preferíveis aquelas que se desenvolvem por meio de estímulos
positivos (Giroud; Botelho, 2008), como os programas apresentados por Shen (2008),
mostrados acima.

Ou seja, as políticas de desenvolvimento têm como foco tanto as MNCs, quanto as de capital
nacional. Atrair e fazer com que as multinacionais queiram desenvolver empresas do país é
tão importante quanto fazer com que micro, pequenas e médias empresas do país estejam
abertas para que a união ocorra. E, para que isso aconteça, é necessário que antes elas
possuam consciência de que existem essas possibilidades.

Nesse sentido, políticas de desenvolvimento de vínculos baseadas em regras com deveres de
atuação podem ser prejudiciais para o governo que as desenvolve. Primeiramente, porque as
empresas locais podem não estar preparadas, depois, porque tais regras podem afastar os
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investimentos e, uma vez que a regra tenha sido cumprida, pode não haver o
comprometimento para a efetivação dos resultados.

Com isso, Giroud e Botelho (2008) afirmam que, de um modo geral, governos usam medidas
para atrair investidores e influenciar suas atividades por um lado e, por outro, para criar
ambiente de negócios e investimentos, no qual as relações de ganho entre empresas podem ser
maximizadas, por meio da criação e desenvolvimento de vínculos de negócios.
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CAPÍTULO 5
POLÍTICAS PÚBLICAS E HISTÓRICO NO
BRASIL
Ainda que o Brasil seja considerado de alto desenvolvimento humano, com uma nota de 0,80
(na escala de 0,00 a 1,00) no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em
consideração instrução, renda per capta e expectativa de vida (PNUD, 2008), a busca pelo
desenvolvimento econômico e social ainda é um de seus grandes desafios

o país passa por grandes problemas sociais, como a má distribuição de renda e o crescimento
de áreas de pobreza, especialmente as favelas nos grandes centros urbanos. O mesmo índice,
quando observado por estado, revela dois modelos dentro de um mesmo Brasil: aqueles que
se enquadram como locais de alto desenvolvimento humano, índice maior do que 0,80, e
outros com índice de médio desenvolvimento, valores entre 0,50 e 0,80. A Tabela 7 ilustra
essa diferença, mostrando os cinco melhores e os cinco piores estados em termos de IDH no
país. Com a exceção do Distrito Federal, onde está a capital do país, pode-se observar uma
grande diferença entre as regiões sul! sudeste, onde se situam os estados com os maiores
valores de IDH, e a região nordeste, onde estão aqueles com IDH mais baixo.
T a b eIa 7 : Comparatlvo de IDH nos estados braSI·1·
eIrOS
Posição no
IDH
Estado
Brasil
0,844
1°
Distrito Federal
2°
São Paulo
0,814
3°
Rio Grande do Sul
0,809
4°
Santa Catarina
0,806
5°
Rio de Janeiro
0,802
23°
Sergipe
0,687
24°
Paraíba
0,678
25°
Piauí
0,673
26°
Maranhão
0,647
27°
Alagoas
0,633
Fonte: SESPA (2008)

Posição equivalente
no ranking de países
50a
59a
64a
64a
67a
119a
119a
122a
126a
128a
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Outro ponto de atenção nesse cenário é a favelização e crescimento das áreas de pobreza. Por
exemplo, no Censo realizado no ano de 1920, foram contabilizadas seis favelas, com
aproximadamente 1.200 domicílios (Storino, 2000). No último Censo realizado no país, esse
número passou para 513 favelas, crescimento de 30,2% em relação ao Censo de 1991, com
cerca de 20% total da população total do país vivendo nessas áreas (Pontes; Schmidt, 2001).

Não basta ao país apenas um plano de crescimento, deve haver também uma orientação para a
divisão dos ganhos. Sucessões de governantes se empenharam intensamente para tentar
reverter a situação de desigualdade que acompanha o Brasil desde o início de sua história,
quando ainda era uma colônia de Portugal. Conforme afirma Saravia (2004), o Brasil foi o
país do mundo que mais cresceu em Produto Interno Bruto (PIB) e em população no século
XX, especialmente entre os anos de 1950 e 1980, com o Estado sendo o motor do avanço,
com um crescimento de forma profunda e continuada - época chamada de Estado
Desenvolvimentista, na qual acentuaram-se ainda mais as desigualdades sociais.

De acordo com Targa (2004), esse modelo surgiu com a relação Estado-sociedade de modelo
racional e burguês da Era de Vargas (1930-1954), com o estabelecimento de um novo padrão
de intervenção econômica - planificadora - e que viria a caracterizar as relações do Estado
com a sociedade brasileira até a ascensão de Fernando Collor de Mello à Presidência da
República. De maneira geral, o modelo vigiu no país de 1930 a 1990.

O novo modelo deveria ser o de Estado mínimo (Saravia, 2004). Mattos (2006) caracteriza o
modelo brasileiro como uma mistura de modelos institucionais de regulação, na qual há
correção para falhas de mercado, estímulo da concorrência entre empresas, modelos de
regulação e planejamento econômico voltado para o desenvolvimento setorial.

Ou seja, o Estado sofreu modificação em seu papel e, aos poucos, passou da figura de um
grande planejador para a de agente regulador das ações de empreendimentos privados. O
instrumento de planejamento governamental integrado é substituído pelas políticas públicas,
pontuais, com foco de ação, mas integradas com o conceito de Estado. Em face dessas
evoluções, instituições se transformaram e muitas outras surgiram.

Assim, o Estado deixa de ser aquele que, de fato, gera o crescimento do país e passa a ser o
que coordena, incentiva e promove o desenvolvimento por meio das políticas públicas
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setoriais. Às empresas cabe o setor produtivo, cumprir as etapas propriamente ditas de
produção, sendo as responsáveis por abertura de empregos, geração de valor agregado e
criação de riqueza. É a partir da boa relação entre Estado e setor privado que se tem o
crescimento do país com o devido equilíbrio social.

Como não cabe mais ao governo deter as etapas de produção, sua ação passa a se concentrar
nas ações que a estimulem, que regulem e que orientem as forças produtivas. Nas nações em
maior grau de desenvolvimento, o papel passa a ser o de regulação das atividades, mas,
independentemente do estágio evolutivo, os instrumentos de ação são as políticas públicas.

No que se refere à evolução da iniciativa privada, o Terceiro Setor surge como o conjunto de
instituições de caráter privado com fim público que, de alguma forma, começam a
desempenhar papéis que outrora eram de responsabilidade exclusiva do Estado. No ambiente
privado as modificações também ocorrem, pois com a globalização e busca por linhas de
produção mais eficientes, alinhadas ao crescimento de questões socioambientais, muitos
sistemas de regulação, próprios das empresas, vêm se desenvolvendo. Os conceitos de
responsabilidade ambiental e social emergiram e, de acordo com Soares (2004), as
organizações se propõem a assumir uma postura socialmente responsável em relação às
injustiças sociais e à degradação da natureza.

Com isso, os sistemas de governança ganharam força, a fim de evitar que organizações
seguissem rumos de forma mais neutra e com maior controle sobre suas ações. Mas tais
modificações não eximiram as empresas e o Estado de seus papéis principais: produção e
garantia de igualdade socioeconômica dos cidadãos. Novas relações surgiram para que todos
os atores pudessem maximizar os resultados individuais e, com isso, o ganho global. Por
exemplo, as Parcerias Público-Privadas (PPPs), ações em conjunto entre governos e entidades
privadas, que estimulam o investimento em infra-estrutura, mesmo em um ambiente de
restrição fiscal. Assim, algumas questões que antes eram de interesse exclusivo do Estado
(como gestão ambiental) ou outras que eram apenas de empresas (análise da concorrência)
passam a ser de interesse de ambos.

No que se refere a mercados, outra variável de importância para governos e sociedade é a
participação do capital estrangeiro por meio das empresas sediadas em outros países. As
empresas multinacionais, com seus investimentos estrangeiros diretos, afetam de maneira
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direta tanto a região na qual investem, quanto as empresas, nacionais ou não, que ali se situam
direta ou indiretamente.

Os recursos delas advindos possuem duas facetas complementares e antagônicas: ao mesmo
tempo em que podem gerar desenvolvimento local, via aumento de produção e criação de
empregos; as mesmas podem utilizar esse discurso para se valer da exploração de leis menos
rígidas, especialmente as trabalhistas e ambientais, fazendo com que seja necessária a atuação
do Estado, a fim de assegurar o desenvolvimento associado à igualdade.

5.1 Formação de políticas públicas
o conceito de política pública está diretamente relacionado à ação do Estado, ao modo como
ele age e às decisões relativas ao bom funcionamento da Administração Pública. Quando seu
papel era o de grande planejador, a dinâmica ocorria por meio do planejamento
governamental, mas, com a evolução de seu conceito, especialmente a reformulação de seu
papel, surge uma nova maneira de atuação: as políticas públicas. Desenvolvida nos anos 1980,
ela substitui a idéia de ação do Estado de forma planejada pela idéia de ações de caráter
pontual, no atendimento de demandas, permitindo uma visão mais ágil e flexível das
realizações de governo que visam ao bem-estar de alguma parcela da sociedade, ou dela como
um todo (Saravia, 2006).

Tal perspectiva não substitui o paradigma anterior; na verdade, o completa, lhe adiciona
perspectivas mais dinâmicas, em congruência com o mercado existente nos tempos pósglobalização. O complemento torna-se claro quando se entende que ações pontuais devem ser
coordenadas e, aí sim, por meio de planejamento que tenha como ações as políticas públicas.

Por serem mais focadas e até mesmo sob demanda, entende-se que mais importante do que
realizar uma política pública é elaborá-la de acordo com o planejamento estatal, bem como as
demais ações já realizadas, para que uma ação pontual seja complementar a outras e não
concorrente ou isolada. Nesse sentido, deve-se compreender a política pública não apenas
como uma ação pontual isolada, mas como um conjunto delas, organizadas em rede de
atuação, com interação e organização a fim de se obter convergência de esforços.
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As políticas públicas são oriundas das relações sociais entre atores múltiplos que se bastam.
Um paradigma de construção e manutenção de ordens locais que garantem a regulação dos
comportamentos de integração das estratégias divergentes, ou mesmo conflitantes, dos atores
implicados. Essa perspectiva vai ao encontro do conceito de redes, que "objetiva trazer luz a
uma ordem social feita de "ordens sociais locais" que fragmentam a sociedade e o Estado e
procura testemunhar algumas evoluções aparentemente contraditórias da ação pública"
(Massardier, 2003, p. 168).

Saravia (2006, p. 7) define política pública como

"um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir
desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões que são condicionadas pelo próprio
fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como pelos valores,
idéias e visões dos que adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como estratégias
que apontam a diversos fins, todos eles de alguma forma desejados pelos diversos grupos que
participam do processo decisório. A finalidade última de tal dinâmica - consolidação da
democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das pessoas - constitui o elemento
orientador geral das inúmeras ações que compõem uma determinada política".

o mesmo autor ainda destaca suas características. A primeira delas é a institucionalidade, pois
é elaborada ou decidida por uma autoridade formal, legalmente constituída. Decisória, pois
possui um conjunto e uma seqüência de decisões, com ações ou respostas a problemas, com
escolhas de alcance e fins/ meios. Comportamental, pois implica a ação ou inação. Causal, por
ser o produto de ações que têm efeitos no sistema político e social (Saravia, 2006).
Ou seja, de maneira geral pode-se entender que a política pública é uma intervenção, com o
fim público, a fim de se manter uma situação desejada ou modificá-la para alguma situação
desejada, orientada por finalidades, para uma determinada situação final, com uma
perspectiva de prazo de atuação e de conseqüências da ação.
Com isso, Saravia (2006) mostra que os significados adquiridos por uma política pública são
os seguintes:
1. Um campo de atividade governamental, como política do esporte ou do
desenvolvimento econômico;
2. Um propósito geral a ser realizado, como política de combate à dengue;
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3. Uma situação social desejável, como política de segurança;
4. Uma proposta de ação específica, como política de refeição para carentes;
5. A(s) norma(s) para problemáticas, política de consumo de energia;
6. Conjunto de objetivos, política de incentivo à exportação;
7. Como produto ou resultado, por exemplo, a política gerou x vagas de trabalho.
De maneira simplificada, a política pública compreende três

fases:

formulação,

implementação e avaliação, mas que podem ser desdobradas, para melhor compressão, nas
seguintes sete etapas (Saravia, 2006):

1. Agenda: é o momento em que as demandas sociais são postas em discussão para
verificar se realmente devem ser consideradas para originarem uma política pública.
2. Elaboração: neste momento prevalece a visão técnica, identificação e delimitação da
situação problemática, bem como identificação das alternativas, custos, efeitos e, com
isso, definição de prioridades.
3. Formulação: com a prevalência de visão política, consiste em selecionar e especificar a
alternativa (elaborada anteriormente) mais conveniente, com uma declaração
explicitando a decisão tomada, com a definição de objetivos, marco jurídico,
administrativo e financeiro.
4. Implementação: preparação para colocar em prática a política pública, com a
elaboração de planos, projetos e programas que permitirão executá-la. A metáfora que
a melhor a exprime é a planta de um engenheiro.
5. Execução: é a colocação em prática da política, são as ações destinadas a atingir os
objetivos estabelecidos pela política.
6. Acompanhamento: é a supervisão a fim de corrigir falhas na execução.
7. Avaliação: mensuração dos efeitos da política (Saravia, 2006).

o passo

1, Agenda, é o momento em que se identifica a relevância ou apropriação do tema,

para a entrada na discussão de políticas públicas. Kingdon (1995) a define como a lista de
temas e assuntos que merecem atenção, tanto de quem está nas instituições ou autoridades
formais, quanto de quem se relaciona com ela. Com isso, verifica-se que o papel da agenda é
de extrema importância, pois se uma determinada idéia ali não chegar, jamais se transformará
em uma política pública.
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o processo político de formação da agenda deve ser entendido para que os temas e demandas,
tanto por parte da sociedade, quanto por parte das empresas, cheguem às agendas de uma
forma que sejam percebidas como relevantes, com resultados de caráter social, como típicas
das políticas públicas, e pela Lógica do Voto - o fator político, pelo qual se orientam muitas
das atividades dos participantes da agenda, que se caracteriza pela capacidade que
determinada ação lhe trará de reeleição ou poderes dentro do partido. O passo 2, Elaboração,
mostra quais aspectos devem ser abordados para formulação de uma política pública, além do
momento de necessidades para as empresas envolvidas.

Para a fase de acompanhamento são preestabelecidos métodos e indicadores, para que, de
maneira objetiva, as ações possam ser verificadas. Deve-se atentar, no entanto, que uma
política pode ser efetiva, mas não eficaz, ou seja, produzir um resultado, mas fora do
esperado, mas que de alguma forma traz retomo ao investimento que lhe foi feito.

O passo seguinte, Avaliação, tende a ser considerado como método de investigação
sistemático sobre a configuração de um programa ou política determinada e sobre sua
implementação e efetividade, com o que há crescido em direção das suas potencialidades.
Existem, de forma sucinta, duas perspectivas de análise das políticas, uma mais técnica!
gerencial e outra mais política. A primeira perspectiva considera os aspectos de eficácia,
efetividade e eficiência das políticas públicas, estando, portanto, relacionada à atuação da
burocracia.

Para essa abordagem, uma forma de análise pode ser a criação de indicadores de desempenho
ou comparação com padrões predeterminados. Por outro lado, a visão política de avaliação
segue pressupostos diferentes dos técnicos. Isso porque, independentemente do desempenho
objetivo de uma política, o impacto eleitoral dela pode ser grande, como o nível de
reapresentação política nos destinos da ação. Essa abordagem é um tanto quanto delicada,
pois é a da lógica do voto.

Dessa forma, o processo de políticas públicas possui uma tensão permanente entre os dois
grandes grupos de interesse: os burocratas e os políticos. Enquanto aqueles são mais técnicos
e prezam pela eficiência, estes são responsáveis pela satisfação da população, cuja troca se
transforma em votos.
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5.2 Esforço brasileiro de desenvolvimento de empresas
5.2.1.

Histórico brasileiro

Desde o início dos anos 1980, em todo o mundo se constata uma força global de reforma do
setor público, com praticamente todos os governos tendo empreendido esforços para
modernizar e agilizar a administração pública. Todas as correntes de pensamento giram em
tomo da ineficiência do Estado, associada a seus custos, os impostos (Kettl, 2003). Ao mesmo
tempo, tem-se a constatação de que o Estado neoliberal (mínimo), defensor de o mercado estar à
total coordenação da economia, fracassou por não ter legitimidade política (Bresser Pereira,
2003).

Logo após a crise do endividamento internacional nos anos 1980, o tema que prendeu a
atenção de formuladores de políticas públicas em todo o mundo foi o ajuste estrutural, ou seja,
o ajuste fiscal e as reformas do Estado orientadas para mercado. O significado da reforma é o
de o Estado limitar suas funções como a de produtor de bens e serviços e, em menor extensão,
como regulador, mas também ampliar suas funções no financiamento de atividades que
envolvam benefícios sociais, por exemplo, externalidades positivas ou direitos humanos
básicos, bem como a promoção da competitividade internacional das indústrias locais
(Bresser Pereira, 2003).

Saravia (2004, p. 2) afirma que "apesar dos atrativos intelectuais que possam ter outras
opções, considera-se que no presente estágio da evolução social e da maturação política, o
Estado constitui um meio apropriado para atingir os objetivos sociais de realização e
felicidade coletiva". Com esse raciocínio, percebe-se que a presença do Estado não deve ser
extinta, mas adaptada a uma nova realidade, em que suas atividades regulem o mercado e
forneça igualdade de competição entre os agentes participantes.

A reforma da administração pública nunca havia avançado tão rapidamente e de maneira tão
profundamente como nos anos 1980 (Kettl, 2003). Saravia (2002) mostra que as ações
brasileiras de reforma do Estado, e conseqüente inserção nos moldes internacionais de
produção, tiveram início no governo Figueiredo nos anos 1980, quando foi iniciado um
processo de enxugamento estatal com o Programa Nacional de Desestatização, mas é apenas
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nos anos 1990, a partir do governo Collor (1990-92), que o processo adquire velocidade, com
a privatização de estatais, especialmente dos setores de siderurgia e de petroquímica. O
processo continua no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e em 1995 inicia-se a
privatização de empresas de serviços públicos, cujo ápice foi a venda do setor das
telecomunicações, em 1998.

De modo geral, pode-se dizer que as ações governamentais para a atração de investimentos
começou no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando o país passou por
transformações que o colocavam nos moldes das economias mais desenvolvidas da época.
Depois desse início, os governos desenvolveram mais políticas para que os capitais
internacionais entrassem no país.

Dentro da perspectiva de reforma do Estado e das práticas administrativas, estão inclusos
também os esforços para a melhoria do cenário macroeconômico brasileiro, bem como a
estabilidade da moeda. Dessa forma, Botelho e Giroud (2008) ressaltam que o Plano Real foi
uma das políticas de competitividade iniciais, responsável pelo controle da inflação e um dos
pilares da estabilização macroeconômica do país.

Isso fez com que no período posterior à sua implementação, o Brasil tenha vivenciado o
terceiro grande movimento de investimentos das empresas transnacionais da sua história.
Assim como em períodos anteriores, o governo exerceu um papel ativo na atração de capitais
externos, com ações legislativas que quebrariam o monopólio público em setores como
telecomunicações, petróleo e gás, e removeriam a diferenciação entre "empresa brasileira de
capital

nacional"

e

de

"capital

internacional"

(Observatório

Social,

2005).
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5.2.2.

Políticas atuais

Para o desenvolvimento de vínculos de negócios, especialmente os do tipo para trás, é
importante haver um ambiente macroeconômico no qual o desenvolvimento de negócios seja
possível. Ao mesmo tempo, a instituição compradora precisa estar disposta a interagir com as
etapas anteriores de produção, de maneira a gerar desenvolvimento para seus fornecedores.

Mas, para que esse último passo ocorra, é necessário que seus fornecedores estejam
preparados para interagir de maneira mais eficiente com seus clientes. Também se deve levar
em consideração o desenvolvimento, por si só, dos fornecedores, para que acompanhem seus
compradores mais desenvolvidos. A partir desse preparo prévio desses dois tipos de
instituição é que começam os vínculos de negócios de forma eficiente. Botelho e Pfister
(2008) resumem esses passos em quatro etapas: preparação do ambiente de investimentos,
atração de investimentos, fortalecimento da capacidade de absorção local e desenvolvimento
de fornecedores do tipo MPMEs.

Com isso, em determinados momentos, pode ser importante haver políticas de atração de
capitais/ empresas, de maneira que essas possam interagir com empresas locais, fazendo com
que a política seja o primeiro passo para o desenvolvimento de vínculos, às vezes sine qua
non, fazendo com que em alguns momentos determinadas ações combinadas dêem a entender

que elas fazem parte de políticas de vínculos.

A estrutura brasileira para promoção de investimentos é complexa, pois é desenvolvida por
sistema federal de instituições, agências de promoção de investimentos, bancos públicos
(estaduais e federais) e privados de desenvolvimento, além das organizações não
governamentais (Giroud; Botelho, 2008).

Atualmente, o Brasil conta com uma série de instituições para atrair os fluxos de capitais
internacionais, e1encadas a seguir: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex), orientada principalmente para promoção de exportações; Rede
Nacional de Informações sobre Investimento (Renai), uma espécie de veículo sobre
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oportunidades de investimentos no país; e Sistema de Promoção de Investimentos e
Transferência de Tecnologia para Empresas (Sipri), cujo objetivo principal é estimular a
atração IED para o país, com o estabelecimento de parcerias entre empresas brasileiras e
estrangeiras que impliquem transferência de tecnologia de ponta para o Brasil (Giroud;
Botelho, 2008).

o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior é o principal responsável por
coordenar as políticas de assistência às empresas, desde que o Brasil teve sua agência de
promoção de investimentos (IPA) fechada em 2004, poucos anos após sua criação, em 2001
(Giroud; Botelho, 2008). Em 2007, esse Ministério adquiriu mais importância desde que o
fórum permanente de pequenas e micro empresas foi criado em 2000 e fortalecido no ano de
2007, com o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa (Botelho; Pfister, 2008).

Por estarem em posição menos favorável, a Constituição Brasileira estabelece tratamento
diferenciado para micro e pequenas empresas. O principal instrumento é o Estatuto da
Microempresa, regulado por força de lei, com medidas que se aplicam a questões
administrativas, fiscais, do sistema de seguridade social e de direitos de trabalho (Botelho;
Pfister, 2008).

Com isso, verifica-se que há bastante suporte, por parte do governo, para o fortalecimento de
pequenas e micro empresas no Brasil. Ainda existe no país a Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa, que visa a unificar os impostos federais, estaduais e municipais para MPMEs,
reduzindo o montante tributário na maioria dos casos, além de facilitar a formalização de
empresas, acesso a crédito e à tecnologia. Em 2007, foi a primeira política determinando o
pagamento unificado de impostos dos três níveis da administração pública (Giroud; Botelho,
2008; Lei Geral, 2008).

Duas instituições possuem grande importância para o país: Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e SEBRAE. Este último foi criado em 1972
e é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão promover a
competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno
porte (SEBRAE, 2008). Como resultado da união dos setores públicos e privados, sua
principal fonte de renda é a contribuição obrigatória que as empresas pagam associadas ao
INSS, sendo complet~mente independente do poder público (Botelho; Pfister, 2008).
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o BNDES,

ex-autarquia federal, criado em 1952, é um banco federal, de direito privado e

interesse público, sendo um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o
desenvolvimento do país (BNDES, 2008).

o governo brasileiro desenvolveu em 2004 uma nova política de competitividade, a Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que tinha como objetivo o aumento
da eficiência econômica e do desenvolvimento e difusão de tecnologias com maior potencial
de indução do nível de atividade e de competição no comércio internacional. Quando criada,
estava focada no aumento da eficiência da estrutura produtiva, aumento da capacidade de
inovação das empresas brasileiras e expansão das exportações. Os setores contemplados eram
os intensivos em capital, compostos de grandes empresas, com orientações que visam tanto às
políticas de desenvolvimento horizontais, quanto às verticais, por meio de acesso ao crédito e
atração de investimentos, (MDIC, 2003; Giroud; Botelho, 2008).

No primeiro semestre de 2008 foi desenvolvida a Política de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), em substituição à PITCE, com a definição de quatro macrometas até o ano de 2010: 1)
aumento da taxa de investimento, 2) ampliação da participação das exportações brasileiras no
comércio mundial, 3) elevação do gasto privado em P&D e 4) ampliação de número de
MPMEs exportadoras. Tem-se o objetivo de elevar a participação do investimento fixo no
PIB para 21% em 2010, o que exigirá um crescimento médio anual de 11,3% da Formação
Bruta de Capital Fixo e elevar de 0,51% do PIB para 0,65% os gastos em P&D. No que se
refere às exportações, espera-se para 2010, atingir US$ 208,8 bilhões (contra US$ 160,6
bilhões em 2007), aumentando a participação do País nas exportações mundiais para 1,25%,
em valor. Para a quarta macrometa objetiva-se aumentar em 10% o número de MPMEs
exportadoras, com 12.971 MPMEs exportadoras até 2010, frente a 11.792 MPMEs em 2006
(MDIC, 2008).

O Brasil carece de políticas públicas focadas especificamente na promoção de vínculos de
negócios. Em estudo realizado por Almeida et aI. (2007), cujo objetivo foi o de mapear o
status das atividades relacionadas a vínculos de negócios no país, não foi encontrada nenhuma
política pública de nível federal que se enquadrasse nesse modelo. Mas dentro do universo de
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políticas públicas com outros objetivos, algumas foram destacadas, pois poderiam, de alguma
forma, contribuir para a geração de vínculos.

o perfil das políticas desenvolvidas no país é o de desenvolvimento de empresas como um
todo, incentivando sua criação a partir do pouco existente. Isso se verifica porque quase 60%
das políticas estão centradas em financiamento de negócios e desenvolvimento de gestão
como um todo, e não em áreas dentro de empresas, como logística ou gestão de pessoas.
Outra medida é análise de setores das políticas públicas, que se destacam "outros", com 60%
das respostas, mostrando que não existe um setor do país que possua uma atenção especial, ou
uma política de desenvolvimento (o Turismo aparece em 2° lugar, com aproximadamente
10%) (Almeida et ai., 2007).

Nesse perfil, a maioria é de nível federal 13 , totalizando 67 políticas públicas. No que se refere
a órgão responsável, 60% são do governo federal e 40% de agências de promoção, onde se
enquadram o BNDES, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste e Banco do
Brasil. Na classificação de perfil de atuação, 38% são workshops setoriais, 32% fundos para
financiamento de desenvolvimento corporativo, 21 % programas de desenvolvimento, 7%
incentivos fiscais e de investimentos e 3% agências de desenvolvimento (Almeida et aI.,
2007).

Ainda que as políticas de caráter federal sejam as mais representativas, o estudo não abordou
aquelas de nível estadual, que possuem atuação exclusivamente dentro de determinados
estados. Por exemplo, conforme destacam Giroud e Botelho (2008), existem relevantes
políticas nesse nível, como o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão e
a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

Embora o Brasil possua políticas voltadas para as etapas de formação de vínculos, é
importante criar políticas públicas que façam com que esses arranjos se articulem de modo a
gerar vínculos de negócios duradouros. Em termos de fontes potenciais de geração de
vínculos, "não há dúvidas de que programa de desenvolvimento e agências de
desenvolvimento são mais efetivas do que aquelas caracterizadas pelo simples incentivo
financeiro" (Almeida et aI. ,2007, p. 170). Complementando, Botelho e Pfiser (2008) afirmam

13

A lista completa de políticas públicas está disponível em Almeida et aI. (2007).
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que o estabelecimento de vínculos sustentáveis de negócios não acontece pela simples
demanda de grandes empresas. Requer a visão de compromisso das empresas que se
relacionam e a participação de todos os stakeholders: governos, agências de promoção de
investimentos, câmaras de comércios, bancos de fomento, associações de empresas, ONGs,
mídia, universidades e institutos de pesquisa.

o cenário

brasileiro, portanto, mostra-se favorável para o desenvolvimento de vínculos de

negócios, pois os quesitos principais para que eles ocorram vêm sendo cumpridas. Em
primeiro lugar, o Brasil possui um grande número de micro e pequenas empresas, sob
legislação que as trata de forma diferenciada. Existem, por parte do poder público, diversos
programas de apoio a essas empresas, permitindo que essas busquem, de maneira autônoma,
melhorias para atingir um bom grau de desenvolvimento.

Por outro lado o ambiente brasileiro se mostra atraente para empresas internacionais. Existe
estabilidade econômica com perspectivas de crescimento e os fluxos IEDs ocorrem em
conformidade com os fluxos internacionais.

Ou seja, pode-se dizer que as empresas brasileiras possuem o preparo necessário para entrar
em linhas de produção para o desenvolvimento do comércio associado a empresas grandes,
especialmente a multinacionais, já que o ambiente brasileiro demonstra ser de grande
atratividade para o capital internacional, não apenas o especulativo, mas também o produtivo.
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CAPÍTULO 6
METODOLOGIA DE PESQUISA

6.1 Universo e corpo de dados
Com o objetivo de analisar programas de promoção e fortalecimento de vínculos de negócios,
foram utilizados como referência o Projeto Vínculos e o Programa de Desenvolvimento de
Fornecedores (PDF). O Projeto Vínculos foi escolhido por ter o objetivo de criar, promover e
desenvolver vínculos de negócios nas regiões mais carentes do Brasil, Norte e Nordeste, e de
fortalecer MPMEs em busca do desenvolvimento regional, por meio do aumento da
capacidade produtiva local e da eficiência do setor empresarial doméstico (Botelho, 2008).

o Programa de Desenvolvimento de

Fornecedores também entrou na pesquisa por ter como

principal objetivo acelerar o crescimento regional através da participação das empresas locais
nos grandes investimentos de empresas âncoras, especialmente de setores da indústria de
base, como siderurgia, mineração, papel e celulose (DVF, 2008). Assim, ambos os projetos
têm o objetivo de fortalecer os negócios de grandes empresas (âncoras) com micro, pequenas
e médias empresas locais, prestadoras de serviços e fornecedoras de bens.

o Projeto

Vínculos é formado por um comitê gestor com o objetivo de articular empresas,

entidades de classe e organizações que possam gerar vínculos de negócios sustentáveis em
determinada região. As instituições participantes permanentemente do Projeto Vínculos são as
seguintes: UNCTAD, Cooperação Técnica Alemã (GTZ), Fundação Dom Cabral, Instituto
Ethos e Sebrae (Projeto Vínculos, 2007)14. Esse comitê toma as decisões estratégicas e
direciona as ações do Projeto Vínculos, determinando, por exemplo, estados de atuação e
número de empresas participantes.
O PDF possui uma estrutura diferente, baseada em uma metodologia específica l5 , e sua gestão
fica a cargo das instituições que tomam a iniciativa de aplicação da metodologia. Em uma das

14
15

No Anexo é feita uma descrição das instituições.
A metodologia está disponível em DVF (2008).

67

ações do PDF, foi o governo do estado do Maranhão quem teve a iniciativa para aplicação da
metodologia e, em outras ações, governos estaduais forneceram algum tipo de apoio. Fazer
uma análise com o PDF e com o Projeto Vínculos permite avaliar a atuação do poder público
no que se refere à participação em programas geradores de vínculos de negócios.

Em cada estado do Brasil, cada um dos programas cria ações específicas, que se enquadram
nos padrões existentes de indústria e comércio, o que gera terminologia específica para cada
um dos estados. Assim, de forma mais detalhada, foram selecionados para entrevistas
participantes dos seguintes programas: PDF Maranhão, PDF Espírito Santo, PDF Pará,
Projeto Vínculos Pernambuco, Projeto Vínculos Bahia e Projeto Vínculos Ceará. A estrutura
dos programas que orientou a seleção das entrevistas, segue a estrutura mostrada na Figura 1:
Figura 1: Estrutura dos programas

POF
Espirito Santo

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme mostrado na Figura 1, o PDF não forma o corpo de um programa, ao contrário do
Projeto Vínculos, que possui uma estrutura. Assim, quando se refere a PDF como programa,
tem-se o objetivo de identificar o que os estados fazem de semelhante que lhes confere uma
identidade comum.

Além das instituições dos programas propriamente ditos, denominadas Organizações de
Desenvolvedoras de Vínculos (ODV), fazem parte da pesquisa instituições beneficiadas pelos
programas, chamadas de Participantes dos Programas de Vínculos (PPV) e outras instituições
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do interesse público (IIP), que englobam as públicas e de interesse público, como agência de
fomento, agência de desenvolvimento e secretaria de estado, que não possuem relação com as
ODVs. Essas instituições foram escolhidas a fim de se obter percepções do papel do Estado
com respostas que não estivessem influenciadas pela participação nos programas. Como foi
solicitado sigilo do nome da organização por parte de alguns entrevistados, todas as
instituições participantes são tratadas com codinomes, explicados mais à frente, na análise de
dados.

A primeira fase da pesquisa ocorreu por meio de consulta a materiais publicados que abordam
temas relacionados ao da dissertação. Assim, foram consultados artigos acadêmicos, livros,
periódicos internacionais, relatórios técnicos e páginas da Internet, especialmente das
organizações participantes, como fontes de informação.

No que se refere aos objetivos propostos, a pesquisa classifica-se como exploratória, pois tem
o "objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a tomá-lo mais
explícito ... o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições" (Gil, 2002, p. 41).

Com o desenho de pesquisa proposto, a dissertação se classifica como um estudo de caso
múltiplo. Estudo de caso porque tradicionalmente se refere às pesquisas que fazem "profundo
e exaustivo estudo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento" (Gil, 2002, p. 54) e múltiplo porque o mesmo objeto de estudo, programa
gerador de vínculos de negócios, possui mais de um caso passível de estudo (Yin, 2005).

6.2 Seleção dos sujeitos e coleta de dados
Por se tratar de uma pesquisa de caráter exploratório, utilizou-se como método de coleta de
dados a entrevista em profundidade, com um total de quatorze participantes. Pelo fato de os
entrevistados estarem distantes e dispersos geograficamente, o telefone foi o meio mais
utilizado para entrevista, com onze entrevistas realizadas por telefone. Outras duas foram ao
vivo e apenas uma ocorreu por e-mail, por solicitação da instituição respondente.
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As entrevistas foram realizadas nos meses de maio, junho e julho de 2008 e o tempo médio de
duração foi de trinta minutos; a maior delas teve duração de quarenta e cinco minutos e a
menor, doze. Foram selecionadas para entrevistas quatorze instituições ou programas, que se
dividem de acordo com o Quadro 2 e os roteiros de entrevista encontram-se no Anexo.

Qua d ro 2 : Instltmçoes respondentes
Instituição / Programa
Apex
ADRio
AGN
Pólo RS
PDF-ES
PDF-MA
PDF-PA
Projeto Vínculos
Consultoria especializada
FIEB
Empresas âncoras
Empresas fornecedoras
Fonte: Dados da pesquisa

Classificação
I1P
I1P
I1P
I1P
ODV
ODV
ODV
ODV
ODV
ODV
PPV
PPV

Nomenclatura na
dissertação

Quantidade de
Respondentes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

I1Pl, I1P2, I1P3, I1P4

ODVl, ODV2, ODV3,
ODV4, ODV5, ODV6

PPVl, PPV2, PPV3, PPV4

Foram entrevistados representantes de quatro instituições de interesse público (I1P). A
entrevista com a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN) ocorreu a fim de
entender o funcionamento de uma agência de fomento e sua relação com o poder público.
Também foi entrevistada a Pólo RS, a agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul,
uma iniciativa da iniciativa privada, em conjunto com as entidades de classe e com o governo
local. A fim de se obter uma perspectiva do poder público ligado a governo, foi entrevistado
um membro da Agência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro (AD Rio), que é ligada à
Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E, por último, foi entrevistado
um membro da Agência Brasileira de Exportações e Investimentos (Apex), que possui o
objetivo de estimular as exportações brasileiras e, mais recentemente, atrair investimentos
para o Brasil.
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Das ODVs, foram entrevistadas seis pessoas, sendo quatro delas pessoas de relevância na
condução dos programas l6 e uma da consultoria especializada da metodologia do PDF.
Assim, foram feitas entrevistas com representantes da Federação das Indústrias do Estado da
Bahia (FIEB), do Projeto Vínculos, da DVF consultoria, do PDF Espírito Santo, que está
ligado ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sindicon) e da
Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Do PDF-Pará também houve uma
entrevista, sendo que o programa está ligado diretamente à Federação das Indústrias do
Estado do Pará (Fiepa). O PDF Maranhão, assim como foi no início no Pará, está ligado
diretamente ao governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio
(Sinc).

Também foram entrevistados executivos de quatro empresas que, de alguma forma,
representavam a empresa no projeto participante. Foram escolhidas duas empresas âncoras e
duas empresas fornecedoras, a fim de se obter a perspectiva dos dois portes de empresa. Após
o término das entrevistas, foi iniciada a etapa de análise dos dados, cujos procedimentos, bem
como resultados, são detalhados no próximo capitulo.

16 O Projeto Vínculos é um parceiro do Programa de Qualificação de Fornecedores da Bahia (PQF), que é
administrado pela FIEB. Assim, as conclusões obtidas do PQF e do Projeto Vínculos são tratadas dentro do
arcabouço de atuação do Projeto Vínculos.
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CAPÍTULO 7
ANÁLISE DE DADOS

7.1 Procedimentos para análise das entrevistas
Todas as entrevistas tiveram gravação autorizada e, posteriormente, foram transcritas, o que
possibilitou a análise de conteúdo de forma mais minuciosa e a transcrição de alguns trechos
ao longo da dissertação.

Os roteiros de entrevista, que estão no Anexo, já possuíam subcategorias nas qUaiS as
respostas se enquadrariam, com perguntas relacionadas aos padrões de relacionamento entre
empresas e tipos de produtos comercializados. Entretanto, novas dimensões de análise foram
se desenvolvendo com as entrevistas e as respostas foram estruturadas em categorias, cujas
análises estão mostradas a seguir.

7.2 Categorias
7.2.1.

Histórico dos programas 17

Foram analisados três subprogramas do Projeto Vínculos nos quais ele participou como
parceiro: o Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF) na Bahia, o Projeto Vínculos
Pernambuco e o Projeto Vínculos Ceará. O PQF surgiu na Bahia por uma iniciativa das
empresas, cujo objetivo inicial era ter em banco de dados de fornecedores qualificados para
atendimento de demandas específicas dentro do pólo petroquímico de Camaçari. Foi, então,
articulado o PQF pela Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), por meio do Instituto Evaldo
Lodi (IEL) e das próprias grandes empresas do pólo.

17 Para este tópico foram utilizadas informações fornecidas em entrevistas com ODV I, ODV 2, ODV 3, ODV 4,
ODV 5 e ODV 6.
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o

PQF se desenvolve com recursos das grandes empresas (âncoras) e das empresas

fornecedoras, com contribuições mensais, em uma proporção de, aproximadamente, 70% e
30%, respectivamente. Com objetivo de dar foco ao desenvolvimento dos fornecedores, cada
empresa âncora indicou dez fornecedores. Assim, o programa iniciou com o objetivo de
fortalecer vínculos de negócios já existentes. Também se nota que há uma restrição à entrada
de novas empresas, que apenas ocorre quando novas âncoras entram no programa, com a
entrada de dez empresas fornecedoras cada uma, ou quando alguma empresa fornecedora
atinge todo o ciclo de desenvolvimento, abrindo vaga para outra fornecedora.

o Projeto

Vínculos já surgiu com objetivo de atuar no desenvolvimento de empresas do

nordeste brasileiro, por meio de articulação de instituições nacionais, de maneira a construir
um modelo de relacionamento entre as instituições participantes. Depois de passada a
expertise de relacionamentos, o Projeto Vínculos sairia com o objetivo de atuar em outros

estados.

Quando os organizadores do Projeto Vínculos conheceram a estrutura de funcionamento do
PQF na Bahia, foram estabelecidas algumas rodadas de negociação e, com o entendimento de
que ambos os programas possuíam objetivos em comum, os administradores dos dois
programas fecharam parceria, pois a parceria geraria ganhos de escalas para os objetivos dos
dois.

Dessa forma, o primeiro desenvolvimento de ações do Projeto Vínculos ocorreu na Bahia. A
parceira ocorreu com um aporte financeiro para o PQF, que já possuía a metodologia em
desenvolvimento. A participação permitiu que um número maior de empresas fornecedoras
participassem do programa, assim, mais empresas fornecedoras foram beneficiadas sem que
os quesitos anteriormente descritos para a entrada de MPMEs fossem cumpridos.
Posteriormente foi possível utilizar a metodologia desenvolvida pelo PQF, que foi criada
antes mesmo da parceria com o Projeto Vínculos, pois ela já havia mostrado resultados
positivos, e assim foi aplicada em outros dois estados do nordeste do país, Ceará e
Pernambuco.

o

PDF SurgIU a partir da parcena de empresas, poder público e a uma consultoria

especializada. O modelo de trabalho começou em 1995, com atuação no Espírito Santo, por
solicitação de grandes empresas, como a então Vale do Rio Doce, com o nome de Programa
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de Potencialização do Crescimento. Nesse momento foram articulados diversos setores
relevantes do Espírito Santo, como Sindicato das Empresas das Indústrias de Base da
Construção Civil, Industrial e Metal-Mecânica.

Com o desenvolvimento e bons resultados, como o crescimento de 204% no número de
empresas e de 600% de empregos na indústria de base em doze anos de projeto. Um programa
semelhante foi desenvolvido em Minas Gerais, a pedido de uma grande empresa. Com a
evolução dessas ações, as práticas desenvolvidas foram solicitadas para serem aplicadas em
outros estados.

Hoje,

como programas estruturados, existem três Programas de

Desenvolvimento de Fornecedores: no Espírito Santo, cuja origem já foi mostrada, no
Maranhão e no Pará. Existe uma diferença relevante entre esses dois últimos estados, pois
naquele, o programa foi desenvolvido a partir de uma iniciativa do governo em vigência no
ano de 1999; e, neste último, em 2000 a partir da Vale.

o

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e o Projeto Vínculos possuem objetivos

semelhantes: capacitar fornecedores para melhor atendimento às grandes empresas locais,
além de fortalecer o ambiente de negócios. Além disso, ambos articulam entidades de classe e
órgãos paraestatais, como SEBRAE, SENAI e IEL.

Mas o PDF possui um foco mais estrutural, ligado à indústria de base, estando mais aberto a
todos as empresas interessadas em participar, enquanto o Projeto Vínculos foca nas
necessidades indicadas pelas grandes empresas e suas necessidades para o bom
desenvolvimento, com essas indicando a participação das menores. Por mais que ambos
possuam como conseqüência crescimento de fornecedores por meio da interação com as
grandes empresas, pode-se dizer que o PDF possui foco na estrutura, na ambiência e o
Vínculos, na relação das grandes empresas com seus fornecedores.

Outro aspecto que os diferencia está na metodologia empregada. O PDF possui três vetores de
atuação: a) capacitação de empresários, gestores, trabalhadores e empresas; b) promoção e
divulgação das empresas e entidades de classe e c) assessoria empresarial para realização de
negócios (DVF, 2008). Já o Projeto Vínculos (na Bahia, onde o programa já está mais
consolidado) se utiliza da certificação de um instituto terceirizado, o Instituto Baiano de
Metrologia e Qualidade (Ibametro). Na avaliação inicial feita com empresas, são avaliados
três grandes categorias temas: a) os critérios básicos se referem a documentos sobre sanidade
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fiscal e econômica da empresa; b) os critérios classificatórios se referem à gestão empresarial,
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social e c)
critério classificatório é a avaliação da empresa fornecedora.

7.2.2.

Produtos

Tanto no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, quanto no Projeto Vínculos,
identificou-se que as empresas fornecedoras que participam do programa são, na maior parte,
fornecedoras de serviços.

Na Bahia, de acordo com a entrevista feita com a FIEB, 85% das empresas são classificadas
como prestadoras de serviços e 15 % como vendedoras de bens, mas com serviços agregados,
no qual as empresas vendem peças, geralmente com instalação ou outros tipos de atividades.
Nesse caso, foi dado destaque especial às empresas de manutenção mecânica que, por
exemplo, vendem compressores, bombas, que exigem troca de peças antigas. Como no trecho
abaixo, quando fala sobre seus principais fornecedores:

Pesquisador: E quais são os principais produtos fornecidos por essas empresas?
Entrevistado: desde serviços de pintura industrial, de caldeiraria, serviço de
manutenção em equipamentos de instrumentação, serviço de manutenção em
equipamentos rotativos...
Pesquisador: e chega a ter algum produto físico, algum bem?
Entrevistado: não...
Trecho da entrevista com a ODV 6

o exemplo da Autotintas, empresa participante do Projeto Vínculos Pernambuco, mostra-se
elucidativo. A empresa vende tantos bens físicos, como tintas, materiais para pintura e fitas
adesivas, quanto serviços, como treinamentos e cursos de segurança (Autotintas, 2008).

Com o exposto, pode-se dizer que, de acordo com a classificação de produtos apresentada no
capítulo 2, os programas estão preocupados com fornecedores ligados ao ambiente interno e
de rotina, com foco operacional e com cunho no objeto interno. Não se pode falar, portanto,
75

em melhorias de produtos da cadeia de produção, mas na melhoria de empresas que estão em
etapas de suporte da cadeia de suprimentos.

Mas, ainda assim, confirma-se que o objetivo da área de compras é o de obter um produto
especificado, com qualidade, conforme destacado na teoria. A situação das empresas afeta
diretamente o resto da cadeia de valor, como foi citado em uma das entrevistas, cujo trecho
foi transcrito abaixo:

"(a empresa) faz o serviço no estado da arte, mas está sem pagar o FGTS dos
empregados... para gente não vale nada. Então o serviço tem que ser analisado
de uma forma ampla. Imagine um trabalho do estado da arte e, por exemplo,
metade dos trabalhadores com problema de saúde ocupacional. A gente não quer
isso... Entendeu? Então, essa é afinalidade da qualificação".
Trecho da entrevista com a PPV 1

o

caso de outra empresa Âncora 2 não se difere da anterior. Cerca de 80% de seus

fornecedores de produtos físicos estão na região sul! sudeste. Alguns fornecedores de serviços
devem ser locais, pela própria simplicidade de execução, mas com problemas de ordem
gerencial, como os apresentados anteriormente. Além disso, foi declarada uma falta de
fornecedores de produtos "que entram na linha de produção" nas proximidades geográficas,
como destacado na passagem a seguir:

"O caso aqui foi um pouco diferente porque aqui eu não tenho essa base de
fornecedores tão grande... Então eu tenho poucos fornecedores e eu preciso
formalizar, homologar, profissionalizar esses fornecedores. E até quando a gente
estava fazendo algumas oficinas o grande problema que teve qual foi?
Inexistência de fornecedores problema de chapa de aço, por exemplo. Qual é o
principal problema de resultado? É falta de profissionalismo, etc? Mas a gente
não tem o fornecedor aqui... "
Trecho da entrevista com a PPV 2

Nesse caso fica claro que a maior preocupação do comprador para com seu fornecedor está
relacionado à sua manutenção no mercado, pois as exigências mostradas estão relacionadas ao
processo de gestão e, até, sobrevivência da empresa. Visto que, inicialmente, aspectos básicos
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de ordem legal não eram atingidos, o que tomaria as empresas inelegíveis para compradores
mais exigentes, com maiores controles de qualidade, com foco, principalmente, nos mercados
de ponta.

7.2.3.

Escala de classificação de tecnologia

No que se refere aos relacionamentos entre as empresas, bem como o padrão de transferência
de tecnologia, verificou-se a importância de se trabalhar com todas as possibilidades de
escalas que resultam da combinação de complexidade, confiabilidade e capacidade dos
fornecedores proposta por Gefferi et aI. (2005). Quanto à complexidade das informações, a
maior parte, por estar focada nas operações de rotina e manutenção, pode ser classificada
como simples.

Ainda que se exijam conhecimentos técnicos específicos e normas de segurança rígidas, a
dificuldade de elaboração de bens e serviços é pequena. Tem-se, portanto, um ambiente de
baixa complexidade tecnológica de fabricação de bens e prestação de serviços no atendimento
às empresas âncoras.

A confiabilidade da informação dos programas analisados pode ser classificada tanto como
alta, quanto baixa, pois determinadas empresas já possuem tal habilidade, enquanto outras se
encontram em padrões menos desenvolvidos. A codificação, da mesma forma, para os
produtos oferecidos nos programas enquadra-se como de baixa dificuldade. O ponto positivo
desse critério é que, nas empresas dos programas estudados, a codificação dos produtos e
procedimentos para seus produtos de venda não envolve tecnologia de ponta, o que facilita e
melhora nesse quesito.

No que se refere à capacidade do fornecedor, o que se tem é alta capacidade de
desenvolvimento das atividades, mas com baixa capacidade administrativa! gerencial,
justamente o principal ponto a desenvolver objetivado pelo Projeto Vínculos e pelo PDF.

Como a complexidade de transações é uma classificação inerente ao tipo de produto, para as
empresas que hoje atuam, transações complexas ocorrerão apenas se novas forem
desenvolvidas. Pela natureza dos produtos oferecidos, a parceria em treinamento e gestão,

77

além das próprias certificações oferecidas, mostram que é factível se chegar a altos níveis de
habilidade de codificação por parte das empresas fornecedoras. Quanto à capacidade dos
fornecedores, os resultados dos primeiros projetos já mostram que é possível aumentá-la para
alta, especialmente no caso de empresas que possuem ótimos serviços técnicos, mas falhas
nos quesitos de gestão e afins.

o modelo gerencial é menos provável de ocorrer, pois, uma vez que se tenha alta capacidade,
com baixa complexidade, dificilmente se tem baixa capacidade de codificação. Assim, uma
pesquisa mais detalhada com todas as empresas é uma forma que se tem de identificar esse
tipo de classificação.

Com os dados encontrados, percebe-se que existe um esforço para que se coloque as empresas
no primeiro nível de interação com as grandes compradoras, que, com melhorias em
capacidade e habilidade de codificação, o máximo a que se chega é o Mercado.

7.2.4.

Treinamento e Padrões de transferência de tecnologia

Outro ponto de relevância é como ocorre a transferência de conhecimento das empresas
âncoras para seus fornecedores. Na revisão de literatura, foram identificadas três formas
principais: determinação de padrões, controlei monitoramento e colaboração técnica. A
determinação de padrões é a que proporciona o menor contato entre as empresas e a
colaboração técnica, o maior.

Nos programas analisados, os objetivos foram prioritariamente de melhorias em práticas de
gestão e adequação a quesitos mínimos de qualidade na gestão, sem, portanto, chegar ao nível
de tecnologia de produção, do conhecimento das linhas de produção. Feita essa ressalva, foi
identificado que se chegou ao nível mais estreito de relacionamento, o de colaboração técnica,
que assim se caracteriza quando alguém da empresa detentora de tecnologia se instala na
empresa receptora para ensiná-la.

Nos casos estudados, não chegou a haver técnicos das empresas âncoras nas empresas
fornecedoras, mas foram contratadas entidades para que essas treinassem in company seus
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fornecedores, a fim de que esses chegassem a obtenção de quesitos por elas determinados.
Como exemplo, é citado do caso do PQF Bahia:

A gente tem um banco de consultores na área de qualidade. Então toda nossa
parte de capacitação é terceirizada. A gente trabalha com SESI, na área de
saúde, segurança e responsabilidade social; com SENAI, na área de meio
ambiente; e qualidade, nós trabalhamos com um banco de consultores nosso,
especialistas na área de qualidade. E gestão empresarial é junto com SEBRAE.
Então o que acontece? A empresa faz adesão ao programa, a gente faz um
diagnóstico ... A gente aplica um questionário, vai um consultor nosso, um desses
do banco, ele vai na empresa fazer esse diagnóstico. A partir desse diagnóstico,
essa empresa entra no processo de capacitação, passa pelos módulos e ela é
avaliada no final de cada módulo para gente verificar a evolução nesses
critérios... (o questionário) foi elaborado com base nas necessidades das próprias
empresas âncoras, das grandes empresas.
Trecho da entrevista com a ODV 6

7.2.5.

Beneficios dos programas

No que se refere a beneficios dos programas, existem três grandes grupos diretamente
relacionados: empresas fornecedoras, empresas âncoras e governos. Ainda que na revisão de
literatura tenham sido encontrados textos que mostravam os beneficios das entidades de classe
e empresas promotoras de vínculos, tais beneficios não foram citados nas entrevistas.

As empresas fornecedoras identificaram como beneficios adquirir práticas e técnicas de
gestão, conhecimento sobre legislação vigente e posterior adequação, aumento de volume de
negócios, acesso às entidades de classe de maneira mais facilitada, mesmo quando não são
assuntos relacionados aos programas, fortalecimento de laços de negócios com clientes
próximos geograficamente e capacitações com preços diferenciados. A seguir são destacadas
algumas passagens que ilustram esses beneficios:

As grandes empresas querem ter bons fornecedores, fornecedores querem
alcançar esse mercado, as entidades de classe numa outra ponta querem ver os
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seus associados (associações comerciais, de federações, de sindicatos, que
querem ter os seus associados nesse contexto). O governo do estado que quer que
essa coisa se movimente pra que possa ter mais geração de renda, mais geração
de postos de trabalho e mexer com essa economia, porque aí além de melhorar a
qualidade de vida das pessoas, automaticamente aumenta sua capacidade de
receita para implementação das suas políticas públicas na medida em que essa
economia se aquece ... Aí foi criado um programa que ele é um elo de articulação
entre esses quatro grandes: empresas, fornecedores, entidades e governo.
Trecho da entrevista com ODV 2

Também foi identificado que o aumento de negócios realizados ocorreu pelo contato entre as
MPMEs e também com outras empresas âncoras. Isso mostra que, além da capacitação,
rodadas de negócios e participação em workshops, como os realizados pelo Projeto Vínculos,
podem ser oportunidades de desenvolvimento de negócios, como mostrado abaixo:

Pesquisador: e qual foi a empresa âncora que indicou a sua?
Entrevistado: nossa empresa foi indicada pela Âncora 318, inclusive depois do
projeto aqui nós chegamos a fazer negócios tanto com a Âncora 4 e com a
Âncora 5, empresas que também faziam parte do Projeto Vínculos daqui de
Pernambuco.
Pesquisador: Então os negócios com as Âncora 4 e a Âncora 5 vieram depois do
Projeto Vínculos?
Entrevistado: isso.
Pesquisador: Então, de cara, já teve um grande beneficio para vocês?
Entrevistado: exatamente.
Trecho da entrevista com PPV 4

Capacitações custeadas por âncoras e acesso a entidades de classe são outros aspectos vistos
como positivos na participação dos programas. Embora instituições como SEBRAE e SESI
tenham ampla divulgação nacional e o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de empresas
de pequeno porte, muitas vezes os próprios gestores dessas empresas não sabem dessa
oportunidade ou como ter acesso a eles. Como ressaltado na análise de dados, verificou-se
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Âncora 3, 4 e 5 são empresas que não foram entrevistas na pesquisa.
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que algumas empresas não conhecem a legislação diferenciada, nem regras básicas, como as
de segurança do trabalho.

Outra questão importante é a de que não há capacidade interna para atender a determinados
requisitos de instituições, o que cria uma barreira na mentalidade dos administradores de
MPMEs. Por exemplo, se as empresas, como mostrado em trechos de entrevistas, não sabem
fazer um fluxo de caixa, é pouco provável que elas consigam disponibilizar documentos mais
rigorosos, especialmente os de bancos de fomento, que por vezes solicitam planos de
investimento financeiro. A seguir, são destacadas algumas passagens:

Entrevistado: ... busca de melhoria dos fornecedores através de cursos de
capacitação, então, o SENAL o SEBRAE, o SESL eles entram exclusivamente nas
capacitações, só que isso daí é feito de que forma ... as empresas âncoras bancam
as

consultorias,

e nós damos

uma

contrapartida financeira

também,

complementando com que as âncoras têm pago, então em nosso caso, foi uma
contrapartida de três mil e seiscentos reais.
Pesquisador: por ano?
Entrevistado: por ano, três mil e seiscentos reais ano. As âncoras, para cada
empresa, entram com nove mil reais/ ano, então elas entraram com a parte mais
pesada e as empresas com a parte mais leves ...
Trecho da entrevista com PPV 4

... são três empresas do sistema S Então tem os blocos de gestão de negócios, tem
um bloco de meio ambiente, um de segurança... inclusive, veio um consultor na
nossa empresa, fez uma avaliação, viu em que ponto nós estávamos. E classificou
em dois grupos, em duas metodologias... essas metodologias consistem em aulas,
em praticamente aulas, são consultores... e tem todo um programa que eles
cumprem, passam isso para as pessoas e tem um dever de casa... E eles iam estar
ajudando e vão certificando, acompanhando o que tem sido feito e tal. E tem todo
um acompanhamento e no final tem um acompanhamento, tem um fechamento do
negócio.
Trecho da entrevista com PPV 1
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... a abertura para o SENAI realmente foi boa, porque para quem está de fora, a
penetração dentro o SENAl.. A gente sabe que o SENAI dá o apoio, mas como
chegar lá? Então essafoi a grande abertura para que essa coisa acontecesse...
Trecho da entrevista com Fornecedora 1

se você imaginar que a empresa que, por exemplo, um SEBRAE, está dentro de
um convênio como o nosso, e a empresa chegar lá e diz assim, olha eu faço parte
do programa, e vocês são conveniados desse programa, então eu estava
precisando de uma orientação assim, assim, assim... a gente acha os espaços.
Trecho da entrevista com ODV 2

o conhecimento

da lei vigente nem sempre é de conhecimento dos gestores de empresas, o

que é o primeiro passo para que as MPMEs se legalizem. Certificados como o de licença
ambiental, fundamentais para negociação com empresas exportadoras, em alguns casos, eram
simplesmente desconhecidos ou ignorados pelos gestores das fornecedoras. Os programas,
com isso, têm o objetivo de prover esse conhecimento ao empresário e, logo em seguida,
adequá-lo as exigências legais. Com isso, são identificados dois beneficios associados:
conhecimento legal e adequação à legislação.

Entrevistado: Exatamente, mas a gente já vislumbra a possibilidade de grandes
beneficios. Por mais óbvio que seja é a adequação à norma... a gente tinha em
mente estarmos muito bem preparados apesar de buscarmos sempre estar
desenvolvendo e capacitando o nosso pessoal, é que alguns pontos, por exemplo o
de segurança e saúde de trabalho a gente não estava percebendo que estava em
falha, por exemplo, nós fornecíamos os equipamentos de proteção individual
(EPI's) ... Era explicado como é que se utilizava, cobrava o uso de EPI's, mas não
havia uma continuidade de palestras e conscientização do uso do EPl.. Eles
usavam uma vez... o funcionário pegava e usava certo, uma vez. Mas com a
continuidade, quando a gente foi verificar o pessoal in loco, o pessoal estava por
exemplo com o protetor auricular, estava com o protetor enfiado no ouvido, só
que estava colocado de forma errada, não é que não tenha sido indicado como é
que era para colocar no ouvido... foi feito um treinamento, são coisas que a gente
vai fazendo a crítica e a própria auto-crítica dentro do processo, como é que nós
vamos solucionar esse problema a gente está trabalhando até agora com ciclo de
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capacitação contínua de dois em dois meses a gente está com um técnico de
trabalho só para dá instrução.
Trecho da entrevista com PPV 4

Tinham empresas, por exemplo, que não sabiam que ela tinha que ter licença
ambiental... Nós fizemos que pelo menos, todas essas, tivessem anuência, junto ao
órgão ambiental da Bahia. Então tudo isso são facilidades, que de uma forma ou
de outra, todas as empresas que quando nós contratamos, somos co-responsáveis
com essas empresas.
Trecho da entrevista com PPV 1

Entrevistados das grandes empresas também disseram haver beneficios para participação nos
programas, que não apenas se relacionam com responsabilidade social ou imagem da
empresa, diretamente ligados à sua atividade principal.

o coordenador do

PDP Maranhão, ao explicar o início do desenvolvimento do programa no

estado, citou trecho de uma conversa ocorrida entre ele e uma grande empresa local:

Nós somos uma empresa privada, hoje ninguém faz nada de graça para ninguém,
a gente precisa de prazo, preço e qualidade.
Trecho da entrevista com ODV 2

Como o projeto foi desenvolvido, a grande empresa sabia que tais beneficios, com as
empresas locais, seriam alcançados por meio do programa. Outros beneficios são de dificil
mensuração, mas estão dentro da lógica de negócios adotada:

Você imagina se um empregado tem um acidente dentro da empresa, qual é esse
custo? O custo do acidente é muito maior do que o pagamento desse incentivo de
capacitação. Outra coisa, o que nós estamos fazendo é que as empresas se
perpetuem no mercado por muitos e muitos anos, a gente não quer uma empresa
hoje funcionando e amanhã apagando... São custos que você só consegue
perceber no decorrer do tempo.
Trecho da entrevista PPV 1
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Ao avaliar o custo do acidente, indiretamente, a empresa considera tempo médio de
afastamento e suas implicações na linha de produção, impacto sobre outros funcionários,
imagem perante seus acionistas, motivação dos funcionários e outros aspetos relacionados. O
tamanho do prejuízo depende da magnitude do acidente, mas, por experiência prática, mesmo
sem cálculos mais fundamentados, o gestor avalia que o custo de treinamento é menor que o
de um acidente.

Ao comentar da perpetuação da empresa, traz-se à discussão a questão de confiabilidade e
manutenção dos prestadores de serviços, conhecimento sobre atividades da sua empresa e, até
mesmo, ganho de escopo dessas atividades. Tendo a garantia da continuidade desse
fornecedor, a grande empresa consegue a certeza de que seu fluxo de atividades será
ininterrupto.

Ao ser perguntado dos pontos positivos do Projeto Vínculos, também foi destacada a própria
qualidade da mão-de-obra. Mesmo o projeto tendo um foco mais gerencial do que técnico,
pode-se ainda identificar ganhos nas atividades propriamente ditas, exemplificado a seguir:

Ponto positivo: a segurança do trabalhador, a qualificação da mão-de-obra, que
é mais importante de tudo. Que toma uma dimensão maior, que a gente nem

imagina.
Trecho da entrevista com PPV 1

Na entrevista com a Âncora 2, foi afirmado que existe uma imensa dificuldade de se encontrar
fornecedores no nordeste brasileiro. Mas naquela região existe público consumidor e
incentivos fiscais para que a empresa ali se estabeleça, fazendo com que manter fornecedores
do sul! sudeste valha a pena. Em alguns momentos, a própria empresa desenvolve programas
de incentivo a seus fornecedores, como abertura de filiais no nordeste e o desenvolvimento de
terceiros dentro do espaço físico da própria empresa. Quando perguntado sobre os benefícios
que o programa poderia lhe trazer, a resposta foi a da formalização.

Porque, como ocorre em qualquer organização, existe naquela região a relação informal entre
executivos das empresas. Com isso, era possível identificar melhores e piores práticas dos
fornecedores da região, o que levava a melhores negócios os fornecedores mais bem
capacitados e alijando os menos preparados do mercado. Essa rede informal, portanto, não
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tinha o objetivo de trazer uma relação comercial sustentável, mas identificar para as grandes
empresas os melhores e piores, conferindo-lhes solução para um curto prazo, sem que o
conhecimento seja compartilhado sistematicamente ou que tenha qualquer forma de
codificação.

7.2.6.

A figura do Estado

A fim de se obter aprendizagem para possíveis ações do Estado para geração de vínculos de
negócios, em todas as entrevistas foram realizadas perguntas sobre o seu papel e como ele
poderia auxiliar no desenvolvimento dos programas.

No caso do Projeto Vínculos, em nenhuma de suas atividades ocorreu qualquer tipo de
patrocínio, auxílio ou parceria com órgãos governamentais. Já no PDF, houve ações mais
coordenadas entre as instituições e o poder público, que foi desde apoio institucional e
financeiro, chegando ao ponto de o governo ser coordenador do programa no Maranhão. Com
isso, pretende-se verificar as práticas que deram certo ou identificar oportunidades de
associação entre a administração pública e os programas, ou possíveis formas de incentivo
daqueles para estes e, até mesmo, analisar quando é desejável que Estado não interfira nos
programas.

o primeiro desafio a ser superado é a imagem ruim que o Estado possui frente à iniciativa
privada. Por exemplo, quando a Fornecedora 2 foi perguntada sobre a atuação do governo no
programa desenvolvido, obteve-se a seguinte resposta:

Eu preferiria que não fosse feito nada pelo governo. Pra mim a única obrigação
que o governo tem é diminuir meu imposto. O governo não tem capacidade, não
tem competência, não tem gerência. Então amigo, deixe o governo onde ele está,
ele não se metendo em negócio, já estava bom demais. Eu sei que seu objetivo era
política pública, olhe a melhor maneira de melhorar a política pública era
acabar com ela... A minha experiência é com o governo, é o meu melhor sócio, é
o melhor sócio que eu tenho aqui na empresa, porque é o que ganha mais, é o
melhor, eu pago mais imposto do que lucro ...
Trecho da entrevista com PPV 4
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Em relação às instituições públicas de fomento, como os bancos, tem-se a percepção de que
existe muita dificuldade para a obtenção dos recursos:

o que a gente sabe é que a burocracia é muito grande,

tem toda urna dificuldade,

mas que dentro do programa está previsto aí urna rodada de negociação com
esses bancos.
Trecho da entrevista com PPV 3

Outro aspecto negativo percebido de governos é a sua relação com uso político e conseqüente
mudança de foco que pode haver do programa, em detrimento as ações ganha-ganha. A teoria
retrata esse fator de lógica, que influencia gestores públicos. Assim, políticas ao serem
desenvolvidas podem considerar formar uma estrutura de gestão e tomada de decisão que as
afaste das questões mais políticas, associadas a interesses próprios.

Um dos pilares básicos desse programa foi ser apolítico. Porque isso aí não é
plataforma de campanha de ninguém. A gente sabe, infelizmente, que nesse país
se entrar política, às vezes há um direcionamento míope do que nós estamos
querendo. Aí termina urna coisa que era para beneficiar as empresas e termina
beneficiando poucas pessoas ... e a gente não quer isso, a gente quer o seguinte:
que as empresas se perpetuem no mercado, cresçam no mercado, ganhem
dinheiro no mercado, gerem emprego para o Estado, gerem imposto para o
Estado ... é isso que nós estamos querendo.
Trecho da entrevista com a PP V 1

Mas não apenas de maus exemplos se percebe a administração pública. A Âncora 2 possui um
tipo de acordo com a Prefeitura local e os PDFs são bons exemplos de relação saudável com o
poder público.

Entrevistado: Eu faço programas com a prefeitura, agora muito devido ao local
que a empresa está instalada. Ela está no parque industrial da cidade... E existe
um programa nosso, um convênio eu diria, com a prefeitura. De trazer mão-deobra pra cá, de trazer empresas pra cá, etc. É um convênio em nível municipal.
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Pesquisador: Entendi, mas como é que é esse convênio? Vocês recebem algum
tipo de incentivo?
Entrevistado: É de uma certa forma a gente recebe o incentivo fiscal, o convênio
está vinculado ao incentivo fiscal da região. Entendeu? É, por exemplo, eu
utilizar a mão-de-obra de alguma cidade aqui de perto.
Pesquisador: Entendi. E para a utilização dessa mão-de-obra existe algum tipo
de treinamento ou não a mão-de-obra é mesmo?
Entrevistado: Existe um treinamento interno. Aí todo o custo e encargo fica a
cargo da própria empresa. O que a gente consegue fazer, é criar junto ao, aos
CEFETs aqui, às escolas técnicas daqui... conseguir dar uma direcionada no
currículo... na formação. Seja através de treinamento dentro da empresa, seja
através de palestras, que o pessoal da empresa vai na CEFET. ..
Pesquisador: Ah entendi, mas essa relação com o CEFET tem algum patrocínio
da empresa pro CEFET, ou é uma coisa de customização?
Entrevistado: Não, não existe obrigatoriedade. Então quando vejo, por exemplo,
a gente tem equipamentos aqui que a gente manda para o CEFET. .. Isso serve
tanto pro CEFET quanto para as universidades daqui também da cidade, tanto a
Federal, a Estadual e, como a Particular.
Trecho da entrevista com PPV 2
Nesse trecho, consegue-se ver importantes relacionamentos com o poder público. O primeiro
deles é um incentivo ao desenvolvimento industrial. A empresa, por motivos internos, e por
possuir um público consumidor no nordeste, gostaria de manter suas atividades na região, mas
carece de fornecedores, possui maiores custos logísticos e dificuldade de mão-de-obra. A
prefeitura, ao dar um incentivo fiscal para a empresa permanecer na região, tem como
contrapartida aumento de empregos, treinamento das empresas para os funcionários,
conforme salientado, e aumento da dinâmica local, entrando já no segundo aspecto a ser
destacado, a educação.

A interação entre universidades, faculdades e empresas é importante, pOIS permite
treinamento capacitado para empresa, troca de materiais para organizações e possibilita e
evolução tecnológica. Nesse caso, como a região na qual essa empresa se localiza é carente de
fornecedores, a parceria desenvolvida pode desencadear um processo de transferência de
tecnologia da grande empresa para as menores, com contribuição das instituições de ensino.
Caso seja de interesse do governo estimular esse tipo de programa, suas atividades seriam
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muito mais de expandir as ações realizadas com essa empresa, por meio de uma política
pública, do que iniciar qualquer nova ação no local.

Outro exemplo da ação do governo é o PDF desenvolvido no Maranhão. Na entrevista, foi
explicado que, com a privatização da Vale, ocorreu um grande choque no ambiente de
negócios. Muitas empresas fornecedoras não estavam preparadas para a nova realidade,
abrindo oportunidade para que empresas de outros estados, com pessoal próprio e,
conseqüente, remessa se lucros ali se instalassem, como mostrado abaixo:

o que é que eu quero dizer com

isso, que quando houve a privatização (da Cia.

Vale do Rio Doce) então houve uma mudança radical... sair de uma situação de
estatal para uma situação privada e muitas das empresas, vamos dizer assim, não
estavam muito preparadas para esse choque e aí o que aconteceu? Isso causou
uma mudança radical no ambiente dos negócios. E o que é que houve, como a
gente é um estado que não tem assim uma cultura industrial, a gente não tinha
assim empresas, vamos dizer assim, que já tivessem seu desenvolvimento com
tudo que rege uma relação de mercado, questão de certificação, evolução na
questão de qualificação, de certificação, investimento na mão de obra... o que é
que aconteceu? Muitas empresas vieram do sul e começaram a ocupar esses
espaços, está certo? Na verdade da região sudeste
Trecho da entrevista com ODV 2
E foi a partir dessa constatação que se

VIU

a necessidade de cnar um programa que

qualificasse os fornecedores, para que as empresas do estado não morressem, visto que já
tinham perdido a competitividade. O entrevistado ressalta que o estado foi o indutor de um
processo que unia o interesse das empresas, fornecedoras e compradoras, entidades de classe
(criadas para dar apoio e sustentação às empresas) e Estado, que arrecada impostos, além de
ter como resultado crescimento econômico e social.

Fizemos o lançamento do programa, aplicamos questionários nas empresas, e
fizemos uma caracterização dos setores envolvendo os setores de fabricação e
montagem, setor de construção civil, de engenharia de projetos, serviços em geral
e comércio. Feito isso, identificamos as demandas dessas grandes empresas, bom
o que é que está sendo comprado aqui? Aí se percebeu que a gente tinha que
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atuar na questão da gestão, das empresas, trabalhando os gestores, e
desenvolvemos isso tudo em parceria. Cursos de gestão empresarial, abordando
modos como planejamentos estratégicos, gestão de marketing, gestão de pessoas,
gestão de finanças e viemos trabalhar a base que é a qualificação profissional,
isso através de parcerias com a Secretaria do Trabalho, com o próprio SENAI, o
próprio SENAC e também fazendo ponte com o Ministério do Trabalho através de
recursos do FAT
Trecho da entrevista com ODV 2

Como destacado em entrevista que tratava do PDF Espírito Santo, em seu início, mais do que
apoio financeiro, é importante que se tenha apoio institucional. Sem dúvida isso foi
importante, sendo o único dos programas que relatou ter apoio financeiro de uma instituição
terceira.

Hoje a administração do Programa está com a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio,
mas a tomada de decisões é subordinada a um conselho, do qual o governo também participa,
mas não de forma isolada:

Governo tem a coordenação do programa, mas ele tem uma coisa acima dele, o
comitê gestor formado por essas entidades, empresas que são parceiras do
programa, então o governo ele não decide só. Ele pode até, politicamente, fazer
alguma indução... o político ele irifluencia um pouco, mas não é isso que o
acontece com o programa, na verdade as decisões são compartilhadas, elas são
colegiadas, e o comitê serve para quê? Para direcionar ações, para colocar
demandas, e para dizer assim: olha gente é melhor que se faça assim, que não se
faça assado, entendeu? E aí a gente arruma as coisas.
Trecho da entrevista com ODV 2

Em relação ao processo político mencionado acima, tem-se o exemplo do uso do dinheiro do
FAT.

o FAT é o seguinte...

nós temos uma demanda aqui identificada para qualificar

pedreiro, carpinteiro, soldador, mecânico, eletricista, e aí vai, ok, aí a gente fica
induzindo o processo, a gente acelera a secretaria do trabalho, a secretaria do
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trabalho pega essa proposta do sistema S, que são os órgãos que são, digamos
assim, legalmente credenciados, aí a secretaria do trabalho aciona o ministério,
pega o recurso do FAT e direciona o processo.
Trecho da entrevista com ODV 2

7.2.7.

Identificação de Spillovers

Entendendo os spillovers não apenas como beneficios indiretos, mas como aqueles
inesperados, dentro de um cenário de objetivos, pode-se dizer que nos programas encontrados
há indícios de spillovers, conforme mostrado abaixo, ainda que a literatura indique que ainda
não há robustez e corpo teórico para sua abordagem.

Outra coisa que deu resultado, eu não diria fácil, mas que dá resultados
interessantes, você promover fórum dos fornecedores, o ambiente onde eles vão
se encontrar periodicamente para discutir problemas deles. Faz com que eles
gerem negócios entre eles. Isso foi um resultado bastante interessante que
aconteceu na Bahia. E você promovendo ali a interação entre eles e eles
enxergando "esse cara está vendendo bastante para a empresa porque ele atua
assim, então eu quero me capacitar para chegar no nível dele"
Trecho da entrevista com o ODV 4

Nesse caso, percebe-se que o Projeto foi além do que se esperava. Inicialmente deseja-se
fortalecer os negócios do tipo Âncora-Fornecedora, sendo o fórum um espaço para discussão
de problemas comuns com todos os fornecedores. Mas percebeu-se que os fóruns tiveram
uma utilidade a mais, a de colocar empresas em um mesmo ambiente de fornecedoras de
diferentes etapas da cadeia de produção. Ou seja, elas podem estabelecer negócios não apenas
com as empresas âncoras, mas para suas fornecedoras que estão numa fase posterior de
produção ou que se utilizam dos mesmos tipos de serviços.

Outra observação sobre a passagem acima é a de que empresas quando percebem que suas
pares estão se desenvolvendo, ganham motivação para procurarem o crescimento e, se
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possível, participar do programa. Por maIOres que seja os benefícios com a entrada no
programa, convencer pequenas empresas nem sempre é uma tarefa fácil.

7.2.8.

Entrada de empresas no programas e aspectos delicados

Ainda que existam muitos benefícios para a empresa fornecedora e que a qualificação seja
feita para melhoria própria de desempenho no mercado, sua adesão aos programas nem
sempre ocorre de maneira fácil e automática. Existem fatores culturais e outros mais delicados
que fazem com que essa fase seja menos simples do que a apresentação de benefícios.

No Projeto Vínculos, o passo de convite para que as empresas se engajem no programa é
chamado de sensibilização de empresas. O entrevistado do programa afirma que a maneira
encontrada para atrair o maior número de empresas é, primeiro, sensibilizar a âncora e, em
conjunto dessa, sensibilizar as fornecedoras, preferencialmente no ambiente da âncora, como
na sua unidade industrial ou em algum auditório dentro da própria empresa, pois garante uma
maior aceitação por parte das empresas fornecedoras. Quando tocado nesse assunto durante a
entrevista, obteve-se a seguinte passagem:

Entrevistado: Nós (Projeto Vínculos) em conjunto com a grande empresa,
enviamos um convite para a pequena empresa participar de uma reunião na
grande empresa... O interessante é que, com o poder de compra da grande
empresa, ela sensibiliza os fornecedores a participarem primeiro desta reunião e
depois do projeto.
Pesquisador: Então essa reunião na grande empresa já é uma maneira de gerar
uma ligação entre a grande empresa e a pequena empresa?
Entrevistado: É a melhor estratégia que a gente identificou com as lições
aprendidas dos projetos que a gente vem implementando nos últimos três anos.
Quando a reunião é feita na instituição mesmo, com o convite da grande
empresa, a efetividade não chega a trinta por cento. Quando a reunião é na
grande empresa, quando um diretor, um gerente abre a reunião e diz a
importância dela participar do Projeto, sempre fica muito claro que não é um
compromisso para comprar da grande empresa, mas é uma oportunidade para as
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fornecedoras se qualificarem, e elas atendendo às nossas necessidades das
âncoras, são priorizadas... o índice de efetividade vai pra setenta, oitenta por
cento. É uma diferença muito grande entre você sensibilizar a pequena empresa
no site da grande empresa ao invés de sensibilizá-la no auditório da Federação
das Indústrias ou no SEBRAE.
Trecho da entrevista com o ODV 4

Como no Projeto Vínculos as empresas são escolhidas na etapa de sensibilização, o
relacionamento entre elas pode ocorrer de maneira mais facilitada, uma vez que essa cultura já
é conhecida por causa da relações comercias previamente desenvolvidas.

Mas para entrar no programa existe um aspecto delicado condicionante, que é o de
compartilhamento de informações, das mais diversas formas. Da perspectiva do fornecedor,
existe a falta de visão gerencial e o receio de se perder autonomia do negócios, como
mostrado abaixo:

Eu não sei o quanto você conhece de cultura aqui do nordeste... Mas é um
negócio um pouco complicado, porque tem muita gente que já tem a empresa dele
e ele acha que ele sabe tudo sobre o negócio dele ... E não admite que alguém fale,
até o cara falir ... Na verdade não existe segredo nenhum é como comprar uma
fábrica pela internet. E hoje então o que é que acontece? Agora a partir do
momento em que é quebrada essa primeira etapa... a gente consegue um trabalho
tranqüilo até chegar ao ponto da pessoa solicitar à nossa intervenção para
melhorar um processo, às vezes não tem nem nada a ver com a gente.
Trecho da entrevista com PPV 2

Outra questão é a exposição das principais deficiências para parceIrOS econômicos
importantes. Como no início é realizada uma avaliação da situação inicial das empresas, o
encontro de irregularidades pode ser percebido como uma oportunidade de compradoras
imporem barreiras, sem que haja o auxílio combinado previamente. Um trecho da entrevista
com a Âncora 1 mostra essa passagem:
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As empresas (fornecedoras) temem é o seguinte: vocês vem até mim fazer um
diagnóstico, mas eu estou todo desarrumado, estou todo fora de ordem... mas se
estiver tudo certinho, nós não precisamos ir lá. Nós vamos capacitar, qualificála... e para qualificá-las... todas as empresas inicialmente tiveram nota de 1 a 2
(de 10), todo mundo estava péssimo.
Trecho da entrevista com PPV 1

Esse é inclusive outro argumento para que o Estado não conduza esse tipo de programa, pois
os resultados de uma avaliação desses fornecedores podem servir de material para ações
corretivas, como multas. Assim, tem-se como um dos principais requisitos a confiança, tanto
no programa como um todo, quanto nas organizações participantes.
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CAPÍTULO 8
CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 Conclusões gerais

A força dos programas analisados está na sinergia entre empresas privadas, tanto as grandes
quanto as MPMEs, Estado, Terceiro Setor, entidades de classe e agências de promoção de
investimentos. Mesmo no caso do Projeto Vínculos, que não possui nenhuma parceria com
qualquer tipo de governo, percebem-se espaços para que parcerias se desenvolvam.

As empresas que não possuem qualquer tipo de parceria com o Estado possuem imagem
fortemente negativa da ação do poder público e preferem que ele se mantenha afastado dos
programas de desenvolvimento de vínculos de negócios, com o argumento de que se está
dando certo, não há necessidade de sua presença.

Mas essa perspectiva muda quando empresas possuem algum tipo de experiência com o poder
público, como no caso da Âncora 2. Essa empresa, antes de entrar no Projeto Vínculos, já
havia desenvolvido um programa de desenvolvimento de fornecedores por conta própria, pela
necessidade de possuir fornecedores de serviços qualificados e, para que se mantivesse
naquela região, foi estabelecida parceria com o governo local, por meio incentivos fiscais e
doação de terreno.

Nesse caso específico, a atuação do Estado ocorreu por meio de incentivo financeiro, uma
forma criticada pela literatura (Almeida et aI., 2007; Botelho, 2008). Entretanto, no exemplo
acima, os recursos fornecidos pelo governo local tinham como contrapartida o investimento
em treinamento e capacitação de mão-de-obra local, objetivos que também estão previstos nos
programas de vínculos de negócios, mostrando que esse tipo de incentivo financeiro, com
caráter de longo prazo, pode ser positivo.

Na análise de políticas públicas federais não foram identificadas políticas específicas para a
formação de vínculos de negócios (Almeida et aI., 2007), mas na pesquisa essas foram
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identificadas em nível estadual, especialmente as do PDF. Os programas desenvolvidos com
parceria de governos locais mostraram-se bem articulados, sem indicar os maleficios
apontados pelas empresas. Ou seja, pode-se afirmar que o Estado não é um agente
fundamental para os programas de geração de vínculos, mas quando a administração pública
se associa, os beneficios encontrados são mais abrangentes, com alcances mais profundos e
estruturais.

Assim, respondendo à pergunta de pesqUIsa, o Estado pode, sim, desenvolver políticas
públicas para estimular o desenvolvimento de vínculos de negócios, mas sob as seguintes
condições:

1. Complemento a políticas de Estado: quando determinada política de Estado é
realizada, é possível que seja necessária uma política complementar de criação de
vínculos para o fortalecimento da política original. Como exemplo, pode ser citado o
próprio estado do Maranhão, que queria fortalecer seu perfil industrial e, para isso,
precisava mais do que incentivos fiscais para que empresas ali se instalassem. Para
complementar a política industrial, foi realizado um programa de fortalecimento de
vínculos, pois sem empresas fornecedoras de qualidade, os custos de produção
aumentariam e as condições para permanência de empresas seriam muito menos
atrativas.

2. Atuação como política de educação e qualificação de profissionais: quando um
programa de promoção de vínculos é desenvolvido, é possível identificar problemas
comuns nas empresas e formar turmas específicas para cada um deles, além de
promover a troca de experiência e aprendizagem entre os profissionais das diversas
empresas participantes, fazendo com que haja ganhos de escala em treinamento e
qualificação.

3. Complemento a políticas de atração investimentos: ao tentar atrair uma empresa para
se instalar no Estado, o governo deve garantir que ela tenha condições mínimas de
serem atendidas, como uma indústria de base ou fornecedores de serviços básicos,
como mecânica de automóveis. Caso esse ambiente não exista, em vez de criar
critérios que obriguem as grandes empresas a comprar de fornecedores locais, como
alguns estados fazem, pode ser oferecido um incentivo para que a própria empresa
95

participe de programas de geração de vínculos, participando de programas
semelhantes aos analisados.

4. Incentivo à transferência de tecnologia: nos casos estudados não houve nenhuma
ocorrência de aprendizagem tecnológica ou de transferência de tecnologia de
produção. As grandes empresas, especialmente multinacionais, podem ser importantes
fontes de aprendizagem e o Estado possui capacidade para atrair multinacionais para
que essas transfiram tecnologia para as empresas locais. Por exemplo, políticas
públicas que estimulem a terceirização para as MPMEs locais de etapas de produção
das grandes empresas. Também pode ser estimulada a participação de instituições de
pesquisa e universidades locais, potencializando o desenvolvimento de tecnologia e
sua transferência para as empresas locais.

5. Desenvolvimento do ambiente de negócios: na análise de dados foi identificado que o
simples fato de colocar empresas em contato umas com as outras faz com que novos
negócios se

r~alizem.

Ainda que os programas tivessem como objetivo principal os

vínculos do tipo comprador-fornecedor, verificou-se o aumento do volume de
negócios do tipo fornecedor-fornecedor. Isso porque as MPMEs fornecedoras estão
em diferentes etapas da produção e umas podem ser fornecedoras de outras e estas
últimas, fornecedoras da âncora. Isso faz com que o Estado possa estimular a dinâmica
local, promovendo fóruns entre empresas a fim de discutir problemas e soluções que
atuem em conjunto.

Da mesma forma, são feitas algumas ressalvas em relação à participação de governos. Como
indicado na literatura, transferências financeiras diretas possuem curta durabilidade e surtem
efeito apenas quando existe o fluxo financeiro, na forma de incentivos contínuos.

Outro aspecto é o caráter político da administração pública. As políticas públicas
desenvolvidas possuem mais credibilidade quando criam sistemáticas ou programas que são
passíveis de serem administrados por instituições independentes do governo. Como citado nas
entrevistas, o empresariado percebe os governos como tendo pensamentos que seguem a
lógica das eleições, com ciclos de quatro em quatro anos; maneira oposta ao objetivo de
médio e longo prazos nos programas de vínculos de negócios.
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A velocidade de resposta a demandas do setor privado é percebida como lenta por empresas,
que reclamaram da burocracia e estrutura enrijecida dos órgãos de governo. Isso faz com que
a gestão fique mais bem percebida quando realizada por organizações como SEBRAE e
SENAI.

o conflito de interesses é outra justificativa para afastar governos da gestão, pois mostrar toda
situação administrativa e, especialmente, fiscal para entidades governamentais é algo que gera
desconfiança por parte da iniciativa privada, principalmente para as empresas em situação
irregular. Nesse aspecto, governo e empresas são concorrentes e, com isso, uma instituição
terceira é mais bem vista para intermediar os interesses das empresas, com as contrapartidas
governamentais. Assim, as organizações são preferencialmente as do Terceiro Setor e com
legitimidade para negociar com ambos, seja como o articulador ou como o gestor do
programa.

Pelo interesse comum entre empresas privadas e o poder público, entidades tipicamente do
Terceiro Setor emergem como responsáveis por coordenar os programas de geração de
vínculo. Isso porque essas entidades são de caráter privado, com o fim público, possibilitando
que a burocracia e questões negativas ao poder público sejam minimizadas e, ao mesmo
tempo, evitar que empresas tenham em suas mãos poder de lobby ou se utilizar de maneira
egoísta. Esse intermediário possui facilidade de comunicação com ambos os setores, além de
minimizar possíveis conflitos, que podem decorrer da disputa de interesses, como redução de
impostos e coisas do gênero.

Outro aspecto é que, por mais que empresas possuam know-how tecnológico e capacidade
administrativa, treinamento, desenvolvimento e transferência de tecnologia sai de seu core
business. Esses procedimentos ganham mais eficiência quando desenvolvidos e articulados

por organizações especialistas, cujas missões organizacionais se enquadrem nessa filosofia.

A divisão em programas de vínculos verticais e horizontais ocorre principalmente para a
classificação dos objetivos dos programas, definidos a priori; quando analisados a posteriori,
o que se percebeu foi a criação de um pólo de desenvolvimento, em que foram criados os dois
tipos de vínculos.
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8.2 Implicações gerenciais
Grandes empresas possuem grande poder para mobilizar as organizações interessadas nos
programas de vínculos de negócios. Isso faz com que os programas atendam a muitos de seus
interesses. Embora articulação com outras grandes empresas ou poder público não sejam
limitações para o desenvolvimento de vínculos de negócios, quando esses se desenvolvem
com aquelas organizações, os ganhos são muitos maiores, além da divisão de custos.

Assim, gestores interessados no desenvolvimento de sua linha de produção, podem ter como
instrumento de suporte a capacidade de grandes empresas para o início de programas. Isso
permite que empresas adquiram benefícios, sem ter a responsabilidade de montar e
administrar todo um programa.

8.3 Implicações para políticas públicas
Caso seja inevitável que o governo deva assumir uma postura de gestão, que seja como no
Maranhão, onde acima da Secretaria do estado há um conselho formado por outros
participantes do programa e que são os responsáveis pelas principais tomadas de decisão.

o Projeto Vínculos ocorreu nos estados mais industrializados e se caracterizou principalmente
para melhorar as condições das empresas. Os próximos programas, em outros estados do
nordeste, provavelmente contarão com uma política de atração de investimentos e criação de
um pólo de produção regional.

Essa idéia deixa claro que políticas de vínculos de negócios podem ser importantes
complementos para as políticas industriais e de desenvolvimento locais. Para os estados que já
estão com empresas mais qualificadas, deve-se considerar geração de vínculos com o foco na
transferência de tecnologia, também em complemento à política industrial. O importante
desses programas é que a dinâmica de relacionamento entre empresas já está desenvolvida.

O Estado precisa também considerar o desenvolvimento local daqueles fornecedores que não
são estratégicos para as grandes empresas. O que pode acontecer é de esses não existirem e
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de, simplesmente, serem importados de outros locais, o que faz com que a renda seja gerada
fora da região da grande empresa.

8.4 Limitações e sugestões para pesquisas futuras
Foram utilizados dois programas para análise, escolhidos justamente por terem o objetivo de
desenvolvimento regional. Uma perspectiva que não foi percebida nesta dissertação é a de
beneficios gerados por programas de desenvolvimento de fornecedores elaborados
exclusivamente por empresas, sem qualquer outra instituição participante.

Essa diferenciação é importante, primeiramente, por destacar os reais objetivos de uma
empresa pagar sozinha por um programa dessa natureza. Por outro lado, poderia ser entendida
de maneira mais aprofundada a diferença entre a lógica econômica e a lógica de
responsabilidade social de programas que possuem essas duas conseqüências. Isso está de
acordo com o relato de alguns membros das ODVs, que ao abordar empresas, ressaltando os
valores da participação de programas, eram direcionados aos gerentes de responsabilidade
social ou área equivalente.

Ainda que dois programas tenham sido abordados, não foi feito um trabalho de modelagem
organizacional, que pode ser uma forma de compreensão mais aprofundada de seu
funcionamento, além de permitir que se façam comentários a respeito da melhor forma de
atuação do Estado.

Nesta dissertação foram avaliadas condições para que as políticas públicas sejam
desenvolvidas, mas não foram avaliadas as maneiras, tampouco a sua criação. Analisar e
propor desenho de políticas públicas, sob aspectos legais e seus impactos gerenciais, são
estudos de grande valor em complemento a esta dissertação. De forma complementar,
também poderiam ser analisados os sistemas de governança, tanto os que regem a relação
entre as empresas, quanto os tratam com a administração pública.

Também foram entrevistadas poucas empresas, em um caráter exploratório. Análises com
mais empresas, com caráter quantitativo, são complementos a essa dissertação, podendo
medir resultados dos programas.
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Assim, para pesquisas futuras, sugere-se abordar análises com programas desenvolvidos e
financiados exclusivamente por empresas e identificar as motivações, tentando correlacionar
com as conclusões da presente dissertação. Outra sugestão de pesquisa futura é a de aumentar
o número de empresas entrevistadas e fazer uma análise com uma amostra representativa, de
maneira a traçar um perfil das empresas e quantificar resultados dos programas
desenvolvidos. Outras duas sugestões se referem à modelagem dos programas desenvolvidos,
bem como o desenho de políticas públicas para a formação de vínculos de negócios.
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ANEXOS
Anexo 1 - Roteiro de entrevistas
Programas de Vínculos
INÍCIO DAS ATIVIDADES
1. De onde surge a iniciativa para a inclusão de uma empresa, com seus respectivos
fornecedores no PROGRAMA?
2. Como é a abordagem com as empresas para participarem do PV?
3. Como é a seleção de fornecedores?
4. Qual é a principal motivação de uma TNC?
5. E de uma microempresa?
6. Como ocorre a articulação entre as empresas envolvidas?
ARTICULAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
7. Quais são os ganhos apontados pelas empresas?
8. Quando uma grande empresa resolve participar do PROGRAMA, ela possui a
expectativa de benefícios. Existe alguma forma de investimento financeiro por parte
dessas empresas?
9. Como são divididos os custos das outras empresas envolvidas?
10. Existem indicadores para orintar a participação das empresas?
11. Em que momento são verificadas as necessidades das empresas que são desenvolvidas
nos projetos de geração de vínculos?

FORÇAS E FRAQUEZAS DO PROJETO
12. Quais são os pontos de maior dificuldade do PROGRAMA?
13. Quais são os pontos de maior facilidade do PROGRAMA?
14. Existe alguma organização que possua interesses contrários ao PROGRAMA?
15. Já ocorreu de o PROGRAMA ser utilizado como espelho de realizações políticas?
16. Já pode se dizer que houve êxitos no PROGRAMA?
17. Quais foram as lições aprendidas?
18. E teve algo não realizado que também gerou lições?
RELAÇÃO COM O PODER PÚBLICO
19. Por que o Brasil se mostra um bom país para o desenvolvimento de um projeto como o
Vínculos?
20. Existe alguma ação do poder público (nas três esferas de poder) que ajude a condução
do PROGRAMA?
21. Existe alguma ação do poder público (nas três esferas de poder) que atrapalhe a
condução do PROGRAMA?
22. Qual é a justificativa para escolha das regiões nas quais as empresas se localizam?
(PE, MA, CE e SP).
MEDIÇÃO DE RESULTADOS
23. Quais são os principais resultados até o momento?
24. Foram desenvolvidos indicadores de acompanhamento para o curto e longo prazo?
25. Alguma empresa participante já forneceu feedback do PROGRAMA? Algum ganho já
foi medido? Quais são as medidas de performance do projeto?
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Roteiro de entrevistas de empresas
INICIAIS
1. Quem são os donos da empresa. Acionistas ou é uma sociedade limitada?
MARKETING INDUSTRIAL
2. Como ocorre o relacionamento de venda com as empresas compradoras: amistoso,
cordial?
3. Como são definidos os preços?
4. Com que freqüência as compras são realizadas por eles?
5. Qual é o volume de compra em cada uma das transações?
6. Como são os prazos de entrega e de pagamento? Como ocorre a negociação?
7. Os compradores impõem algum tipo de critério ou certificado para que sua
empresa venda produtos para eles?
8. O que mais se espera da relação com um comprador?
9. A empresa participa de algum outro programa de desenvolvimento de
fornecedores?
RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS
10. Como se classificam os produtos fornecidos pela empresa: com valor agregado,
sem?
11. Existe exclusividade de fornecimento para algum dos compradores?
12. Você age como terceirizado em alguma empresa?
13. Há algo de custos e qualidade que possa ser melhorado em negociação com os
compradores?
14. Existem custos para o fortalecimento dos relacionamentos com clientes e/ou
fornecedores? Como são os custos e quem arcaria com eles?
15. Como é avaliada a qualidade dos produtos pelos fornecedores?
16. Como é a exigência de produtos?
17. Existem especificações?
18. Como isso é controlado?
19. Você visualiza algum tipo de melhoria para conquista de novos mercados? Que
melhorias seriam essas?
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
20. Como é a estratégia de captação de novos clientes?
21. Existe a intenção de se ter um número reduzido ou algum número estratégico?
22. Quais eram os benefícios esperados do programa de desenvolvimento/
23. Quais foram alcançados?
24. Algum dos alcançados não estava planejado?
INÍCIO DAS ATIVIDADES
25. Como foi a entrada da empresa no PROGRAMA? De onde surgiu a iniciativa, da
própria empresa, do PROGRAMA ou de algum cliente?
26. O que a empresa faz para participar?
As perguntas abaixo se referem ao comprador. Gostaria de saber a relação que a sua
empresa possui participação nessas etapas.
27. Qual é a principal motivação da entrada da sua empresa no programa?
28. Determinação de objetivos com o PROGRAMA - como é feita?
29. Determinação de critérios de avaliação - como são estabelecidos?
30. Medição do retomo - custos, melhoria de produto - como são medidos?
31. Como foi e como é o processo de seleção de participantes?
32. O que cada um dos parceiros faz no projeto?
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33. A sua empresa precisa do PROGRAMA para desenvolver um programa como
esses?
ARTICULAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
34. Qual é a relação da sua empresa com as demais instituições participantes?
35. Qual é a relevância delas para o projeto?
36. Quais são os ganhos percebidos pela sua empresa?
37. Quais são os ganhos para seus clientes?
38. Houve algum tipo de investimento da sua empresa?
39. Como são divididos os custos das outras empresas envolvidas?
40. Existem indicadores para orientar a participação das empresas?
FORÇAS E FRAQUEZAS DO PROJETO
41. Quais são os pontos de maior dificuldade do PROGRAMA?
42. Quais são os pontos de maior facilidade do PROGRAMA?
43. Já pode se dizer que houve êxitos desse projeto?
44. Quais foram os bons resultados até o momento?
45. Algo gerou conhecimento que não foi planejado?
RELAÇÃO COM O PODER PÚBLICO
46. Como é a relação da sua empresa com o poder público local? (prefeitura e
governo)
47. Existem programas públicos com os quais a sua empresa se relacione - alguma
iniciativa que use recursos públicos, projetos financiados por governo, Banco do
Brasil, Caixa, BNDES ... ?
48. Quais são os principais pontos positivos desses programas?
49. Onde não há programas e na sua visão, deveria haver?
50. Por que sua empresa não participa de mais programas?
51. Há limitações internas?
52. Ou as limita coes decorrem da própria atuação do setor público?
MEDIÇÃO DE RESULTADOS
53. Quais são os principais resultados esperados? Até o momento já teve algum?
54. Foram desenvolvidos indicadores de acompanhamento para o curto e longo prazo?
55. Alguma instituição participante já forneceu feedback a vocês?
56. Algum ganho já foi medido? Quais são as medidas de performance do projeto
OUTRAS
57. Complexidade das transações - a produção é difícil de ser realizada?
58. Habilidade de codificação - há manuais, processos escritos dos produtos e
procedimentos?
59. Capacidade de produção da empresa - o quão sua empresa mudou quando
comprado antes e depois do projeto de desenvolvimento
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Anexo 2 - Instituições participantes do Projeto Vínculos
A GTZ (Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit) representa a contribuição
alemã no que se refere ao gerenciamento de projetos de cooperação técnica (Projeto Vínculos,
2007). Essa instituição é uma cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável
com atuação mundial, promovendo reformas complexas e processos de mudança, com o
objetivo de melhorar qualidade de vida de uma maneira sustentável (GTZ, 2007). Sua
participação consiste em enviar profissionais para suporte a seus projetos, treinar profissionais
brasileiros no Brasil e no exterior e fornecer equipamentos e materiais.
A UNCTAD, criada em 1964, promove a integração dos países em desenvolvimento na
economia mundial. Sua atuação visa à garantia de que políticas nacionais e as ações
internacionais sejam mutuamente benéficas para o provimento de desenvolvimento
sustentável. Para isso, se baseia em três pilares principais: funciona como fórum para
deliberações intergovernamentais, com a participação de especialistas em busca de decisões
consensuais; desenvolvimento de pesquisa, análise de políticas e compilação de dados,
assistência técnica em questões específicas para os países menos desenvolvidos ou em
transição. No que se refere ao desenvolvimento de vínculos organizacionais, se coloca na
posição de intermediária para seu desenvolvimento, de forma consultiva na orientação de
políticas e suporte técnico na área de IED e desenvolvimento organizacional (UNCTAD,
2007a).

o

SEBRAE atua no desenvolvimento sustentável de pequenas e micro empresas. É
caracterizado como sociedade civil sem fins lucrativos, tendo como principal fonte de
recursos contribuições compulsórias de empresas, com uma média de 0,6% sobre a folha de
pagamento, recolhida pelo INSS (SEBRAE, 2007).
A Fundação Dom Cabral (FDC) surgiu em 1976, a partir da Universidade Católica de Minas
Gerais. É caracterizada como instituição autônoma, sem fins lucrativos e de utilidade pública.
Seu foco de atuação é a formação de executivos, empresários e todas as pessoas que de
alguma formam participam da gestão de empresas (Fundação Dom Cabral, 2007). Sua
participação no projeto é a de capacitação de gestores das empresas, tanto as multinacionais
quanto os fornecedores locais.
Criado a partir da idéia de gestores do setor privado, o Instituto Ethos é um local de
sistematização de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas para
auxiliar empresas na análise de práticas de gestão e para o aprofundamento dos compromissos
com responsabilidade corporativa. Atualmente possui 1.235 empresas associadas,
correspondendo a 35% do PIB brasileiro (Instituto Ethos, 2007).
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Anexo 3 - Lista de siglas
AD Rio - Agência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro
AGN - Agência de Fomento do Rio Grande do Norte
APEX - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
APIs - Agências de promoção de investimentos
APL - Arranjos Produtivos Locais
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CEF - Caixa Econômica Federal
EPI - Equipamento de proteção individual
FAT - Fundo de Amparo aos Trabalhadores
FDC - Fundação Dom Cabral
FIEB - Federaçao das Indústrias do Estado da Bahia
FIEPA - Federação das Indústrias do Estado do Pará
FINDES - Federação das Indústrias do Espírito Santo
GEs - grandes empresas
GTZ - Gesellschaft fúr Technische Zusammenarbeit
IBAMETRO - Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
IEDs - Investimentos Estrangeiros Diretos
IEL - Instituto Evaldo Lodi.
IIP - Instituições do Interesse Público
ISO - International Organization for Standardization
MNCs - Empresas Multinacionais
MPMEs - Micro, Pequenas E Médias Empresas
ODV - Organizações de Desenvolvedoras de Vínculos
ONG - Organização Não Governamental
P&D - Pesquisa e Desenvolvimento
PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (programa analisado)
PDFor - programa de desenvolvimento de fornecedores (programas genéricos)
PDP - Política de Desenvolvimento Produtivo
PIB - Produto Interno Bruto
PITCE - Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
PPP - Parceria Público-Privada
PPV - Participantes dos Programas de Vínculos
PQF - Programa de Qualificação de Fornecedores
RENAl - Rede Nacional de Informações sobre Investimento
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESI - Serviço Social da Indústria
SINC - Secretaria de Estado da Indústria e Comércio
SINDICON - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo
SIPRI - Sistema de Promoção de Investimentos e Transferência de Tecnologia para Empresas
UNCTAD -United Nations Conference on Trade and Development
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