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1. INTRODUÇÃO 

o objetivo deste trabalho é o de demonstrar como os aspectos estruturais e 
conjunturais têm influenciado nos resultados da Empresa A após sua instalação no Pólo 
Industrial de Manaus (PIM). Notadamente os aspectos estruturais envolvem a forma como a 
empresa se organiza e relaciona com seus funcionários e a sociedade em geral. 

Apesar da tecnologia que esta empresa detém em suas subsidiárias ao redor do mundo, 
os problemas decorrentes das exigências impostas pela administração desta área de exceção 
juntam-se a um grande problema que até o momento não foi resolvido pela empresa coreana: 
o relacionamento com a sociedade local. Por exemplo: até o momento ainda não aprenderam a 
respeitar a legislação brasileira e os costumes locais, tentando, ao invés disso, impor sua 
cultura através do ensino forçado de sua língua e procedimentos pessoais. Um exemplo disso 
foi à contratação em 1997 de professores para ensinar o coreano aos funcionários brasileiros 
ao invés deles aprenderem o português, uma vez que estavam no Brasil ou, adotar o inglês 
como a língua de comunicação já que é esta o idioma comercial mundial. 

Além disso, a capacitação das pessoas enviadas para o Brasil para implantar e 
consolidar um novo pólo de componentes, muito importante para a região, tem mostrado-se 
duvidosa em virtude da falta de conhecimento demonstrado em áreas que são de suas 
responsabilidades (princípios básicos). Foi o caso do Gerente de Controladoria que antes de 
vir para o Brasil era Gerente de Qualidade na fábrica da Coréia do Sul. Mesmo o presidente 
da empresa nunca havia trabalhado em outro país antes de se deslocar para Manaus, conforme 
ele mesmo confidenciou numa reunião gerencial por ocasião da auto-apresentação em 1997. 

As conseqüências tem sido de certa forma, embaraçosas para uma empresa com 
tradição e nível mundial junto ao mercado. A imagem do coreano tem sofrido arranhões em 
virtude dos erros primários que seus compatriotas têm cometido ao longo dos últimos três 
anos, tal como a não observância da legislação brasileira. 

Em Manaus, esta empresa tem encontrado dificuldades em contratar mão-de-obra 
qualificada depois de conseguir atrair alguns dos melhores talentos da região e perdê-los em 
seguida devido à ausência de uma política de recursos humanos condizentes com os valores e 
cultura do Brasil. 

Somam-se a isso, a discriminação de todos aqueles que não possuam a nacionalidade 
coreana, submetendo-os a níveis hierárquicos que não atendem seus anseios e perspectivas de 
crescimento profissionais. Um exemplo disso é a estrutura hierárquica da empresa A, onde 
não se encontra nenhum brasileiro no nível de diretoria. 

Ainda assim, será citada uma outra empresa coreana, a LG Eletronics que, apesar da 
mesma origem, tem apresentado um considerável sucesso na região conforme demonstrado no 
capítulo 4 (Os Casos Empresa A e LG Eletronics / Philips). Isto tem ocorrido devido a urna 
política administrativa diferente da empresa A. Mesmo tendo sucesso relativo, a LG também 
apresenta dificuldades no que diz respeito ao aspecto cultural entre seus funcionários. 

A fim de resguardar os nomes das empresas envolvidas neste trabalho, estabelecemos 
o codinome "empresa A" para a empresa que estaremos discorrendo e LG para a empresa que 
servirá de comparação nos aspectos sobre os quais falaremos. 

Com base nestas informações, será feita urna exposição de razões que estão levando 
esta empresa ao insucesso, tais como a perda de mercado junto às indústrias eletro-eletrônicas 
e a dificuldade em contratar bons profissionais para seu quadro de pessoal, apesar de todos os 
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recursos disponíveis em termos de suporte financeiro pela matriz na Coréia e ao 
reconhecimento da marca como um dos ícones da indústria eletro-eletrônica mundial. 

Inicialmente citaremos alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos por autores e 
pesquisadores sobre a problemática da Cultura Organizacional, principalmente no que diz 
respeito à definição dos procedimentos a serem seguidos pelos funcionários indistintamente. 
Aliás, parece ter sido este o principal problema que a empresa A tem enfrentado desde quando 
se instalou no Pólo Industrial de Manaus devido ao comportamento tendencioso que os 
executivos coreanos têm demonstrado até o momento, sempre beneficiando seus pares em 
detrimento aos brasileiros que foram contratados, conforme observado pelos funcionários 
desta empresa. 

Para facilitar o trabalho, será feita uma divisão da empresa A em divisões, sendo elas: 

1. Empresa A - Divisão Cinescópios: responsável pela fabricação deste importante 
componentes dos televisores preto e branco e em cores. Este componente é 
responsável por cerca de 70 a 85% dos custos de qualquer televisão em média; 

2. Empresa A - Divisão Y oke: responsável pela fabricação deste componente que 
também é o mais importante do cinescópio; e; 

3. Empresa A - Eletronics: unidade responsável pela fabricação do bem final (televisão, 
DVD, telefones celulares, monitores de vídeo). Compra os cinescópios da divisão 
cinescópios, fabrica e vende para os grandes atacadistas do Brasil e do exterior. 

Apesar de serem empresas do mesmo grupo, possuem unidades fabris distintas em 
Manaus, com administrações independentes umas das outras, mantendo, porém, ligações 
comerciais mais estreitas do que com as demais empresas situadas em Manaus. Desta forma, 
mantém entre elas preferências nas aquisições de partes e peças de que necessitam. 

A metodologia de elaboração deste trabalho consistiu em entrevistas junto aos 
funcionários coreanos e brasileiros da empresa A a fim de obter informações que não estavam 
registradas em documentos ou livros. 

Foram pesquisados os documentos elaborados pela empresa de Consultoria Qualy
marketing que ficou responsável pelo registro de projetos e cadastros junto aos Órgãos 
Públicos, além de entrevista com seu diretor. Também foram feitas incursões junto a livros e 
documentos da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), Sefaz (Secretaria de 
Estado da Fazenda) e Sedec (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico). 

Alguns livros foram utilizados para dar sustentação teórica ao que está sendo 
estudado, conforme descritos na Bibliografia deste trabalho. Estes livros são notadamente de 
autores brasileiros como forma de dar um embasamento muito mais próximo da realidade 
brasileira. Porém, nos assuntos que tratam de relações internacionais e perspectivas dos 
próximos anos para a empresa A, utilizamos alguns trabalhos desenvolvidos por autores de 
outros países. 

A internet foi outro recurso utilizado , uma vez que muitas informações, 
principalmente números de estatísticas, estão mais atualizadas nos registros da web. Este foi o 
caso dos quadros estatísticos da Suframa. 

Assim, com todos os recursos obtidos pudemos desenvolver este trabalho procurando 
explicar as possíveis causas dos problemas relacionados com a implantação da empresa A em 
Manaus, além de podermos apresentar alguns suportes teóricos sobre a cultura organizacional 
de uma maneira geral em organizações no Brasil, conforme veremos a seguir. 
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2. CULTURAL ORGANIZACIONAL EM EMPRESAS 

Neste capítulo tentar-se-á colocar algumas características que foram assumidas por 
estas empresas no Brasil que, apesar de serem multinacionais, são administradas na maior 
parte dos cargos, por brasileiros. Normalmente estes administradores adotam estilos de 
liderança (ou chefia) diferentes, dependendo da forma como encaram seus subordinados. 

Alguns conceitos sobre a concentração de poder são colocados como forma de 
demonstrar que a concentração de poder influencia de alguma forma o individualismo ou o 
coletivismo nas ações do dia-a-dia dos indivíduos dentro das organizações. 

Neste aspecto, o Brasil ainda apresenta características de alta concentração de poder 
nas organizações refletindo a sociedade do país, onde a distribuição de renda ainda é um dos 
grandes problemas a serem resolvidos (Prado Jr., 1965). 

À medida que a concentração de poder aumenta, a tomada de decisão toma-se mais 
rápida e, em conseqüência, o grau de risco de erros também aumenta devido ao pouco 
envolvimento de outros indivíduos que poderiam contribuir com novas idéias ou 
conhecimentos de fatos. Muito diferente de outras sociedades como as orientais, onde a 
tornada de decisão é bem mais demorada, porém, uma vez tomada esta tendência de erro 
diminui (Hofstede, 1984). 

Ainda assim, o Brasil apresenta um alto grau de coletivismo, mesmo que, como 
citaremos no referido capítulo, muitos conceitos coloniais ainda são utilizados até hoje. Esta é 
a figura do executivo-chefe, o pai de todos os funcionários que exerce sua função de maneira 
incontestável. Aliás, nesta estrutura, o indivíduo não tem a mesma chance de exercer sua 
cidadania nos mesmos moldes que o americano. A distribuição de privilégios no Brasil ainda 
é bastante desigual. 

Enfim, todos estas particularidades da sociedade brasileira acaba por refletir na 
maneira de administrar do brasileiro. 

Algumas discussões serão feitas referentes à imagem do estrangeiro na sociedade 
brasileira. Isto porque durante toda a história do Brasil, o estrangeiro teve participação na 
formação da sociedade e quase sempre como o "senhor" da estrutura hierárquica (Caldas, 
1996). Quase sempre era quem possuía a melhor formação cultural e que, além de tudo, 
possuía o poder econômico. 

Durante os últimos séculos, com a evolução industrial e filosófica da Europa e dos 
Estados Unidos da América, o Brasil ficou a reboque como produtor de produtos primários e 
as técnicas e produtos manufaturados adquiridos do hemisfério norte em troca de produtos de 
baixo valor agregado, como nosso commodities. 

Como veremos a seguir, este mito de que "tudo que é bom vêm do exterior" tem 
perdurado por muitos anos até bem recentemente quando o Brasil começou a ter uma maior 
participação no comércio internacional. Participação esta, ainda assim, muito pequena 
(SUMA ECONÔMICA, 2002). 

De qualquer forma, alguns conceitos ainda enchem os olhos de nossos executivos 
quando se fala, por exemplo, de se fazer um MBA (Master in Business Administration) em 
Harvard. Enquanto isto no EU A, muitas multinacionais estão deixando de contratar recém 
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fonnados nestes cursos por serem muito caros e darem um retomo muito baixo para a 
empresa (Revista Exame, 2001). Ainda com este tipo de procedimento, muito dos nossos 
MBA's tem seus currículos montados corno cópias fiéis de seus pares no chamado "primeiro 
mundo". 

A imprensa também tem sua parcela de culpa ao busca quase sempre mostrar ao 
público o que é sucesso no exterior. São os casos de modas ou comportamentos em vigor nos 
EUA que acabam sendo introduzidos no Brasil através da imprensa, tal qual os famosos 
"reality shows". 

Este assunto buscará esclarecer alguns pontos de vista dos autores envolvidos na 
pesquisa e tentar questionar se o fato de estarmos utilizando teorias e idéias de gurus 
estrangeiros famosos estão de acordo com nossa realidade. 

Algumas reflexões serão feitas sobre a cultura organizacional principalmente sobre a 
fragilização do Estado corno provedor de segurança e conhecimento para os indivíduos. Esta 
ausência está sendo preenchida pela empresa, onde os indivíduos buscam encontrar solução 
para suas tensões existenciais (Beauvois, 1994). 

O homem passou a depender muito mais de sua convivência em um grupo que tem as 
mesmas aspirações e que pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. 

Em outras palavras, a organização passou a influir de maneira muito mais efetiva 
sobre os indivíduos em diversos aspectos e, não somente no aspecto econômico e profissional. 

Veremos ainda corno a ideologia e o discurso das organizações podem determinar o 
grau de envolvimento com seus funcionários e outras organizações, corno são os casos de 
alianças empresariais a fim de se manter no mercado e até aumentar sua participação nele. 

Apesar disso, se não houver uma sincronia entre ambas as partes (organizações 
aliadas) estas alianças podem não funcionar, mesmo que as origens geográficas sejam 
semelhantes e as culturas terem muitas semelhanças. 

No caso das relações com os funcionários, à maneira corno os gerentes lidam com as 
situações podem gerar o sucesso ou fracasso das administrações. 

Corno exemplo será citada uma pesquisa do autor do texto (Spink, 1996) "Auto
Imagem Gerencial no Contexto Brasileiro" que demonstrará que mesmo os grupos que 
participaram da pesquisa possuírem idades diferentes, chegaram às mesmas conclusões sobre 
a necessidade de se mudar a forma corno os indivíduos são conduzidos. 

As estratégias de socialização também serão mencionadas, urna vez que demonstra 
corno as organizações preparam seus funcionários por motivo de novas admissões ou 
mudanças de cargo (Maanen, 1977). 

As diversas estratégias podem levar aos indivíduos a aceitarem a cultura da empresa e 
passarem a ser mais um membro desta organização ou será um agente transfonnador da 
cultura que existe até aquele momento e que a organização espera que seja melhorada em prol 
de um desempenho mais efetivo da mesma no mercado (Maanen, 1977). 

Estes dois caminhos normalmente já estão estabelecidos pela empresa quando busca 
admitir um novo funcionário. 

Muitas vezes a organização precisa adequar-se aos novos preceitos do mercado e, uma 
simples mudança de procedimentos não leva a este resultado. As contratações de novos 
membros com a cultura esperada são efetivadas e então, o objetivo tem maiores chances de 
sucesso. 
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Entretanto, muitas organizações não admitem mudanças de cultura da maneira rápida e 
unilateral como pode ocorrer em outras. É o caso das Forças Armadas, Polícias, entre outras 
organizações cujo princípio básico é a disciplina e obediência rígida. 

Como veremos também neste texto, nem sempre as estratégias montadas pela empresa 
surtem o resultado desejado, pois os indivíduos que são admitidos podem possuir suas 
próprias idéias e tentar mudar a cultura estabelecida. Este comportamento poderá ser aceito 
pela organização quando traz resultados satisfatórios ou pode ser obstruído quando conflita 
com os interesses da empresa (Maanen, 1977). 

2.1. Cultura Organizacional- Diferença entre Países 

Motta (1995) cita que as diferenças culturais normalmente ocorrem devido às 
diferenças de hábitos e comportamentos de um grupo ou sociedade. Indivíduos decodificam 
as palavras, as posturas e ações de seus semelhantes de maneira a obter um sentido para elas 
(d'lribarne, 1989). 

Geralmente os estudos que se referem à cultura organizacional utilizam o ambiente de 
trabalho das organizações e estabelecem parâmetros que servem para caracterizar a maneira 
como esta organização trabalha em suas leis e procedimentos. 

Entretanto, o que se tem observado é a variação cultural dentro de uma mesma 
organização como conseqüência da entrada e saída de funcionários ou de novas aprendizagens 
na arte de administrar. São mudanças que ocorrem nos valores, atitudes e comportamentos 
dos indivíduos desta sociedade. 

Já McGregor (1960) estabeleceu dois tipos de administrador que exercem sua função 
com base em suas crenças sobre o comportamento dos subordinados. Estas duas formas de 
administrar ele convencionou chamar de "Teoria X" e "Teoria Y". 

No caso da Teoria X, o administrador entende que seus subordinados são indivíduos 
que atingem as metas sob supervisão vigorosa. Caso não estejam sendo "vigiados" por um 
superior hierárquico, a tendência é o desleixo e a falta de comprometimento com os objetivos 
da organização. Em outras palavras, não pode haver confiança. 

Em contrapartida, os indivíduos entendem que, como não há confiança por parte de 
seu superior, então a produção (performance) será a mínima possível. O suficiente para 
cumprir a tarefa em sua forma básica. Nenhum esforço a mais para melhorar o resultado será 
despendido. 

Este círculo vicioso acaba por dar maior certeza ao administrador de sua filosofia 
administrativa. 

Por outro lado, na Teoria Y, o administrador entende que seus subordinados foram 
contratados por serem os melhores e que foram selecionados por diversos fatores, entre os 
quais, senso de responsabilidade, confiança e capacidade técnica. 

Os indivíduos têm conhecimento da confiança que seu chefe dispensa a eles e a 
tendência do ambiente de trabalho é de descontração e leveza nos relacionamentos. O 
resultado de cada atividade tende a ser o melhor possível. Como conseqüência, o 
administrador comprova sua filosofia baseada nos resultados obtidos por sua equipe. 
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Laurent (1981) considerou as diferenças de estilos de administrar organizações em 
escala mundial envolvendo cerca de nove países europeus, asiáticos, além dos Estados 
Unidos. Procurou as diferenças entre si e estabeleceu padrões. Porém, há diferenças nos 
estilos de administrar de acordo com a cultura. 

Hofstede (1984) fez uma pesquisa onde foram envolvidos cerca de 60 países para que 
fossem consideradas tanto organizações ocidentais como orientais. A descoberta mais 
importante foi à importância que a cultura nacional exerce sobre o comportamento dos 
indivíduos, mesmo que esta organização seja uma multinacional. Até então, os fatores tidos 
como mais importantes eram: a posição na organização, profissão, idade ou gênero. 

Quatro dimensões foram estabelecidas onde os indivíduos de urna organização podem 
estar situados: individualismo e coletivismo, distância do poder, nível em que se evita a 
incerteza e masculinidade e feminilidade (Hofstede, 1984). 

No caso do individualismo, o sujeito considera que ele é o único responsável por suas 
crenças e seus comportamentos. Pouca importância é dada para o grupo. Isto funciona como o 
inverso do coletivismo onde os indivíduos consideram-se como responsáveis pelo grupo e 
estabelecem procedimentos que visem proteger seus membros. 

Na sociedade japonesa, o interesse coletivo se sobrepõe ao individual, o que é bastante 
diferente da sociedade americana onde o individualismo prevalece (Muna, 1980). 

Quanto à distância do poder, foi detectado que em sociedades onde existe uma 
distância muito grande do poder pela maior parte dos indivíduos, estes tendem a aceitar uma 
distribuição desigual de poder. Nestes grupos, saltar níveis hierárquicos para se atingir um 
objetivo é considerado uma grande falta. Ao contrário de sociedades onde esta distância é 
pequena, não há nenhum obstáculo para que este comportamento seja posto em prática. 

Na dimensão em que se evita a incerteza, os indivíduos tendem a ter um 
comportamento que diminua os perigos de instabilidade tanto do emprego como de atritos 
dentro do grupo. 

Em sociedades com alto grau de busca de se evitar a incerteza, tendem a apresentar em 
suas organizações a figura do "emprego vitalício". Ao contrário destas, as sociedades que têm 
um nível de busca menor, a tendência é a alta mobilidade no trabalho. 

Quando a sociedade apresenta alta distância de poder e baixa procura de se evitar a 
incerteza, as organizações tomam o papel de uma "grande família". O chefe é pai desta 
família e procura proteger seus membros de todos os tipos de problemas que possam se 
apresentar . 

Quando ocorre a busca com bastante ênfase da incerteza e se mantém urna baixa 
distância de poder, a hierarquia torna-se menos importante. Os procedimentos traçados e a 
mentalidade dos indivíduos desta sociedade funcionam com mecanismos de redução das 
incertezas. 

No que diz respeito à quarta dimensão, as sociedades ditas masculinas se colocam 
alguns parâmetros como padrões a serem atingidos incondicionalmente. Como Hofstede 
(1984) cita, os "Círculos de Qualidade" do Japão que buscam uma qualidade máxima é tido 
como urna característica masculina. Ao contrário, parâmetro como a busca da qualidade de 
vida dos países nórdicos, é considerado como uma dimensão feminina. 

O Brasil como sociedade, é bastante confuso em ser classificado dentro das dimensões 
discutidas até aqui. Se por um lado é tido como uma sociedade onde o coletivismo prevalece 



11 

em níveis até mais alto do que no Japão, por outro lado à distância de poder é bastante grande 
(Hofstede, 1984). 

Carlos Alberto Arruda (s.d.) em sua pesquisa realizada envolvendo 38 organizações, sendo 16 
brasileiras e 17 inglesas, chegou a certas conclusões que demonstraram poucas diferenças 
entre estas organizações, apesar das diferenças culturais. 

Um dos aspectos detectados é o fato dos administradores brasileiros serem mais 
rápidos nas tomadas de decisão. Porém, por envolver um menor número de participantes e 
maior nível de risco, tendem a ter maior dificuldade em atingir os objetivos, ao contrário dos 
ingleses. 

Charles Hampden-Turner (1992) num trabalho envolvendo 29 países, concluiu que o 
talento administrativo brasileiro é baixo e no mesmo nível que países como Grécia, Malásia e 
Espanha. Porém, os trabalhadores estão num nível de motivação superior aos encontrados em 
países como Japão, Coréia, Taiwan e Dinamarca. 

No aspecto "delegação de poder", o Brasil está abaixo do Japão, Suécia, EUA, 
Noruega, Dinamarca, Nova Zelândia, Alemanha, Holanda, Malásia, Canadá, Portugal, 
Espanha e Grécia (Hampder-Turner, 1992). 

Podemos observar que a organização brasileira ainda tem traços culturais que 
remontam à época da escravatura. O tecnocrata atual é o senhor de engenho do binômio Casa 
Grande e Senzala (Gilberto Freyre, 1981). A estrutura hierárquica ainda consiste numa grande 
distância de poder entre o tecnocrata e os demais funcionários. 

Enquanto que na época da escravidão no Brasil, o Senhor do Engenho ainda 
determinava o que deveria ser feito, ainda hoje nas organizações do país os chefes concentram 
o poder e determinam as diretrizes da organização sem discuti-las com seus subordinados. 

Dentro da cultura empresarial brasileira, muitos conceitos adotados pelos senhores de 
engenho da época colonial ainda são usados pelo atual tecnocrata. 

Apesar de que no mundo empresarial em diversos países existirem esforços em 
diminuir os níveis hierárquicos como forma de agilizar o processo de tomada de decisões, no 
Brasil, apesar do discurso, a tendência é a de manter a atual distancia entre os membros da 
sociedade. 

O chefe ainda concentra o poder e delega apenas quando lhe for conveniente. Em 
outras palavras, o individualismo ainda se sobrepõe aos interesses da organização. 

Para Robert T. Moran (1996) as diferenças culturais exercem uma grande influência as 
transações comerciais internacionais. Durante um processo de negociação, o entendimento 
que cada conceito tem pelos diferentes parceiros no processo deve ser bastante compreendido 
uma vez que, determinada expressão pode ter significados diferentes para cada cultura 
participante. Em outras palavras, o negociador dever saber distinguir as culturas 
"monocrônicas" das policrônicas "". 

Em culturas monocrônicas, como nos Estados Unidos, as pessoas dividem o tempo 
aderindo a um cronograma preestabelecido. Em culturas policrônicas, como no Egito e no 
México, as horas marcadas e cronogramas não são levados a sério e freqüentemente são 
desrespeitados. A pessoa policrônica pode argumentar que é sabido que o tempo ou horário 
não são importantes na comunidade em questão. Por outro lado, a pessoa mono crônica pode 
argumentar que é sabido que as transações comerciais internacionais dependem de 
pontualidade em seus cronogramas "". 
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2.2. O estilo brasileiro de administrar 

A fim de investigar a cultura brasileira, Barros e Prates (1996) desenvolveram um 
trabalho de gestão empresarial e para tal, seguiram dois passos para chegar às conclusões. 

O primeiro passo foi à reflexão que eles fizeram sobre as leituras a respeito das 
culturas nacionais. O segundo, foi o resultado da pesquisa que envolveu 2.500 dirigentes 
empresariais no Brasil de 520 grandes e médias empresas da região sul-sudeste. 

Em primeiro lugar, sabemos que existem diferenças nas formas de administrar uma 
organização entre diferentes países pelo mundo aí considerados seus traços culturais, mitos e 
a história dos mesmos (Barros e Prates, 1996). A influência que cada um deles recebeu de 
outras culturas, aliada ao processo de intercâmbio cultural de seus administradores com outras 
culturas, faz com que determinado país estabeleça sua própria característica de gestão. 

Porém, analisando especificamente o Brasil, como poderíamos determinar as 
diferenças que existem entre as organizações existentes dentro do país, além das diferenças 
que se sobressaem entre as regiões geográficas e que tiveram formação cultural através da 
influência de diferentes povos? 

Segundo os pesquisadores acima, o modelo proposto de ação cultural brasileira pode 
ser caracterizado por quatro subsistemas: o institucional (ou formal) e o pessoal (ou informal), 
o dos líderes e os dos liderados. 

Dentro da dimensão institucional o que prevalece é a concentração de poder. Esta 
estrutura tem sido utilizada ao longo da história como forma de fazer valer a autoridade e o 
estabelecimento da ordem através da força militar. É aí que surgem expressões que 
caracterizam esta forma de exercer a autoridade: "manda quem pode, obedece quem tem 
juízo". É nítida a separação daqueles que detém o poder e daqueles que devem obedecer. 
Estes elementos que detém o poder, inúmeras vezes utilizam a expressão ''você sabe com 
quem está falando?", como forma de demonstrar que está acima das leis que regem a 
sociedade como um todo. Neste aspecto, somos bastante diferentes da sociedade americana, 
onde o cidadão tem os mesmos direitos que qualquer um outro, independentemente do nível 
hierárquico que ocupa na sociedade. 

O personalismo é outra dimensão característica da sociedade brasileira. É ela que 
determina quem é o indivíduo que detém o poder. Em que nível se enquadram os 
relacionamentos pessoais que ele possui. 

Normalmente, as pessoas que não possuem relacionamentos importantes com outras 
pessoas que detém o poder, ficam marginalizadas perante a sociedade. 

Nessa relação de troca de favores, geralmente os beneficios são obtidos através da 
influência que um amigo ou parente tem sobre determinada situação, sem a qual esta 
concessão levaria um tempo relativamente mais longo, se é que haveria concessão. 

Assim, a figura do cidadão na sociedade brasileira não lhe garante a igualdade de 
direitos e reconhecimentos que é concedido a um cidadão americano, por exemplo. A 
concentração de poder estabeleceu uma forma de relacionamento onde o cidadão não possui 
os mesmos direitos em termos de códigos culturais que outros (Barbosa, 1992). 

O paternalismo surge nas relações dos grupos como uma característica que impõe a 
autoridade do líder de forma incontestável. Em outras palavras, o líder ocupa a mesma 
posição que um pai possui em sua família. 
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Esta característica é uma mistura de concentração de poder e personalismo. Os 
liderados, todavia, acabam concordando com esta forma de estrutura em troca de maior 
segurança que o grupo lhe proporciona. Mesmo que para isto, sua liberdade e autonomia 
fiquem restringidas. 

A discrepância entre a conduta concreta dos indivíduos e as normas estabelecidas, 
conhecemos como formalismo. 

Um exemplo claro de como esta discrepância se manifesta na sociedade brasileira é o 
que Barros e Prates (1996) citam: o concurso público. 

Neste caso, a lei determina que todos os brasileiros terão acesso ao cargo público de 
maneira igualitária através do concurso público. 

Entretanto, devido à concentração de renda nas mãos de poucos devido à má 
distribuição de renda, faz com que a qualidade da educação varie de acordo com a renda dos 
indivíduos. Em conseqüência, somente aqueles que detém o poder econômico têm maior 
chance de atingir seus objetivos. 

Completando as características da sociedade brasileira dentro do subsistema 
institucional, citamos o fator impunidade. Este código demonstra que os indivíduos que detém 
o poder na sociedade se colocam acima das normas e leis estabelecidas para o todo. 

Esta posição acaba por reforçar sua autoridade, além de causar insatisfação nos demais 
membros da sociedade que o conduziu à posição através das mesmas normas e leis que hoje 
ele descumpre. 

Esta maneira de proceder causa uma falta de sustentação na sociedade que acaba por 
decidir utilizar os mesmos procedimentos para atingir seus objetivos. Fica estabelecido aí, o 
caos moral e de valores que minam esta sociedade. 

É uma situação muito comum dentro da classe política brasileira. Normalmente, a 
partir do momento que um indivíduo é eleito pelo povo para defender e fazer cumprir as leis, 
este é o primeiro a se colocar acima delas. Em alguns casos, esta impunidade torna-se 
legalizada por lei. Um exemplo é a "imunidade parlamentar". O político fica acima da lei para 
falar e cometer atos proibidos, porém livre das penalidades impostas ao restante da população 
que o elegeu. Felizmente, este é um recurso que já está chegando ao fim e que vem 
demonstrando o aumento de maturidade das instituições legislativas do país. 

Durante muitos anos este procedimento influenciou a própria sociedade criando um 
vácuo moral no Brasil. Os indivíduos que não tinham a quem recorrer, simplesmente 
admitiam que "se eles roubam, por que eu também não posso roubar?". 

A lealdade pessoal é a contrapartida do subsistema "pessoal" ao formalismo do 
subsistema "institucional". É uma característica da coesão social do Brasil, onde a lealdade às 
pessoas do grupo se sobrepõe aos interesses da sociedade como um todo. 

Normalmente, esta confiança é transmitida à pessoa do líder do grupo. Aquele que 
conduzirá este a atingir os objetivos estabelecidos. Ele é quem fará a condução das relações 
do grupo com outros grupos, considerando os interesses de seus integrantes. 

Quanto às análises relacionadas ao subsistema dos liderados, Barros e Prates (1996) 
estabeleceram chamar a característica destes como "flexibilidade". 

Esta flexibilidade não é decorrente de nenhum procedimento pré-estabelecido 
intelectualmente falando, como é o caso de povos de origem saxônica. 

Porém, podemos subdividir em duas variáveis: a "adaptabilidade" e a "criatividade". 
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A adaptabilidade pode ser identificada através do comportamento dos indivíduos no 
Brasil diante das mudanças que ocorrem no dia-a-dia. A globalização tem trazido para as 
empresas aqui instaladas novidades em termos tecnológicos que exigem durante o processo de 
implantação aberturas em termos de aceitação a esta nova ferramenta. 

Para muitas pessoas, não é fácil ter de mudar as formas como as atividades são feitas 
durante muitos anos e que levaram a muitos estudos para que estas fossem implantadas com 
sucesso. 

De repente, tudo muda e novas rotinas são impostas criando um ambiente de trabalho 
completamente novo e envolvendo mudanças de posições e cargos, em grande parte das 
vezes. 

Entretanto, o funcionário brasileiro não tem tido grandes dificuldades em adaptar-se a 
estas novas realidades e até aceitando -as de maneira rápida. 

A criatividade é a manifestação por parte dos indivíduos em criar ambiente propício ao 
desenvolvimento de atividades e relacionamentos. As manifestações mais comuns no caso 
brasileiro são o carnaval, torcidas organizadas nos estádios de futebol, boi bumbá em 
Parintins (AM) e demais festas populares. É exatamente neste momento em que os indivíduos 
participantes tomam-se iguais: ricos e pobres, branco e negro, brasileiros e estrangeiros etc. 

Enfim, todas estas características analisadas representam o que os autores chamaram 
de "Sistema de Ação Cultural Brasileiro". 

Este sistema acaba por transferir-se para a maneira de administrar dos brasileiros. 
Mesmo que as organizações em que eles trabalhem seja uma multinacional com 
procedimentos e regras estabelecidas por seus dirigentes maiores de outros países, o tipo de 
gestão adotada acaba por sofrer influências brasileiras de maneira a poder lidar com os 
indivíduos e sua cultura local. Talvez a única forma de se atingir os objetivos, uma vez que, 
somente sabendo lidar com as particularidades de cada povo, se pode extrair o máximo de sua 
essência. 

o sistema de ação cultural brasileiro reflete a essência do povo brasileiro em sua 
maneira de ser, independentemente das tentativas de importação de modelos estrangeiros. 
Aliás, diga-se de passagem, normalmente estes modelos estrangeiros acabam sofrendo 
modificações de forma a adaptá-los às maneiras de proceder do brasileiro. 

Assim, o brasileiro acaba por tomar-se um povo que não pode ser considerado nem 
transgressor, nem legalista, mas transcendente. E capaz de vagar por entre os subsistemas do 
líder e do liderado, do pessoal e do institucional, do formalismo e da lealdade pessoal. O que 
para alguns é demérito, para muitos outros é virtude. Uma virtude de ser capaz de conviver 
com os opostos sem cair em um deles. 

Como dizem os autores, conviver com os opostos é uma arte. E esta é a base de nossa 
arte de administrar. 
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2.3. A imagem do "estrangeiro" junto às organizações brasileiras 

Caldas (1996) desenvolveu sua pesquisa sobre o mito criado pelo brasileiro pela figura 
do estrangeiro e suas relações com nosso país. 

É muito comum de se ouvir sobre as vantagens que podemos obter adquirindo 
produtos importados ou recebendo soluções prontas para problemas nacionais cuja origem 
estrangeira justifica o provável sucesso em sua aplicação. 

Quantas vezes você não ouviu falar de algumas das seguintes expressões: 

"Se é importado, deve ser bom". 

"Por que não fazer MBA no Brasil se você pode fazer no exterior" 

"Você já verificou se seu projeto já foi usado no exterior com sucesso?". 

Assim, o brasileiro aprendeu a valorizar tudo que vem do exterior em detrimento ao 
que é feito no Brasil. Talvez esta postura seja conseqüência dos muitos anos em que nosso 
país não primou pela qualidade, enquanto que em muitos países, principalmente da América 
do Norte, Europa e Japão já venham utilizando conceitos de qualidade total por muitas 
décadas em virtude da proteção ao consumidor e da cerrada concorrência que sofrem em suas 
localidades. 

Dessa forma, Caldas (1996) desenvolveu seus estudos a fim de determinar o grau de 
profundidade da influência estrangeira em nossa cultura e no que ela interfere na nossa forma 
de administrar. 

Aliás, esta influência sempre existiu na maioria dos países da América Latina que 
foram colônias de nações do primeiro mundo da época. 

Este comportamento se repete dentro do próprio Brasil quando determinadas regiões 
miram-se em regiões mais desenvolvidas para buscar soluções que, muitas vezes não são 
adequadas para suas necessidades. 

Muitas vezes temos a solução dentro de nossas próprias fronteiras e temos receio em 
utilizar simplesmente pelo fato de não ter vindo de fora. 

Muitos autores têm buscado explicações na psicologia para tentar justificar esta 
fixação pela figura do estrangeiro. 

Na realidade, durante toda a história do Brasil vivemos sob influência de uma potência 
que nos ensina como proceder em diversas situações para que continuemos em uma condição 
de subserviência. Foi assim com os colonizadores portugueses, com os colonizadores 
franceses e ingleses e agora, com a influência norte-americana que, diga-se de passagem, tem 
influenciado o mundo inteiro com sua cultura, poderio militar e econômico. 

O forte traço autoritário e ao mesmo tempo paternalista, nos faz aceitar sempre de 
forma bem aberta, alguém que nos guie e proteja (Guerreiro Ramos, 1983). 

Entretanto, segundo Guerreiro Ramos, acabamos por nos desconfigurar a ponto de 
perdermos nossa unicidade e identidade. 

Caldas (1996) considera que um dos fatores que mais colaboraram para criar o hábito 
de valorizar o que era estrangeiro foi o econômico. 

Principalmente após a década de 50 quando os EUA já vinham se destacando como 
superpotência, os modelos econômicos da época eram desenvolvidos como forma de manter 
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os países periféricos dependentes das indústrias americanas. Estas se encontravam em forte 
expansão e buscavam tornar-se organizações globais. 

Na esteira dessa política, os países como o Brasil importavam não apenas costumes ou 
hábitos de consumo, mas também tecnologia e padrões artísticos e estéticos. 

Apesar de apenas uma pequena parte da população brasileira se beneficiar destas novidades, 
esta era a maneira de demonstrar que o Brasil havia adquirido o "modus vivendi" do primeiro 
mundo (Serva, 1990). 

Entretanto, não apenas as influências externas contribuíram para criar este mito do 
estrangeiro melhor do que o que era nacional. Muitos outros fatores internos ajudaram a 
sedimentar esta idéia, conforme Caldas (1993) a seguir: 

1. O Estado - No decorrer da 2a
. Grande Guerra, o Brasil sofreu assédio das alianças 

beligerantes para assumir uma posição ao lado das mesmas. Venceu a pressão 
americana que, entre outras promessas, ajudaria o Brasil a construir obras necessárias 
às suas pretensões de industrialização. 

A partir daí, o país passou a girar em tomo do interesse dos EUA, sofrendo influência 
de sua economia, cultura e política externa, quase sempre voltadas para seus interesses 
(Furtado, 1975). 

2. A Imprensa - Grandes meios de comunicações do Brasil, principalmente à televisão, 
levaram ao povo brasileiro as informações do mundo que interessavam aos interesses 
da classe dominante do país, quase sempre educada em dentro da realidade de uma 
região, bem diferente das outras. Além disso, considerando o processo crescente da 
globalização, os meios de comunicação especializaram-se em trazer para a população 
valores estrangeiros que se inseriram no cotidiano do brasileiro e o transformaram em 
um povo com influências culturais diversas. O que não é de todo mal. 

3. A Educação - Considerada uma das principais difusoras de idéias e processos em 
geral importados das regiões mais desenvolvidas para outras menos favorecidas, 
mesmo que as realidades dessas outras regiões fossem completamente diferentes dos 
centros emissores da informação (Ianni, 1979; Gadotti, Freire e Guimarães, 1986). 
Além destes, Tânia Fischer (1984) demonstrou que a ONU, cujo principal acionista 
são os EUA, aumentaram sua influência sobre o povo brasileiro através dos convênios 
de cooperação tecnológica e educacional, quando quase todos os programas eram 
desenvolvidos de maneira a aumentar a dependência técnica e tecnológica dos 
financiadores. Um exemplo bastante claro é os cursos de administração de empresas 
que ainda hoje fornecem profissionais para as organizações brasileiras e cujos 
programas são baseados em grades de universidades dos EUA. Aliás, quem nunca 
ouviu falar em "MBA". Esta sigla que vale ouro nos mercados de recursos humanos 
quando se trata de contratar profissionais para as empresas, nada mais é do que uma 
expressão em inglês de "Master in Business Administration". Como se vê, uma 
aculturação do ambiente das empresas pelo que nos EUA é considerado o melhor em 
termos de preparação de um alto executivo para qualquer organização, onde quer que 
esteja. 

4. Os Profissionais - Estes são considerados por muitos analistas como legitimadores do 
processo de importação de idéias e procedimentos que serão implantados nas 
organizações nacionais. Mesmo que eles escrevam livros sobre qualquer assunto de 
uma organização, normalmente estão reproduzindo informações colhidas em meios de 
comunicação do estrangeiro. Além disso, a linguagem utilizada nas dependências das 
empresas reflete o grau de colonização que um executivo sofreu durante seu processo 



17 

educacional. São comuns expressões como: breakdown, upgrade, start, feeling, 
turno ver, headcount etc. Aliás, aos olhos destes profissionais, quanto mais expressões 
estrangeiras ele pronuncia, mais sofisticado ele parece. 

Em cima do que analisamos sobre a influência do mito do estrangeiro sobre a cultura 
brasileira em todos os setores do dia-a-dia de seu povo, incluindo aí as organizações, 
poderemos dividir as implicações em 3 pontos distintos: implicações na prática comercial, 
implicações na pesquisa/teorização sobre as organizações e implicações no ensino sobre as 
organizações. 

Na prática comercial, observamos no cotidiano uma avassaladora enxurrada de 
processos trazidos do exterior como sendo a última palavra em tecnologia de administração de 
organizações. 

Os indivíduos para parecerem civilizados precisam demonstrar que são íntimos dessas 
idéias e que já participaram de projetos que envolveram esses procedimentos. 

É comum empresas adotarem determinados procedimentos simplesmente porque é 
moda no mundo empresarial e que muitas outras empresas têm usado, caso não queiram ser 
consideradas provincianas. Para que sua empresa passe a imagem de organização global é 
muito importante que utilize idéias que estão sendo difundidas por algum guru, normalmente 
de outros países do dito primeiro mundo. 

Para Guerreiro Ramos (1981, 1983), nossas organizações acabam tornando-se 
receptoras e reprodutoras de tecnologia administrativa alienígena. 

Com relação à pesquisa e teorização durante os últimos anos, muitos de nossos 
administradores têm buscado conhecimento em livros, cujos autores são festejados gurus que 
pouca ou nenhuma pesquisa realizada. Suas idéias são feitas para o público e com apelo para 
o marketing. 

Na década de 80 muito se discutiu sobre os processos de downsizing e suas vantagens 
para as organizações que quisessem ter competitividade no mercado global. Livros foram 
publicados e direcionados para estas organizações. Um grande número de gerentes aplicou 
suas premissas em suas empresas cortando emprego de milhares de pessoas que, de repente, 
ficaram à margem da tão propalada globalização. 

Muito pouco dos conhecimentos adquiridos dentro do país são repassados para o 
público como idéia tupiniquim. Como demonstram as pesquisas de Bertero e Keinert (1994), 
Vergara e Carvalho Jr. (1995) e Machado da Silva (1990), os trabalhos realizados têm muito 
pouco de original. Geralmente são decorrentes de algum trabalho já levado a cabo em algum 
país do primeiro mundo e com pouca aplicabilidade prática para a realidade nacional. 

Quanto às implicações no ensino sobre organizações, os esforços em repassar 
conhecimentos sobre as organizações têm refletido, como citado anteriormente, conceitos 
desenvolvidos e aplicados nos países ricos, notadamente os EUA. 

Até que ponto devemos seguir a maneira de administrar dos países do primeiro 
mundo? Será a forma mais adequada para nossa realidade? Será que não temos um jeito mais 
brasileiro de resolver nossos problemas sem recorrer ao estrangeirismo? 

O fato de sermos abertos às idéias de qualquer origem nos torna, por outro lado, mais 
tolerantes e flexíveis quando estamos administrando organizações. Talvez por isto tenhamos 
alguns brasileiros assumindo posições importantes em grandes organizações situadas 
justamente onde buscamos a solução para nossos problemas. Um exemplo é o presidente 
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mundial do BankBoston que multiplicou por 50 os ativos do banco no Brasil e, devido a isto 
foi guindado ao cargo mais importante do banco no mundo. 

Talvez estes exemplos nos ajudem a mudar um pouco o sentimento de inferioridade 
que ainda mantemos e nos possibilite inserir o Brasil numa nova era de desenvolvimento. 

É bem verdade que podemos aproveitar muitas coisas boas importadas. Não podemos 
esquecer que, apesar de nossa boa vontade, ternos investido muito pouco em pesquisa e 
desenvolvimento, ao contrário dos países do primeiro mundo. Nosso sistema educacional em 
todos os níveis ainda está bem aquém das necessidades do país. Ainda não assumiu a 
importância devida nos planos de futuro que gostaríamos de ter. 

Provavelmente aí está nossa grande falha. Não basta simplesmente criar ojeriza pelo 
que é importado. Precisamos criar algo que possa substituí-lo. Algo que nos ajude a modificar 
e desenvolver uma consciência mais cidadã. 

Corno Caldas (1996) conclui, ele ainda trabalha com conceitos trazidos do exterior. 
Ainda faz cursos em outros países, notadamente do primeiro mundo. 

Porém, o aprendizado é possível, mas lento e doloroso. 

2.4. Reflexões sobre cultura organizacional 

Apesar de todos os esforços em determinar uma base teórica sólida para a teoria 
organizacional, esta ainda encontra-se bastante fragmentada. Muito pouco se desenvolveu em 
termos de teorias que pudessem contribuir de forma significativa nos estudos 
comportamentais das organizações (Freitas, 1996). 

Durante muitos séculos o homem colocou-se corno centro do universo e criou uma 
segurança em torno de si corno o único responsável por seu destino. Nada aconteceria no 
mundo se não fosse por sua própria determinação. 

A desestabilização de seu ego devido a estes fatores influenciou o homem a buscar 
formas de conviver com estas limitações. Um lugar onde pudesse receber respeito e amor de 
seus semelhantes. Onde ele pudesse receber ajuda nos momentos em que se sentisse 
impotente frente a alguma situação. 

O convívio entre seus semelhantes em grupos que buscam um mesmo objetivo foi 
chamado por Anatrella (1994) de société adolescentrique. 

Corno nas sociedades o motor que move as relações é conseqüência do lado 
econômico, quase todas as transações sentem a influência deste fator. 

Com o declínio de instituições tradicionais corno o Estado, a empresa passa a refletir o 
que há de melhor em termos de qualidade, índices de produtividade, competitividade e 
perspectiva de futuro. Praticamente todas as demais formas de organização passam a 
considerar a empresa corno um benchrnark. 

Os membros destas organizações, a partir da crescente fragilização que vão assumindo 
em decorrência dos rumos que o mundo globalizado vai tornando, passa a ver a empresa corno 
uma tábua de salvação. Um lugar onde podem encontrar proteção contra as inseguranças da 
sociedade humana. 
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Esta organização passa a lhe dar um nome associado ao nome da empresa. Ou seja, o 
indivíduo passou a ser parte de uma engrenagem e, como taL passou a seguir seus princípios, 
normas e cultura. 

2.5. Discurso e Ideologia Gerencial 

Em seu trabalho sobre a influência dos valores culturais sobre os indivíduos na 
empresa, Peter K. Spink (1993) cita a pesquisa de Hofstede (1980) sobre um comparativo 
entre as análises feitas por pesquisadores quando alguns dizem que os valores culturais são 
resultantes da influência de fatores internos, tais como: fundadores, líderes significativos ou 
crises que abalaram a estrutura da empresa. Outros, tal como Hofstede, acredita justamente no 
contrário, ou seja, que fatores externos tais como localidade da organização, país, dentre 
outros são quem determinam a forma de proceder dentro desta organização. 

Este debate tem levado muitos anos e tem influenciado muitas escolas de 
administração. 

No caso das organizações, mesmo que algumas delas possuam as mesmas origens ou 
que compartilhem de um mesmo conjunto de valores culturais, poderemos encontrar 
diferenças que as tomam de certa forma incompatíveis. 

Os problemas com a perspectiva cultural da organização apresentam duas tendências 
opostas entre si e que precisa ser determinada sob qual delas a organização seguirá seu 
caminho. 

Numa delas, que é a abordagem voluntarista (Schein, 1985), os indivíduos determinam 
as mudanças de acordo com o seu dia-a-dia e suas perspectivas de se estabelecer uma 
organização segundo suas necessidades. No outro lado, a organização recebe informações 
exteriores ao seu ambiente, segundo as quais a organização deve obedecer aquilo que é 
definido por este ambiente, ou seja, já existe algo predeterminado. Neste aspecto, o indivíduo 
tem muito pouco afazer. 

A própria estrutura da autoridade que é exercida por determinados indivíduos já é 
questionada há alguns séculos atrás. Boulton em 1800 aproximadamente já citava em seus 
trabalhos que o consenso entre a autoridade e aqueles que deveriam obedecê-la era a de que, 
sem os trabalhadores a autoridade nada conseguia e vice-versa. Ou seja, cada um teria em seu 
espaço na organização a importância para que o todo pudesse atingir seus objetivos. 

As ideologias são, portanto, fruto das condições necessárias para que haja um 
consenso de como as coisas devem funcionar e assim, todos conseguirem seus objetivos. 

Na segunda metade dos anos 80, o Spink (1996) decidiu realizar uma pesquisa no 
Brasil a fim de determinar qual o pensamento dos gerentes na época sobre o papel da 
liderança nas organizações onde trabalhavam. A pesquisa foi realizada em São Paulo e 
dividida em dois grupos etários. O primeiro com gerentes entre 23 e 28 anos e o segundo, com 
gerentes entre 35 e 45 anos. 

Quando a pesquisa foi realizada, o Brasil havia acabado de sair do regime militar, 
época em que o padrão era a figura de um gerente forte. 

O resultado, porém, determinou o seguinte: 
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1. No grupo dos jovens gerentes as palavras mais utilizadas para 
caracterizar como o gerenciamento tinha sido até então eram: Vertical, Ortodoxo, 
Normas, Hierarquia e Estrutura. 

Para caracterizar como o gerenciamento deveria ser, as palavras foram: 
Democrático e Participativo. 

2. Para o grupo de gerentes mais experientes, as palavras usadas para o 
que o gerenciamento tinha sido foram: Autoritário, Impositivo, Voltado para si 
mesmo. 

Para caracterizar como deveria ser: Líder, Encorajador, Envolvimento, Ser 
Social, Objetivos, Resultados, Riscos e Profissional. 

Resta saber até que ponto estas palavras refletem a vontade e a realização de fatos que 
concretizem estas mudanças. 

Como sabemos, ainda hoje em empresas que se dizem globais, ainda predominam 
formas de gerenciamento que lembram o início do século Xx. São indivíduos que ainda 
buscam a concentração de poder como forma de perpetuar-se nos cargos que ocupam. 

É verdade que a localização das empresas em termos de países, acabam influenciando 
a maneira como a cultura da organização é conduzida. 

No caso do Brasil, onde ainda é muito forte a influência da concentração de poder, fica 
muito dificil de ampliar o universo das empresas realmente voltadas para as novas idéias de 
administração. 

8ÍSUOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSE~ 
FUNDACAo GETUUO VARGAS 
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2.6. Estratégias de socialização organizacional 

Em seu trabalho sobre a socialização das pessoas, Maanen (1978) procura demonstrar 
que a aprendizagem de indivíduos em uma organização tende a apresentar resultados 
diferentes de outros indivíduos mesmo que o método empregado seja o mesmo para todos. 

Isso acontece pelo simples fato de que as pessoas são diferentes entre si e possuem 
tempos de aprendizagem também diferentes. 

Assim, uma organização pode simplesmente já possuir uma metodologia padrão para 
os indivíduos que entrem para ela como forma de difundir a cultura e as técnicas que são 
empregadas para determinado cargo. 

Entretanto, quando se trata de alguém com bastante experiência nesta empresa, ou 
seja, quando se trata apenas de uma promoção ou rebaixamento dentro da estrutura, então esta 
metodologia pode não ser eficaz para o propósito inicialmente definido. 

Este processo de preparar um funcionário para uma função dentro da empresa e fazer 
com ele passe a ter uma postura que atenda aos interesses desta empresa, o autor chama de 
"socialização de pessoas". 

São citadas três pressuposições sob as quais esta análise se baseia: 

1. As pessoas numa fase de transição para um novo cargo ou empresa 
estão em estado tal de ansiedade que precisa receber uma orientação direcionada à 
diminuição desta ansiedade; 

2. A aprendizagem não ocorre em um vácuo estritamente social. As 
pessoas que estão nesta fase de mudanças recebem influência de todos os outros 
indivíduos ao seu redor que podem levá-lo a desempenhar suas novas atividades de 
maneira satisfatória ou não. Ao final, acabam por adquirir uma sensação de sucesso ou 
fracasso; e; 

3. A estabilidade e a produtividade de uma organização depende da forma 
como ocorre a transmissão das informações de um indivíduo para o outro. Em outras 
palavras, quando existe um procedimento adequado para passagem de 
responsabilidades de um funcionário para o outro de maneira tranqüila o suficiente 
que evite tropeços ao longo do processo, a organização acaba por garantir seu sucesso. 

Durante o processo de mudança que um indivíduo passa acaba por criar uma nova 
realidade que levará o mesmo a precisar desenvolver novas características pessoais diferentes 
daquelas que ele possuía quando desempenhava a antiga atividade: amizades, posturas, 
crenças, princípios e comportamentos condizentes com a nova função. 

A movimentação das pessoas dentro de uma organização é feita por um caminho 
determinado por esta organização como forma de tomá-la o mais eficiente possível ou, como 
o autor cita, "domesticá-la" dentro do perfil que a empresa deseja. 

Assim, mesmo que a função a ser preenchida seja a mesma em várias empresas, os 
caminhos vão variar de acordo com os procedimentos que cada empresa entende como o mais 
apropriado para esta movimentação. 

São apresentadas sete tipos de estratégias que as organizações utilizam para fazer as 
movimentações dentro delas: 
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1. Estratégias Formais e Informais de Socialização: Neste processo, os 
indivíduos são preparados para assumir uma determinada função em situações que 
dirão qual sua origem antes de entrar para o novo cargo. Em outras palavras, quando 
um indivíduo está entrando para uma organização, normalmente o ambiente formal é 
apresentado sob forma de prepará-lo para adquirir a cultura da empresa, modificando 
em parte ou no todo, sua postura, valores e crenças. Nesta fase a pessoa é colocada à 
parte do restante da organização e, até que cumpra todo o ritual, passará por uma 
segregação que, para muitos, é muito dificil e estressante. 

Entretanto, quando um indivíduo está destinado a assumir um cargo específico 
e já faz parte da empresa, normalmente ele apenas buscará conhecimentos também 
específicos daquela função. Neste caso, o ambiente é bem mais informal e toma a 
forma de algo familiar. 

O sucesso desta forma de socialização terá influência grande dos outros 
membros da organização que agirão como amigo, guia, orientador etc. 

2. Estratégias Individuais e Coletivas de Socialização: Neste processo, os 
indivíduos são socializados em duas diferentes formas. Na primeira, o indivíduo é 
socializado de maneira coletiva, ou seja, juntamente com outras pessoas que também 
estarão entrando para a organização ou para uma nova função que envolverá a todos 
os outros num mesmo processo. Considerando que a organização busca criar nestes 
indivíduos crenças, culturas e posturas de acordo com os interesses dela, muitos 
analistas acreditam que o resultado mais certo será a criação de uma postura definida 
coletivamente entre os participantes que poderá até influenciar a organização. Isto 
porque cada uma destas pessoas agirá em conjunto com as demais e farão consenso 
sobre cada atitude que tomarão. 

Por outro lado, quando a socialização é feita de maneira individualizada o 
indivíduo tende a assumir com maior facilidade os ensinamentos dos agentes 
encarregados de seu treinamento e assim, a chances de sucesso tendem a ser maiores 
pela ótica da organização. Quando isto não ocorre, normalmente o indivíduo perde o 
emprego. 

3. Estratégias Seqüências e Não Seqüenciais de Socialização: No processo 
de socialização de uma pessoa para assumir determinada função muitas organizações 
determinam procedimentos para serem desenvolvidos ao longo do treinamento. 
Considerando uma estratégia seqüencial, o indivíduo passa por fases que são 
consideradas importantes para que ele assuma sua nova função. Este é caso, por 
exemplo, de um guarda de transito. Normalmente ele recebe treinamento teórico numa 
primeira fase para aprender sobre os principais pontos de sua função. Em seguida, 
recebe instrução militar prática que o tomará parte da corporação. Numa terceira fase, 
iniciará seu treinamento prático em localidades com menor exigência de experiência e 
irá recebendo outras com maiores exigências à medida que for adquirindo experiência. 

Este, porém, não é caso de um prefeito, por exemplo. Ele simplesmente é eleito 
pelo povo para aquela função e a assumirá tão logo receba posse. Não terá que assumir 
funções subalternas da prefeitura para adquirir a experiência que por ventura seja 
necessária. 

Independentemente da política que uma organização esteja praticando para 
estes casos, os indivíduos deverão estar preparados para assumir novas funções sob a 
ameaça de ser considerado inadequado para o mercado. 
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4. Estratégias Fixas e Variáveis de Socialização: Este tipo de estratégia 
to~ dependendo de quem está aplicando, o processo de socialização confuso para 
aqueles que estão participando do mesmo. Num processo fixo, os indivíduos sabem 
quanto tempo dura cada processo e quais serão os próximos passos ao longo deste 
processo. Sabem como poderão se comportar para atingir um novo step. Não é o caso 
do processo variável. Neste, o tempo envolvido em cada fase será sempre definido por 
quem está gerenciando o processo e que determinará qual é o melhor momento para se 
passar para uma nova fase. Sob a ótica do participante, esta não é uma metodologia 
adequada, considerando seus interesses. 

5. Estratégias de Socialização Por Competição (Ou Por Concurso): Este 
tipo de processo de socialização quando adotado sob forma de competição leva os 
indivíduos a agirem de maneira isolada e com procedimentos que muitas vezes são 
contra os interesses da organização. Isto ocorre porque este processo acaba por 
segregar os indivíduos da organização e geram um movimento de "cada um por si". 

No caso do concurso, os indivíduos não são segregados e, independentemente 
de sexo, idade, raça ou tempo de empresa, podem participar e chegar onde desejam, 
muitas vezes até com auxílio de outros indivíduos da organização. 

6. Estratégias de Socialização em Série e Isoladas: Nas estratégias de 
socialização em série, as pessoas recebem orientação por parte dos agentes em um 
ambiente completamente definido. Ou seja, não terão chance de modificar qualquer 
procedimento existente e ainda terão que se adaptar aos padrões existentes. Esta é a 
maneira adotada pelas Forças Armadas quando recebe recrutas para suas fileiras. Estes 
passarão anos comportando-se dentro daquilo que foi estabelecido por muitos anos e 
que não será mudado, a não ser por decisão dos oficiais generais. 

Para o processo isolado, os indivíduos terão maiores liberdades par criar 
conceitos ou procedimentos mais adequados às suas necessidades, mas sem desviar 
dos objetivos definidos pela organização. 

7. Estratégias de Socialização Através da Investidura e do Despojamento: 
Durante o processo de admissão de um indivíduo à organização, esta adota conforme 
seus interesses, a estratégia de socialização da investidura ou do despojamento. No 
primeiro caso, o indivíduo entra para a organização com características que são 
desejadas pelos membros desta organização e que encorajam este indivíduo a manter
se como é, além de tentar disseminar estas características pelos outros funcionários da 
organização. Nesta fase, o relacionamento com o novo funcionário é de alto nível e 
todos os obstáculos são removidos para que ele atinja seus objetivos. 

Ao contrário, no processo de despojamento, a organização tenta remover todas 
as características que foram detectadas no novo indivíduo e que são consideradas 
prejudiciais à organização. Em muitas situações, quando esta transição é muito 
dolorosa para a pessoa, o resultado é o pedido de demissão por total incompatibilidade 
de culturas. 

Normalmente as organizações já buscam detectar desvios nos candidatos à 
vaga e assim, evitar perda de tempo e dinheiro no processo de seleção. 

Algumas até contratam indivíduos com capacidade técnica elevada, mas com 
cultura diversa da empresa na esperança de conseguir remover esta postura ao longo 
do processo de socialização. 
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3. A ZONA FRANCA DE MANAUS (Pólo Industrial de Manaus) E A SUFRAMA 

Neste capítulo faremos consideração sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM) ou Pólo 
Industrial de Manaus (PIM), como está sendo chamado de dois anos para cá em virtude dos 
preparativos para inserção deste pólo industrial no Mercosul. Até o momento era considerado 
no acordo assinado entre os países membros como "terceiros países" fora do âmbito do 
acordo, pois possuía aos olhos destes membros incentivos que davam à Manaus vantagens 
competitivas em relação ao resto do bloco. 

Entretanto, esta visão mudou a partir do momento em que se verificou que não há uma 
Zona Franca, com isenções de impostos, mas um pólo industrial com pagamento, mesmo que 
reduzido, de impostos e taxas. 

A fim de dar ao leitor deste trabalho uma visão sobre o que é o Pólo Industrial de 
Manaus, escreveremos um pequeno histórico deste modelo de desenvolvimento industrial, 
incluindo em seguida, os incentivos fiscais federais, estaduais e municipais que atraem para 
esta região do Brasil muitas indústrias, principalmente eletro-eletrônicas, transformando 
Manaus no maior pólo eletro-eletrônico da América do Sul. 

Também serão demonstrados alguns números do Pólo Industrial de Manaus (PIM) 
como forma de dar ao leitor uma idéia de grandeza do que está sendo produzido não apenas 
em termos industriais, mas também em termos sociais. Durante toda a história do Brasil, a 
região amazônica foi esquecida pelos governantes do Brasil e permitiu que outras nações 
desenvolvidas do planeta começassem a planejar a utilização da mesma para adquirir 
matérias-primas naturais importantíssimas para seus produtos manufaturados. 

Com o regime militar a partir de 64, a Amazônia passou a contar com este modelo de 
desenvolvimento que permitiu ao Brasil ocupar uma área que representa mais de 50% do seu 
território e faz fronteiras com seis países (Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname e 
Guiana) e um território estrangeiro (Guiana Francesa). 

A implantação da Zona Franca de Manaus trouxe para a região cerca de 400 empresas 
industriais, comerciais, serviços, dentre outras, bem como muitos estrangeiros que tem 
ajudado a formar uma nova cultura, cujo resultado é uma mistura de diversos povos. 

É justamente neste aglomerado de culturas que a empresa A veio implantar seu 
empreendimento. Apesar das dificuldades da implantação relacionadas a uma conjuntura 
diferente da encontrada na Coréia, será mais uma contribuição à formação do homem 
amazônico. 

3.1. Histórico 

A Zona Franca de Manaus foi idealizada pelo Deputado Federal Francisco Pereira da 
Silva e criada pela Lei N° 3.173 de 06 de junho de 1957, como Porto Livre. 
Dez anos depois, o Governo Federal, através do Decreto-Lei N° 288, de 28 de fevereiro de 
1967 ampliou e regulamentou essa legislação, estabelecendo incentivos fiscais por 30 anos 
para implantação de um pólo industrial, comercial e agropecuário. Instituindo, assim, o atual 
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modelo de desenvolvimento, englobando uma área fisica de 10 mil km2
, tendo como centro a 

cidade de Manaus. Visando integrar a Amazônia à economia do país, bem como promover 
sua ocupação e elevar o nível de segurança para manutenção de sua integridade, o Governo 
Federal, através do Decreto-Lei n° 291 de 28 de fevereiro de 1967, defme a Amazônia 
Ocidental tal como ela é conhecida, abrangendo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônía e 
Roraima. 

O modelo de desenvolvimento da ZFM está assentado em Incentivos Fiscais e Extra
Fiscais, que propiciaram condições para alavancar um processo de crescimento e 
desenvolvimento da área incentivada. 

Em 15 de agosto de 1968, o Decreto-Lei N° 356/68 estendeu estes beneficios a toda a 
Amazônia Ocidental, ou seja, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A dinâmica da ZFM 
pode ser configurada em 3 fases distintas: 

1. A primeira fase, de 1967 a 1976 constituiu o período de liberdade plena de importações, 
apresentando as seguintes características: predominância da atividade comercial(sem 
limitação de importação de produtos, exceto armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, 
automóveis de passageiro e perfumes); crescimento do fluxo turístico doméstico com 
consumidores buscando produtos de elevada sofisticação cuja importação estava proibida no 
restante do país; e, estabelecimento de limite para saída de bagagem de passageiro 
acompanhada. Expansão do setor terciário; início da atividade industrial; e, lançamento da 
pedra fundamental do Distrito Industrial (30/09/68). 

2. A segunda fase estendeu-se de 1977 até o final de 1990 e teve início com a edição dos 
Decretos-Leis N° 1435/75 e 1455/76, que introduziram as seguintes modificações no modelo 
ZFM: Estabelecimento de Índices Mínimos de Nacionalização para produtos Industrializados 
na ZFM e comercializados nas demais localidades do Território Nacional e estabelecimento 
de limites máximos globais anuais de importação (Contingenciamento). Essa fase, apesar das 
limitações impostas, registrou um acentuado crescimento do setor industrial que obteve seu 
melhor desempenho em 1990, quando atingiu um faturamento de US$ 8,4 bilhões e geração 
de 80.000 empregos diretos. Tal desempenho caracterizou-se pelos seguintes fatores:acesso a 
modernas tecnologias; substituição de importações, vez que na oportunidade cerca de 2000 
produtos estavam proibidos de ingressar no país; contribuição para o desenvolvimento, de 
uma industria nacional de componentes e outros insumos, localizada no Centro-Sul do País, 
especialmente em São Paulo. 

3. A terceira fase iniciou-se em 1991, com a chamada Nova Política Industrial e de 
Comércio Exterior do Governo Federal, promovendo a abertura do mercado Brasileiro às 
importações. A nova ordem econômica fixou como paradigma à busca da "Qualidade e da 
Produtividade". A exposição do modelo ZFM à nova ordem, especialmente por conta de 
produtos estrangeiros que passaram a entrar no mercado nacional e a forte recessão que 
assolou a economia brasileira, agravando-se em nível local, exigiu profundas modificações na 
legislação, o que ocorreu através da edição da Lei 8.387 de 30 de dezembro de 1991, 
estabelecendo medidas, visando sua salvaguarda: criação de Regimes de Áreas de Livre 
Comércio - ALC, priorizando faixas de fronteiras, visando irradiar o modelo ZFM. 
Eliminação dos limites máximos globais anuais de importação; substituição do critério dos 
Índices Mínimos de Nacionalização pela prática de Processo Produtivo Básico-PPB; 
desregulamentação de procedimentos; e,criação do Entreposto Internacional da Zona Franca 
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de Manaus - EIZOF; Decreto no. 205 de 05/09/91 , que trata da eliminação dos limites 
máximos globais. 

As medidas adotadas ensejaram, a partir de 1993, o lIDCIO da recuperação da ZFM, 
constatando-se progressiva adequação do seu setor industrial, caracterizada por significativa 
reconversão industrial com redução de custos que propiciaram maior competitividade de seus 
produtos, a par da elevação dos padrões de qualidade a partir da adoção das Normas Técnicas 
da série ISO 9000, de cumprimento obrigatório pelo Decreto nO 783 de 25 de março de 1993. 
O resultado mais expressivo decorrente da reestruturação efetivada no parque industrial, 
traduziu-se pelo seu faturamento, que em 1996 foi de US$ 13,2 bilhões (Quadro 3.4.5.1 
Faturamento do PIM - 1996 a 2001). 

Quadro 3.4.5.1 - Faturamento do Pólo Industrial de Manaus - PIM 

SETOR lNOUSTRlAL 

' ATUltAMENTO DO m o lNDUSl1tlAL DE MANAUS ·~" 

",.,..emUSS1 .M, 

r.1ESES ANOS 

1996 I 'o,! • 19"'~ 199<1 ~"('" '''l'' 21.1<"2 I 
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Presentemente, os desafios consistem na capacidade de aproveitamento da dinâmica 
que o modelo ZFM imprimiu, visando buscar elementos que possibilitem a auto
sustentabilidade da reglao. Neste sentido a SUFRAMA direciona suas ações 
baseadas em algumas premissas: fortalecer o parque industrial de Manaus com ponderável 
base tecnológica, a partir de reforço à cadeia produtiva de subsetores industriais através de 
incentivos adicionais à produção de componentes que apresentem vantagens competitivas em 
sua fabricação local; fortalecer o projeto Zona Franca, dada sua importância nacional e 
regional, perseguindo sua auto-sustentação em harmonização com os demais segmentos da 
indústria brasileira; fortalecer o papel da SUFRAMA nas ações Governamentais objetivando 
desenvolver a Amazônia Ocidental e promover a integração da Fronteira Norte do País, 
mediante a implementação de um programa de interiorização que se consolide através de 
projetos economicamente viáveis, que contemplem o aproveitamento das matérias-primas 
regionais e da biodiversidade existente na Amazônia. 

Até o ano passado, a Suframa estabeleceu como meta à exportação em tomo de US$ 1 
bilhão. Este valor deverá ser alcançado devido à valorização do dólar e a retração do mercado 
nacional em virtude do "apagão". As empresas estão buscando novos mercados e esperam 
ganhar novos incentivos do governo estadual para atingir a meta. 
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Por outro lado, alguns investimentos que vêm sendo feitos pelo governo do Estado 
ajudarão os próximos anos na obtenção de bons resultados. As empresas estão perdendo o 
medo do mercado externo, além de que o novo pólo de biotecnologia mudará o perfil 
industrial do Pólo Industrial de Manaus. 

Também despontando como promissor, o pólo de softwares batizado como "Amazon 
Software" tem colhido bons resultados. Um exemplo disso é o novo software desenvolvido na 
área para controle dos processos produtivos das empresas, está sendo exportado para os EUA, 
Canadá e Europa. 

Outro grande projeto da Suframa é a criação de centro de pesquisa e desenvolvimento 
de componentes de alta tecnologia, como: chips, semicondutores e placas para produtos 
diversos (eletroeletrônicos, informática e de telecomunicações). 

Segundo o relatório anual da Suframa "Perfil das Empresas" em 2001 , das cerca de 
400 empresas instaladas no Pólo Industrial de Manaus, 60% são do pólo eletroeletrônico e de 
informática, 15% do setor metal-mecânico, 10% de indústrias químicas e o restante, diverso. 

Praticamente todas as empresas que se instalaram em Manaus buscaram os incentivos 
fiscais concedidos pela Zona Franca de Manaus (hoje Pólo Industrial de Manaus). No Brasil, 
apenas o PIM pode conceder estes tipos de incentivos (vê item 3.3. Incentivos Fiscais do 
PIM). 

A grande maioria das empresas aqui instaladas é do tipo eletro-eletrônico, ou seja, são 
empresas cujos produtos carregam um grande volume de itens eletrônicos, tais como: 
televisores, DVD's, videocassetes, aparelhos de áudio, dentre outros. Algumas empresas se 
destacam neste segmento: LG Eletronics, Philips, Panasonic, Gradiente, Sony e Semp T oshiba 
(Quadro 3.4.4. Faturamento do PIM). 

O segmento de tecnologia digital para produção de telefones celulares conta com 
empresas a nível mundial, como é o caso da Nokia, além de empresas que produzem 
acessórios para estes fabricantes, tais como: Flexitronics, Intesys e Triple S (Quadro 3.4.4. 
Faturamento do PIM). 

Quadro 3.4.4 - Faturamento do Pólo Industrial de Manaus por subsetores de atividades 
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SETOR INDUSTRIAL 
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Porém, outros segmentos têm conseguido bons resultados em termos de faturamento e 
ganhos no market share, No segmento de Duas Rodas, o destaque fica com a Moto Ronda e a 
Yamaha (Quadro 3.4.4, Faturamento do PIM), Estas empresas possuem uma grande 
participação nas exportações do PIM (Pólo Industrial de Manaus). Seus destinos vão desde a 
Argentina até os Estados Unidos (Quadro 3.4.7. Principais Produtos Exportados pelo 
PIM). 
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Outro segmento que atingiu seu aplce no Brasil ao situar-se em Manaus foi o de 
Concentrados para refrigerantes. São os casos da Recofarrna Indústria do Amazonas (Coca
Cola) e a Pepsi. Entretanto, a AMBEV já está em processo de instalação de seu novo parque 
industrial (Quadro 3.4.4. Faturamento do PIM). 

Um novo pólo está surgindo neste momento em Manaus que é o de Biotecnologia. 
Será o maior centro de Biotecnologia do mundo e terá o maior laboratório natural do mundo a 
sua disposição: a floresta amazônica. Segundo o governador do Estado do Amazonas, a 
implantação deste pólo será feita em médio prazo e após este período poderá gerar um 
faturamento igualou superior ao atual Pólo Industrial de Manaus que é de cerca de US$ 10 
bilhões (Alecrim, 2002). 

3.2. Missão da Suframa e Objetivos Estratégicos 

A missão da Sufrarna é a de promover os investimentos na área da Zona Franca de 
Manaus, além das outras áreas sob sua jurisdição através da identificação de oportunidades e 
criação da infra-estrutura necessária para tal, colaborando assim, para uma melhor 
distribuição de renda na região. 

O Decreto-lei 288 foi talvez o único projeto de desenvolvimento para a regIaO 
amazônica no âmbito federal. Sterling (1983) menciona em seu livro "A Amazônia" que 
numa área de mais de 50% do território brasileiro e com riquezas minerais e biológicas das 
maiores do mundo, além de deter mais de 90% das reservas de água potável do Brasil, a 
Amazônia foi e continua sendo objeto de cobiça internacional, apesar da negação por parte de 
diversos países. Proteger urna região tão rica e inexplorada, significa proteger a própria 
integridade do território nacional. 

Para este século, os analistas mundiais vislumbram que o bem mais precioso venha a 
ser a água. Exatamente o que o Brasil, mais especificamente, a Amazônia, possui. 

Sem um plano de desenvolvimento da Amazônia, o Brasil jamais poderá ascender à 
condição de potência mundial, uma vez que as riquezas que poderão fazer a diferença a partir 
deste século se encontram nesta região, principalmente a água. O petróleo e o gás também 
vêm se manifestando nesta região do Brasil através da Bacia hidrográfica de Urucu, a 270 krn 
de Manaus. 

Para a Sufrarna em sua "Revista da Zona Franca de Manaus - 2001", alguns objetivos são 
básicos na busca da inserção da Amazônia no contexto nacional: 

I - Identificar Oportunidades de Investimentos - São inúmeras as oportunidades de 
investimento, principalmente na área de biotecnologia, além de turismo, indústrias diversas e 
educação; 

II - Atrair Investidores privados - Por ser uma regIaO distante dos grandes centros 
consumidores do Brasil, praticamente apenas os governos estaduais e federais têm investido 
na região; 

III - Obter o reconhecimento regional, nacional e internacional da Instituição corno promotora 
de Investimentos - A Suframa é a representante do governo federal na concessão de 
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incentivos fiscais para os empreendimentos que venham a se instalar na região. Para tanto, é 
fundamental que a instituição seja reconhecida como promotora do desenvolvimento regional 
e que garantirá todo o suporte necessário aos projetos aqui desenvolvidos; 

IV - Identificar necessidades de infra-estrutura - Por ser ainda uma reglao inóspita, a 
necessidade de infra-estrutura é total. Praticamente toda a comunicação com outras regiões é 
feita por meios fluviais/marítimos e aéreos. Seria de suma importância o desenvolvimento de 
estradas e novos aeroportos por toda a região; 

V - Estimular investimentos em infra-estrutura pelos setores público e privado - Garantir as 
condições para os investimentos públicos e privados é um dos objetivos da Suframa; 

VI - Consolidar o Parque Industrial da ZFM - Inicialmente abrigando um pólo eletro
eletrônico, a ZFM vem tornando-se rapidamente em um pólo de indústrias diversas entre as 
quais telefonia celular, micro info rmática, biotecnologia, farmacêutica, dentre outros. Mesmo 
com o fim dos incentivos programados para o ano de 2013, a Suframa tem buscado prorrogar 
este prazo como forma de sedimentar um projeto tão vital para a região norte do Brasil; 

VII - Fortalecer as atividades agrossilvopastoris - Não apenas o pólo industrial e comercial é 
objetivo da Suframa, mas também o agrossilvopastoril. Tornar a região auto-sustentável em 
alimentos é uma meta que a Suframa busca em virtude da disponibilidade de áreas 
agricultáveis nas margens dos rios que tomariam a Amazônia um centro totalmente 
independente do restante do país; 

VIII - Incrementar as atividades do comércio e outros serviços - Juntamente com a indústria e 
as demais atividades é de extrema importância à criação de uma malha de serviços que 
auxiliem na transformação da ZFM e envolva o maior número possível de habitantes em 
atividades paralelas e aumente a renda das famílias; 

IX - Atuar em parceria com órgãos e entidades públicas e privadas - Sem o apoio de outras 
instituições públicas e privadas seria impossível à consolidação da ZFM. É necessário que 
todos as instituições estejam trabalhando juntas e na mesma direção; e 

X - Buscar o permanente desenvolvimento organizacional, gerencial e tecnológico da 
instituição - A Suframa como um órgão que trabalha em muitos segmentos no que tange à 
coordenação de projetos para a região, necessita de um quadro de pessoal altamente 
qualificado que permita uma análise dos fatores que influenciam qualquer atividade 
desenvo lvida. 

3.3. Incentivos Fiscais do Pólo Industrial de Manaus (PIM) 

A fim de garantir um perfeito funcionamento das empresas que venham a se instalar 
no Pólo Industrial de Manaus, compensando as desvantagens estruturais da região norte do 
Brasil, os governos federal, estadual e municipal estabeleceram alguns incentivos que 
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possibilitarão a manutenção da ocupação da Amazônia através da criação de infra-estrutura 
necessária a este projeto de desenvolvimento regional, conforme a seguir. 

Incentivos do Governo Federal- Administrados pela Suframa e Secretaria da Receita Federal 

Estes impostos são concedidos pelo Governo Federal e são administrados pela 
Suframa e Secretaria da Receita Federal, obedecendo ao disposto no Decreto 288 da 
Constituição Federal. Geralmente são concedidos mediante apresentação de projetos 
industriais durante a realização da reunião do CAS (Conselho de Administração da Suframa) 
que ocorre em períodos que, normalmente, são de 3 em 3 meses. 

Imposto sobre Importação - 1.1. 

É o imposto incidente sobre as importações realizadas pelas empresas e que é cobrado 
em alíquotas estabelecidas na T AB (Tarifa Aduaneira Brasileira) ou TEC (Tarifa Externa 
Comum - Mercosul). Para a Zona Franca de Manaus este imposto tem redução de 88% ou a 
isenção, quando for o caso (abaixo): 

• Isenção do 1.1. na entrada de mercadoria (inclusive bens de capital) de procedência 
estrangeira na Zona Franca de Manaus - ZFM, destinada ao seu consumo interno. Ou 
seja, as mercadorias importadas, inclusive máquinas e equipamentos, estão isentas do 
pagamento do 1.1 quando da entrada das mesmas no PIM e destinados ao seu uso e 
consumo. 

• Isenção do 1.1. a mercadoria de procedência estrangeira listada na Portaria 
Interministerial nO 300 de 20 de dezembro de 1996, destinada à Amazônia Ocidental. 

• Redução de 88% do 1.1. aplicado a matérias- primas, produtos intermediários, 
materiais secundários e de embalagem de procedência estrangeira empregados na 
fabricação de produtos industrializados na ZFM, quando dela saírem para qualquer 
ponto do Território Nacional, desde que o fabricante tenha projeto aprovado pelo 
Conselho de Administração da Suframa e atenda o Processo Produtivo Básico - PPB 
(conjunto mínimo de etapas que caracterizem industrialização). Ou seja, quando da 
saída de um produto industrializado no PIM e destinado a outras regiões, a alíquota do 
Imposto de Importação sofrerá uma redução de 88%. 

• Redução do 1.1. na fabricação de bens de informática condicionada à aplicação de um 
coeficiente de redução proporcional à participação de mão-de-obra e insumos 
nacionais. Ou melhor, a redução da alíquota do imposto de importação será 
proporcional à participação da mão-de-obra (empregos gerados) e uso de materiais de 
origem nacional no processo de industrialização. 

• Redução do 1.1. na fabricação de veículos automotivos, acrescidos de 5% ao 
coeficiente de redução, referido ao item anterior. Concedido aos fabricantes de 
veículos que por ventura venham a se instalar no PIM. 
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Imposto sobre Produtos Industrializados - I.P.1. 

Imposto cobrado sobre os produtos industrializados no território nacional. Na área da 
ZFM as empresas estão isentas, conforme os procedimentos abaixo: 

• Isenção do I.P.1. para produtos fabricados na ZFM. Todo e qualquer produto fabricado 
no PIM estará isento do imposto sobre produtos industrializados. 

• Isenção do I.P.1. para mercadoria (inclusive bens de capital) de procedência 
estrangeira consumida na ZFM. Em outras palavras, as mercadorias adquiridas no 
exterior para serem consumidas no PIM estarão isentas do pagamento do imposto 
sobre produtos industrializados. 

• Isenção do I.P.1. para mercadoria de procedência estrangeira consumida na Amazônia 
Ocidental, desde que listada na Portaria Interrninisterial nO 300/96. 

• Isenção do I.P.1. para mercadoria de procedência nacional ingressada na ZFM e 
demais áreas da Amazônia Ocidental. Também estão isentas as mercadorias de 
qualquer origem no Brasil que venha a ser usada nos processos de produção do PIM e 
Amazônia Ocidental. 

• Isenção do I.P.1. aos produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas 
vegetais de produção regional, em todas as localidades da Amazônia Ocidental. 
Assim, qualquer produto que utilize matéria-prima agrícola e extrativa vegetal na 
produção regional estará isento do pagamento do I.P.1. 

• Crédito do I.P.1. calculado como se devido fosse, sempre que os produtos referidos no 
item anterior sejam empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou 
materiais de embalagem na industrialização em qualquer ponto do Território Nacional, 
de produtos efetivamente sujeitos ao referido imposto. 

Imposto sobre Exportação - I.E 

Para todos os efeitos, este imposto está suspenso para as exportações de qualquer parte do 
território nacional por lei. Na ZFM tem o seguinte procedimento: 

• Isenção do I.E. para produtos fabricados na ZFM. Considerando a política de 
exportação do governo brasileiro, qualquer produto destinado à exportação estará 
isento do pagamento do imposto de importação. 

Programa Especial de Exportação da Amazônia Ocidental - PEXP AM 

o PEXP AM é um mecanismo de incentivos que permite a importação de matérias-primas, 
insumos e componentes para industrialização de bens destinados exclusivamente à exportação 
e que procura compensar a localização não estratégica de Manaus em relação a outros pontos 
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do território nacional. Anteriormente a desvantagem que a ZFM possuía em relação aos 
demais centros era grande devido à ausência de estradas e distâncias gigantescas dos centros 
consumidores do país. Atualmente, a nova política de exportação para a região está buscando 
novos mercados no exterior e diminuindo a dependência dos mercados nacionais. São 
beneficios deste programa: 

• Isenção do 1.1. (conforme descrito acima); 

• Isenção do I.P.I.(conforme descrito acima); 

• Isenção do I.E.(conforme descrito acima); 

• Isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme 
legislação de comércio exterior brasileiro que isenta as exportações de qualquer 
imposto ou taxa; 

• Isenção do pagamento de taxas, preços públicos e emolumentos devidos a quaisquer 
órgãos da administração pública; 

• Inexigibilidade ao cumprimento de Processo Produtivo Básico - PPB. Ou seja, para 
que um produto receba os incentivos do PIM é necessário que este esteja de acordo 
com as exigências do PIM, inclusive com um processo produtivo mínimo (PPB). Para 
um produto destinado à exportação não há esta exigibilidade; 

• Autorização de importações extraquota. No PIM todas as empresas têm uma cota de 
importação anual que deve ser obedecida sob pena de perda dos incentivos fiscais. 
Para os produtos destinados à exportação, cotas adicionais podem ser obtidas; 

• Concessão de quota-prêmio. Crédito prêmio para equalização locacional. São 
ressarcimentos de preços públicos pela Suframa a fim de equalizar as diferenças 
existentes entre um produto produzido em Manaus e um similar produzido fora do 
PIM. 

Incentivos do Governo Estadual- Administrados pela Sefaz (Secretaria de Fazenda) e Sedec 
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico) 

São os incentivos fiscais concedidos pelo governo estadual através das duas secretarias 
acima. A exemplo das autarquias federais, estabelecem metas mínimas para os projetos 
industriais que queiram gozar dos incentivos fiscais. São beneficios de sua competência: 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 

• Isenção do ICMS incidente sobre produtos industrializados nas remessas dos demais 
estados brasileiros para a ZFM. Ou seja, os produtos industrializados em outras 
regiões quando destinados a ZFM estão isentos do ICMS. 

• Créditos do ICMS concedidos pelo Estado do Amazonas, nas compras de produtos 
industrializados de origem nacional. Ou, o ICMS pago na aquisição de produtos 
industrializados em outras regiões, quando for o caso, receberão um crédito no mesmo 
valor por parte do governo do Estado do Amazonas. 
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• Restituição do ICMS pelo Governo do Estado do Amazonas para produtos 
industrializados nos seguintes níveis: 

a) bens de consumo final - 45% 

b) bens de capital, bens de consumo destinado à alimentação, vestuários, calçados e 
veículos - de 55% a 100% 

c) bens intennediários, bens agregadores de matéria-prima regional e bens 
agropecuários de segmentos prioritários - de até 100% 

d) bens de infonnática, medicamentos que utilizem plantas medicinais regionais, 
produtos de pescados e produtos fabricados no interior do Estado - de até 1 00%. 

• Crédito presumido de 50% da alíquota do ICMS (6%) nas operações mercantis 
estaduais e interestaduais, com mercadoria de procedência estrangeira não abrigada no 
regime da ZFM (corredor de importação). 

• Diferimento do ICMS sobre importação nas entradas de matérias-primas. Isenção do 
ICMS nas entradas de ativos, inclusive partes e peças. 

Incentivos do Governo Municipal (Administrados pela Prefeitura de Manaus) 

Os incentivos municipais são baseados na isenção de serviços públicos cobrados na 
praça de Manaus e foram estabelecidos recentemente (últimos 5 anos) como fonna de ajudar 
no estabelecimento de novas empresas na área. Possui os seguintes incentivos: 

• Isenção por 10 anos do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial, Territorial 
Urbana. 

• Isenção por 10 anos de taxa de serviço de limpeza e conservação pública. 

• Isenção por 10 anos da taxa de licença para funcionamento. 

Efeitos dos Incentivos na ZFM e Demais Áreas da Amazônia Ocidental. 

Abaixo, alguns reflexos dos incentivos concedidos a ZFM e áreas adjacentes, sem 
mencionar o fator "defesa estratégica" da região por ser um vazio gigantesco dentro do 
território do Brasil: 

• PIB em 1970 - US$ 346 milhões (Amazonas). 

• PIB em 1997 - US$ 9,5 bilhões (Amazonas). 

(crescimento de 2.600%). 

• Arrecadação de tributos federais em 1970 (Amazonas) - US$ 19,3 milhões - 0,7% 
da arrecadação do país. 

• Arrecadação de tributos federais em 1997 (Amazonas) - US$ 1,2 bilhão - 1,1% da 
arrecadação do país. 

(crescimento de 6.200%) em relação a 1970. 
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Setor Industrial (Manaus) 

Alguns números do setor industrial até o ano de 1997 em decorrência dos incentivos 
fiscais para a região pertencente a ZFM: 

• Empresas industriais instaladas: 617 

• Faturamento em 1997: US$ 11,7 bilhões 

• Empregos diretos: 50 mil 

• Empregos terceirizados: 5 mil 

• Importação em 1997: US$ 3,5 bilhões 

• Receita tributária do Estado do Amazonas em 1997: US$ 1,2 bilhão 

Setor Comercial (Manaus) 

As empresas comerciais também se beneficiaram, conforme podemos ver nas linhas 
abaixo: 

• Empresas comerciais instaladas: 3.921 

• Empregos: 70 mil 

• Importação em 1997: US$ 199 milhões 

Setor Agropecuário 

A SUFRAMA elaborou urna Política Agropecuária para o Setor, abrangendo toda a 
Amazônia Ocidental com base em projeto de colonização em grupo. Este projeto vai ser 
implantado no Distrito Agropecuário da SUFRAMA (600.000ha.) e em áreas selecionadas da 
Amazônia Ocidental, mediante proposta dos Governos dos Estados e Municípios. 
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3.4. Alguns Números do Pólo Industrial de Manaus (pIM) 

A evolução da Zona Franca de Manaus como modelo de desenvolvimento regional é 
patente quando se observam os números de suas estatísticas. 

Mais tarde já com a denominação de Pólo Industrial de Manaus, o crescimento tem se 
verificado sob várias formas, notadamente na qualidade de vida dos habitantes de Manaus e 
na contribuição tributária que repassa à União. Como exemplos podemos citar: 

Quando analisamos o quadro 3.4.1.1 (principais Custos de Produção x Faturamento e 
Receita Total) e o 3.4.1.2 Faturamento do PIM (%) verificamos que existe uma certa 
estabilidade em termos de faturamento com alguns ''tropeços'' em virtude dos diversos 
problemas que a economia brasileira passou nos últimos anos. Descontando o ano 2001 como 
um ano incompleto nas estatísticas até o momento dos levantamentos dos dados, vamos notar 
que o nível de emprego tem diminuído, mas o faturamento tem crescido em virtude da 
implantação de novas tecnologias. 

Quadro 3.4.1.1 - Principais Custos de Produção x Faturamento e Receita Total 

SETOR INOUSTRIAL 
PRINCIPAIS CUSTOS DE PRoouçAo x FATURAMENTO E RECEITA TOTAL 

(V%#'es em US$1,OO) 
SALARIOS ENCARGOS E ICMS AOUIS'CAO OE TOTAL FATU~AMENTO ,. , REC EIT A , ) 

ANOS BENEF SOCIAIS RECOLHIDO,' I IIJSUMOS (A+B+C-+OI TOTAL 

,A, ,e, ,c' ,o' IE' 'F, IE FI ,GI IE Gi 

1l1li6 3<42.655.159 488.756.830 2~.111 .272 6 .817.884.256 7.697.407.517 13.266.059.3n 59,53% 15.422.373.629 51 ,21% 

1997 370.03<4.238 468.201.139 184.622.460 6.749.252.024 7.792.109.861 11 .730.660.363 66,43% 13.014.035.278 59.87% 

1998 329.787.393 397.087.1« 139.712.229 4.929.270.182 5.795.856.948 9 .938.590.992 58,32% 13.284 794.662 43,63% 

1999 186.793.815 291 .435.331 100.220.52' 3.891 .171.141 4._ .820.811 7.216.772.729 61 ,93% 9.109.990.738 49,06% 

2000 231 .. 53.450 315.158.056 104.797.596 5.496.1«.592 6.147.553.693 10.392.606.880 59,15% 11.913.611 .622 51 ,60% 

2001 100.750.450 292.432.661 80.842.961 4.963.805.051 5.536.831. 143 9.057.226.2~ 61.13% 11 .076.227.307 49,_ 

2002 rl 56.950.505 64.512 .. 08 25.926.696 1.039.042.388 1.166.432.1n 2.106.480.972 56,32% 2.294.960.420 51 ,70% 

FONTE: SAPIDEMOI/CQlSE 

Quadro 3.4.1.2 - Faturamento do PIM, termos percentuais 

SETOR INDUSTRIAL 

FA T URAMENTO DO PIM , EM TERMOS PERCEN T UAIS 

SUB·SETORES 199& 1997 1998 1999 2000 2001 2002( ' ) 

E letroeletrô n ico 63 ,99 57 ,15 47 ,72 39 ,32 39,31 36 ,8 4 32 ,0 4 

Bens de Informátic a 4 ,51 4 ,14 7 ,05 15 ,41 17 ,91 17 ,55 17 ,65 

ftelojoei ro 2 ,57 2 ,69 2 ,83 2 ,57 1 ,79 1 ,64 1 ,35 

Duas ftodas 9 ,38 1 4 ,29 16 ,72 1 4 ,85 15 ,20 17 ,14 16, 1 1 

Termoplástico 2 ,45 2 ,24 2 ,32 2 ,19 2 ,32 3 ,08 9 ,16 

Beb idas 1 ,20 1 ,27 1 ,58 1 ,29 0 ,90 1 ,00 1 ,37 

Meta lú rg ico 0 ,88 1 ,40 1 ,84 2 ,68 2,88 3 ,21 3 ,02 

Mec â n ico 0 ,70 0 ,75 0 ,83 0,37 0 ,43 0 ,40 1,21 

Madeire iro 0 ,39 0 ,4 8 0 ,42 0,46 0,26 0 ,18 0 ,08 

Papele Pape lã o 0 ,52 0,65 0 ,50 0,51 0 ,55 0 ,51 0 ,40 

Químico 5 ,62 6 ,38 8,07 8 ,7 1 9 ,4 0 9 ,61 12,08 

Têxtil 0 ,69 0 ,75 0,89 1, 0 7 0 ,45 0 ,24 0 ,01 

Mineral Não Metálico 0 ,88 0,44 0,53 0,49 0 ,49 0 ,20 0 ,02 

Ótico 1 ,98 2,32 3 ,12 4,05 3 ,39 3 ,56 0 ,49 

Brinquedos 0,79 0 ,6 4 0,42 0 ,26 0 ,27 0 ,39 0 ,39 

Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis 2,44 2 ,76 3 ,39 4,10 3 ,04 2 ,98 3 ,17 

Outros 1,01 1 ,65 1, 7 7 1,69 1 ,39 1 ,46 1,44 

TO TAL 100,00 100,00 100 ,00 100.00 100 ,00 100 ,00 100,00 
FONTE: SAPIDEMOIICOISE 
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Porém, apesar de todos os obstáculos criados pela elevação da taxa do dólar 
dificultando as importações, o PIM tem substituído com o decorrer dos anos as vendas para o 
Mercado Interno pelas Exportações. Conforme vemos no quadro 3.4.2 (Balança Comercial do 
PIM), o auge das exportações se deu em 96 com o Pólo atingindo cerca de US$ 13 bilhões e 
foi decaindo até o ano de 99. A partir daí, por estabelecimento de meta da Suframa e as 
dificuldades do mercado interno, as empresas locais decidiram que a melhor saída seria a 
exportação. Em 2001 (com a estatística já completa) poderemos vê o nível atingido pelas 
exportações em mais de US$ 10 bilhões de dólares e com tendência de crescimento. 

Quadro 3.4.2 - Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus - PIM 

SETOR INDUSTRIAL 

BALANÇA COMERCIAL DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS· PIM 

(Valores em US$ 1,000.00) 

MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO SALDO 
I 

ANOS 
I 

EXPORTACAO IMPORTACAO SALDO EXPORTACAO IMPORTACAO SALDO FINAL 

A B C=A·B D E F=D-E G=C+F 
, 

1996 105.308,7 3.186.856,2 - 3.081.548 13.153.651,1 3.627.963,5 9.525.687,6 6.444.140,1 

1997 149.656,3 3.386.727,4 - 3.237.071 11 .581 .024,1 3.362.524,0 8.218.500,1 4981429,0 

1998 227.586,3 2.303.390,9 - 2075.805 9710.383,3 2.625.784,6 7.084.598,7 5008794,1 

1999 375.653,2 2.141.135,4 1.765482 6.838.585,6 1.749.807,0 5.088.778,6 3.323.296,4 

2000 741 .625,6 3.025.473,7 2.283.848 9.646.219,3 2.469.992,2 7.176.227,1 4892.379,0 

2001 827.285,5 2.719.235,5 - 1.891 .950 8.229.940,7 2.244.569,5 5.985.371,2 4.093421,2 

2002 rI 215.735,3 493.675,1 - 277.940 1.890.745,6 545.367,2 1.345.378,4 1.067438,6 

FONTE. SAPIDEMOI/COISE 

Apesar de tudo, o mercado nacional ainda é o principal consumidor dos produtos do 
PIM respondendo por mais de 70% do faturamento, conforme o quadro 3.4.3.1 (Aquisição de 
Insumos e Faturamento do PIM - Gráfico) e 3.4.3.2 (Aquisição de Insumos por Origem). 
Porém, as importações de insumos ainda são representativas atingindo cerca de 55% das 
aquisições. 

Quadro 3.4.3.1 - Aquisição de Insumos de Produção e Faturamento pelo PIM 

A Q U 15 IÇ Ã O o E IN 5 UM O 5 o E P R O o U ç Ã O E F A T U R A M E N T O 
P Õ L O IN o U 5 T R IA L o E M A NAU 5 • P IM 

c lNSUMOS 
_ FATURAMENTO 

, • t • l' • 1 1 •• 2 1 •• , 1 I 14 1 •• 5 , ... 
(A NOS ) 

1 , • 1 1 t t • 1 ••• 2 ••• 21' 1 ti 121'1 

ti r o D a do P ar ela" 
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1 .000 ,0 
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Quadro 3.4.3.2 - Aquisição de Insumos de Produção pelo PIM 

1992 

AQUISiÇÃO DE INSUM OS DE PRODUÇÃO 
P 6 L O IN D U S T R IA L D E M A NAU S - P IM 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

( ANOS) 

2000 
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2001 2002 (* ) 

Quando verificamos os setores responsáveis por este desempenho, observamos que o PIM tem 
buscado diversificar-se estabelecendo em Manaus um centro industrial de suma importância 
para o Brasil, até por sua localização geográfica e importância estratégica. Localmente são 
produzidos desde lâminas de barbear até aparelhos eletro-eletrônicos com a mais alta 
tecnologia mundial (quadro 3.4.4), como é o caso de telefones celulares, televisores a plasma, 
motocicletas e até um dos maiores centros de biotecnologia do mundo. 

Nos quadros 3.4.1.1 (principais Custos de Produção x Faturamento e Receita Total) e 
3.4.1.2 (Faturamento do PIM, Em Termos Percentuais) nos mostra que o Brasil ainda carece 
de uma política de exportação agressiva. O excesso de impostos, taxas e encargos sociais 
durante todo o processo produtivo ainda tem criado dificuldade para quem deseja mudar para 
um perfil exportador. Ainda assim, o PIM atingiu um faturamento de exportação invejável, 
considerando todas as dificuldades que ocorreram no país ao longo do ano de 2001, como foi 
o caso do "Apagão" , reduzindo as vendas para o mercado interno. 

O perfil de produção tem mudado nos últimos anos, conforme observamos no quadro 
3.4.6. Inicialmente produzindo televisores e videocassetes, o PIM evoluiu de um pólo 
importador para um pólo exportador de alta tecnologia competindo em vários mercados ditos 
de primeiro mundo, como é o caso dos Estados Unidos. O pólo de duas rodas ocupou durante 
muitos anos o primeiro lugar como produto de exportação e em seguida foi substituído por 
bebida sabor cola que estabeleceu em Manaus o maior centro produtor desta bebida no país 
(concentrado de Coca-Cola e Pepsi). Não menos importante, as lâminas de barbear da Gilete 
também tem se destacado como produto de exportação. Estes números podem ser vistos no 
quadro 3.4.7 (principais Exportados pelo PIM). 
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Quadro 3.4.6 - Produção dos Principais Produtos do PIM 

SETOR INDUSTRIAL 

PRODUÇÃo DOS PRINCIPAIS PROOUTOS 00 PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 

~ PRODUÇAO 

~ PRODUTOS 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TELff'OOES 

INA E APARB..HO FOTOGRÁFICO 

'W:>Cricr:ffiOR_IECOOFICAlX>R INTEGRSlNAlS DlG. 

C I MONTADA (USO EM INFORMÁTICA) 

SCO MPGNÉTlco (DISQUETE) 

ífOOa.ETA(MOTOOETA, INCL ClCLOMOT.) 

_~AIU<=TAS E lAPISI3RAS 

9.205.441 

119.618 

2.830.014 

844.090 

2.õZl.287 

820.570 

202.420 

494.551 

1.845.196 

362.687 

242.464 

17.322 

433.848 

1.406.138 

25.284 

55.236 

1.679.063 

511 .371 

644.029 

7.339 

353.584 

22.419.966 

109.542.110 

163.048.939 

7.695.189 

21 .238.969 

88.104.524 

450.510 

295.929 

899.043 

148.476.371 

208.065.191 

518.172.648 

423.504.180 

220.837 

207.758 

8.988.715 

170.830 

9.148.663 

8.255.086 

73.484 

2.786.570 

1.044.393 

1.942.678 

910.980 

394.043 

780.733 

2.609.678 

684.064 

140.719 

17.629 

245.565 

1.713.190 

19.080 

68.441 

1.764.755 

412.054 

566.790 

4.694 

256.514 

19.596.850 

129.681 .230 

121 .453.549 

5.380.041 

27.878.321 

75.862.992 

660.755 

430.585 

1.208.971 

131 .117.420 

229.815.418 

682.830.178 

372.528.885 

153.702 

131 .550 

9.105.439 

111 .239 

6.926.990 

6.241 .435 

56.857 

1.770.177 

379.033 

1.102.767 

402.929 

548.126 

763.659 

1.626.218 

1.237.434 

136.039 

25.276 

906.585 

1.214.008 

30.493 

75.228 

2.212.486 

208.108 

742.420 

10.660 

244.369 

943 

177.214 

3.024.026 

32.804.719 

164.882.017 

98.433.311 

8.166.663 

17.698.410 

5.892.749 

1.430.501 

482.113 

910.411 

136.683.520 

200.205.989 

635.886.388 

184.949.423 

132.857 

36.833 

7.669.480 

98.950 

12.128.900 

4.824.712 

17.796 

1.192.531 

369.024 

1.327.222 

501.204 

583.284 

794.402 

1.354.787 

1.008.749 

95.694 

23.533 

3.669.368 

1.049.879 

26.222 

31 .823 

2.324.801 

96.237 

594.614 

17.231 

732.638 

17.037 

368.638 

3.430.293 

42.643.684 

161 .913.575 

93.636.940 

4.976.832 

14.198.260 

3.936.625 

1.064.614 

505.352 

886.605 

143.231.170 

236.546.122 

835.202.816 

151 .034.328 

115.911 

24.150 

6.972.747 

73.955 

12.256.420 

6.045.419 

72.058 

1.281.505 

481 .251 

2.063.728 

315.208 

179.945 

252.315 

1.902.693 

1.347.309 

243.466 

41.530 

6.692.251 

1.124.704 

29.175 

33.943 

3.292.798 

240.383 

833.667 

16.567 

2.187.086 

212.542 

896.645 

5.788.561 

42.694.732 

175.658.722 

78.355.655 

2.373.873 

12.764.345 

5.523.376 

1.018.521 

640.818 

1.140.286 

113.662.000 

283.634.612 

601 .582.000 

323.m .930 

127.294 

3.765 

6.716.307 

39.250 

12.709.426 

5.560.908 

143.267 

1.012.085 

360.743 

2.187.870 

279.829 

174.855 

320.504 

2.036.767 

1.219.013 

279.925 

22.165 

7.024.296 

871 .141 

43.782 

69.979 

4.022.565 

235.062 

678.540 

3.393 

2.087.493 

683.985 

899.059 

1.598.943 

51 .160.101 

151 .094.481 

61 .059.274 

1.394.711 

12.976.570 

4.308.526 

2.449.622 

778.174 

1.098.281 

117.671 .000 

293.364.691 

709.700.000 

554.536.289 

81 .101 

7.483 

5.911 .177 

5.911 .177 
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Mesmo considerando a evolução das exportações de produtos com histórico recente no 
local, conforme citado acima, o pólo eletro-eletrônico ainda é o maior empregador da região, 
pagando mais de 50% da massa salarial (aí incluídos os encargos e beneficios) de acordo com 
o quadro 3.4.8.1 (Salários, Encargos e Beneficios Sociais x Faturamento), 3.4.8.2 (Salários, 
Encargos e Beneficios Sociais x Mão-de-Obra Ocupada - 2001) e 3.4.9 (Evolução da Mão-de
Obra do PIM) quando verificamos que apesar do crescimento do faturamento , o número de 
empregados tem diminuído com a introdução de novas tecnologias e exigências cada vez 
maiores no que diz respeito ao grau de escolaridade. 

I 

Quadros 3.4.8.1 (Salários, Encargos e Beneficios Sociais x Faturamento) e 3.4.8.2 
(Salários, Encargos e Beneficios Sociais x Mão-de-Obra Ocupada) 

SETOR INDUSTRIAL 

SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFíCIOS SOCIAIS X FATURAMENTO - 2001 (.) 
U $ 

Safa riOS, Encargos c BenefícIos Sociais 

Sub·Setores Safarlos Encargos c Total Faturamento Relaçao 

BeneficIos Sociais 

(AI (Bl (e = A + Bl (Dl (E = e I Dl 

EletroeletrOnico (i 97.490.728 152.524.495 250.015.223 4.926.807.091 5,07 

Relojoeiro 4.447.895 7043.785 11.491 .680 148.954.678 7,71 

Duas Rodas 35.068.926 42.031.623 77. 100.548 1.552.291 .827 4,97 

Terrnoplásllco 10.649.083 14.992.445 25.641 .529 279.361 .164 9,18 

Metalúrgico 5.007.522 4.913.516 9921 .038 290.340852 3,42 

Mecânico 1.802.700 2.330.945 4.133.645 36.135.841 11 ,44 

Qulmico 5.216.740 12945.050 18.161 .790 870.773559 2,09 

Têxtil 726.154 578.850 1.305.004 21.920.321 5,95 

Mineral Nao Metálico 798.025 1.115.421 1.913.446 17.970.015 10,65 

ótico 8.072.770 15.392.730 23.465.500 322.633.996 7,27 

Brinquedos 488.813 1.350.470 1.839.283 35.257.872 5,22 

Isqueiros, Canetas e Barbs. Descartáveis 12.642.076 18163.768 30.805.844 270.104.089 11 ,41 

Outros 17.339.018 19.049.564 36.388.582 284.674.943 12,78 

TOTAL 199.760.460 292432&&1 492.183111 9.06722& .248 6.43 

F_.: SAPIDEMot/CotSE 

SETOR INDUSTRIAL 

SALÁRIOS , ENCARGOS E BENEFICIOS SOCIAIS X MAo·DE-OBRA OCUPADA - 2001 (.) 

Média Mensal( '· ) 

Sub-Setores Safallos . Encargos e Mao·de-Obra Refa ç ao 

Ben e fi c Ios em USS 1 .000 O c upada 

(A) (B) (C=A I B) 

E letro e letrô nico ("') 20 .834,6 24.420 853 ,2 

Relojoeiro 957 ,6 1.402 683 ,1 

Duas Rodas 6.425 ,0 6 .274 1 .024,1 

Termoplástico 2 .136,8 3 .037 703,6 

Metalúrgico 826,8 1 .317 627 ,8 

Mecânico 344 ,5 456 755 ,4 

Quimico 1 .513 ,5 634 2 .387,2 

Têxtil 108,8 470 231 ,4 

Mineral Nâo Metálico 159,5 145 1.099,7 

Ótico 1 .955,5 947 2 .064 ,9 

Brinquedos 153,3 146 1 .049 ,8 

Isqueiros,Canetas e Barbs . Descartáveis 2 .567 ,2 1 .371 1 .872 ,5 

Outros 3 .032 ,4 6 .891 440 ,0 
TOTAL 41.015 .3 47 .510 863 .3 

FONTE : SAPIOEMOlleOfSE 
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Quadro 3.4.9 - Evolução da Mão-de-Obra do Pólo Industrial de Manaus - PIM 

Q.JANTlDAI:E ce M.iiOa:-08RA n MBlA 
r.l8IJSAL ce 

JAN FEV lVlIlR ABR r,1AJ JLI'J Jl1. Aro SET our ~ cez MÃC).{E.(l3RA 

77.fE2. 78.744 78.:ID 75.eHl 74!D) 75.33J 77.f!!2 78.7re 79.gj} 79.071 74528 70.001 

62.218 61 .Zl7 59.758 59.256 59..0> 00.070 00.295 00.295 00.&3 57.~ 54.Dl '3J.m 

47.001 45.:nl 43.297 41.4)3 :!l.&3 :!l.379 38.004 38.702 38.188 38.C113 37.029 :li537 

37.023 :li.fl3 :li646 :li824 :li884 37.2)1 37.621 38.141 ~.048 ~.0C6 ~.2B3 38.673 

~.318 :!l.343 4100 41318 41Em 4).22.3 41001 41.414 42.00 43. 7'93 44!Hl 44.!D3 

46.446 47 . .al 49.010 '3J.219 '3J.779 49.!Hl 49.074 48.9:6 49.<64 48.9:ll 48.411 46.~ 

46.002 46.!B4 46.256 46.473 46.700 47.428 48.:D1 49.347 '3J.:D5 '3J.942 51.645 51.213 

51.7$ 52.010 51..e3 51.831 51.315 51.:I5 51.EH> 51.624 5lEHl 49.078 48.292 47.(XJ2 

46.833 48.878 49.579 49.ffi1 49.7re 51.$7 51.634 51.611 5lERl 49.328 48.~ 46.1Sl 

45.018 43.728 41874 ~.873 :!l.$2 415J5 42.!m 42.638 43.871 45.cm 48.Eif> 44159 

42.!1J2 43.$7 45.510 46.941 48.146 49.1:D 5l4J7 51.213 51.418 53.188 51.100 52.~ 

54.191 53.74) 53.:D5 53.9:6 55.591 54.792 53.001 52.!D7 52.416 53.6D 54.ffi3 53.311 

53.101 52.!m 51.E' 

Nos quadros 3.4.10 (Evolução da Mão-de-Obra do PIM por Sub-Setores) e 3.4.11 
(Evolução da Mão-de-Obra por Faixa Salarial) observamos que somente a partir do ano 2000 
é que o PIM vem recuperando o nível empregatício da região empurrado pelo incremento das 
exportações. 

Aliás, nos últimos três anos muitos novos empreendimentos têm vindo estabelecer-se 
em Manaus trazendo novas oportunidades de emprego e novas tecnologias, além do aumento 
da contribuição tributária para os cofres públicos federal, estadual e municipal conforme 
demonstrado, como exemplo, no quadro 3.4.12 (Movimentação do ICMS do PIM em 2001). 

Nesta onda de novos empreendimentos, o número de empresas asiáticas tem sido 
expressivo. Dentre todas as que estão presentes, podemos citar as coreanas Samsung, LG 
Eletronics e a Hyosung. 

Além delas muitas outras já estão presentes a algum tempo atraídas pelos incentivos 
fiscais do Pólo Industrial de Manaus. Podemos citar a Gree (chinesa), a Philips (holandesa), a 
Coca-Cola, Peps~ Gillete, Textron e Harley-Davidson (americanas), Essilor e Thomson 

76.79:1 

58.875 

41:E1 

37.734 

41.477 

48.im 

48.494 

51614 

49.575 

43.(H) 

48.879 

53.ffi2 

52.432 
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(francesas), Sony, Panasonic, NC, Moto Honda e Yamaha (japonesas), entre outras 
estrangeiras. 

Quadros 3.4.10 (Evolução da Mão-de-Obra do PIM por subsetores de atividades) 
e 3.4.11 (Idem por crescimento percentual) 

SETOR INDUSTRIAL 

EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DO PIM POR SUB-SETORES DE ATlVlDADES(*) 

SUB·SETORES ANOS 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 n 
ELETROELETRÔNICO (***) 27.659 28.609 26.831 21.902 25.870 28.236 26.508 

RELOJOEIRO 1.726 1.604 1.615 1.526 1.407 1.453 1.424 

DUAS RODAS 3.671 4.575 5.147 4.943 5.709 6.566 7.055 

TERMOPLÁSTICO 2.876 2.882 2.680 2.572 2.933 3.598 4.1 56 

BEBIDAS 1.785 1.514 1.482 1.1 51 928 1.1 02 1.032 

METALÚRGICO 661 781 1.258 1.102 1.400 1.510 1.453 

MECÃNICO 318 293 404 274 435 51 7 494 

MADEIREIRO 3.203 3.463 2.971 2 .571 2.391 1.928 2.027 

PAPEL E PAPELÃO 520 582 615 660 874 1.013 1.054 

QUíMICO 388 349 392 472 526 675 701 

TEXTIL 271 85 86 82 64 470 461 

MINERAL NÃO METÁLICO 545 484 536 526 650 159 193 

ÓTICO 71 8 827 863 850 1.049 1.121 1.11 7 

BRINQUEDOS 451 345 351 204 175 464 326 

ISQS., CANETAS E BARBS. DESCARTÁVEIS 1.61 7 1.662 1.700 1.587 1.577 1.734 1.531 

OUTROS 2.085 2.619 2.644 2.673 2.891 3.316 2.960 

TOTAL 48.494 50.674 49.575 43.095 48.879 53.862 52.492 

FONTE: SAPIDEMOIICOISE 

SETOR INDUSTRIAL 
EVOLUÇAo DA MAo-DE-OBRA DO PIM POR SUB-SETORES DE ATIVIDADES(") 

SUB-SETORES ANOS 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ELETROELETRÓNICO (" 0) 27.659 28.609 26.831 21.902 25.870 28.236 
CRESCIMENTO 000% 3,43% -6 ,21% -18,37% 18,12% 9,15% 

RELOJOEIRO 1.726 1.604 1.615 1.526 1.407 1.453 
CRESCIMENTO 000% -707% 069% -551% -780% 327% 

DUAS RODAS 3.671 4.575 5.147 4.943 5.709 6.566 
CRESCIMENTO 0,00% 24,63% 12,50% -396% 1550% 15,01% 

TERMOPLASTICO 2.876 2.882 2.680 2.572 2.933 3.598 
CRESCIMENTO 0,00% 0,21% -7,01% -4,03% 14,04% 22,67% 

BEBIDAS 1.785 1.514 1.482 1.151 928 1.102 
CRESCIMENTO 000% -1518% -211% -22,33% -1937% 1875% 

METALÚRGICO 661 781 1.258 1.102 1.400 1.510 
CRESCIMENTO 0,00% 18,15% 61 ,08% -12,40% 27,04% 7,86% 

MECANICO 318 293 404 274 435 517 
CRESCIM ENTO 000% -786% 3788% -3218% 5876% 1885% 

MADEIREIRO 3.203 3.463 2.971 2.571 2.391 1.928 
CRESCIMENTO 0,00% 8,12% -14,21% -13,46% -7,00% -19,36% 

PAPEL E PAPELÃO 520 582 615 660 874 1.013 
CRESCIMENTO 000% 1192% 567% 732% 3242% 1590% 

QUIMICO 388 349 392 472 526 675 
CRESCIMENTO 0,00% -10,05% 12,32% 20 ,41% 11 ,44% 28,33% 

TEXTIL 271 85 86 82 64 470 
CRESCIM ENTO 0,00% -68,63% 1,18% -4 ,65% -21,95% 634 ,38% 

MINERAL NÃO METAlICO 545 484 536 526 650 159 
CRESCIMENTO 000% -1119% 1074% -187% 2357% -75,54% 

IÓTICO 718 827 863 850 1.049 1.121 
CRESCIMENTO 0,00% 15,18% 4,35% -1,51% 23,41% 6,86% 

BRINQUEDOS 451 345 351 204 175 464 
CRESCIMENTO 000% -2350% 174% -4188% -1422% 16514% 

ISQS., CANETAS E BARBS . DESCARTAVEIS 1.617 1.662 1.700 1.587 1.577 1.734 
CRESCIM ENTO 0,00% 2,78% 2,29% -6,65% -0 ,63% 9,96% 

OUTROS 2.085 2.619 2.644 2.673 2.891 3.316 
R C ESCIM ENTO 000% 2561% 095% 110% 816% 1470% 

TOTAL 48.494 50.674 49 .575 43 .095 48.879 53.862 
CRESCU.1 ENTO 0,00% 4,50 % -2 ,17% -13 ,07 % 13,42 % 10,19% 

FONTE : SAPIDEMOIICOISE 
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Quadro 3.4.12 - Movimentação do ICMS do PIM 

SETOR INDUSTRIAL 

MOVIMENTAÇÃO DO ICMS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS - (*) 2001 

(Valores em US$ 1,00) 
----------------------------------------------

Sub-Setores ICMS Recolhido ICMS Restitu ido ICMS Devido 

Bebidas 5.901 .546 100.048 6.001 .594 

Brinquedos 1.570 2.205.388 2.206.958 

Diversos 1.469.599 3.572.505 5.042.104 

Duas Rodas 6.874.251 26.799.054 33.673.305 

Eletroeletrônico (**) 27.528.536 166.937.695 194.466.231 

Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis 2.020.116 4.679.264 6.699.381 

Madeireiro 183.835 391 .330 575.165 

Mecânico 681 .966 1.192.218 1.874.184 

Metalurgico 4.227.379 24.424.099 28.651.479 

Mineral não Metálico 333.266 1.174.371 1.507.637 

Mobiliário 438.932 1.354.963 1.793.895 

Naval 29.255 213.560 242.815 

Ótico 4.524.220 15.159.091 19.683.311 

Papel e Papelão 788.778 3.209.776 3.998.554 

Produtos Alimentícios 364.278 435.309 799.586 

Químico 16.952.301 52.080.320 69.032.621 

Relojoeiro 3.049.976 4.288.713 7.338.689 

Termoplástico 5.068.872 19.941.504 25.010.376 

Têxtil 151.215 1.302.213 1.453.428 

Vestuário e Calçados 253 .089 238.212 491 .300 
---------------- --------

TOTAL 80.842 .981 329.699 .632 410.542 .613 

Fonte: SAP/DEMOUCOISE 

Apesar das empresas ocidentais possuírem plantas em Manaus, são raros os 
estrangeiros que vêm para Manaus para dirigirem as empresas. Normalmente são contratados 
funcionários brasileiros (em qualquer nível) para conduzirem estes empreendimentos. É o 
caso da Coca-Cola que é americana, mas que não possui nenhum americano em Manaus. Ou 
da Philips que é holandesa, mas que não possui nenhum holandês em seu quadro de pessoal. 

Por outro lado, as empresas asiáticas trazem sempre todo o quadro gerencial de suas 
matrizes, mesmo em nível de supervisão. Salvo raras ocasiões, alguns cargos gerenciais são 
entregues aos brasileiros, mas mesmo assim sem poderes de decisão. 

Algumas poucas tem buscado adaptar-se à cultura local através da divisão das decisões 
gerenciais juntamente com os brasileiros locais. Este é caso da Moto Ronda que já possui 
muitos brasileiros com o nível de gerente e busca respeitar a cultura local e até incentivando 
seus funcionários a participar das festas locais. Os resultados têm sido muito bons, uma vez 
que apesar dos problemas com as variações no mercado, a empresa tem se mantido como uma 
das três maiores exportadoras do Pólo Industrial de Manaus, além de obter um índice de 
nacionalização superior a 98% (Suframa, 2001). 
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4. OS CASOS EMPRESA A E LG ELETRONICS / PHILIPS 

Este capítulo discutirá o caso da empresa A, coreana, o assunto central de nosso 
problema, bem como as comparações que faremos com a empresa LG Eletronics de origem 
também coreana e a LG-Philips, joint-venture entre as duas grandes empresas coreana e 
ho landesa, respectivamente. 

Procuraremos primeiramente mostrar como esta empresa veio para Manaus, após o 
Amazonas vencer uma concorrência com outros Estados do Brasil. 

Em virtude dos incentivos oferecidos, bem como do apoio oferecido pelo governador 
do Estado a fim de facilitar todos os trâmites legais que ajudassem na sua implantação, esta 
empresa trouxe para Manaus um grande projeto que teria todas as condições de ter sucesso. 
Muito mais sucesso, diga-se de passagem, que qualquer outra já implantada até aqui, uma vez 
que esta empresa ficaria isenta de pagar o ICMS, além de outras taxas, tais como: ISS, IPTU e 
taxas de serviços sanitários. 

Infelizmente, as diferenças estruturais e conjunturais entre o Brasil e a Coréia do Sul 
têm dificultado o caminho daquele que foi concebido para ser o maior empreendimento 
industrial da América Latina: a Empresa A. Maior até que qualquer montadora de veículo do 
país. 

Para se ter uma idéia da importância do empreendimento, até leis foram criadas para 
tomar a empresa A talvez a mais importante indústria da região, como foi o caso da Lei 2.390, 
mais conhecida como Lei Hanan, em homenagem ao seu criador, o secretário de fazenda da 
época Sr. Samuel Hanan, hoje vice-governador do Estado do Amazonas. 

Alguns números apresentados sobre este empreendimento darão idéia do que foi o 
processo de implantação deste projeto. 

Em seguida entraremos nos problemas operacionais e sociais que tem gerado o 
insucesso ou o sucesso moderado da empresa A em Manaus. 

Veremos como a falta de experiência de seus executivos tem contribuído para este 
resultado inesperado de um grande projeto. 

Em contrapartida, a LG Eletronics, também de origem coreana, tem apresentado 
resultados surpreendentes, mesmo com a crise de energia que assolou a economia do Brasil ao 
longo do ano de 2001. São exemplos deste sucesso: 

1. Em apenas três anos, a LG tomou-se a líder do setor eletro-eletrônico em vendas 
deixando para trás empresas tradicionais como a Gradiente e Philips. 

2. Com o "apagão" desenvolveu um sistema para redução do consumo de energia dos 
seus eletrodomésticos, aumentando as vendas dos mesmos, principalmente fomo de 
microondas. 

Esta empresa cuja relação com a sociedade local tem facilitado se chegar a estes 
resultados vai mostrar que sem uma sincronia entre a empresa e seus funcionários, bem como 
com os órgãos públicos, não é possível atingir os objetivos propostos. 

Para se ter uma idéia do sucesso da LG, esta empresa criou no ano de 2001 umajoint
venture com a gigante holandesa Philips para produzir cinescópios. O mesmo produto 
produzido pela empresa A e que é de suma importância para a indústria de televisores em 
Manaus. 
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Ao longo deste trabalho faremos menção a entrevistas realizadas junto às empresas 
que são mencionadas nos capítulos, bem como informações obtidas junto aos órgãos públicos 
da região. 

Os números apresentados são reais e estão disponíveis nos projetos industriais 
aprovados pelo CAS (Conselho de Administração da Suframa) e pelo CODAM (Conselho de 
Desenvolvimento da Amazônia) que são os órgãos responsáveis pela aprovação dos projetos 
industriais no Pólo Industrial de Manaus. 

Como os números apresentados aqui são reais e as declarações que foram feitas são de 
funcionários das empresas mencionadas, é sugerida a manutenção destas informações como 
confidenciais, a fim de se evitar transtornos futuros pela divulgação das mesmas. 

Apesar dos problemas enfrentados até aqui, a empresa A tem procurado adequar-se à 
realidade encontrada no Brasil e tem aprendido bastante e rápido sobre aquilo que não deve 
ser feito quando se implanta uma organização em um país estrangeiro. 

Antes de qualquer consideração econômico-financeira, os conhecimentos da 
localidade e formas de relacionamentos devem antecipar qualquer análise de viabilidade. 

Neste capítulo será feita uma explanação sobre a Empresa A em Manaus após a 
decisão da matriz desta empresa na Coréia do Sul decidir por sua implantação no Estado do 
Amazonas. Estaremos demonstrando os números constantes em seu projeto industrial 
conforme apresentado ao Conselho de Administração da Suframa, órgão que aprovou a 
concessão de incentivos fiscais federais para esta empresa e que permitiu seu início de 
operações em Manaus. 

Também faremos menção à empresa coreana LG e a formação da joint-venture com a 
Philips cujo objetivo é a produção de cinescópios para o mercado local, onde se situa o maior 
pólo de televisores da América Latina. 

Faremos no decorrer do capítulo uma comparação entre as duas empresas (LGlPhilips 
e Empresa A) demonstrando alguns pontos de fizeram diferença nos resultados apresentados 
por ambas até o momento. 

Com a vinda da Empresa A para o Amazonas, o governo estadual em sintonia com o 
governo federal, buscou diminuir a dependência das indústrias eletro-eletrônicas da região 
para com o exterior e, em conseqüência, a diminuição na remessa de dólares para o exterior. 

Assim, este projeto de grande vulto trouxe para o Pólo Industrial de Manaus um 
empreendimento que no futuro diversificará sua produção trazendo para o Brasil novas 
tecno logias. 

Mesmo assim, muito terá que ser feito no que diz respeito à adaptação dos 
procedimentos desta empresa aos procedimentos exigidos no local. Este tem sido um grande 
obstáculo ao caminho da empresa ao sucesso que vem conseguindo no restante do mundo 
como uma das maiores empresas de eletro-eletrônicos. 
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4.1. Aprovação do Projeto Industrial 

Na esfera federal, através da Resolução no. 070 de 30 de janeiro de 2001, o Conselho 
de Administração da Sufrarna aprovou o projeto de implantação de uma das unidades da 
empresa A em Manaus. 

Esta aprovação foi baseada num parecer técnico de projeto no. 18612000 e que havia 
sido submetido ao co legiado da instituição e analisado durante a 191 a. Reunião Ordinária em 
30 de janeiro de 2001. 

Esta resolução aprovou a produção de Bobina de Deflexão para tubos de raios 
catódicos, mais conhecidos como "Yoke". 

Como órgão federal responsável pela concessão de incentivos fiscais federais, a 
Suframa concedeu a redução da alíquota do imposto de importação relativo às matérias
primas, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de origem 
estrangeira, utilizados na fabricação do produto acima, em 88%, conforme parágrafo 4°. Art. 
&0 do Decreto-lei no. 288/67 de criação da Zona Franca de Manaus. 

Em outras palavras, caso a empresa importe um insumo com valor FOB (Free On 
Board) igual a R$ 100,00 e tenha uma alíquota do Imposto de Importação igual a 10%, então 
o imposto devido seria R$ 10,00 e, reduzindo 88%, o imposto a pagar será de R$ 1,20. 

Entretanto, a fim de preservar a nacionalização mínima do produto, a Suframa impõe 
um limite à importação de insumos, conforme a tabela abaixo: 

4.1.1.0. Limites de Importação da Empresa A 

Discriminação 1°. Ano 2°. Ano 3°. Ano 

Bobina de Deflexão para Tubos de Raios Catódicos 4.952.869 14.858.608 14.858.608 
(Yoke) 

Bens de Capital 1.792.501 1.022.701 -

Total 6.745.370 15.881.309 14.858.608 

Fonte: Qualy-marketing Consultoria Empresarial (Valores em US$) 

Também ficou determinado que a fabricação do produto acima ficará submetido ao 
Processo Produtivo Básico (PPB) que nada mais é do que a estrutura mínima, em termos de 
fases de produção que a empresa deverá possuir para que sejam atendidas as exigências do 
Pólo Industrial de Manaus, e assim, poder usufruir os incentivos fiscais recebidos. 

Além disso, a Resolução estabelece que o processo produtivo a ser operacionalizado 
pela empresa A não poderá infringir as normas da Política Nacional do Meio Ambiente, em 
vigor nas legislações federal, estadual e municipal. 
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É óbvio que o estabelecimento de exigências por parte da Suframa, de acordo com a 
Resolução acima, admite negociações que possibilitem ajustes nos primeiros anos do projeto, 
de maneira que as flutuações da economia regional ou nacional não inviabilizem uma fonte de 
renda para a população local e para os governos federal, estadual e municipal. 

Na esfera estadual, a concessão de incentivos fiscais na área do Pólo Industrial de 
Manaus respeita a esfera de influência de cada nível governamental. Ou seja, os incentivos a 
nível federal são concedidos por entidades federais no Estado, tais como a Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), a Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA) etc. 

Em nível estadual, temos: Secretaria de Estado da Fazenda (SEF AZ), Secretaria da 
Indústria e Comércio (SIC), dentre outros. 

Na esfera municipal, o órgão responsável é a Prefeitura Municipal de Manaus. 

Assim sendo, no dia 22 de dezembro de 2000, através do Decreto no. 21.598, o 
governo do Estado publicou em Diário Oficial do Estado, a concessão do incentivo especial 
de tributação do ICMS para a empresa A. 

Este incentivo baseado na lei 2.390 de 8 de maio de 1996 concedeu a empresa A 
praticamente a isenção do pagamento do referido imposto, salvo de pequenos casos que não 
poderiam se enquadrar na lei. 

O ICMS é um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias ou serviços que 
envolvam mercadoria no processo. Assim sendo, quando uma empresa movimenta qualquer 
insumo para sua unidade fabril está sujeita à incidência do ICMS. 

No Estado do Amazonas as alíquotas variam de acordo com o tipo de material e sua 
procedência ou destinação. De uma maneira geral, nas compras de ativo imobilizado, 
importados ou compras locais, esta alíquota é de 17% sobre o valor da Nota Fiscal. 

É verdade que o contribuinte se credita deste valor, mas o desembolso ocorre no 
momento que vence a ''Notificação'' emitida pela Secretaria da Fazenda. 

No caso específico da empresa A, o governo do Estado a fim de atraí-la para Manaus, 
editou uma nova lei para o ICMS onde, esta empresa ou outras que configurassem a produção 
de um produto considerado pioneiro, estaria isento do pagamento deste tributo em suas 
compras ou vendas. Talvez o termo "isenção" não seja apropriado, mas representa o real 
beneficio que empresa A adquiriu ao se deslocar para Manaus. 

Esta lei elaborada sob a denominação de "Lei 2.390" de 8 de maio de 1996, ficou 
conhecida como "Lei Hanan" devido ter sido desenvolvida sob o comando do então 
secretário da fazenda Samuel Hanan. 

Em termos de incentivo fiscal estadual, nenhuma outra empresa até aquela data tivera 
um incentivo tão importante como aquele. Ficou evidente o verdadeiro endereçamento 
daquela lei. 

Considerando que o governador do Estado na época, fora o responsável pela vinda da 
empresa A para Manaus e que o secretário de fazenda era membro do mesmo partido político 
do governador, além da parceria destes com o prefeito da cidade, muitos outros incentivos 
foram concedidos à empresa A, inclusive na esfera municipal, tais como: isenção do IPTU, 
isenção da taxa de água e esgoto, dentre outros. 

A concessão destes incentivos para a empresa A, desencadeou uma "enxurrada" de 
solicitações de outras empresas que se viram nos mesmos direitos que aquela empresa. Este 
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fato levou o governo estadual a fazer alterações na nova lei a fim de adequá-la a uma nova 
realidade, além de evitar a perda de empresas para outros pólos industriais do país. 

4.2. Fixação do Processo Produtivo Básico (PPB) 

o Decreto no. 783 de 25 de março de 1993 já havia estabelecido o Processo Produtivo 
Básico para todos os produtos a serem industrializados (produzidos) na Zona Franca de 
Manaus, entre os quais a bobina de deflexão da empresa A. 

Além disso, determinou que as empresas situadas na área do Pólo Industrial de 
Manaus deveriam implantar num prazo de 24 meses, a contar a partir da data de início da 
produção da empresa, um sistema de qualidade baseado nas normas da série 9.000 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Para tal, a empresa deverá apresentar a Suframa, um projeto para implantação deste 
sistema, bem como posteriores laudos técnicos emitidos por entidades de auditoria 
independente, relativamente ao processo produtivo básico e ao sistema da qualidade. Esta 
entidade de auditoria deverá estar credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO. 

Todavia, somente com a Portaria Interministerial no. 33, de 24 de março de 2000, a 
empresa A pode ter seu PPB definido de acordo com o que foi aprovado em seu projeto. 
Assim sendo, a Suframa publicou as seguintes fases de produção: 

1. Injeção da capa plástica da bobina; 

2. Enrolamento dos fios nos núcleos de ferrite formando os enrolamentos horizontais e 
vertical da bobina; 

3. Montagem da bobina, formada pela agregação das seguintes peças: enrolamentos 
horizontal e vertical, capa plástica, corretores de astigmatismo, mola, placa com 
terminais, braçadeira e anéis de convergência (quando aplicável); e 

4. Soldagem dos terminais dos enrolamentos na placa com terminais. 

Uma observação nesta portaria é a que TODAS as etapas descritas neste processo 
produtivo deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus. 

O objetivo desta portaria é o de manter no Pólo Industrial de Manaus empresas que 
realmente produzam os produtos a que se comprometeram em seus projetos aprovados e não 
apenas montem estes produtos. 

Durante muito tempo a ZFM foi alvo de denúncias sobre a "maquiagem" feita por 
empresas que aqui se instalavam, usufruíam incentivos fiscais e não davam nenhum retomo 
ao país, em termos de transferência de tecnologia. 

Em muitos casos, nem mesmo as compras de insumos se davam através de empresas 
nacionais, mas vinham das matrizes ou subsidiárias da empresa em questão. 

Assim, a contribuição destas empresas ao governo do Estado do Amazonas e ao Brasil 
se dava através de pagamentos de impostos já reduzidos pelos incentivos fiscais e ao nível de 
emprego. Aliás, este nível foi deteriorando-se com o passar dos anos e com o aumento do 
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nível de automação das linhas de produção, bem como a implantação de softwares que 
diminuíram o número do staff nos escritórios, tais como: SAPIR3, Orade, JDEdwards, dentre 
outros. 

Segundo as estatísticas da Suframa através de seu relatório anual "Perfil da 
Empresas", o número de empregados na ZFM caiu de 100.000 em 1985 para cerca de 53.000 
em 2001, mesmo com uma variação do faturamento de cerca de US$ 5 bilhões naquela época 
para cerca de US$ 10 bilhões em 2001. 

Isto demonstra que, com o aumento do nível de informatização das empresas e o 
número de pessoas com capacitação técnica adequada no Brasil e, principalmente no 
Amazonas tem contribuído para o aumento do desemprego. É verdade que algumas empresas 
fecharam, mas não em número significativo que pudesse representar fator importante na 
redução do emprego. Além disso, muitas outras empresas abriram suas portas em Manaus em 
maior número do que daquelas que fecharam. 

4.3. O Projeto Industrial 

A fim de suprir um mercado cada vez mais exigente na produção de componentes para 
a indústria de televisores no Brasil, a empresa A desenvolveu um projeto que, mesmo para as 
dimensões do país, é um empreendimento muito importante. 

A seguir, poderemos vislumbrar ao que se propuseram os empresários coreanos. 

Basicamente foram definidos dois sócios-cotistas para este novo projeto: 

4.3.0.1. Participação Acionária 

Cotistas Valor das Cotas % 

Empresa A da Coréia (matriz) 3.599.640,00 99,99 

Presidente da empresa A no Brasil 360,00 0,01 

Total 3.600.000,00 100,00 

Fonte: Qualy-marketing Consultoria Empresarial 

O projeto definido como de Implantação pertenceria ao setor eletrônico e deveria ter 
como produto, conforme já citado anteriormente, a Bobina de Deflexão para Tubos de Raios 
Catódicos. Este produto é um subconjunto instalado entre o cinescópio e a placa de vídeo, nos 
monitores e aparelhos de televisão. 

A bobina defletora tem a função de defletir o feixe de elétrons de maneira ordenada 
fazendo com que a imagem apareça, movimente a imagem e esse movimento forma as linhas. 
Quanto maior o número de linhas, maior é a definição da imagem. 

O produto é fundamental nos aparelhos de televisão em cores e monitores de vídeo, 
pois são responsáveis pela expansão da imagem. 
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4.3.1. Os Investimentos 

A fim de atender suas operações iniciais na planta de Manaus, a Empresa A fará os 
seguintes desembolsos a título de investimentos. Estes estão considerados para urna primeira 
fase e poderão ser aumentados de acordo com as necessidades do mercado. 

4.3.1.1. Investimentos Fixos e Capital de Giro 

Discriminação Valores em R$ 

Fixo 5.804.641,50 

a) Obras Civis e Instalações Industriais 300.000,00 

b) Máquinas e Equipamentos 5.389.641,50 

Nacionais 12.606,00 

Importados 5.377.035,50 

c) Veículos 115.000,00 

Capital de Giro 11.501.921,83 

Total 17.306.563,33 

Fonte: Qualy-rnarketing Consultoria Empresarial 

Considerando que a empresa nos dois primeiros anos estará tentando se ajustar a urna 
realidade diferente da que está acostumada em outras localidades no mundo, ficou 
estabelecido que a meta para o terceiro ano após a implantação, apresentará os seguintes 
números, em termos de geração de mão-de-obra: 

4.3.1.2. Mão-de-Obra 

Discriminação 3°. Ano (Qtd) 

Administrativa 48 

Indireta de Produção 54 

Direta de Produção 233 

Total 335 

Fonte: Qualy-marketing Consultoria Empresarial 
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4.3.2. O Mercado 

o crescimento do pólo de componentes na Zona Franca de Manaus é de fundamental 
importância para atender a demanda existente de outros pólos, entre os quais o de produtos 
eletroeletrônicos, portanto, a implantação deste tipo de empresa contribui para atender parte 
dessa demanda existente na ZFM por parte das empresas fabricantes de monitores de vídeo e 
televisão em cores. 

A demanda do produto bobina de de flexão (Yoke) que é um componente 
indispensável à fabricação de aparelhos de televisão em cores e monitores de vídeo 
acompanha a evolução da produção de tais produtos. 

O mercado de bens de informática, em cujo segmento se insere o produto monitor de 
vídeo e no qual o produto bobina de deflexão é um componente, encontra-se em grande 
expansão no Brasil, a exemplo do que vem ocorrendo em todo o mundo (Revista Info, 2001). 

O mercado de monitores para produtos de informática movimentou US$ 788,9 
milhões em 1998, 42,1% mais que o ano anterior, segundo a Editora IDG Computerworld. 

Os fabricantes do setor ou são multinacionais que atuam diretamente no país, tais 
como LG Eletronics, Empresa A, Philips, Panasonic e Sony, ou são fabricantes nacionais que 
licenciam tecnologia, como, por exemplo, a TCE (tecnologia Tatung), Videocompo 
(Daewoo), Waytec (GVC) e Metron (distribui aparelhos da norte-americana View Sonic). 

Na ZFM, a produção de monitores de vídeo deslanchou nos anos 90, saltando de 2,9 
mil unidades, em 1990, para 357,8 mil em 1996. Nos anos seguintes, a produção caiu 
continuamente, tendo baixado para 244,4 mil unidades em 1998, num decréscimo de 31 %. 
Em 1999 houve uma recuperação considerável e a produção alcançou 732.638 unidades 
(199,81% em relação ao ano anterior) e em 2000, dados até setembro dão conta de uma 
produção de 1.751.080 unidades, ou seja, 139,01% em comparação a 1999. 

Além do crescimento verificado na demanda, a maior produção de monitores no país 
também foi estimulada pela redução na entrada ilegal de equipamentos de informática, com a 
maior fiscalização do governo. Segundo a IDC Brasil, o mercado não oficial foi responsável 
por 45% dos cerca de 1,5 milhão de monitores vendidos em 1997. 

Em 1998, o percentual de produtos vendidos ilegalmente no país deve ter ficado em 
tomo de 30%, segundo os fabricantes, devidos principalmente à queda dos preços no mercado 
legal, à garantia de 3 anos (a do black market é de 1 ano) e à ação da Receita Federal no 
combate à venda ilegal de produtos. Em 1997, o setor faturou algo próximo de US$ 400 
milhões, sendo que os monitores de 14 polegadas contribuíram com 69,5% das vendas. 

Ao longo de 1998, o mercado brasileiro de monitores ganhou contornos, com a oferta 
de produtos mais sofisticados. Como o ano de 1997 foi marcado pelo desembarque das 
grandes marcas internacionais, no ano seguinte os usuários passaram a dispor de um leque de 
produtos mais variados e de tecnologia mais avançada. 

A Philips anunciou em maio de 1998 investimentos de R$ 1 ° milhões em suas 
unidades de monitores, em São José dos Campos, e dois novos modelos de 17 polegadas 
passaram a ser fabricados na linha de montagem da companhia. Os investimentos foram 
planejados para que a empresa abocanhasse até 30% do mercado, passando para a liderança. 
Entretanto, em julho de 1999, a empresa anunciou o encerramento da produção de monitores 
de informática de sua fábrica de São José dos Campos, em São Paulo. A atividade passará a 
ser realizada na fábrica de Manaus, Amazonas. De acordo com a empresa, a mudança tem 
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como principal objetivo buscar maior competitividade com uma redução de custos da ordem 
de 15%. Isso será possível com a produção de monitores no mesmo pólo industrial que já 
abriga a produção de televisores, aparelhos de áudio e componentes eletrônicos. 

Em 1998, a Divisão Eletrônica começou a produzir monitores em sua fábrica de 
Manaus. 

Entre meados de 1998 e de 1999, a empresa colheu bons resultados com a produção 
dos monitores SyncMaster no Brasil. A empresa triplicou as vendas no período de 12 meses 
com a redução mensal de 5% nos preços dos produtos fabricados no Brasil. 

Com investimento de US$ 300 milhões em suas fábricas, dos quais US$ 200 milhões 
só para a produção de cinescópios ou tubos para TV e monitores, a Empresa A briga pelas 
primeiras posições no mercado brasileiro de monitores. 

Em um ano, entre o começo de 1988 e o de 1999, a empresa passou a ocupar o 
segundo lugar do mercado de monitores com 21 % do mercado, segundo a IDC Brasil. O 
objetivo para os 12 meses seguintes seria chegar à liderança. 

Com isso, a empresa deve retomar fatias importantes que, nos últimos anos, acabaram 
nas mãos de outra coreana, a LG e da holandesa Philips. Ambas iniciaram suas produções 
locais antes da Empresa A e puderam reduzir preços. 

O objetivo da direção da empresa no Brasil é o de fortalecer a marca Empresa A como 
um todo, não só em monitores mas também em telefones celulares e eletroeletrônicos digitais, 
como televisores, câmeras e aparelhos de DVD. Para isso, a empresa investiu cerca de US$ 5 
milhões em marketing em 1999. 

No início da década de 90 a Zona Franca de Manaus em face da recessão brasileira e 
da mudança do modelo econômico, que passou a se abrir para o mercado externo, através da 
queda das barreiras alfandegárias e diminuição das alíquotas do imposto de importação, 
passou nos anos 1991 e 1992 por um período bastante recessivo. A ZFM teve que se 
reformular para estar compatível com as exigências dos novos tempos de globalização, 
barateando os produtos e melhorando sua qualidade. 

A melhora na produtividade industrial acompanhada também pela superior qualidade 
do produto vendido, com menor índice de rejeição e de assistência técnica pós-venda que 
tanto encarecem a distribuição e comercialização do produto, contribuíram para a redução no 
preço do produto vendido ao consumidor final. 

Um setor que foi bastante beneficiado com isso foi o de fabricação de televisores que, 
com a redução do preço de venda e barateamento do custo para o consumidor final, permitiu 
que a produção de televisor em cores fosse ampliada. Na década de 90, o auge da produção de 
televisor em cores na Zona Franca de Manaus foi o ano de 1996 com 9.205.441 unidades. 

4.3.3. Área Geográfica Alvo 

A venda do produto bobina de deflexão são 100% destinadas ao mercado local. 

O "market share" do produto no Brasil, bem como a origem dos produtos está assim 
dividida: 
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4.3.3.1. Bobina Defletora para Uso em Televisores em Cores 

Philips 40% São Paulo 

Empresa A 55% Coréia do SullMéxico 

Outras 5% Países Diversos 

Fonte: Suframa (SAPIDEMO/COISE) 

4.3.3.2. Bobina Defletora para Uso em Monitores 

Philips 0% -

Empresa A 99% Coréia do SullMéxico 

Outras 1% Países Diversos 

Fonte: Suframa (SAPIDEMO/COISE) 

Oferta efetiva dos monitores de vídeo e televisor em cores (mercado local) 

4.3.3.3. Monitores 

ANOS QUANTIDADE 

1998 244.369 

1999 732.638 

2000 1.751.080 

Fonte: Suframa (SAPIDEMO/COISE) 

4.3.3.4. Televisor em Cores 

ANOS QUANTIDADE 

1998 6.241.435 

1999 4.824.712 

2000 4.205.202 

Fonte: Suframa (SAPIDEMO/COISE) 

Obs.: Os dados referentes às quantidades ofertadas em 2000 informados acima são 
parciais até o mês de setembro deste ano. 
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Demanda efetiva dos produtos monitores de vídeo e televisor em cores (mercado local) 

4.3.3.5. Monitores 

ANOS QUANTIDADE 

1998 236.838 

1999 810.201 

2000 1.658.310 

Fonte: Suframa (SAPIDEMO/COISE) 

4.3.3.6. Televisores em Cores 

ANOS QUANTIDADE 

1998 6.241.435 

1999 4.867.141 

2000 4.254.349 

Fonte: Suframa (SAPIDEMO/COISE) 

4.3.4. Demanda Potencial do Produto Bobina de Deflexão (Yoke) 

O produto teve a demanda calculada com base na seguinte metodologia: 

a) Foi identificado o potencial de mercado definido pelo número de 
monitores de vídeo com tela de cinescópio produzidos pela Divisão Eletrônica, num 
total de 1.500.000 (conforme projeto aprovado na Suframa sob o Parecer no. 
10912000). No primeiro ano a produção foi destinada somente para a produção de 
monitores de vídeo com tela de cinescópio produzidos pela Zona Franca de Manaus. 

b) Foi calculada a taxa de crescimento do mercado com base no 
crescimento da economia inserindo (2%) do potencial de mercado estimado, definido 
pelo número de monitores de vídeo produzidos pela Divisão Eletrônica na ZFM. 

c) A demanda de reposição de 2% projetada levou em consideração 
defeitos no produto e danificação do produto por uso incorreto. 

d) A demanda do 1°. ano é igual ao potencial de mercado = 1.500.000 
consumidores. 

e) No segundo ano, a empresa destinou sua produção para as empresas 
fabricantes de monitores de vídeo e de televisor em cores na ZFM, no qual é 
necessária uma bobina de de flexão (Y oke) em cada produto. Portanto, a demanda do 
2°. ano é igual à demanda do 1°. ano acrescida da quantidade produzida de televisor 
em cores (4.205.202) mais 4% (taxa de crescimento do mercado mais demanda de 
reposição do produto) que dá um total de 5.933.410 consumidores. 
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t) A demanda do terceiro ano é igual à demanda do segundo ano mais 4% 
(taxa de crescimento do mercado mais demanda de reposição do produto), num total 
de 6.170.746 consumidores. 

4.3.4.1. Demonstrativo da demanda potencial do produto bobina de deflexão (Yoke) 

Mercado Mercado Demanda Demanda Demanda 
Potencial Potencial 

1° ano 2° e 3° anos l° ano 2° ano 3° ano 

1.500.000 5.705.202 1.500.000 5.933.410 6.170.746 

Fonte: Suframa (SAPIDEMO/COISE) 

Principais Fabricantes do Produto Monitores de Vídeo na Zona Franca de Manaus 

1. Divisão Eletrônica. 

2. Evadim Indústrias Amazônia S.A 

3. Amazonas Digital S.A (Tatung) 

4. TCE Indústria Eletrônica do Amazonas Ltda. 

5. EMC Indústria e Comércio do Amazonas Ltda. 

6. Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. 

Principais Fabricantes do Produto Televisor em Cores na Zona Franca de Manaus 

1. Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. 

2. Semp Toshiba Amazonas S.A 

3. Sony da Amazônia Ltda. 

4. CCE da Amazônia S.A 

5. Evadim Indústrias Amazônia S.A 

6. Panasonic da Amazônia S.A 

7. Phi1co da Amazônia Ltda. 

8. LG Eletrônica da Amazônia Ltda. 

9. Gradiente Eletrônica S.A 
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4.3.5. Competitividade do Projeto (R$) 

Discriminação Preço FOB Preço FOB Preço CIF Preço CIF aIb cid 

fábrica na similar fábrica na Similar 

ZFM (a) importado ZFMno importado 

(b) mercado de 
mercado de 

consumo 
consumo 

(d) (c) 

Bobina 14,58 12,50 17,19 21,01 1,16 0,82 
de Deflexão 
(Yoke) para 
Tubos de 
Raios 
Catódicos 

Fonte: Qualy-marketing Consultoria Empresarial 

4.3.6. Comercialização da Produção (%) 

o produto em questão, bem como demais componentes a serem produzidos serão 
inicialmente comercializados 100% em Manaus. 

4.3.7. Faturamento, Custos e Rédito Financeiro (R$ 1,00) 

Discriminação Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Faturamento 20.628.000,00 61.884.000,00 61.884.000,00 
Bruto 

Custos Totais 17.498.004,78 47.738.250,80 47.738.250,80 

Redito 3.129.995,22 14.145.749,20 14.145.749,20 
Financeiro 

Fonte: Qualy-marketing Consultoria Empresarial 

4.3.8. Origem e Forma de Transferência de Tecnologia de Produto e Processo 

Está sendo transferida pela matriz da empresa A na Coréia que possui uma equipe de 
mais de 1.000 pesquisadores em todo o mundo. A empresa investe 5% do faturamento em 
atividades de P&D, focados unicamente na criação de tecnologia para elaboração de 
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componentes e peças para produtos de audiovisual, componentes de uso geral, equipamentos 
de transmissão e comunicação, transistores e sistemas de multimidia. 

Obs.: A taxa de câmbio utilizada foi de US$ 1.00 = R$ 1,910 de 31/10/2000 quando 
foi apresentado o projeto junto a Suframa para análise. 

5. AS DIFICULDADES DE RELACIONAMENTO 

O problema de adaptação que a empresa A enfrentou desde sua chegada no Brasil, 
praticamente tem sido o grande responsável pelas dificuldades de relacionamento com a 
sociedade em geral, seja no ambiente interno como no externo. Assim, conforme veremos a 
seguir, as possibilidades de sucesso do empreendimento têm sido reduzidas em decorrência do 
grau de importância que cada segmento desta sociedade representa. 

5.1. Problemas de Relacionamento com o Ambiente Externo 

Além dos problemas de ordem interna, a empresa A tem apresentado problemas no 
relacionamento com o ambiente externo, principalmente com instituições que podem 
colaborar com o sucesso desta empresa ou até mesmo torná-la inviável. Estes seriam os casos 
dos Bancos e Órgãos Públicos. 

Independentemente da política externa da empresa A, estas instituições têm 
procedimentos ditados pelo Banco Central do Brasil e Governos Estadual e Federal e não 
podem deixar de seguí-Ios apenas para atender as aspirações de qualquer que seja empresa. 

Assim, ou a empresa A passa a seguir os procedimentos que todos os demais 
empreendimentos seguem ou colocará seu futuro em xeque. 

5.1.1. Relacionamento com os Bancos 

Apesar de ser urna empresa multinacional, cuja matriz se localiza na Coréia do Sul, a 
Empresa A no Brasil caracteriza-se por ser uma empresa ainda de pequeno porte e ainda 
dependente de linhas de financiamento dos bancos locais e internacionais. 

Esta dependência, entretanto, não limita estes créditos à produção da empresa, urna 
vez que suas linhas de produção somente entraram em funcionamento em julho de 2001. 

Normalmente, os bancos abrem suas linhas de crédito com base na sustentação dada 
pelas matrizes das empresas e pelos compromissos assumidos por estes empreendimentos 
junto aos órgãos públicos por ocasião do processo de aprovação dos projetos de implantação. 
Ou seja, pelos futuros níveis de produção e venda, além da infra-estrutura disponível no local 
para uma possível visita destes bancos, onde ficam evidentes os investimentos em máquinas e 
equipamentos, prédios, automóveis, instalações etc. 

Considerando a importância que fora dada a Empresa A quando esta ainda estava em 
fase de decisão sobre qual seria a localidade da mesma (em que cidade), quando disputavam 
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cidades como Manaus, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, as portas dos bancos se 
abriram para a Empresa A. 

Nesta época, o então governador do Estado do Amazonas viajou diretamente para a 
Coréia do Sul para expor todas as vantagens que seriam oferecidas a Empresa A, 
principalmente as fiscais que, somente o Estado do Amazonas estava autorizado pela 
Constituição Federal a conceder. 

Com base em toda esta importância dada à empresa, os bancos decidiram que seria 
hora de investir naquele que prometia ser o maior empreendimento industrial da América 
Latina, uma vez que o objetivo desta empresa seria o de trazer para Manaus fábricas de cada 
tipo de produto que ela produzia pelo mundo e concentrar estas fábricas em um único local. 
Realmente seria um empreendimento grandioso. 

Inicialmente, os bancos que melhor se adequaram às necessidades da Empresa A 
foram o Banco do Brasil e o Sudameris (banco ligado ao Credit Lyonnais da França e à Banca 
Nationale d'ltalia na época). 

Em 1997 o gerente de controladoria da empresa, optou pelo Sudameris devido aos 
baixos custos operacionais, além do comprometimento deste banco em abrir um posto 
bancário no interior da empresa, o que foi recusado na época pelo Banco do Brasil. 

Além dos baixos custos de operação, o banco oferecia CPMF zero e taxas de câmbio 
diferenciadas para os Contratos de Câmbio fechados com o banco. O Banco do Brasil ficou 
apenas com pagamentos da empresa do dia-a-dia. 

Durante vários meses o relacionamento da Empresa A com o Sudameris transcorreu 
em total normalidade. Muitas vezes os procedimentos oficiais eram esquecidos devido ao alto 
grau de envolvimento entre as duas instituições. Não havia necessidade de tanta burocracia. 

A cada dois meses, gerentes do Sudameris visitavam a empresa para medir o grau de 
satisfação entre os funcionários da Empresa A em relação ao banco e sempre buscavam uma 
forma de melhorá-la, quando fosse o caso. 

Particularmente nesta época, a Coréia do Sul fora apanhada pela crise asiática 
financeira e o país entrou em crise. As despesas das instituições daquele país tiveram que ser 
reduzidas a todo custo, e isto incluíam suas subsidiárias no exterior. 

Este acontecimento pegou a todos de surpresa e fez com que as fontes de recursos da 
Empresa A no Brasil ficassem em níveis preocupantes. 

Praticamente todas as despesas que estavam programadas para serem realizadas no 
decorrer daquele ano foram reduzidas: continuação das obras dos prédios, contratação de 
mão-de-obra, compra de máquinas e equipamentos etc. 

Entretanto, como já haviam despesas realizadas e que precisavam ser pagas, além de 
impostos envolvidos nas operações, a empresa se viu necessitada de US$ 5 milhões e não 
poderia mais recorrer à matriz na Coréia do Sul. 

Numa operação envolvendo a Empresa A do Reino Unido, o Banco Credit Lyonnais 
na França, Citibank em Nova York, Sudameris no Uruguai e Sudameris em Manaus, traçou-se 
uma transação em que títulos da Empresa A do Reino Unido seriam vendidos para 
investidores que depositariam os pagamentos no Banco Credit Lyonnais na França e este 
repassaria o dinheiro para a conta do Sudameris no Citibank em Nova York. A partir daí, este 
dinheiro iria primeiro para o Sudameris do Uruguai para reduzir os encargos sobre a 
movimentação e, em seguida, para o Sudameris em Manaus. O retorno do empréstimo 
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seguiria o mesmo procedimento a partir do Brasil até chegar novamente à conta da Empresa A 
do Reino Unido no Credit Lyonnais. 

Para que esta operação seja "fechada" é necessário que todos os "players" concordem 
com a operação e assumam os riscos envolvidos. E assim foi feito. 

Diga-se de passagem que, devido à urgência da operação e a confiança que havia entre 
a empresa A e o Banco Sudameris, os contratos referentes à operação deixaram para ser 
assinados alguns dias depois. 

Entretanto, com a operação já em andamento e com o dinheiro (US$ 5 milhões) já na 
conta do Sudameris no Citibank em Nova York, surgiu um fato novo: o gerente senior da 
empresa A na Coréia decidiu que, se a operação tivesse sido feita através da matriz em Seul, 
os juros seriam bem mais baixos, urna vez que todo o conglomerado no mundo seria 
considerado corno fiador. 

Aconteceu então o que menos se esperava. A matriz deu ordens para que a operação 
fosse abortada onde estivesse. 

Assim que o gerente geral do Sudameris descobriu a decisão, correu até à empresa A 
para informar que não poderiam cancelar a operação pois, conforme haviam informado no 
início, a operação já estava em processo. 

Numa atitude inesperada, o presidente da empresa A dirigiu-se ao gerente geral do 
Sudameris e informou que, corno ele não havia assinado nenhum documento até aquele 
momento, então ele desconhecia a existência de qualquer operação desta natureza. 

As conseqüências para ambas às partes foram sentidas alguns dias depois. 

O gerente geral do Sudameris foi bastante criticado e de maneira muito dura por todos 
os parceiros envolvidos na transação perdendo totalmente a credibilidade. Por iniciativa do 
próprio banco, ele foi demitido alguns dias depois. 

Entretanto, para a empresa A, o resultado foi a divulgação imediata do ocorrido na 
praça de Manaus, o que levou a empresa a também perder a credibilidade e as possíveis linhas 
de crédito pudessem estar sendo oferecidas por outros bancos. 

A partir deste momento, as portas se fecharam para a empresa A. O próprio banco 
Sudameris decidiu retirar seu apoio à empresa através de maior exigência em termos de 
apresentação de documentação necessária, bem corno garantias oficializadas por parte da 
matriz da empresa na Coréia do Sul. 

Em outras palavras, o fato de a empresa A ter tornado atitudes unilaterais, sem levar 
em consideração as conseqüências de seus atos acabaram por tomá-la isolada na praça de 
Manaus, de acordo com os gerentes dos principais bancos de Manaus, tais corno Sudameris, 
Itaú, Bradesco e Real. 

Revenaugh (1992) afirma que a cultura por ser característica determinante das 
organizações, deve estar alinhada com a cultura externa, corno um dos determinantes que é 
das exigências dos consumidores. 

Este tipo de atitude tomou a vida da empresa A em Manaus muito dificil urna vez que, 
corno ela estava apenas começando no Brasil, a disponibilidade de capital se dava pela 
garantia dada pela matriz já que suas linhas de produção ainda não estavam em 
funcionamento. 
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Alguns meses depois, sentindo que a relação da empresa A com o Sudameris estava 
"fazendo água", o Banco do Brasil apressou-se em estreitar as relações com a empresa e 
buscar adquirir mais este cliente que consideravam muito importante. 

A conseqüência foi a solicitação por parte da empresa ao Sudameris que retirasse seu 
posto das dependências da empresa pis, em seguida, um novo posto (do Banco do Brasil) seria 
instalado na localidade. E assim foi procedido. 

Com o tempo, as relações da empresa A com o Banco do Brasil entraram numa 
normalidade sem que grandes problemas fossem registrados. 

A pior conseqüência de todas foi a deterioração da imagem da empresa A junto ao 
mercado financeiro. Ninguém, em sã consciência fazia concessões à empresa A sem a 
utilização de documentos que garantissem as operações. Com isso, a agilidade de suas 
operações em Manaus ficou mais lenta devido a toda a burocracia necessária quando qualquer 
transação precisasse ser realizada. 

Quando comparamos esta atitude com a LG - Philips, observamos que nunca se tenha 
ouvido falar em conflito de interesses entre esta empresa e os bancos. Aliás, até porque as 
contas desta empresa estão pulverizadas em vários bancos, normalmente qualquer sinal de 
conflito é compartilhado pelos outros bancos que se dispõem em emitir pareceres sobre cada 
assunto. 

5.1.2. Relacionamento com os Órgãos Públicos 

Os Órgãos Públicos a exemplo dos bancos são instituições que podem interferir nos 
destinos da Empresa A, uma vez que estes são órgãos que estabelecem a política de incentivos 
fiscais, além das leis trabalhistas e tributárias. Assim, não atender aos seus procedimentos, 
qualquer empresa estará ferindo a própria legislação do país. 

5.1.2.1. O Caso do INSS 

Os casos, entretanto, vão se avolumando a medida que a empresa A inicia qualquer 
atividade. Assim, a situação ficou um pouco mais complicada quando a empresa decidiu 
contratar empreiteiras para construir os prédios que fariam parte de sua planta fabril. 

Era notório na época que a sonegação da contribuição do INSS pelas empreiteiras 
chamava atenção do governo federal. 

A fim de minimizar o problema, a legislação foi mudada de maneira que o tomador 
dos serviços seria co-responsável pela arrecadação da contribuição. Ou seja, caso o prestador 
de serviço não cumprisse com a lei, o tomador do serviço pagaria por ela. 

Este fato foi muito debatido pelo Gerente de Controladoria da Empresa A na época e a 
diretoria desta empresa como forma de mantê-los cientes das conseqüências do não 
cumprimento da lei. 

Foi sugerida a assinatura de contrato junto às empreiteiras, fato que até aquela data 
não havia ocorrido. Segundo posição do presidente da empresa A, na Coréia não havia 
necessidade deste tipo de contrato e, portanto, não havia necessidade de fazê-lo no Brasil. 

A conseqüência foi a esperada. Numa fiscalização realizada pelo INSS junto às 
empreiteiras, verificou-se que não havia comprovantes do recolhimento da contribuição. 
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A empresa A então passou à condição de inadimplente junto ao INSS, além ter as 
obras paradas até o pagamento das contribuições atrasadas. 

Como a Coréia estava mergulhada na crise asiática que levou os países daquela região 
à recessão, o fluxo de capitais para a empresa A foi cortado por tempo indeterminado. A única 
saída para a empresa foi recorrer aos bancos. 

Infelizmente, as portas dos bancos estavam fechadas para a empresa A desde os 
acontecimentos com o banco Sudameris. 

Somente com a intervenção do governo estadual, a empresa A pôde receber 
empréstimos e, mesmo assim, somente do Banco do Brasil. 

Assim sendo, desde aquela época, a empresa A tem trabalhado em exclusividade com 
este banco, o que não tem sido adequado uma vez que, a empresa perde poder de barganha 
quando precisa negociar taxas para empréstimos, taxas de câmbio para contratos de câmbio, 
reduções do CPMF e beneficios aos funcionários da empresa. Em outras palavras, não há 
competição entre bancos para concessão de serviços. 

Com a queda nas vendas de cinescópios devido à queda da venda de televisores, além 
da concorrência da nova fábrica de cinescópios formada pela joint-venture LG-Philips, a 
empresa A tem tido uma necessidade cada vez mais maior de recorrer aos bancos. 

Alguns esforços têm sido feito no sentido de recuperar a imagem, não apenas junto aos 
bancos, mas também junto a outros potenciais parceiros comerciais que também pesam 
bastante durante o processo de avaliação dos balanços da empresa e dos prováveis negócios 
que por ventura possam estar sendo desenvolvidos. 

5.1.2.2. Demais Órgãos da ZFM I PIM 

Com o estabelecimento da Zona Franca na cidade de Manaus, foram criados órgãos 
governamentais não apenas na esfera federal, como também na estadual e municipal a fim de 
controlar a movimentação dos tributos que incorrem nos diversos processos de produção e 
comércio na região. 

Desde 1997 os sistemas de processamento de dados destes órgãos públicos encontram
se interligados permitindo uma completa varredura na situação fiscal das pessoas fisicas e 
jurídicas instaladas na ZFM. Assim, a operação destas instituições na localidade depende da 
regularização das mesmas junto a estes órgãos públicos. Em outras palavras, caso haja uma 
pendência de uma empresa junto a Sefaz, os outros órgãos (Suframa, Sedec, Receita Federal 
etc.) suspendem o processamento documental desta empresa impedindo-a de liberar materiais 
para sua produção, além de outras atividades vitais para o funcionamento na praça. 

É bem verdade que os processos que seguem no interior destes órgãos tomam um 
tempo que, muitas vezes são prejudiciais às instituições que deles dependem. Na maioria das 
vezes levam por volta de 30 dias. 

A fim de evitar transtornos e acelerar decisões, tomar-se muito importante que se 
tenha um relacionamento adequado não apenas com as autoridades constituídas, mas também 
com as pessoas que trabalham nos guichês destes órgãos. Através delas um processo pode ter 
seu tempo de processamento reduzido de 30 para 5 ou 10 dias. 

Aliás, 30 dias é o tempo padrão que eles tem para informar aos contribuintes quando 
se pergunta em quanto tempo cada processo estará concluído. 
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Entretanto, em situações normais, este tempo é bastante inferior. No caso de haver 
qualquer tipo de atrito entre o contribuinte e o órgão público ou com qualquer pessoa deste 
órgão e que esteja envolvida num processo, é comum eles utilizarem o tempo padrão como 
forma de represália. 

A empresa A teve sua imagem arranhada junto a estes órgãos públicos devido à falta 
de conhecimento de como eles funcionavam. 

Considerando que as decisões da empresa são tomadas baseadas na hierarquia 
existente onde, o chefe determina a diretriz e esta não é questionada pelos subalternos e, ainda 
considerando que este chefe não tem conhecimento de como as relações com o governo são 
exercidas, o resultado sempre foi o esperado. 

Em conversa particular entre o presidente da empresa e alguns gerentes da empresa foi 
colocado que a empresa A havia escolhido Manaus, dentre outras cidades do Brasil porque o 
governador do Estado havia prometido que não haveria burocracia excessiva quando se 
tratasse de assuntos da empresa. Aliás, havia uma linha direta entre o presidente da empresa A 
e o governador para as ocasiões em que necessitasse sua interferência. 

Porém, quando se fala que não há burocracia excessiva, não significa que não há 
procedimentos a serem seguidos. Que não exista lei. 

Alguns casos podem ser citados como exemplos de situações que levaram a empresa 
A a ter sua imagem prejudicada por erros de relacionamento. 

1. À medida que determinado material importado chega à Manaus no porto ou no 
aeroporto, existe a necessidade de haver a liberação do mesmo pelas fiscalizações da Receita 
Federal e da Secretaria da Fazenda. Estas liberações consistem em abrir os containeres e 
checar se a quantidade e os valores estão condizentes com a licença obtida junto a Suframa 
por ocasião das negociações com os fornecedores e registro posterior junto ao Banco Central 
do Brasil. Quando não é possível fazer esta checagem no próprio porto ou aeroporto, o 
container é removido para as fábricas com as portas lacradas pelos fiscais dos referidos órgãos 
públicos. Este lacre somente poderá ser removido pelos fiscais que estiverem presentes nas 
fábricas. Ninguém mais poderá fazê-lo. 

Não foram poucas as ocasiões em que os containeres chegaram à fábrica A lacrados e, 
aguardando a chegada dos fiscais, foram violados por funcionários da fábrica A sob ordens 
dos gerentes coreanos alegando que não havia tempo a perder com a produção. Os resultados 
sempre eram autuações vultosas junto a Sefaz, principalmente. 

Diversas vezes era requisitada minha interferência junto às autoridades de forma a 
solucionar os impasses causados, apesar dos avisos da ilegalidade dos procedimentos. 

Foram tantas vezes as ocorrências que gerou desconforto junto aos representantes da 
empresa que precisavam se dirigir a Sefaz ou à Receita Federal para resolver qualquer 
pendência existente. 

A repulsa aos casos da empresa A era tal que se notava a má vontade em atender aos 
representantes da empresa devido aos constantes erros de condução gerencial. 

As conseqüências foram as constantes demoras nos processos que precisavam transitar 
com rapidez. Estas demoras eram na maioria das vezes causadas propositadamente pelos 
funcionários públicos encarregados destes processos. 
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2. A grande verdade é que a empresa A foi durante toda a história da ZFM a empresa 
que mais beneficios fiscais recebeu do governo do Estado. 

Leis foram criadas para beneficiá-la, como foi o caso da Lei 2.390 mais conhecida 
como Lei Hanan, devido ao secretário da fazenda da época, Samuel Hanan, onde a empresa 
ficava praticamente isenta de pagar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços). 

Outros incentivos foram concedidos em termos de isenção ou redução de taxas e 
contribuições como forma de mantê-la em Manaus e assim, gerar milhares de empregos 
conforme ficou estabelecido em seu projeto industrial. 

No entanto, a facilidade com que esta empresa conseguiu estes incentivos incentivou 
seus dirigentes a simplesmente tentar "zerar" as alíquotas existentes para este 
empreendimento. Em outras palavras, eles não queriam pagar mais qualquer imposto. O caso 
chegou a ponto de ser considerado ingênuo pelas autoridades locais. Ficaram perplexos com 
as propostas que eram apresentadas e, quase sempre acompanhadas de ameaças veladas de 
não ser possível continuar operando em Manaus. 

Este tipo de postura começou a causar antipatia junto às autoridades que passaram a 
endurecer o 'jogo" com a empresa. Para tomar a situação mais embaraçosa ainda, outras 
empresas deram início a processos para obterem os mesmos beneficios que a empresa A já 
que possuíam as mesmas estruturas e os mesmos parâmetros. 

Atualmente o governo do Estado está re-estudando os incentivos concedidos, o que 
causará a cassação dos incentivos de algumas empresas que não atingiram as exigências 
mínimas e a redução dos incentivos de outras. 

Este estudo possibilitará que as empresas de um mesmo nível estrutural tenham as 
mesmas condições entre si. 

Dessa forma, a empresa A não estará mais em vantagem em relação às empresas que 
produzem os mesmos produtos e que tenham a mesma estrutura operacional. 

Estes dois casos representam como a política estratégica da empresa A tem se 
mostrado ineficaz e até desastrosa para a continuidade das operações em Manaus devido à 
falta de conhecimentos da localidade e suas inter-relações, bem como a falta de sensibilidade 
para com a sociedade industrial que faz parte do distrito industrial aqui localizado. 

Considerando que o projeto já está implantado de acordo com os registros junto a 
Suframa e o governo do Estado do Amazonas, a tendência será acompanhar o desempenho da 
empresa A em Manaus e verificar se as metas estabelecidas no projeto para os 3 primeiros 
anos serão cumpridas. Metas estas que envolvem: nível de emprego, faturamento, 
recolhimento de impostos etc. 

Caso estas metas não venham a ser atingidas, a vantagem competitiva estabelecida 
para a empresa A deixará de existir e a colocará no mesmo nível que as demais empresas do 
setor. Considerando as vantagens adquiridas, estas serão urna grande perda para a empresa, 
uma vez que as outras já estão trabalhando em regime de parceria e até formando joint
venture. 

Aliás, como veremos mais adiante, urna grande joint-venture foi formada 
recentemente entre duas grandes empresas multinacionais: a Philips e a LG Eletronics. São 
duas grandes empresas que dispõem de grandes suportes financeiros de suas matrizes e 
market share bastante significativas a nível mundial. 
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Soma-se a isto tudo, a imagem distorcida que ficou da empresa junto aos funcionários 
públicos é um fator que levará tempo para ser desfeita. As conseqüências serão as demoras ou 
perdas de agilidade dos processos e pedidos da empresa que estarão circulando e que, 
provavelmente precisarão de soluções rápidas e precisas. 

Infelizmente, os acontecimentos recentes no ano de 2001 demonstram que a estrutura 
hierárquica e os níveis de decisão da empresa A não mudaram. A política estratégica, se é que 
existe uma, não sofreu alterações com os atritos que ocorreram. 

Provavelmente, com a perda gradativa de mercado e com a perda da vantagem 
competitiva em relação às empresas locais, esta postura deverá se alterar. 

A LG por ser outra empresa coreana nos mesmos moldes que a empresa A, poderá 
influenciar positivamente nesta mudança. 

5.2. As Relações Interpessoais 

Talvez o maior problema enfrentado pela empresa A seja o tipo de relacionamento que 
tem havido entre os funcionários brasileiros e os coreanos. 

Devido à falta de políticas claras entre ambas as partes, o relacionamento tem se 
mostrado diRcil a ponto de ocorrerem atritos quando uma decisão precisa ser tomada e que o 
favorecimento das idéias coreanas normalmente colocam a empresa em situações 
constrangedoras, principalmente quando se relacionam com o ambiente externo. 

Assim, mostraremos a seguir alguns exemplos da "atmosfera" existente ainda hoje no 
ambiente interno da empresa A. 

5.2.1. Coreanos x Brasileiros 

A vinda da empresa A para Manaus trouxe em seu bojo a importância que o governo 
do Estado deu a este empreendimento que traria para a região milhares de empregos e a 
consolidação de um parque de componentes que muito fazia falta ao Pólo Industrial de 
Manaus. 

Durante o governo Collor, com a abertura do mercado nacional ao mercado 
internacional, a estrutura das empresas no Brasil não estava adequadamente preparada para 
competir com seus pares internacionais. Como conseqüência muitas empresas de 
componentes "quebraram", inclusive em Manaus. O fato deixou as empresas do PIM 
submissas às importações que tanto prejudicavam a Balança de Pagamentos. 

Com a nova política de fortalecimento do modelo de desenvolvimento, o governo do 
Estado através do governador Amazonino Mendes, decidiu criar um pacote de incentivos 
como forma de atrair empreendimentos para Manaus. 

Dentre os beneficios estabelecidos, os principais eram: isenção de pagamento do 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), terreno para construção da 
fábrica a preço simbólico, isenção do ISS (Imposto sobre Serviços), além da isenção do LR 
(Imposto de Renda). 
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Havia porém, uma pequena diferença que gerou os conflitos que hoje afetam o 
relacionamento entre os funcionários coreanos e os brasileiros. 

A maior parte dos funcionários coreanos que foram trazidos para Manaus, 
independentemente dos cargos que ocupavam na Coréia, recebeu beneficios, tais como: 
apartamento/casa, carro, contas de água/luzJtelefone, alimentação e ressarcimento de despesas 
diversas de representação, passagens aéreas para si e para suas famílias, entre outras 
vantagens. 

Quantos aos funcionários brasileiros, todos receberam apenas os beneficios que são 
obrigatórios pela legislação da Zona Franca de Manaus. Ou seja: alimentação na empresa, 
assistência médico-odontológica, transporte residência-fábrica-residência e seguro de vida em 
grupo. 

Mesmo para o nível gerencial, os brasileiros não receberam os mesmos beneficios que 
os gerentes coreanos, como foi o caso da concessão de automóvel. 

Algumas vezes funcionários brasileiros questionaram sobre a diferença de tratamento 
que era dada aos coreanos e brasileiros. A resposta era sempre a mesma: "quando a empresa 
der lucro ... ". 

Questionou-se muitas vezes o porque dos brasileiros terem que esperar a empresa dar 
lucro para poderem ter acesso aos beneficios e os coreanos não. Não havia uma explicação 
aceitável para isto. 

Os comentários a este respeito começaram a gerar conflitos dentro da fábrica que 
foram se avolumando à medida que as pessoas iam se dando conta de que outras diferenças 
haviam: o restaurante era separado entre brasileiros e coreanos, nenhum brasileiro recebia 
procuração para defender os interesses da empresa junto aos órgãos públicos, mesmo que a 
função assim o exigisse etc. 

Ficou patente a "arrogância" coreana quando por ocasião da contratação de 1.200 
funcionários brasileiros para as linhas de produção da empresa com salários de R$ 
300,00/mês e que, por ocasião da viagem destes ao México e Coréia do Sul para treinamento, 
tiveram este salário rebaixado para R$ 150,00 de maneira unilateral e à revelia do Ministério 
do Trabalho. Ou seja, não negociaram com os funcionários esta redução salarial, até porque é 
proibida por lei e também não notificaram o Tribunal do Trabalho e nem o Sindicato da 
categoria. 

Essas pessoas foram então enviadas para as fábricas da Coréia e México para 
treinamento na tecnologia utilizada pela empresa nestas localidades e, assim que retomassem, 
assumiriam sem problemas suas atividades em Manaus. 

Numa certa ocasião, um diretor de finanças da empresa na Coréia liga para Manaus e 
informa que os salários negociados em Manaus estavam muito altos e que deveriam ser 
reduzidos para R$ 150,00. O referido diretor é, então informado que no Brasil, a legislação 
não permite a redução de um salário já firmado em contrato. Mesmo com esta informação, o 
diretor manda cumprir sua determinação. 

A conseqüência foi a mais óbvia possível: revolta no retomo dos funcionários ao 
Brasil e ações na justiça do trabalho que causaram muito dano à imagem da empresa em 
Manaus. 

Após este episódio, iniciou-se uma onda de pedidos de demissão quando a empresa 
perdeu grande parte de sua mão-de-obra qualificada. Este processo que durou alguns meses 
levou muita mão-de-obra qualificada a deixar a empresa. 
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Especificamente para qualquer brasileiro, além das impossibilidades em galgar postos 
mais elevados em virtude de estes cargos serem preenchidos apenas por coreanos, também 
estava tendo problemas em solucionar pendências pertinentes aos departamentos, pois a 
solução sempre era contrária à estrutura existente. 

Na realidade, a grande motivação que levou à perda de funcionários foi à maneira 
como o tratamento era dispensado aos funcionários de formas diferentes. Ou seja, enquanto 
que os tratamentos entre os coreanos eram sempre cordiais e até cúmplices em diversas 
situações, os brasileiros sempre receberam palavras que variavam de indiferentes à duras. 

Em outras palavras, não havia igualdade entre os funcionários da organização e, 
portanto, as decisões não tinham o respaldo da maioria. Aliás, Douglas (1998) afirma que as 
instituições colocam o conceito de "igualdade" como algo a ser atingido e que legitimará as 
ações dentro da organização. A igualdade é, portanto, uma condição necessária para o bom 
funcionamento da organização (Perkin, 1969). Aliás, bom funcionamento era o que não havia 
na empresa A. 

Assim, observamos que sem o estabelecimento do conceito de igualdade entre os 
membros da sociedade da empresa A, esta não conseguirá estabelecer uma base de 
sustentação que a colocará em condições de competir no mercado. 

Ao longo da história temos visto que o principal fator que influenciou na queda dos 
grandes impérios, não foi o inimigo externo, mas as lutas internas entre os diversos segmentos 
existentes que causaram seus esfacelamentos. 

Além disso, as conseqüências destas lutas internas dentro da organização acabam por 
refletir em sua política com a sociedade externa. Não foram poucas às vezes em que a 
empresa recebeu denúncias de transtornos causados por eles em várias localidades, inclusive 
onde moravam. 

Era comum nos condomínios residenciais, local onde existe horário para festas ou 
confraternizações, haver violações seja de eventos patrocinados por coreanos, quanto por 
ruídos causados por aparelhagem de som em volumes além do permitido. Eram músicas 
ouvidas nas altas madrugadas no pátio externo do condomínio perturbando o ambiente. 

O comportamento coreano nestes primeiros anos da empresa A em Manaus pode, de 
certa forma, influenciar em seu futuro como organização. Não se pode esquecer que a 
empresa não é uma ilha onde não há dependência de outros fatores que possam somar ou 
diminuir na hora de determinar se esta organização deve ou não continuar a operar neste 
mercado. 

5.2.2. Coreanos x Sociedade Local 

Falando da relação de uma empresa com a cidade onde esta está localizada, Dantas 
(1996) determina que o mundo exterior não é apenas um mercado composto por produtores, 
consumidores ou concorrentes, mas um organismo onde todos se relacionam, são supridos de 
suas necessidades básicas, crescem, se transformam e morrem. A organização é, ao mesmo 
tempo, produtor e consumidor. 

A verdade é que nos últimos meses as posturas dos funcionários coreanos têm mudado 
em decorrência dos problemas que a empresa vem enfrentando no mercado. Primeiro porque 
a arrogância inicial foi dando lugar à realidade em que se viram quando passaram a enfrentar 
concorrentes de peso como LG, Philips, Panasonic, além de empresas que não estão presentes 
em Manaus fisicamente, mas competem pelo mercado local com suas exportações. Segundo 
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porque com a perda de funcionários qualificados, a imagem que a empresa criou no mercado 
tem impedido a contratação de novos funcionários que estejam à altura dos primeiros. 
Ninguém que possua um currículo com alguma qualificação se dá ao trabalho de recorrer à 
empresa A. Terceiro porque os órgãos públicos têm dificultado a agilização dos processos nos 
moldes como era feito inicialmente, em parte devido aos problemas causados junto a eles pela 
falta de respeito às leis locais. 

Porém, conforme veremos à frente, o tratamento dispensado às mulheres também 
refletiu na forma como a sociedade passou a encarar a empresa A em Manaus. Apesar disso, 
elas são as maiorias nos quadros de pessoal da empresa e têm demonstrado que não merecem 
um tratativa diferenciada por parte de seus chefes coreanos. Aliás, muito pelo contrário, têm 
se mostrado muito superior aos homens em suas atividades diárias. 

5.2.3. Conflito entre as Unidades Coreanas 

Mesmo nas relações entre os próprios coreanos, o fato de a origem ser a mesma entre 
eles, não significa que não haja conflitos. 

Para melhor compreensão, é importante informar que a empresa A é fabricante de 
cinescópios para televisores, mas está dividida em duas empresas e com administrações 
distintas. Uma produz o cinescópio propriamente dito. A outra produz o "tubo de raios 
catódicos" (Y oke) que é o principal componente do cinescópio. Em outras palavras, as 
empresas possuem a mesma origem e são interdependentes. 

Dito isto, fica dificil para qualquer pessoa compreender o grau relativo de animosidade 
entre ambas. Nada justifica o conflito entre estes indivíduos até porque possuem a mesma 
origem e estão no Pólo Industrial de Manaus com os mesmos objetivos. 

Entretanto, o que observamos é uma desavença entre eles que leva, inclusive a 
problemas operacionais. Um exemplo foi o processo de implantação da parte da empresa que 
produz o Y oke. 

Por falta de instalações que permitissem o funcionamento administrativo da nova 
divisão, os funcionários desta tiveram que ficar instalados nas dependências da divisão que 
produz o cinescópio. 

Apesar de haver espaço fisico sobrando (salas), os funcionários da divisão do Yoke 
precisaram pagar aluguel para poder utilizar estes espaços. Até aí nada demais se não fossem 
pelos tratamentos dispensados aos locatários. 

Não eram poucas as situações em que um funcionário da divisão Y oke era parado em 
algum lugar da planta e questionado sobre o motivo de estar transitando por aquela localidade 
e que não eram bem-vindos ali. As palavras eram muito ríspidas. 

Porém, o caso mais sério veio à tona quando ao longo do ano de 2000 a divisão de 
cinescópios vendeu para a divisão Eletrônica, milhares de cinescópios que seriam usados na 
produção final de televisores. 

A divisão de cinescópios recebia a todo ano um plano de produção e venda que 
deveria ser cumprido a fim de se conseguir atingir o resultado satisfatório (lucro). 

Como as vendas para as demais empresas do PIM estavam em baixa devido ao já 
saturado mercado brasileiro, esta divisão iniciou uma operação de venda de cinescópios para a 
divisão eletrônica a título de "entrega futura". Nada mais era do que uma maquiagem de 
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vendas realizadas que deveria constar nos relatórios gerenciais enviados para a Coréia. 
Maquiagem porque como veremos a seguir, não foram realizadas exatamente. 

Inicialmente a divisão Eletrônica aceitou os envios porque havia uma negociação de 
que, caso a produção não absorvesse todos os cinescópios, estes seriam devolvidos para a 
divisão cinescópios sem nenhum problema. E foi o que aconteceu. 

Todavia, quando a operação de devolução foi iniciada, a divisão cinescópios decidiu 
que não aceitaria os mesmos de volta uma vez que, assim suas metas não seriam cumpridas 
junto à direção na Coréia. 

Apesar dos protestos, cumprindo o que estava escrito no contrato, os cinescópios 
foram devolvidos. 

Thévenet (1986) alerta para o fato de que os princípios que orientam uma organização 
não são necessariamente do acordo de todos os seus membros, mas formados por tendências 
fortes e representativas destes. 

5.2.4. Conflito com a KPMG 

Com a VISIta da empresa de auditoria KPMG que veio analisar os balanços e 
demonstrativos financeiros da empresa, foi questionada a venda descrita no capítulo acima. 

Como não havia como justificar a operação, o gerente financeiro chamou os auditores 
numa conversa fechada e solicitou que os mesmos aprovassem os demonstrativos da maneira 
como estavam. 

o resultado da conversa foi desastroso para a empresa e para o gerente financeiro: a 
KPMG informou que jamais aprovariam um balanço daquela forma e arrumaram as malas e 
deixaram a empresa no dia seguinte. Algum tempo depois, conforme o relatório final da 
KPMG para a direção da empresa na Coréia havia descrito, o gerente foi demitido e voltou 
para a Coréia. 

Estes casos criaram uma certa animosidade entre os coreanos que residiam em Manaus 
e que pertenciam a divisões diferentes. 

Aquela amizade que havia desde quando eles haviam chegado ao Brasil começou a 
deteriorar-se à medida que os casos iam acontecendo. Já não havia qualquer ligação entre eles 
a não ser o fato de que eram coreanos. 

Assim sendo, os problemas nas relações interpessoais têm gerado consequencias 
legais. Desde o início das operações em Manaus a empresa A tem tido problemas com a 
legislação trabalhista. Ou seja, os problemas começaram à medida que se iniciaram as 
contratações de mão-de-obra brasileira para trabalhar na planta. 

Conforme declaração do gerente administrativo na época, o governador do Estado 
havia prometido facilitar a operação e até ajudar no relacionamento com as instituições 
públicas visando acelerar e tomar mais fácil cada atividade que fosse ocorrendo. 

Entretanto, eles esqueceram que o governador poderia ajudar em relação aos órgãos 
públicos estaduais, mas não os federais, tal como o Tribunal do Trabalho. 
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o primeiro impacto neste sentido foi, conforme descrevemos anteriormente, a redução 
unilateral dos salários contratados por ocasião da formação do quadro da produção da 
empresa. 

Este episódio desencadeou uma onda de demissão voluntária fazendo com que os 
melhores funcionários tecnicamente deixassem a empresa rumando para outras. Aliás, diga-se 
de passagem, a imagem da empresa iniciou sua decadência a partir deste caso. 

Estes fatos ficaram famosos em Manaus e fizeram com que poucas pessoas se 
apresentassem como candidatos às vagas que a empresa vinha oferecendo na praça. Somente 
aquelas que não têm a menor perspectiva de conseguir um emprego em médio prazo se 
apresentam para as vagas. 

Hoje a empresa A vem enfrentando dificuldades para solucionar problemas rotineiros 
devido à falta de bons técnicos em seus quadros. Apesar de tudo, a empresa tem procurado 
minimizar os atritos que vão surgindo no dia-a-dia a fim de evitar maiores perdas. 

Um dos fatores que desencadearam a greve de novembro de 2001 foi à exigência 
por parte da empresa A para que seus funcionários assumissem uma postura semelhante a dos 
coreanos. 

o que isto significa? Significa pedir aos brasileiros que não considerem o final de 
semana como dias certos de descanso. Quando se fala de executivos não há muito que 
discutir. É comum para este nível de funcionário trabalhar além daquele horário que está 
estipulado em contrato. 

Porém, considerando operadores de linhas de produção, esta exigência vem contra 
tudo o que fora combinado no contrato, até porque qualquer mudança de horário deve ser feita 
em acordo com os funcionários, tribunal do trabalho e sindicatos. 

Além disso, a limpeza das linhas de produção ao [mal de um dia de trabalho sempre 
foi uma atividade das empresas de conservação e limpeza contratadas pelas empresas para 
este fim. Simplesmente pedir aos operadores de linha que assumam esta atividade porque na 
Coréia é comum este procedimento, não agradou aos funcionários. Talvez porque a forma 
como foi colocada a proposta não tenha sido de maneira negociável. 

Como já havia um alto grau de atritos entre o nível gerencial e o operacional nas linhas 
de produção, este fato foi a "gota d'água" para iniciar uma greve que levou mais de um mês 
para ser resolvida. 

A empresa perdeu ainda mais mercado neste período dando chances para a nova 
empresa de produção de cinescópios LG-Philips de assumir uma maior parcela do mercado 
que já não andava bem. 

Conforme noticiou o jornal "A Crítica" de 15 de dezembro de 2001, o jornal de maior 
circulação no Amazonas, à medida que o caso ia se desenrolando, a opinião pública se 
colocava cada vez mais contra a empresa A. 

Os advogados da empresa tiveram que assumir compromissos com os funcionários 
que não estavam nos planos da direção. Estes compromissos envolviam outros beneficios que 
não faziam parte das reivindicações iniciais, mas que contribuíram para aumentar os custos da 
empresa. Este fator contribuiu para que o cinescópio da LG-Philips fosse ganhando terreno 
entre as empresas clientes do insumo. 

Este acontecimento contribuiu também para que a elaboração dos beneficios dos 
funcionários da divisão de Y oke fosse melhorada, uma vez que esta se encontrava em fase de 
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análise. Em outras palavras, a direção da divisão Yoke descobriu o que "não deveria" fazer 
para não comprometer o sucesso do empreendimento. 

Aliás, hoje a divisão Y oke tem recebido até elogios dos funcionários que lá trabalham 
pela qualidade dos beneficios que são oferecidos e pela forma como são tratados pela direção 
da empresa. 

No último mês de janeiro de 2002, por ocasião da auditoria da KPMG naquela 
empresa, a mesma foi bastante elogiada pela postura dos funcionários, bem como pela 
acuracidade do balanço e dos demonstrativos frnanceiros. Este fato contribuiu para aumentar 
o grau de confiança entre os coreanos e brasileiros que lá trabalham. 

Pelos registros atuais, nenhum caso de reclamação trabalhista foi apontado até o 
momento contra a divisão Y oke. 

Entretanto não podemos afirmar que o cumprimento de compromissos assumidos em 
diversas situações tem sido respeitado. 

Ainda considerando o fato de o governador do Estado ter prometido diminuir as 
barreiras burocráticas na realização de atividades da empresa A, o que se observou foi uma 
tentativa de eliminá-las quase que totalmente. 

Não foram poucas as oportunidades que a empresa teve de seguir dentro da 
regularidade local seus acordos e contratos e assim, evitar desgastes à imagem da marca. 

Aliás, conforme mencionado anteriormente, não seguir a legislação parecia ser o 
objetivo da direção da empresa. No exemplo citado anteriormente, o compromisso assumido 
com os funcionários no que diz respeito a salários e beneficios, não foi cumprido e gerou um 
novo processo junto ao Tribunal do Trabalho. Afinal, a legislação nunca permitiu a redução 
de salários dentro de uma mesma empresa sem o consentimento do funcionário. 

Os fatos descritos aqui são apenas alguns que serviram para demonstrar que não havia 
qualquer respeito à lei ou ao indivíduo nos primeiros anos da empresa A no Brasil. 

É verdade que eles têm buscado se adequar à realidade local diferente da encontrada 
na Coréia. Sabemos também que não é fácil para eles, uma vez que, na maioria destas 
pessoas, ainda não havia tido experiências no exterior. 

5.2.5. A Confiança nos Funcionários Brasileiros 

Um aspecto que causou bastante transtorno no quadro de pessoal da empresa e que 
ainda tem gerado desconforto é a confiança dispensada aos funcionários brasileiros. 

Quando conversado com um assessor que "trabalhava" para a Controladoria e que era 
de origem coreana, foi questionado sobre os motivos que levavam à desconfiança em relação 
aos brasileiros. Recebeu-se como resposta que este comportamento não era exclusivo dos 
brasileiros, mas sentido por outros povos onde a empresa A tinha planta. Era característica 
dos povos orientais esta barreira a outros povos. 

Porém, continuou o assistente, uma vez conseguido a confiança o indivíduo terá 
chances de trabalhar mais independentemente. 

Ainda assim, a participação dos brasileiros nas decisões da empresa ainda é muito 
limitada. As reuniões para tomada de decisões importantes são realizadas apenas com a 
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presença de coreanos e as decisões são apenas repassadas aos brasileiros para que cumpram as 
mesmas. 

Mesmo que alguns brasileiros ocupem um cargo gerencial, a empresa determina que 
um coreano acompanhe paralelamente os trabalhos de cada departamento. Estes "olheiros" 
são funcionários coreanos que, mesmo sem grandes experiências em determinado 
departamento são "plantados" lá para que "vigiem" os demais funcionários e repassem as 
informações para a diretoria coreana. 

Durante os primeiros anos causaram grande desconforto nos demais funcionários e 
levaram a atritos que somente foram resolvidos com a diminuição das interferências destes 
nos trabalhos do dia-a-dia. 

No caso relacionado com o Gerente de Controladoria, teve como assessor um coreano 
que nunca havia trabalhado em toda sua vida. Ele estava estudando português em São Paulo e 
sua formação era em idiomas. Foi escolhido para trabalhar na Controladoria em Manaus. 

Durante o pouco tempo que passou na área, tentou tomar decisões mesmo sem ter 
conhecimentos das atividades, além de tentar impor ordens aos funcionários. Os atritos só 
terminaram quando foi solicitado sua retirada do departamento. 

Apesar de tudo, ainda hoje esta prática é utilizada por estas empresas como meio de 
saber o que os funcionários brasileiros têm feito ao longo do dia e quais as conseqüências de 
suas atitudes no trabalho. 

Talvez, um outro grande motivo para a utilização destes indivíduos é o conhecimento 
da língua portuguesa. Geralmente são pessoas que conhecem bem o português, enquanto que 
os demais funcionários coreanos pouco ou nada conhecem da língua. 

Espera-se que, à medida que os coreanos vão se adaptando à cultura local e adquirindo 
confiança em seus funcionários brasileiros, a utilizam destes indivíduos deixem de ser usados. 
Diga-se de passagem, nenhuma empresa multinacional, com exceção das orientais, utilizam 
este artificio. 

Segundo Schein (1994), a capacidade de inovação de uma organização aumenta a 
medida que ela incentiva subculturas diversas mas interligadas. 

5.3. O Relacionamento Comprometido com Empresas da mesma Origem 

É óbvio que, para qualquer empresa que queira atingir resultados satisfatórios no final 
de um determinado período, procure utilizar todos os meios que forem necessários para 
atingir tal fim. 

Assim, à medida que se busca empresas que assumam determinada atividade que não é 
a atividade-fim da contratante, normalmente são realizadas concorrências para se escolher a 
que melhor qualidade possui e os mais baixos custos. Não há outro caminho. 

Porém, no caso coreano, independentemente da qualidade e dos custos apresentados, 
as firmas de origem coreana têm prioridade na hora da contratação de uma terceira. 

Não foram poucos os coreanos que vieram para Manaus juntamente com as empresas 
que vinham instalar-se no PIM e algum tempo depois se desligavam destas empresas e abriam 
suas próprias empresas para prestar assessoria a uma empresa coreana multinacional e que 
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lhes davam todas as condições em tennos de garantia de serviços. Em outras palavras, seriam 
sempre contratados, mesmo que outras apresentassem melhor qualidade ou mais baixo custo. 

Grandes empresas coreanas se fonnaram em Manaus seguindo esta política de 
"irmandade empresarial coreana". Desde pequenas empresas de recursos humanos, assistência 
empresarial (consultorias) até grandes construtoras. 

Este tipo de relacionamento envolvia uma fonna de proceder que não se encontrava 
paralelo em outras situações no Brasil, salvo quando eram empresas do mesmo grupo. Um 
exemplo disso era o momento do pagamento de algum serviço que se pretendia realizar. 
Muitas vezes havia um adiantamento em dinheiro que, não raras vezes chegava a 90% do total 
do serviço. Em alguns casos nem havia ainda a formalidade de um contrato. Aliás, como já 
mencionei, contratos não eram algo a ser considerado. Somente passariam a ser assinados 
quando, por razões tributárias e jurídicas, obrigavam-se a prepará-los. 

Pelo menos até vai o conhecimento de todos e entrevistas realizadas junto a alguns 
gerentes coreanos, nunca houve qualquer tipo de "calote" entre estas empresas. 

Entretanto, considerando a sociedade onde eles vivem e as exigências da lei, eles têm 
procurado assumir uma nova postura que busca o entrosamento com o "brazilian way oflife". 

Neste aspecto os coreanos têm se dado muito bem. Segundo um assessor de diretoria 
da empresa A, na Coréia, apesar da democracia, não possuem tanta liberdade de se expressar 
e relacionar como o fazem no Brasil. Não porque seja proibido, mas porque os costumes e 
educação exigem um tipo de comportamento diferente. 

5.4. O papel da mulher na organização coreana no Brasil 

O tratamento que as mulheres contratadas em Manaus para a empresa A sofreram um 
choque à medida que passaram a conviver dentro da organização. Não por serem mal tratadas 
por meios verbais, mas pela indiferença com que são consideradas quando se trata de 
trabalho. 

Mesmo quando observamos mulheres coreanas que vieram para a empresa para 
trabalhar em funções que assessorem seus pares da diretoria e, mesmo que a educação delas 
sejam da melhor qualidade, ainda assim ocupam sempre degraus subalternos dentro da 
hierarquia. 

Em diversas ocasiões, algumas funcionárias brasileiras foram convidadas a servirem 
café em reuniões que aconteciam com certa freqüência. O fato não era o de servir café, mas a 
forma como desejavam submeter à mulher com papel secundário dentro da organização. 

Ocorreram muitos casos de recusas das mulheres brasileiras em adotar certos 
comportamentos na empresa e que, em alguns casos, gerou demissões. Porém, com as 
denúncias junto ao Ministério do Trabalho, foram aos poucos decaindo. 

Por volta de julho de 2000, uma funcionária contratada no início da operação para o 
cargo de analista financeira entrou com um processo na justiça contra e empresa. O 
desrespeito à figura da mulher na empresa era algo notório, mesmo por pessoas que visitavam 
a empresa rapidamente. 

A atividade da funcionária estava relacionada com contatos com os bancos, 
fechamento de câmbio, preparação de fluxo de caixa, entre outras atividades típicas da área 
financeira. Segundo os próprios coreanos era uma boa funcionária. 
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Porém, a relação entre a funcionária e a empresa começou a ficar diRcil quando, à 
medida que iam ocorrendo visitas à empresa, seja por pessoas de outras empresas, seja por 
funcionários vindo da Coréia. Nestas ocasiões, a funcionária recebia ordens para servir 
cafezinhos aos visitantes e até, acompanhá-los (ficando a disposição dos mesmos) para 
resolver qualquer problema que houvesse por mais que não estivessem relacionados ao 
trabalho. 

A pressão foi tanta que a funcionária decidiu pedir a demissão e, em seguida entrar na 
justiça contra a empresa alegando desvios de suas funções, conforme descritas em contrato. 

Mais uma vez a empresa perdeu na justiça. Conforme os casos iam se apresentando ao 
tribunal do trabalho, mais a imagem da empresa ficava deteriorada no mercado. 

Informalmente em conversas com alguns indivíduos coreanos em cargos de 
supervisão, recebe-se a informação que na Coréia a mulher tem esta postura em relação ao 
homem, mas como uma forma de respeito à hierarquia. Além disso, a difusão de algumas 
festas nacionais como o carnaval e o boi bumbá em Manaus, davam a impressão que as 
mulheres não tinham muitos obstáculos para serem conquistadas. Este tipo de imagem 
povoava a imaginação de muitos deles. 

A convivência ao longo destes anos ensinou a eles que as mulheres são capazes não 
apenas de um convívio igualitário com os homens, mas também de assumir cargos elevados 
dentro de uma organização sem nenhum problema. 

À medida que se analisa o papel da mulher em uma organização coreana e 
comparamos com uma organização brasileira, chega-se a conclusões que explicam o impacto 
causado aos coreanos. 

Quando se convive em uma sociedade coreana, observa-se que a mulher coreana tem 
uma posição hierárquica sempre inferior ao homem. Quase sempre ocupa posições sem muita 
importância dentro da organização, chegando até a desempenhar atividades que não 
consideram seu nível cultural e profissional. É o caso de que, em algumas reuniões gerenciais, 
são requisitadas para servir cafezinho aos participantes desta reunião. Para a mulher brasileira, 
qualquer insinuação neste sentido sofreria uma repulsa imediata e recusaria a execução da 
atividade. Esta postura seria quase que impossível na mulher coreana. 

Nas relações de trabalho, por exemplo, as determinações do gerente são acatadas de 
diferentes formas, caso seja recebida por uma mulher coreana ou por uma mulher brasileira. 
No caso da mulher coreana, as ordens são seguidas à risca sem nenhum questionamento. 
Somente os obstáculos ao seu cumprimento serão notificados ao gerente para que determine 
nova diretriz. Para a mulher brasileira, as ordens serão questionadas de maneira a descobrir se 
não há outra alternativa, os possíveis obstáculos à sua execução e quais as conseqüências. É 
natural que esta postura cause espanto aos gerentes coreanos. 

Apesar disto, eles têm começado a acostumar-se com este comportamento e até 
gostado da iniciativa das mulheres. 

Diga-se de passagem, a liberalização feminina por todo o mundo tem contribuído para 
criar uma sociedade mais igualitária entre os sexos e estabelecido uma estabilidade econômica 
familiar muito mais só lida. 

Além disso, as mulheres têm demonstrado sua capacidade em assumir funções que até 
poucos anos atrás somente eram ocupadas por homens. Um exemplo desta revolução social é 
o Canadá, onde cerca de 70% dos cargos de direção são ocupados por mulheres. Neste país, 
tem aumentado muito o número de mulheres em cargos relacionados à Finanças, sendo que os 
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Bancos são os grandes empregadores no mercado de trabalho canadense, além da área de 
informática. 

Segnini (1996) cita em seu texto escrito a partir do Capítulo VII (Mulher e relações de 
gênero no trabalho em tempo integral:especificidades das qualificações requeridas no trabalho 
polivalente) da Tese de Livre-docência desta autora, algumas pesquisas realizadas pela 
Organização Mundial do Trabalho (OIT) em 1992, que demonstra que, especificamente nos 
trabalhos que envolvam finanças e correlatos, as mulheres vêm aumentando sua participação 
nos quadros das instituições do gênero. 

Numa pesquisa envolvendo 19 bancos, a OIT chegou às seguintes conclusões: 

1. as mulheres ocupam cerca de 50% em média dos cargos destas instituições 
bancárias; 

2. normalmente ocupam cargos de nível inferior e trabalham em tempo 
parcial; 

3. principalmente nos países industrializados, os cargos em tempo parcial 
aumentaram sua participação no total dos bancos na mesma proporção à 
participação das mulheres; e 

4. principalmente na década de 80, as mulheres passaram a ocupar cargos 
diretivos, profissionais e supervisão. Porém, muito ainda terá que mudar 
para que as mulheres realmente tenham uma participação igualitária com os 
homens. 

Aliás, num século em a informação será a principal ferramenta para geração de 
riqueza, o nível educacional será fundamental para qualquer organização que queira se manter 
dentro do mercado global. 

Países que investiram em educação nas últimas décadas estão colhendo os frutos 
através de uma maior participação no mercado internacional. A revista Veja de 29 de maio de 
2002 em sua edição 1753, demonstra em sua matéria "Olobalização" uma comparação entre o 
Brasil e a China durante o período de 1990 a 2001. Neste período, o PIB da China saiu de 
US$ 387 bilhões para US$ 1,158 trilhão, tomando uma das seis maiores economias do 
planeta. No mesmo período o Brasil cresceu de US$ 465 bilhões para US$ 504 bilhões. 

Estes resultados refletem, entre outros fatores, os investimentos feitos em tecnologia 
pelos chineses. 

Esta mesma política serve para as organizações que tenham como objetivo manter-se 
competitivas no mercado globalizado. As estruturas tomaram-se menores, porém com pessoas 
cada vez melhor preparadas. 

5.5. A LO Eletronics: uma cultura "além-fronteiras"? 

É difícil para qualquer pesquisador divulgar a imagem de um país como a Coréia do 
Sul apenas baseado no que se observa na empresa A sem comparar com outras organizações 
de mesma origem. 



75 

Assim, foi decidido visitar a LG Eletronics que é uma empresa coreana fabricante de 
eletro-eletrônicos e com uma estrutura semelhante à empresa A. 

A pesquisa que se sedimentou principalmente numa visita à estrutura física da empresa 
e entrevistas com funcionários coreanos e, brasileiros. 

Apesar das dificuldades durante o processo de implantação da LG, foi observada uma 
diferença que foi considerada importante na trajetória de sucesso que esta empresa vem tendo 
a ponto de se tornar a número 1 do mercado eletro-eletrônico nacional, que foi o fato de que 
vários dos funcionários coreanos tiveram experiências no exterior antes de virem para o 
Brasil. 

Este fator fez com que aprendessem a conviver com estrangeiros e respeitar as 
diferenças que possuíam entre si, ao contrário da empresa A em que apenas um ou dois 
diretores tinham vindo de outro país que não a Coréia. 

Além disso, os níveis culturais entre os funcionários das empresas LG e empresa A 
também fizeram diferença. Enquanto que, no caso da empresa A, a maioria era de 
funcionários de linhas de produção, na LG a maioria ocupava cargos de supervisão, gerência 
etc. 

o fator idade também contou para o sucesso da LG. Nesta empresa a maioria dos 
funcionários coreanos é jovem facilitando o entrosamento com os brasileiros e sendo mais 
abertos às novas idéias e culturas. Na empresa A grande parte já possuíam mais de 40 anos de 
idade e demonstraram dificuldades em assimilar novas regras. 

Um fator que foi considerado interessante é que a empresa A tem procurado mudar sua 
filosofia de operar no Brasil. Um exemplo disso foi à nomeação há dois anos atrás de um 
brasileiro para ocupar o cargo de Diretor de Marketing desta divisão eletrônica. 

Nos primeiros quatro anos a divisão eletrônica acumulou um prejuízo de mais de US$ 
100 milhões fabricando DVD's, televisores, fomo de microondas, videocassetes e telefones 
celulares. 

Com a chegada no novo diretor, este decidiu encerrar a produção de televisores, fomo 
de microondas, videocassetes e DVD's. Alegava que, com exceção do DVD, as outras eram 
tecnologias ultrapassadas e o mercado saturado. 

Em apenas um ano, a divisão eletrônica passou a trabalhar no "azul". 

O que mais chamou a atenção de observadores foi o fato de que o presidente da 
divisão eletrônica era o único coreano, entre os diretores, que possuía experiência no exterior 
antes de vir para o Brasil. Explicava o fato de ter tido a visão de contratar alguém que 
realmente conhecia o mercado brasileiro e não escolher alguém pela nacionalidade. 

Ainda assim, a LG vem crescendo a passos largos e o ambiente dentro da empresa 
parece bem diferente do encontrado na empresa A, pois, até o momento não há registro de 
nenhuma greve ou atrito ocorrido entre os funcionários brasileiros e coreanos. 

Ao que parece, seguindo ao que foi descrito por Mike Featherstone em seu livro 
"Cultural Global" (1999), a LG tem procurado assumir um papel de "empresa com cultura 
além-fronteiras" adequando-se às culturas dos países em que implanta uma unidade fabril. 

Buscando enfrentar o monopólio na produção do cinescópio nacional por parte da 
empresa A, algumas empresas começaram a pensar em uma alternativa a fim de diminuir os 
custos na aquisição deste componente que é o mais importante de um televisor e o mais caro, 
representando mais de 80% dos custos de um aparelho. 
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Desta fonna, surgiu a parceria entre a Philips e a LG criando a uma jornt-venture 
chamada LG-Philips da Amazônia Ltda. Esta empresa tem como principal objetivo à 
produção de cinescópios e tem como principal mercado o Pólo Industrial de Manaus onde se 
situam as fábricas de televisores no Brasil, sem deixar de considerar as exportações. 

Como as duas empresas já possuem um grande know-how nesta área, além de 
conhecerem muito bem as estruturas do mercado local, a empresa criada por ambas vem 
ganhando rapidamente fatias do mercado. 

Como grande parte dos componentes do cinescópio fabrica do pela empresa A ainda 
tem participação de importados e a taxa do dólar subiu bastante nos últimos meses do ano 
passado, grande parte dos clientes da empresa A migraram para a LG-Philips, cujo cinescópio 
já é quase todo fabricado localmente. 

Pelos últimos demonstrativos da Suframa referente ao ano de 2001, a empresa A vem 
sofrendo dificuldades para atingir as metas estabelecidas no Projeto Industrial firmado com a 
Suframa e os órgãos estaduais responsáveis pela concessão de incentivos fiscais na região. 

Apesar de não haver qualquer infonnação oficial sobre o assunto, o relacionamento da 
empresa A com mercado local deteriorou-se muito desde a implantação do projeto até os dias 
de hoje. As conseqüências vão desde a dificuldade para se encontrar mão-de-obra qualificada 
até a dificuldade para se dar agilidade aos processos diversos junto aos órgãos públicos. 

Mudanças têm ocorrido na empresa A buscando adequar-se à cultura brasileira, mas 
muito ainda precisa ser feito. 

Enquanto isso, a LG-Philips vem assumindo cada vez mais uma liderança sólida no 
mercado a atraindo para si o que há de melhor em termos de pessoal qualificado e assim, 
facilitado o contato com os clientes que nada mais querem do que baixo custo e qualidade. 
Qualidade não apenas do produto, como também nas relações empresa-cliente. 



77 

6. CONCLUSÃO 

Conforme vimos ao longo destes capítulos, o problema relacionado à clareza de regras 
e procedimentos tanto para coreanos como para brasileiros tem sido decisivo na determinação 
dos obstáculos criados para a empresa A durante todos estes anos a partir de sua implantação 
no Distrito Industrial do Pólo Industrial de Manaus. 

Mesmo contando com o apoio irrestrito do governo do Estado do Amazonas a fim de 
minimizar qualquer tipo de dificuldade que pudesse atrasar ou criar situações dificeis para a 
empresa A, esta não tem tido o sucesso que se esperava. 

A performance de uma empresa é fortemente influenciada por fatores externos. 
Normalmente são fatores conjunturais que influenciam no desempenho econômico-financeiro 
de uma empresa e que podem trazer conseqüências diversas para qualquer empreendimento. 

Aliás, este foi o caso da economia nacional durante os últimos dois anos em virtude 
dos problemas graves enfrentados pela Argentina, um dos nossos principais mercados, a crise 
de energia que forçou a diminuição do sistema produtivo brasileiro ao longo do ano de 2001, 
além da quase recessão da economia americana em virtude dos atentados terroristas de 11 de 
setembro que afetou, em conseqüência o resto do mundo. 

Ainda assim, algumas empresas que possuíam um quadro gerencial de primeira linha 
souberam vencer estes obstáculos e ainda crescer num cenário considerado dificil, não apenas 
no Brasil, mas também pelo mundo todo. 

Porém, nenhum destes fatores teve tanta influência na empresa A como o 
estabelecimento de um critério para orientar suas ações em Manaus. Em outras palavras, a 
falta de respeito para com funcionários e as leis locais têm levado a resultados inesperados se 
comparados ao gigantismo desta empresa a nível mundial. 

Com a chegada da empresa em Manaus em 1996, o mercado local não dispunha ainda 
de um fornecedor de cinescópios para o parque fabricante de televisores e monitores de vídeo 
para computadores. O mercado encontrava-se totalmente aberto para uma empresa que 
quisesse atingir o sucesso através deste nicho de mercado. 

Porém, com os diversos problemas que surgiram em decorrência da falta de sincronia 
com o mercado local, a empresa A foi aos poucos cedendo espaço para o surgimento de 
concorrentes de peso, como foi o caso da LG-Philips. 

Em conseqüência, os resultados da empresa A foram tomando-se cada vez mais 
abaixo do esperado de acordo com o cronograma estabelecido. O mercado que seria somente 
desta empresa, passou a ser compartilhado com um concorrente que, a cada dia vem tomando 
mais e mais fatia deste segmento. 

Conforme foi mencionado ao longo deste trabalho, a empresa recebeu todo o apoio 
estrutural do governo do Estado, além de possuir uma matriz na Coréia do Sul com tanto 
poder financeiro que a coloca como uma das maiores do mundo no ramo eletro-eletrônico e 
tem planos para chegar a ser a número 1 até 2005. 

Apesar da localidade geográfica não fornecer tanta vantagem competitiva em relação a 
outras empresas situadas em regiões melhores dotadas de infra-estrutura aeroportuária ou 
portos com custos operacionais inferiores ao de Manaus, os incentivos fiscais recebidos por 
esta empresa possibilitaria atingir um nível de crescimento muito maior que qualquer outra no 
país. 
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Porém, o fator humano acabou por determinar o destino, até o momento, da empresa A 
que está perdendo market share para a joint-venture LG-Philips. Isto porque, a falta de 
conhecimento do mercado local por parte de quem decide (executivos coreanos), gera a 
tomada de decisões que levam a problemas operacionais e estes levam tempo para serem 
solucionados. Tempo este que é muito importante na concorrência no mercado local. Um 
exemplo disso é a ocorrência de utilização de materiais ainda não liberados pelos órgãos 
públicos e que, após uma autuação por parte destes, os materiais levam dias para receberem a 
autorização para uso. 

6.1. A Falta de Experiência Internacional 

Inicialmente, podemos concluir que a falta de vivência dos executivos desta empresa 
em outros países que pudessem lhes dar a visão necessária daquilo que é possível fazer 
quando se trata de obter resultados de indivíduos de outras culturas, estabeleceu o estado 
pouco dinâmico no crescimento do empreendimento. É verdade que outros fatores tais como, 
seleção de pessoal qualificado, baixa freqüência de navios para Manaus, greves constantes da 
Receita Federal, além do fato de que, todo empreendimento tem um período de maturação até 
que possa ter resultados satisfatórios, tem influenciado o desempenho da empresa A. 
Conforme estabelecido por Featherstone (1999), é imprescindível que haja a comunicação 
entre os envolvidos no conflito para que busquem juntos alternativas comportamentais e que 
auxiliem na obtenção de resultados que são tanto individual, como mutuamente vantajosas. 

O que causou maior surpresa foi, como uma empresa com sucesso empresarial tão 
grande em outros países pode '"tropeçar" em uma decisão tão importante como esta como é a 
de enviar executivos sem experiência internacional? Nas entrevistas que foram realizadas 
junto aos executivos desta empresa a resposta foi a de que ninguém esperava que houvesse 
problemas para adaptação num país como o Brasil. Porém, devido ao alto grau de restrição 
nas tomadas de decisão da empresa A não permitindo a participação de pelo menos parte dos 
brasileiros, motivou a ocorrência de conflitos. Featherstone (1999) novamente cita que o 
potencial de conflito entre estrangeiros em situações de restrições baixas é mais elevado do 
que naquelas com restrições elevadas. 

Mesmo na Coréia, onde a empresa A tem um relacionamento muito próximo ao 
governo central, a observância da lei e dos procedimentos legais são levados a sério como em 
qualquer outro país em que a empresa A tenha uma planta. 

Por que, então, os executivos que foram enviados para o Brasil não atentaram para este 
fato? Para alguns analistas econômicos da região, como foi o caso do Consultor de empresas 
da Qualy-marketing Consultoria Empresarial, o fato de o governador de o Estado ter 
prometido todas as vantagens possíveis à empresa A pode ter causado esta expectativa de 
eliminação quase que total dos entraves burocráticos governamentais. 

6.2. A Falta de uma Política de Recursos Humanos 

A forma como ocorreu o relacionamento entre patrões e empregados desta empresa 
desde o início até o momento, nos leva a acreditar que a falta de uma política de recursos 
humanos causou todos os outros problemas que discutimos aqui. O modelo de administração 
adotado pelos executivos coreanos manteve todas as características da Teoria X descrita no 
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subcapítulo 2.1 (Cultura e organização no Brasil) onde a desconfiança do chefe se deve a falta 
de confiança deste em seus subordinados em virtude destes serem preguiçosos ou mau 
intencionados em suas atitudes no trabalho ou ainda, não possuírem os conhecimentos 
adequados das rotinas e precisarem de um líder que determine o que devem fazer. 

Assim, é bastante clara a falta de uma política de socialização por ocasião da 
contratação de novos funcionários para os quadros da empresa A, conforme descrito no 
subcapítulo 2.8 (Estratégias de socialização organizacional). A única política de treinamento 
definida é referente ao conhecimento técnico dos equipamentos usados nas linhas de produção 
desta empresa A. Não há uma preocupação em determinar qual o comportamento ou postura 
que a organização exigirá de seus funcionários e o que será feito para atingi-lo. 

Infelizmente, ainda hoje estes problemas ocorrem, mesmo que em menor grau, mas 
que tem levado a empresa A aos tribunais, como foi o caso da greve deflagrada no final do 
ano de 2001, quando toda a produção desta empresa foi paralisada. Num das reclamações dos 
grevistas, a forma como eram discriminados em relação aos outros empregados de origem 
coreana não poderia continuar. Além disso, a legislação brasileira não admite o desvio de 
atividades para a qual o empregado fora contratado. Em outras palavras, se alguém foi 
contratado para ser operador de máquinas, não pode ser exigido que passe a fazer parte da 
equipe de limpeza e conservação. 

Estes desvios sempre têm ocorrido na empresa A, ainda que os outros casos tenham 
ido parar nos tribunais. É famoso em Manaus o caso de um advogado contratado para 
defender a empresa A em questões trabalhistas e, após verificar que quase todos os casos 
eram vencidos pelos trabalhadores, passou a defender estes trabalhadores, deixando suas 
funções na empresa. Era muito mais vantajoso financeiramente estar do outro lado. 

Em conversas informais entre pessoas ligadas às empresas sediadas no Distrito 
Industrial de Manaus, é uma unanimidade dizer que, só trabalha para a empresa A caso não 
haja outra opção disponível no mercado. Este tipo de pensamento tem afastado profissionais 
muito qualificados que poderiam estar ajudando a resolver os problemas enfrentados pela 
empresa A e, talvez, possibilitando o atingimento do sucesso esperado tanto pela empresa 
como pela sociedade. 

Entretanto, é sabido que os níveis de decisão não são permitidos aos não-coreanos, 
deixando os brasileiros em cargos não superiores aos de supervisão ou gerências juniores. 

6.3. Procurando a Sincronia com os Brasileiros 

A exemplo do que ocorreu na divisão Eletronics onde, por determinação da diretoria e 
da presidência da empresa fora escolhido um brasileiro para assumir a área de marketing e 
vendas, estes tipos de cargos ainda são reservados aos coreanos nas outras divisões. 

Na divisão Eletronics esta decisão foi tomada em virtude do diretor geral chegar à 
conclusão de que ninguém melhor do que um brasileiro, especialista na área para entender o 
mercado brasileiro e suas particularidades. Observa-se aí, a visão mais globalizada de um 
executivo que obteve experiência profissional em outros países. Justamente esta experiência é 
que faz falta aos principais executivos das outras divisões. Featherstone (1999) diz que, para 
uma organização multinacional tenha êxito em seus objetivos, os indivíduos desta sociedade 
precisa ter em mente que é capaz de buscar os seus próprios objetivos como um estrangeiro 
entre os estrangeiros. 
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Apesar da maneira como o oriental vê o estrangeiro, especialmente nos países mais 
fechados socialmente, a visão de um executivo, principalmente de uma multinacional, deve 
ser voltada para os resultados da empresa e não para a origem de quem ocupará os principais 
cargos. 

Um exemplo deste tipo de política de recursos humanos ocorreu na "Eurodisney", a 
Disneylândia da Europa, situada nos arredores de Paris. 

Até a primeira metade dos anos 90, os executivos da Disney nos EUA estavam 
administrando o empreendimento na Europa nos mesmos moldes que o faziam na Flórida: as 
comidas típicas americanas (sanduíches e refrigerantes), apresentações enaltecendo a cultura 
americana e, o principal, que era a administração sendo conduzida por um americano. 

As conseqüências foram desastrosas. Para um povo, como o francês, que é 
literalmente avesso à predominância da cultura americana no mundo, não havia porque 
freqüentar o parque. O francês normalmente procura comer comidas mais tradicionais em 
uma mesa, ao contrário de "fast foods". O prejuízo durou até que a administração nos EUA 
decidisse que o ideal seria a contratação de um administrador francês. Alguém que 
conhecesse a cultura francesa e européia. EnfIm, alguém que pudesse trazer lucro. 

E foi o que aconteceu. Hoje, a Disneylândia Paris, como é conhecida, tem apresentado 
resultado satisfatório, além de demonstrar que, no mundo dos negócios, não há lugar para o 
"bairrismo" . 

Este exemplo vem mostrar que a empresa A precisa esquecer a atual forma de 
conduzir os negócios e procurar aumentar a sincronia com a sociedade brasileira, caso queira 
reverter o atual resultado que vem apresentando nos últimos anos. 

No que diz respeito à legislação, é básico compreender que qual quer que seja a 
legislação num país, em outro a situação é diferente mas que precisa ser cumprida. Qualquer 
executivo com o mínimo de experiência tem este conhecimento. Não operar desta maneira 
pode inviabilizar qualquer empreendimento, onde quer que seja. 

A imagem da empresa deteriorou-se muito em relação aos órgãos públicos em virtude 
da tentativa de impor a estes uma política de influência que outras empresas maiores que ela 
nunca ousaram fazê-lo. Esta postura que muitos funcionários do Estado classilicam como 
"arrogante", custou à empresa A, a perda de seu prestígio junto às repartições públicas do 
Estado. 

Hoje em dia, podemos dizer que esta empresa tem tido muitas diliculdades para 
conseguir qualquer tipo de agilização em seus processos. 

Vale lembrar, que os incentivos extraordinários concedidos à empresa A poderão ser 
diminuídos, caso as metas estabelecidas em projeto não sejam atingidas. Esta situação tornaria 
o projeto da empresa A sem sustentação. 

A insustentabilidade do projeto não decorre apenas dos problemas relacionados aos 
assuntos internos, mas também a forma como são conduzidos em possíveis parcerias com 
instituições fInanceiras, como foram os casos com bancos. 

A importância destas instituições em situações de necessidades de capital é 
fundamental. Como a imagem da empresa A fIcou distorcida com a desastrosa operação de 
empréstimo envolvendo o banco Sudameris, deixou a empresa à mercê de um ou dois bancos 
que, sabendo desta situação, impõem os preços para seus serviços sem competir com os 
outros bancos no mercado, uma vez que estes estarão fora de qualquer concorrência. Assim, 
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os custos nas operações financeiras estarão mais elevados do que normalmente ocorre nas 
outras empresas. 

Diga-se de passagem, o Sudameris geralmente vence a maioria das concorrências em 
operações de cotações de câmbio levadas a cabo pelas empresas de Manaus. 

Recuperar a boa imagem perdida exigirá um empenho elevado dos executivos da 
empresa A e levará tempo, além da necessidade de um relacionamento impecável. Qualquer 
falha, não haverá retomo. 

Talvez uma saída será a procura por novos relacionamentos fora da praça de Manaus, 
onde grandes bancos possam sustentar as grandes operações financeiras da empresa A. 

Com o mercado em crise, a matriz estará dando prioridade para filiais mais rentáveis 
no momento. 

Apesar do nível das dificuldades de adaptação ter sido elevado para os funcionários 
coreanos da empresa A, o importante é que os casos estão servindo para preencher uma 
lacuna na formação profissional global que o mundo exige a qualquer indivíduo que queira 
fazer parte deste novo mundo sem fronteiras. 

O exemplo dos países da Europa Jcom a formação da Comunidade Européia, está 
ensinando ao mundo que o sucesso das instituições custará alguns conceitos que antes eram 
considerados sagrados. Soberania e nacionalidade são palavras que cairão em desuso à 
medida que alianças entre países forem se formando. Na América do Sul, o Mercosul já 
ensaia a substituição de suas moedas por uma comum aos países-membros a exemplo da 
Comunidade Européia, onde o franco francês deixou de existir após 641 anos de existência. 

Dessa forma, os novos executivos deverão procurar por profissionais que sejam 
capazes de manter suas empresas competitivas e não considerar a nacionalidade ou sua cultura 
como algo imutável e que obstrua o caminho do sucesso. 

A comunicação deverá tomar-se cada vez mais intensa e transparente para que, 
segundo Aidar (1995), ela se tome uma ferramenta para reduzir as tensões e conflitos nas 
relações de trabalho. 

Como observa Featherstone em seu livro "Cultura Global", a empresa A deverá 
tomar-se uma empresa "além-fronteiras". O mix de culturas que virá a se formar deverá ser 
usada como um fator de vantagem competitiva e não como um foco de desunião que abale a 
estrutura do que poderia ser uma das maiores empresas do mundo. A perspectiva que se abre 
para o mercado brasileiro em virtude do seu tamanho e da estabilidade alcançada, poderão 
levar a empresa A a uma performance sem paralelo na história da empresa. Só dependerá de 
seus dirigentes. 
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