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Estratégias  competitivas
Estratégia  é a  tentativa  de  equilibrar  

com  sucesso  os  recursos  disponíveis  
para  a  produção  de  bens  ou  serviços,  
com  as  oportunidades  que  procuramos  
encontrar  no  mercado  e  na  sociedade.

• Planejamento  financeiro
• Planejamento  mercadológico
• Planejamento  da  produção
• Administração  estratégica



Estratégias  competitivas

Competitividade:  
capacidade de agregar  mais  valor  que  
os  demais  e  de  ser  melhor  que  pelo  
menos  a  média  nos  fatores  chaves  de  
competitividade  ou  naqueles  que  sejam  
importantes  no  processo  de  agregação  
de  valor  em  que  estamos  participando.



Competitividade =                    +

A  Empresa A Sociedade

A verdadeira competitividade se dá nesse  mundo.



Não  há como  ser  
sustentavelmente  competitivo  em  

um  local  miserável  e  
compartilhando  o  ambiente  com  

uma  sociedade  igualmente  
miserável.



COMPETITIVIDADE

É a soma das eficiências internas e externas  
às  empresas. 

Não basta a empresa ser benchmark. 
É necessário que a empresa  e  o  país 

sejam  benchmarks.

É a soma das eficiências internas e externas  
às  empresas. 

Não basta a empresa ser benchmark. 
É necessário que a empresa  e  o  país 

sejam  benchmarks.



Pilares da  Competitividade

Competitividade 

das Empresas

Contribuir para Melhorar a 
Qualidade de Vida da População

Competitividade 

do Governo

QUALIDADE  DO  MEIO-AMBIENTE  E  DA  SOCIEDADE

Competitividade da Nação



CENÁRIOS

ATÉ RECENTEMENTE

Ambiente  competitivo  homogêneo 
entre  empresas  nacionais  e  multinacionais

dentro  de  países  ou  blocos
FUTURO  IMEDIATO

Ambiente  competitivo  heterogêneo  entre 
cadeias  empresariais globalizadas



Desafios e Oportunidades

Abertura de Mercado

Foco na Melhoria de 
Eficiência Operacional

PBQP,  PGQP  & 
Movimento Nacional pela 

Qualidade

Década de 90

Globalização da Economia

Foco na Integração de 
Estratégias e Gestão

Década Atual

Brasil  Competitivo
&

Fóruns  de  competitividade
&  

Brasil  Classe  Mundial



• Uma economia produtiva e crescente requer:
– Crescentes níveis de habilidades  e  competências
– Condições de trabalho seguras
– Trabalhadores saudáveis vivendo em moradias dignas
– Oportunidades para todos
– Incorporação de cidadãos sub-empregados à força de trabalho 

produtiva
– Baixos níveis de poluição (a poluição é um sinal do uso improdutivo 

de recursos naturais)

• Políticas “sociais” devem estar alinhadas com a política econômica e 
ambiental

• Uma economia produtiva e crescente requer:
– Crescentes níveis de habilidades  e  competências
– Condições de trabalho seguras
– Trabalhadores saudáveis vivendo em moradias dignas
– Oportunidades para todos
– Incorporação de cidadãos sub-empregados à força de trabalho 

produtiva
– Baixos níveis de poluição (a poluição é um sinal do uso improdutivo 

de recursos naturais)

• Políticas “sociais” devem estar alinhadas com a política econômica e 
ambiental

Política
Econômica

Política
Social

Integração de Políticas

Na  nova  mentalidade  competitiva  existe  sinergia  entre  as 
políticas  Econômica,  Social  e   Ambiental

Política
Ambiental



FATORES  COMPETITIVOS

INSUMOS

E ATIVOS 

IMOBILIZADOS

CONHECIMENTO,

HABILIDADE E 

COMPETÊNCIA

DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL

ESTRUTURA 
DOS ESTADOS

SISTEMAS DE 
TRANSPORTE
SISTEMAS DE 

COMUNICAÇÃO

SOFTS

Internos

HARDDS SOFTS HARDS

Externos

Matéria-prima

Equipamentos

Instalações

Gerencial 

Comercial

Técnica

Educação
Saúde
Qualidade de Vida

Política, Social e 
Econômica;
Burocracia  Estatal

Vias
Instalações
Equipamentos

Satélites e Redes
Processamento
Informação                    

Qualidade 
do  Estado

Comunicação



Níveis de competitividade

Competitividade
Regional

Global / Regional / Local

Competitividade
Setorial

Setor / Clusters

Competitividade
Interna
Gestão

Entenda e participe

Coopere

Dispute



Níveis da competitividade

Macro Ambiental
1. Abertura Economia
2. Globalização
3. Finanças
4. Infra-estrutura
5. Tecnologia
6. Gestão  externalidades
7. Força de trabalho
8. Instituições Civis
9. População

Setorial
Mercado / Fornecedores

Região / Setor / Clusters

Empresa
Negócio

Gestão
Empreendedorismo

Inovação  sempre  como  mola  mestra



Fortalecer e  
desenvolver 
setores,
regiões,
cadeias e 
clusters

Setores
Regiões
Cadeias  
Clusters

Áreas de Atuação

Inovação

Estimular a 
capacidade 
de inovação 
do país

Para  ser  competitivo  há que  se  atuar  nessas  diversas  áreas

Melhorar a 
capacidade 
Estratégica e 
de Gestão das 
organizações

Gestão
e

Estratégia

Indicadores
Avaliação 

Benchmarking

Monitorar o 
desempenho de 
fatores  que 
afetam a 
competitividade 
nacional  e  
empresarial

+ + +



Onde  estão  as  oportunidades   no  
mundo  de  hoje ?

• Inovações  tecnológicas
• Avanços  na  biotecnologia,  na  automação, 

nanotecnologia, novos  materiais, etc.
• Mudanças  demográficas
• Mudanças  de estilo  de  vida
• Determinantes  econômicos  históricos
• Calamidades  mundiais
• Legislação
• Novos  recursos  disponibilizados  por  outros  segmentos
• Avanços  da  pesquisa  ( estamos  investindo  nisso?)



World  Economic  Forum

“The  Global  Competitiveness  Report”



IMD / Suíça

“The  World  Competitiveness  Yearbook”



RANKING DA COMPETITIVIDADE

Fonte: World Economic Forum

United States 1 2

Singapore 2 1
Luxembourg 3 7
Netherlands 4 9
Ireland 5 10

2000 1999

Chile 28 21

Mexico 43 31
Indonesia 44 37
Argentina 45 42
Brazil 46 51
Jordan 47 40
Peru 48 36
India 49 52
El Salvador 50 46
Bolivia 51 55
Colombia 52 54
Vietnam 53 48
Venezuela 54 50
Russia 55 59
Zimbabwe 56 57
Ukraine 57 58
Bulgaria 58 56
Ecuador 59 53



Educação
Juros reais
Acesso tecnologia

Ferrovias
Portos
Telecomunicações

Estabilidade legal
Aeroportos

Mercado interno

Rodovias

BRASIL E  U  AMERCOSUL

Leis tributárias
Leis trabalhistas

Estratégias comerciais

Oportunidade de negócios

FATORES EXTERNOS DA COMPETITIVIDADE



Critérios

• “Aspectos econômicos
• Aspectos sociais

• Aspectos  estruturais
• Aspectos  políticos



As  economias  dos  diferentes  países  
seguem  estratégias  e  têm  performances  

diferentes

A  economia  e  o  desenvolvimento  
social  são   correlacionados  

fortemente  



Fatores  a  influenciar  a  competitividade  
de  um  país

• Macroeconomia
• Educação  e  treinamento

• Mercado   de  trabalho
• Inovação
• Gestão

• Abertura  de  mercado
• Finanças  empresariais



Fatores  a  influenciar  a  competitividade  
de  um  país

• Comunicação
• Infra-estrutura

• Ambiente  de  negócios
• Participação  do  Governo  nos  negócios

• Compras  governamentais
• Políticas  governamentais  de  

desenvolvimento



Competitividade  entre  países  é antes  de  
mais  nada  benchmarking

• Comparar  índices
• Escolher  melhores  práticas

• Competir  para  ganhar
• Desenvolver  e  crescer

“só que  a  nível  de  país”



Competitividade

Competitividade  requer  uma  honesta  
comparação  em  relação  aos  melhores  e  
a  decisão  de  se  fazer  alguma  coisa  a  

respeito



Brasil

1992:  “Estudo  da  competitividade  da  
indústria  brasileira”

• Unicamp/ SDI / MCT
• 96  notas  técnicas 

• 10.000 páginas  de estudos
• um  livro  do  professor  Luciano  Coutinho



Brasil

2000:  “Estudo  de  cadeias  produtivas  e  
programa  Brasil  Classe  Mundial”

• MDIC



Brasil

2001:  “Movimento  Brasil  Competitivo ”

• esforço  brasileiro  para  a  competitividade



Competitividade

Somatório  de:
• Competição

• Produtividade



Empresas:  NOVOS DESAFIOS

(ASSOCIADO A PENSAMENTO ESTATÍSTICO)

-6  -5  -4  -3  -2  -1  +1  +2 +3 +4 +5 +6
SEIS SIGMA

Está associado a Gestão de Processos com uso 
de Ferramentas e Técnicas de Qualidade

SIGMAS Nº de erros/falhas % bom

3 SIGMA

4 SIGMA

6 SIGMA

66,807 defeitos 
por milhões de
oportunidades

6,210 defeitos 
por milhões de
oportunidades

3,4 defeitos por 
milhão de

oportunidades

93,32

99,38

99,99

ALTOS NÍVEIS DE 
DESEMPENHO



Matriz  da sustentabilidade
Dimensões

Públicos

Manutenção  
dos  ganhos

Melhoria 
contínua Inovação

Clientes

Equipe

Vizinhos

Acionistas

NOVOS DESAFIOS

(Comunidade)

PA



Busca da Inovação

Competitividade

“Façam  certo  as  coisas”

“Façam  
as  

coisas  
certas”

Instituições
Perdedoras

Instituições 
Vencedoras

Estratégia

Ambiente  propício para  a   INOVAÇÃO

Gestão



Velhas  e  Novas  Empresas
Característica Século 20 Século 21

Fonte:Business Week

Organização Piramidal Teia ou Rede
Foco Interno Externo
Estilo Estruturado Flexível

Estrutura Auto-Suficiência Interdependências
Origem da Força Estabilidade Mudanças

Recursos Ativos físicos Informação
Operações Integração vertical Integração virtual
Produtos Produção em massa Customização em massa
Alcance Nacional Global
Demonstrativos Trimestral Em tempo real
Estoques Em meses Em horas
Estratégia top-down bottom-up
Liderança Dogmática Persuasiva
Trabalhadores Funcionários Colaboradores
Objetivo do emprego Segurança Crescimento pessoal
Motivação Competir Construir
Produtividade Incremental Aos saltos
Qualidade Total Além do limite



Flexibilização



Algumas  premissas  básicas  para  
competitividade  de  países:

• As  relações  comerciais  e  de  
competição  entre  países  não  é um  

jogo  de  soma  zero
• Países  não  entram  em  falência  só por  

falta  de  competitividade
• Países  com  baixa  participação  no  
mercado  internacional  não  competem  

e  acabam  pouco  competitivos



Algumas  premissas  
básicas:

• O  padrão  de  vida  de  um  país  é
determinado  por  fatores  domésticos  e  

não  pela  competição  no  mercado  
internacional

• Qualidade  de  vida  e  educação  se  
relacionam  com  a  competitividade  de  

um  país



Competitividade  depende  de:

• Ativos  herdados: recursos  naturais,  população,  
cultura,  riqueza  do  país

• Processos  de  criação  de  valor  baseado  em  
competências

• Atratividade: capacidade  de  um  país  de  atrair  
ativos  ou  processos  de  outros  países

• Agressividade: capacidade  de  um  país  de  ir  a  
outro  país  tirar  proveito  dos  ativos  herdados  
do  país  visitado



Competitividade:

• Habilidade  de  desenvolver  ou  aprender  
processos  

• Habilidade  de  fazer  a  gestão  dos  fatores  de  
produção  e  de  geração  de  riquezas

• Capacidade  de  aproveitar  bem  os  ativos  
próprios  e/ou  os  dos  outros

• Capacidade  de  criar  valor  agregado  e  portanto  
aumentar  a  riqueza



O  que  é criar  valor?

• Manufacturing  Value  Added  (MVA)
• Market  Value  Added  (MVA)
• Economic  Value  Added  (EVA)
• Crescimento  do  PIB  e  do  PNB



No caso  das  pessoas  e  sociedade,  
nem  todo  valor  agregado  é

econômico
• Motivação
• Auto-estima
• Cultura
• Otimismo
• Confiança  no  futuro



Aumento  da  riqueza  nacional

• Aumento  dos  ativos  herdados
• Aumento  dos  ativos  criados
• Utilização  de  processos  criativos  e  eficientes  

para  aumentar  os  ativos



Regras  fundamentais

• A  competitividade  de  hoje  depende  em  
muito  de  nossa  capacitação e  de  nossa  
competitividade  passada,  como  uma  espécie  
de  alavancador  de  desenvolvimento

• Não  se  vira  competitivo  como  em  um  passe  
de  mágica



Globalização  e  proximidade

Atividades  
internacionais

• acordos  de  
cooperação

• participação  em  
blocos

• abertura  econômica
• exportações

Atividades  domésticas

• serviços  locais
• infra-estrutura
• incentivos
• burocracia
• atividades  

administrativas
• serviços  gerais



Cada  vez  mais  a  soberania  
nacional  perde  espaço  e  não  

vale  mais  como  argumentação 



Competitividade  não  é apenas  fruto  do  
aumento  das  exportações,  da  produtividade  
industrial  e  da  redução  da  participação  do  

estado  na  economia

• Em  geral  esses  fatores  se  relacionam  
com  competitividade ,  mas  não  são  
essenciais.

• Eles  apenas  refletem  o  modelo  
econômico  neoliberal  vigente  na  atuação  
de  muitos  países  vencedores



Competitividade  é a  fonte  de  
prosperidade  das  nações

Competitividade  ajuda  a  melhoria  da  
qualidade  de vida  das  pessoas



Competitividade  é a  fonte  de  
prosperidade  das  nações

Competitividade  é a  habilidade  de  uma  
economia  de  obter  melhorias  rápidas  e  
sustentáveis  no  padrão  de  vida  da  
população



Crescimento  sustentável:
Aumento  do  PIB  e  do  PIB  per  capita

O  Brasil  do  milagre  econômico  e  do  real  
cresceu  economicamente,  mas não  agregou  
qualidade  de vida  à população,  pelo  
contrário,  deflagrou  o  aumento  da  
violência  e  da  insegurança.



O  que  é melhorar  o  padrão  de  vida ?

• consumo  de  bens  e  serviços
• acesso  à educação
• acesso  à saúde
• acesso  à moradia
• longevidade  das  pessoas
• justiça  social
• segurança



Há uma  forte  relação  causa/efeito  entre

• crescimento  econômico
• competitividade  internacional
• qualidade  de  vida  da  população



Santa  esperança:

A  tendência  é que  cada  vez  mais  os  países  
pobres  melhorem  a  qualidade  de  vida  de  
suas  populações  e  o  “gap” de  padrão  de  
vida  entre  ricos  e  pobres  diminua.



À medida  que  o  país  pobre  cresce  e  se  
desenvolve  seus  desafios  ficam  cada  vez  maiores

Desafios:
• substituição  das  importações
• desenvolvimento  de  produção  local  de  

bens  duráveis  ou  de  capital
• produção  competitiva
• escalas  de  produção
• processos  eficientes
• infra-estruturas  necessárias



Fatores  de  competitividade  entre  nações

•economia  doméstica
•nível  de  internacionalização  e  de  

abertura
•atuação  do  governo

•finanças
•infra-estrutura

•ciência  e  tecnologia



Fatores  de  competitividade  entre  nações

•gestão 
•população
•cultura
•força  de  trabalho
•instituições  civis



Governo

“Quanto  menor  o  seu  tamanho  e  
quanto  menos  ele  interferir  na  
economia,  melhor”

“Quem  assumirá o  que  o  governo  
deixar  de  fazer?”

conceito  neoliberal



Fatores  resultantes  da  competitividade

• Crescimento  do  PIB
• Crescimento  real  das  exportações

• Nível  de  investimentos  diretos  no  país  
em  atividades  produtivas

• Poupança  interna
• Percepção  dos  executivos  e  gestores



Aspecto  conflitante  com  a  ótica  do  
passado

•Baixa  remuneração  da  força  de  
trabalho  é fator  de  competitividade  ou de  

falta  de  competitividade ?

•Finlândia  é o  país  mais  competitivo  do  
mundo  e  a  sua  força  de  trabalho  uma  

das  mais  caras



Sucesso  de  alguns  países  asiáticos 
(Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coréia)

•governos  pequenos  e  com  baixos  gastos
•baixa  tributação

•alta  poupança  interna
•altos  investimentos  externos

•qualidade  de  vida  da  população  é alta  e  
consequentemente  o  consumo  interno  

alavanca  o  crescimento  industrial



Brasil
•Baixa  competitividade  nos  indicadores  globais

•Altas  potencialidades  para  melhorar
•Altos  riscos  e  vulnerabilidades

•Alta  atratividade  devido “market  growth”
•Patrimônio  nacional(  um  dos  maiores  do  

mundo)
•Baixos  gastos  com  forças  armadas

•Reservas  internacionais  flutuantes  mas  em  
níveis  de  conforto  até agora



Pontos  de  atratividade  para  o  caso  
brasileiro

•crescente  mercado  interno  consumista
•abertura  externa

•hospedagem  de  capital  externo
•produtividade  do  trabalho  em  contínuo  

crescimento
•patrimônio  nacional: capital  físico  

construído, reservas  naturais, capital  
humano,  cultura  do  povo



Pontos  de  atratividade  para  o  caso  
brasileiro

•pequenas  despesas  com  forças  armadas
•reservas  internacionais  como  %  do  PIB  
ou  das  exportações
•tamanho  geográfico  
e  populacional  



Vulnerabilidades  Brasil

•Vulnerabilidade  macro-econômica 
(endividamento  e  risco  Brasil)
•C & T
•dependência  de  importações  de  alta  
tecnologia
•exportações  basicamente  de  commodities  
e  de  produtos  de  baixo  valor  agregado
•tributação  exagerada  



Vulnerabilidades  Brasil

•baixo  nível  de  competitividade
•custo  Brasil  é um  poço  sem  fim
•custos  externos  elevados  para  as  
empresas 
•falta  de  capital
•custo  do  capital
•falta  de  disposição  política  para  
enfrentar  problemas  graves



Economia doméstica do país

•A  produtividade  reflete-se  no  valor  
agregado  no  curto  prazo
•A  competitividade  no  longo  prazo  requer  
formação  de  capital  e  poupança
•Quanto  mais  competitivo  é o  país,  melhor  
é seu  desempenho  econômico
•Quanto  maior  a  competição  interna,  mais  
competitivas  são  as  empresas  para  
exportar.



O  que  compõe  a  economia  doméstica  do  
país?

•Valor  agregado
•Formação  de  capital (investimentos  e  
poupança)
•Consumo  da  população
•Custo  de  vida
•Crescimento  dos  diversos setores 
econômicos ( indústria, agricultura, serviços)
•Previsões econômicas



Internacionalização  e  globalização

•O  sucesso  do  país  no  cenário  internacional  mede  
a  competitividade  de  sua  economia.
•A  abertura  para  o  mundo  aumenta  a  
performance  competitiva.
•Competitividade  baseada  em exportações  colabora  
para  o  crescimento  da  economia  doméstica.
•Os  investimentos  internacionais  no  país  refletem  
o  nível  de confiança  na 
sua  economia  doméstica.



O  que  compõe  o  fator  internacionalização?

•Taxa  de  câmbio
•Exportações  e  importações
•Receptividade  aos  investimentos  estrangeiros
•Abertura  do  mercado
•Risco  financeiro  do  país
•Barreiras  comerciais
•Abertura cultural



Papel  do  Governo

•A  atividade  do  estado  nas  atividades  
empresariais  deve  ser  reduzida.
•O  governo  deve  prover  condições  macro-
econômicas  e  sociais.
•O governo  deve  procurar  minimizar  o  risco  país  
para  as  empresas.
•O  governo  deve  ter  flexibilidade  para  promover  
os  ajustes  requeridos  em  um  mundo  em  
contínuas  mudanças.



O  que  compõe  o  papel   do  governo ?

•Incentivos  ao  crescimento  econômico
•Incentivos  à inovação
•Dívida  pública
•Gastos  do  governo
•Participação  do  estado  na  economia
•Eficiência  e  transparência  do  Governo
•Políticas  fiscais  e  de  estímulo  à poupança  interna
•Estabilidade  política  e  social
•Tributação
•Burocracia



O  que  compõe  o  papel   do  governo ?
•Programas  de  apoio  ao  setor  industrial
•Programas  de  apoio  à exportação
•Leis  ambientais
•Controle  do  oligopólio
•Políticas  de  controle  e  ajustes  de  preços
•Subsídios  e  incentivos
•Controle  estatal  de  empresas
•Poder  de  compra  do  estado
•Controle da evasão  de  impostos,  corrupção,  subornos
•Justiça
•Segurança  interna
•Alocação  de  recursos  públicos  em  educação,  saúde ,  C&T



Finanças  do  país

•O  setor  financeiro  do  país  ajuda  a  dar  
estabilidade  e  crescimento  à competitividade.
•O  setor  financeiro  deve  induzir  atividades  que  
gerem  valor  agregado.
•Os  mercados  financeiros  devem  ser  eficientes  e  
cada  vez  menos  controlados  pelo  Governo.



O  que  compõe  o  fator  Finanças ?

•Disponibilidade  de  capital
•Custo  do  capital
•Uso  adequado  do  capital
•Acessibilidade  ao  crédito
•Fluxos  de  capital
•Serviços  bancários
•Financiamentos
•Estabilidade  financeira
•Mercado  de  capital (  bolsas,  empresas  abertas)



Infra-estrutura

•Uma  infra-estrutura  bem  desenvolvida  inclui  
sistemas  que  dão  suporte  à competitividade
•Uma  infra-estrutura  bem  desenvolvida  inclui  
eficiente  sistemas  de  informações tecnológicas  e  de  
proteção  ao  meio  ambiente



O  que  compõe  o  fator  Infra-estrutura ?

•Auto-eficiência  energética
•Transportes
•Telecomunicações
•Infra-estrutura  tecnológica
•Uso  de  computadores  e  da  Internet
•E-mails  e  sites  na  Web
•Preocupação  do  governo  com  a  melhoria  da  
infra-estrutura, saneamento  básico,  controle  da  
poluição



Problemas  Brasil

•Defasagem  tecnológica
•Dificuldades  energéticas
•Malha  viária  obsoleta
•Sistema  portuário  arcaico
•Dificuldades  em  implementar  controle  de  poluição



Fator  Gestão  Empresarial

A  competitividade  de  um  país  depende  de  como  
se  faz  a  gestão  de:
• relação  custo/qualidade  dos  produtos
•orientação  da  gerência  para  o  longo  prazo
•eficiência  nas  atividades  empresariais
•habilidades  dos  gerentes  em  se  adaptarem  às  
mudanças
•nível  de  empresariabilidade
•habilidade  de  integração  de  negócios



O  que  compõe  o  Fator  Gestão  Empresarial  ?

•Qualidade  do  emprego
•Aplicação  de  qualidade  total
•Valorização  de  clientes  e  fornecedores
•Benchmarking,  custos  de  produção  e  EBITDAs
•Produtividade  do  trabalho  e  do  capital
•Produtividade  agrícola
•Desempenho  no  lançamento  de  novos  produtos
•Credibilidade  pública  das  empresas
•Práticas  corretas  nas  corporações
•Responsabilidade  social  e  ambiental



O  que  compõe  o  Fator  Gestão  Empresarial  ?

•Senso  inovador  e  empresarial  dos  gerentes
•Responsabilidade  pelo  produto  e  respeito  aos  
consumidores
•Experiência  internacional  das  gerências  seniores
•Relações  entre  gerentes  e  empregados
•Clima  organizacional
•Disputas  trabalhistas
•Disposição  em  assumir  riscos
•Disponibilidade  de  RHs  qualificados
•Incentivos  não  salariais  por  produtividade  e  
performance



O  que  compõe  o  Fator  Gestão  Empresarial  ?

•Tecnologia  da  informação  e  seu  grau  de  
utilização  e  valorização
•Tempo  e  freqüência  no  lançamento  de  produtos
•Ciclo  financeiro  dos  produtos
•Implementação  e  valorização de  planejamento  
estratégico
•Nível  de  delegação  de  autoridade
•Nível  de  orientação  ao  mercado ( competição,  
oligopólio,  mercado  protegido?)  



Fator  Ciência  &  Tecnologia

•Vantagem  competitiva  pode  ser  construída  pela  
aplicação  inovadora  de  tecnologias
•Investir  em  tecnologias  e  em  pesquisas  cria  novos  
conhecimentos  essenciais  para  o  desenvolvimento  
•Investir  em  P&D  no  longo  prazo  aumenta  a  
competitividade  da  empresa
•Investimentos  na  base  tecnológica  do  país  agrega  
competitividade



Em  que  consiste  o  Fator  Ciência  &  Tecnologia ?

•Capacitação  de  “knowledge  workers”
•Pesquisas  C&T
•Desenvolvimento  de  patentes  e  de  propriedade  intelectual
•Treinamento  técnico (cursos  profissionalizantes)
•Matrículas  em  universidades  em  carreiras  técnicas
•Gastos  em  P&D  em  proporção  ao  PIB
•Cooperação  empresa/universidade
•Uso  de  computadores  no  país  e nas  empresas
•Estado  e  idade  do  parque  de  máquinas  e  equipamentos



Em  que  consiste  o  Fator  Ciência  &  Tecnologia ?

•Qualificação  e  disponibilidade  de  engenheiros
•Prêmios  Nóbel
•Ensino  de  ciências  nas  escolas  fundamentais
•Gerência  tecnológica  nas  empresas
•Financiamentos  para  C&T
•Fontes  de  informações  tecnológicas
•Desenvolvimento  de  tecnologias  voltadas  para  a  
produção
•Inovatividade
•Nível  tecnológico  e  cultural  das  pessoas



Fator  População &  Trabalho?

•Força  de  trabalho  bem  educada  e  treinada  agrega  
competitividade
•A  atitude  e  motivação  dos  trabalhadores  é
essencial
•Há fortíssima  relação  entre  qualidade  de  vida  e  
competitividade



O  que  compõe  o  Fator  População &  Trabalho?

•Quantidade  da  população
•Expectativa  de  vida  ao  nascer
•População  dependente  e  economicamente  ativa
•População  jovem  e  população  sênior
•%Trabalhadores  em  relação  à população
•Crescimento  da  força  de  trabalho
•Força  de  trabalho  feminina
•Igualdade  de  oportunidades  para  sexo,  raças,  
religiões.
•Facilidades  para  se  obter  trabalho  qualificado



O  que  compõe  o  Fator  População &  Trabalho?

•Crescimento  do  emprego  por  setor
•Número  de  horas  trabalhadas  por  ano
•Custo  do  trabalho
•Regulações  do  mercado  de  trabalho
•Relações  entre  trabalhadores  e  empresas
•Qualidade  da  educação básica
•Desenvolvimento  das  habilidades  dos  trabalhadores
•Número  de  alunos  matriculados  em  diferentes  
tipos  de escolas
•Gastos públicos  em  educação



O  que  compõe  o  Fator  População &  Trabalho?

•Índice  de  analfabetismo
•Conhecimento  de  informática
•Conhecimento  de inglês
•Gastos  em  treinamento  pelas  empresas
•Circulação  de  jornais
•Programas  educacionais  na  TV
•Concentração  e  distribuição  da  riqueza
•Ameaça  da  AIDS
•Acesso  à saúde
•Acesso  à moradia  própria



O  que  compõe  o  Fator  População &  Trabalho?

•Motivação  do  trabalhador  para  o  aprendizado
•Motivação  dos  jovens  para  o  estudo  e  trabalho
•Abuso  de  drogas  e  álcool
•Valores  da  sociedade  e  sua  compatibilidade  com  
as  exigências  de  competitividade
•Custos do  trabalho  e  dos  encargos  sociais
•Cooperação  empresas/trabalhadores
•Relações  sindicais
•Flexibilidade  e  flexibilização  entre  as  partes
•Valorização  pelos  empregados  das  conquistas  da  
empresa  e  vice-versa



Os mais competitivos:
Os números indicam o quanto, porcentualmente, cada 
Estado ultrapassa ou fica aquém da média brasileira. 
Considera-se a média dos 27 Estados igual a 100%.

• SP 182,2

• MG 163,6

• RJ 162,6

• PR 157,4 

• RS 157,3

• SC 150,0

• BA 131,7

• ES 130,9

• GO 124,0

• PE 114,0

• DF 110,6



Fonte: Revista  Amanhã  &  Simonsen  

Associados

http://amanha.terra.br/especiais/Ranking_2001/index.htm



• Infra-estrutura
• Intenções  de  investimento
• Riqueza
• Exportação
• Importação 
• Recursos  federais
• Recursos  federais  per  capita
• Dívida  interna  e  externa

Critérios



• Produção  agrícola
• Energia  industrial 
• Telefones  celulares
• Telefones  fixos
• Super  e  hipermercados
• Cozinhas  equipadas
• Arrecadação  de  ICMS
• Analfabetismo

Critérios



• Mortalidade  infantil
• Leitos  hospitalares
• Postos de  combustíveis
• Coleta  de  lixo
• Saneamento
• Ensino  fundamental
• Frota  de  veículos
• Movimento  de  cargas  aéreas

Critérios



Competitividade  a  nível  do  segmento  de  
negócios

• Concorrentes (  usuais  e  potenciais)
• Fornecedores (  poder  de  fogo  e  parcerias)
• Clientes (poder  de  fogo  e  parcerias)
• Rivalidade  dentro  da  cadeia
• Cooperação  entre  concorrentes  em  atividades  

conjuntas  ou  em  fase  não  competitiva
• Ações  empresariais  via  associações  de  classe
• Foco  em  produtos  alternativos  a  ameaçar  o  

segmento



Formas  de  atuar  na  competição  
empresarial
• Custos  baixos: mercado  de  

“commodities” /  liderança  nos  custos.
Possibilidades  de  baixar  preços  e vencer  

competição. Agregação  de  valor  para  o  
cliente.

• Foco  em  segmento  alvo:  atuar  com  
todas  as  forças  em  um segmento 
específico



Formas  de  atuar
• Diferenciação: estratégias  de  nicho, 

criando  algo  único  no  mercado,  ou  que  
tenha  baixa  oferta  e  demanda   maior  que  
essa  oferta.

Como?
• Tecnologia
• Imagem  de  marca
• Qualidade
• Logística



VANTAGENS COMPETITIVAS
MATRIZ PORTER

VANTAGEM COMPETITIVA

LIDERANÇA
DE CUSTO

DIFERENCIAÇÃO
Segmentos / Produtos

FOCO
NO CUSTO

FOCO  BAIXO
NA  DIFERENCIAÇÃO

ALVO AMPLO

ESCOPO 
COMPETITIVO

ALVO ESTREITO

CUSTO  MAIS  BAIXO DIFERENCIAÇÃO



VANTAGENS COMPETITIVAS
MATRIZ IMD

ALTA DIFERENCIAÇÃO
PREÇO ALTO

MÉDIA DIFERENCIAÇÃO
PREÇO MÉDIO

BAIXA DIFERENCIAÇÃO
PREÇO ALTO

BAIXA DIFERENCIAÇÃO
PREÇO BAIXO

•PRODUTO

•PROPAGANDA/
•PROMOÇÃO/IMAGEM

•OUTROS FATORES

DIFERENCIAÇÃO VIA:

•DISTRIBUIÇÃO

-
+

+

-PREÇO



Estratégia   Competitiva

Sobreviver
• Lucro  atual
• Produto  comoditizado
• Economia  de  escala
• Custo  baixo
• Barrar  a  concorrência
• Não  mexer  no  time
• Ativos  fixos
• Pequenas melhorias contínuas



Estratégia  Competitiva

Crescer

• Lucro  futuro
• Maximizar  oportunidades
• Sólida  base  de  inteligência
• Mudanças  radicais
• Ativos intelectuais



“Os  capitais  intelectuais são  
diferentes para  crescer  ou  para   

sobreviver”



Estratégias competitivas
• Tecnologia / tecnologia / tecnologia
• Redução  de  custos
• Eficiência  operacional
• Eco-eficiência
• Economia  de  escala
• Custo  e  disponibilidade  de  energia  e  

insumos
• Logística  e  distribuição



Estratégias  competitivas

• Disponibilidade  de  capital
• Custo  do  capital
• Taxa  de  câmbio
• Competitividade  a  nível  internacional
• Qualidade  e  produtividade
• Clusterização e parcerização
• Otimização  da  cadeia  produtiva
• Market  Value  Added



Resultados  empresariais  

• EBITDAS
• Lucros
• Retornos  sobre  investimentos
• Liderança
• Market  share  &  market  value                



Renovando  as  empresas
Fatores  de  custo:
• Custos  de  insumos
• Custos  de  energia
• Capacidade  de  produção
• Estrutura  organizacional
• Ativos  fixos  operantes  e  inoperantes ou  

obsoletos
• Qualidade  e  idade  das  tecnologias



Renovando  as  empresas

Fatores  de  custo:
• Tipos  de  produtos 
• Refugos  gerados
• Desperdícios
• Eficiências 



Renovando  as  empresas

Fatores  de  mercado:
• Rede  de  vendas
• Distribuição
• Serviços
• Qualidade  dos  produtos
• Imagem 



Renovando  as  empresas
Fatores  operacionais:
• Utilização  das  capacidades  das  máquinas
• Eficiência  das  operações (disponibilidade,  

tempo,  qualidade,  etc.)
• Otimização  da  capacidade  produtiva  

interna  e  externa
• Otimização  da  qualidade  dos  produtos  e  

serviços



Renovando  as  empresas
Fatores  operacionais:
• Redução  das  necessidades  
de capital  de giro
• Qualidade  nos  investimentos 

(modernizações,  novas  capacidades,  
novas  qualidades,  novas  tecnologias,  
novas  eficiências,  novos  consumos,  
novas  estruturas  de  custos,  etc.)



Estar  atento  às  novas  tecnologias

• Utilização  das  máquinas
• Automação
• Manutenção  e  eficiências
• Desenho  das  linhas  industriais
• Parcerias  tecnológicas  com  

fornecedores
• Tecnologia  de  materiais
• Consumos  específicos  e  custos



Melhores  práticas

• Quais  nossos  “gaps” operacionais ?
• Quais  nossas  estratégias  para  inovar,  

crescer,  ou até mesmo  sobreviver?
• O  que  podemos  fazer  para  melhorar  

o  nosso  futuro  e  até mesmo  o  nosso  
presente?



O  que  medir  nas  nossas  fábricas?

• Produção  bruta  ou  nominal   é enganação.  
Produção  líquida  vendável é o  que  dá
resultado  às  empresas.

• Quantidade  de  refugos  internos  e  de  
perdas  de   processo.

• Tipos,  quantidades  e  
mudanças  de  fabricação  
em cada  máquina.



O  que  medir  nas  nossas  fábricas?

• Ciclo  financeiro  de  cada  produto (desde 
sua  fabricação  até ser  consumido  pelo  
cliente  final)

• Cadeia  de  valor  de  cada  produto
• Necessidades  de  capital  de  giro  por  

produto ( estoques, contas  a  pagar  e  a  
receber)

• EBITDA  por  produto
• Custos  fixos  e  variáveis  por  produto



O  que  medir  nas  nossas  fábricas?

• Eficiências  operacionais  (velocidades, 
utilização  das  capacidades, utilização  do  
tempo, índices  de  aceitação  e  de  refugos)

• Custos  de  cada  operação  na  rede  de  
valor.



Onde  necessitamos  melhorar?

• Conhecimentos  dos  custos  fixos  por  
produtos ?

• Estratégia  de  produção,  produtos  
intermediários  e  estoques ?

• Fluxos  de  informações ?
• Estratégias  de  decisão  para  novos  

investimentos ?
• Tipos  de  produtos,  descartando  produtos  

que  não  agregam  valor ?



Onde  necessitamos  melhorar?

• Definição  de  indicadores  vitais  de  
performance  operacional  e  de  vendas  ao  
longo  do  ciclo  do  produto

• Foco  comum
• Avaliação  da  matriz  de  competitividade  

empresarial



Armas  para  a  competição

• Produtividade  do  trabalho  e  do  capital
• Qualidade  no  processo,  produto  e  

serviços
• Tecnologias  ( manufatura, serviços,  

logística,  TI,  etc.)
• Estoques  e  refugos  reduzidos
• Pessoal  capacitado,  motivado  e  

participativo



Armas  para  a  competição

“A  principal  alavanca  para  o  
desenvolvimento  acelerado  é a  
produtividade”

A  produtividade  do  trabalho  e  do  capital  
estão  alinhadas  com  o  PIB  per  capita  do  
país,

logo:  qualidade  de vida  se  relaciona  com 
produtividade



Porque  melhorar?

• Nossa  indústria  é baseada  em  forte  nível  
de  competição  interna  e  externa

• Há inúmeras  oportunidades  que  não  
estamos  ocupando

• Há enorme  mercado  interno  e  externo 
para  ser  conquistado

• Temos  que  sobreviver  e  crescer para  
gerar  desenvolvimento  social no  país



O  que  temos  para  oferecer?

• Fábricas  estado-da-arte ?
• Qualidades  estado-da-arte ?
• Custos  de  fabricação  ?
• Qualificação  técnica ?
• Resultados  financeiros  (CPV, ROI, EBITDA ) ?
• Matérias  primas  ?
• Imagem,  reputação,  clima  favorável  para  

crescimento ?
• Certificações IS0, etc. ?



Quais  os  desafios?

• Mudanças  no  tipo  e  no  nível  da  concorrência
• Lealdade  e  retenção  dos  clientes
• Impacto  da  Internet
• Consolidações  da  indústria
• Pressões  para  redução  de  preços  e  de  custos
• Necessidade  de  maior  flexibilidade  e  agilidade
• Falta  de  competências  chaves
• Competição  pelos  talentos  intelectuais
• Mudanças  de  tecnologia



Quais  os  desafios?

• Maior  inovação  e  maiores  riscos
• Mudanças  radicais  nos  sistemas  de  distribuição  

e  logística
• Acesso  e  custo  do  capital
• Engajamento  dos  colaboradores  
na  visão  de  futuro  da  empresa
• Desenvolver  líderes  e  RHs  



O  mundo  está mudando  e  as  
formas  de  se  medi-lo  também

O velho mundo O  novo  mundo

• Produção  em  massa  
e  consumo  de  
commodities

• Produtos  e  serviços  
customizados  e  uso  
enorme  de  informações

ProdutividadeProdutividade
Produtividade  e  Produtividade  e  

SatisfaSatisfaçção  dos  Clientesão  dos  Clientes



Os  limites  da  redução  de  custo

• O  mínimo  custo  é o  custo  
zero (limite  definido)

• O  retorno sobre  os  
investimentos  não  tem  limites  
definidos



Implicações  dos  bens  intangíveis  
para  as  companhias

Ativos econômicos

Tangíveis Intangíveis

Retorno  econômico



Competição  globalizada

Globalização

O  papel  dos  intangíveis
(para  empresas  e  sociedade)



Satisfação  do  consumidor
…

É um  grande  ativo  econômicoÉ um  grande  ativo  econômico

Bem  intangBem  intangíível  que  agrega  Market  Value  vel  que  agrega  Market  Value  
ààs  empresass  empresas



Market Value Added (MVA)
• Medida  da  saúde  que  a  empresa  

mostra  para  os  investidores
• Ela  é calculada  pela  diferença  

entre  o  que  os  investidores  
colocam  como caixa  e  o  que  eles  
podem  sacar  ao  vender  suas  
ações



MVA

MVA  =
Valor  dos  ativos  - Valor  das  dívidas  +   Valor  Percebido  pelo  
Mercado



Qualidade  do  produto  ou  serviçoQ
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Estratégias  competitivas  para  empresas

• “abolir  a  complexidade” e  encarar  o  
desafio  da  simplicidade

• “muito  da  complexidade  é criada  por  
nós  mesmos”

• organizar  e  distribuir  bem  a  informação  
promove  enormes  simplificações

• utilizar  adequadamente  o  capital  humano  
e  os  conhecimentos  da  organização  e  da  
sociedade 



Estratégias  competitivas  para  empresas

• Gestão  das  “competências  básicas” :  o  
que  a  empresa  precisa  realmente  fazer  
bem  feito ?   Será que  somos excelentes  
nisso? 

• Busca  contínua  da  Inovação:  aprender,  
aprender,  aprender  e  saber  lidar  com  o  
risco  das  mudanças  e  inovações



Como  melhorar  a  produtividade?

• Capacitação  do  trabalhador
• Tecnologias
• Automação
• Melhorias  nas  práticas  organizacionais
• Otimização  da  cadeia  produtiva
• Foco  no mercado
• Adote  um  programa  de  qualidade  e  

produtividade,  qualquer  um,  mas  
mergulhe  nele  com  vontade



Competitividade de cadeias produtivas



Novas  tecnologias  para  o  consumidor

NECESSIDADES
ALIMENTAÇÃO DE 

CONVENIÊNCIA

PREOCUPAÇÕES 
NUTRICIONAIS E DE 
SAÚDE

DURABILIDADE

SEGURANÇA

NOVAS TECNOLOGIAS
• Alimentos para microondas
• Embalagens especiais para cozinhar

• Biotecnologia
• Alimentos com baixo colesterol
• Substitutos do açúcar
• Alimentos com fibras
• Alimentos com pouco sal

• Ambiente com atmosfera controlada
• Embalagem asséptica
• Pré-embalagem de alimentos frescos
• Alimentos com estabilidade

• Irradiação
• Indicadores de qualidade de alimentos
• Resíduos tóxicos



Sistema  produtivoSistema  produtivo

ENTRADASENTRADAS
(INPUT)(INPUT)

ENERGIAENERGIA

MATMATÉÉRIA RIA 
PRIMAPRIMA

INFORMAINFORMAÇÇÃOÃO

CAPITALCAPITAL

SASAÍÍDASDAS
(OUTPUT)(OUTPUT)
ENERGIAENERGIA

MATMATÉÉRIARIA
produtos  e  produtos  e  
resresííduosduos

INFORMAINFORMAÇÇÃOÃO

CAPITALCAPITAL

C1C1

C4           C6C4           C6

C2 C2 
C5C5

C3                        C7C3                        C7

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENTE EXTERNO



Cadeia  produtiva

Serviços de apoio
P&D, bancários, marketing, vendas, transporte, 

armazéns, portos, assistência técnica, bolsas, seguros, outros

Fornecedores
de insumo

Produção
agrícola

Processamento
industrial

Distribuição  
e

consumo
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
E
S

Sementes              Alimentos           Restaurantes
Corretivos             Tecidos                Hotéis
Fertilizantes          Mineração               Roupas                Bares
Ração                     Horticultura            Calçados             Padarias
Defensivos             Silvicultura             Madeiras        Feiras
Extração                Agricultura              Bebidas              Supermercados
Tratores                                                  Álcool                  Comércio
Colheita                                                  Papel Atacadista
Máquinas                                                Fumo      Exportação
Motores                                                   Azeite



Cadeias produtivas:Cadeias produtivas: Conjunto  de  componentes  Conjunto  de  componentes  
interativos, compreendendo  desde  os  interativos, compreendendo  desde  os  
fornecedores  de  servifornecedores  de  serviçços  e insumos,  sistemas  os  e insumos,  sistemas  
produtivos,  processamento  e transformaprodutivos,  processamento  e transformaçção,  ão,  
distribuidistribuiçção  e  comercializaão  e  comercializaçção,  atão,  atéé os os 
consumidores  finais  de  produtos  e  consumidores  finais  de  produtos  e  
subprodutos.subprodutos.



Tipos de cadeias produtivas (CP)

COMPLETA
É uma CP composta por todos os componentes 

(fornecedores de insumos, sistemas produtivos, 
agroindústria, comercialização atacadista   e 
varejista  e consumidores finais).

INCOMPLETA
É uma CP em que falta um ou mais destes 

componentes, devido por exemplo importação  ou  
exportação

INTEGRADA
É uma CP cujo produto se constitui em insumo para 

outra cadeia (exemplo: cadeia integrada de papel  
e  gráfica)



Análise da Cadeia Produtiva

É NECESSÁRIO DETERMINAR:

Objetivos: razão pela qual a cadeia opera
Limites: o que pertence à cadeia
Contexto: o que está fora da cadeia, mas afeta seu 

desempenho
Componentes: elementos internos da cadeia que 

transformam insumos em produtos
Fluxo: elementos que fluem entre os componentes da 

cadeia
Insumos (input ): entrada de elementos nos 

componentes da cadeia
Produtos (output): saída de elementos processados 

pelos componentes da cadeia



Desempenho das cadeias 
produtivas
DESEMPENHO: É a capacidade de um sistema (por 

exemplo, uma cadeia produtiva) de transformar 
insumos em produtos  de  forma  competitiva.

CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO
• Eficiência
• Qualidade

• Competitividade
• Eqüidade

• Sustentabilidade



Competitividade

COMPETITIVIDADE é a capacidade de colocação de 
um produto da cadeia produtiva em vantagem 
sobre os  concorrentes, em determinado 
mercado consumidor.

Vantagem competitiva  indica maior eficiência 
produtiva ou de qualidade de um determinado 
produto,  o  qual  pode  com  isso  ser  oferecido  
ao  mercado  de  forma  vantajosa.



Exemplo de fator crítico
CP de Uva e Vinho no Brasil

CRITÉRIO DE  DESEMPENHO: 
COMPETITIVIDADE

FATORES CRÍTICOS :
• Custo  do  capital

• Preço da rolha
• Preço da garrafa vazia

• Falta de um padrão de qualidade para o vinho
• Qualidade da uva



O   FUTURO

Super-potências;  Super-redes;  Super-corporações; 
Super-consumidores; Sociedade  em  rede

• Sociedade  e  Negócios



Lições  para  o  
Futuro

“ O amanhã  é uma  questão  de  
escolha:  faça  o  seu”

“Não  existe  má sorte,  existem  
más  escolhas”



“Olhando  cenários  alternativos,  
nosso  futuro  pode  ser  uma  escolha  

e  não  uma  chance”

1940’s                                                               Futuro
1950’s                                                               2020’s
1960’s 



“Algumas  revoluções  chegam  sem  aviso”

“Algumas  revoluções  ocorrem  em 
silêncio”

“Algumas  revoluções  mudam  sua  vida  
de  cabeça  para  baixo”

“Algumas  revoluções  ocorrem  e  você  
nem  percebe”



Temos  hoje  uma  importante  
revolução  ocorrendo:

“A  Revolução  do  
Indivíduo  Consumidor  

Poderoso”

É tempo  de  cada  vez  mais  se  
falar:

“Tenho, Quero  ou  Não  Quero”



“Os consumidores  estão  mudando  
rapidamente  e  as  suas  emoções  são  

importantíssimas  nesse  contexto”

Sociedade  da  Informação

Sociedade  dos  Sonhos



“As  pessoas  estão  dispostas  até a  pagar  
mais  pelos  produtos  que  lhes  ofereçam  

emoções  favoráveis”

“O  comportamento  do consumidor  está
cada  vez  mais  orientado  para  temas  

holísticos”

“Há enorme  aumento  na  espiritualidade, 
autenticidade  e  ética  (  mesmo  no  Brasil )



Histórias  de  algumas  empresas:
• SBT:  a  história  do  homem  que  ri
• Disney:  a  história  da  felicidade  ao  alcance  de  um  

passeio
• Záffari: a  história  de  como  aumentar  a  gula  das  

pessoas
• Carla Perez:  a  história  do  segundo  bum-bum  que  

deu  certo
• Coca-Cola:  a  história  da  fórmula  miraculosa
• Petrobrás:  a  história  do  gigante  trapalhão
• Microsoft:  a  história  do  nerd  que  acreditou  que  

todos  deveriam  ter  computador  em  casa
• Sua  empresa:  a  história  de ...........................................



Muito  importante :  

Os  consumidores  querem  ser  parte   da  
história  e  adoram  contá-la  para  os  

outros



Para  o  seu  sucesso  no  mundo  de  hoje:

• Seja  culto

• Fale  inglês

• Esteja  conectado

• Emocione-se  também



“Os  últimos  10  anos  têm sido  os  mais  
voláteis  e turbulentos  da  história  da  

humanidade,  embora  em  relativa  paz”

Temos  tido  enormes  ondas   de  
mudanças  e  essas  cada  vez  mais  

fortes



“Globalização  e  desregulamentação  estão  
ocorrendo  com  velocidades  nunca  vistas”

• Preços  caindo  e  mercados  crescendo
• O  poder  do  consumidor  individual
• O  indivíduo  com  acesso  à escolha, à

informação  e  ao  conhecimento



RECURSOS
• Economia Informacional

• informação
• conhecimento
• idéias e habilidades

• Economia  Industrial

• matérias primas
• bens patrimoniais
• trabalho barato



Economia Industrial :  baseada  em  
recursos  escassos

Economia  Informacional:  baseada  em  
recursos  muito  abundantes  que  são  as  

informações

Conhecimento  acessível



Informação  por  si  só não  tem  valor  real  
a  menos  que  seja  usada  e  transformada  

em  algo  de  valor  em  tempo  hábil

• Conhecimento  por  si  só tem  pouco  valor
• Podemos  achar  qualquer  coisa  hoje  na  

Internet,  a  mínimo  custo

O  que  temos  hoje  como  escasso  são  as  
habilidades  de  transformar  idéias,  

conhecimentos  informações  em  produtos  
compráveis  pela  sociedade



O  acesso  à informação  é algo  de  escolha  
pessoal  e  não  mais  privilégio  de  classes

• Economia  baseada  em  atitudes
• Economia  baseada  em  posturas
• Economia  baseada  em  comportamentos
• Economia  baseada  em  escolhas



Hoje:

• Direitos  humanos

• Meio  ambiente

• Qualidade  de  vida

• Poder  do  consumidor



Sociedade  Controlada
X

Caos, Vida  ou  “Bagunça  
Organizada”

Caos  é algo  natural,  já que  a  
natureza  está sempre  em 

desequilíbrio, buscando  
desordenadamente  novos  

caminhos



Caos  na  Sociedade:
• “mundo  louco”
• Coisas  acontecendo  erraticamente,  sem  

aviso
• falta  de  ordem  e  de  organização
• as  leis  e  as  regras  não  se  aplicam  ao  

fenômeno  em  evolução
“Tendemos  a  rejeitar  e  a  não  absorver  

as  mensagens  do  caos  e não  aplicamos  
seus  ensinamentos”



Exemplos  de  Caos:
• Enorme  transparência  sobre                        os  

problemas  de  corrupção  no  Brasil
• Onda Funk
• Quebra da Rússia, da Indonésia, da Argentina
• Bolsas  de  valores  mundiais
• Mercado  de  trabalho paralelo
• Mercados  super-saturados  de  muitos  

produtos  forçando  intensa  competição



Caos???

Porque  é tão  difícil  prever  o  
tempo  com  alguns  dias  de  
antecedência,  com  todas  as  

facilidades  tecnológicas  
disponíveis ???



Por  todo  o  mundo:

• Barreiras  são  destruídas
• Não  existem  mais  limites  geográficos
• Indústrias  se  desregulamentam
• Governos  perdem  poder   e  credibilidade
• Políticos  perdem  força  e  prestígio
• Informação  é de  fácil  alcance  para  todos
• Pessoas  viram  consumidoras  de  qualquer  

coisa  e  em  qualquer  lugar.



•Máquinas  muito  complexas  para  serem  
entendidas  pelos  usuários

•Redes  muito  complexas  para  
serem  gerenciadas

•Organizações  muito  demandantes  
para  serem  lideradas



•Pessoas  muito  exigentes  para  serem  
compreendidas

•Sociedade  muito  complicada  para  
alcançar  a  felicidade  desejada

•Clientes  muito  exigentes  para  serem  
satisfeitos



Globalização  e  tecnologias  passam  a  
permitir  que  pequenos  países  

possam  andar  sozinhos

• Explosão  de  novos  países?
• A  Índia  será logo  mais  populosa  que  a  

China; será que  ela  se  dividirá em  novos  
países, apesar  de  isso  poder representar  
guerra  civil  interna?



Será que  teremos  uma  
explosão  de:
novos  países;

novas  religiões
novas  moedas;

novos  centros  de  poder  
econômico;

etc. ???



A  nova  cultura  global  exigirá cada  
vez  mais:

pessoas  cultas;
pessoas  inteligentes;

pessoas  receptivas  a  novas  
tecnologias;

pessoas  participando  de  
comunidades;

pessoas  interagindo  e  conectadas.



Inglês:

350  milhões  de  pessoas  falam  
inglês  como  primeira  língua;

900  milhões  falam  mandarim  
como  primeira  língua;

1,5  bilhões  falam  inglês  como  
segunda  língua.



Fractais,  Big  Bang,  Mundo  de  Hoje

Dilema  do  Executivo:
ISO 9000,  gestão  do  previsível, etc.

X
Gestão  do  imprevisível 
( ou  do  mundo  fractal )



PREVISIBILIDADE
• cultura
• razão
• aprender tarefas
• segurança
• manter emprego
• patrimônio
• status quo
• hierarquia e regras
• soma zero
• medição de inputs

IMPREVISIBILIDADE
• espírito
• emoção
• vivenciar
• risco assumido
• criação de trabalho
• capital intelectual
• mudanças e timing
• fragmentado/conectado

• ganha-ganha ??
• medição de outputs



• CONHECIMENTO

• EXPERIÊNCIA

• GESTÃO

• HABILIDADES

• ATITUDES

• LIDERANÇA



Anos  70’s:

• Era  de  Aquário
• Anos dourados
• Amor e Paz
• Nascimento  da  cultura  do  indivíduo, mas 

não  do  individualismo,  e  da  liberdade de  
expressão, contra  todo  tipo  de  repressão.



Anos  90’s:

• Mercado  global  e  livre  comércio
• Domínio  econômico  dos  USA
• Proliferação  de  conflitos  étnicos
• Novos  conceitos  de  paz  e  de  democracia



Anos  2000’s:
• conflitos éticos
• desilusão  com  governos
• fim  dos  heróis
• valorização  do  cidadão, dos líderes  comunitários
• empresários mais  poderosos  que  governantes
• fim da  nacionalidade  e  do  patriotismo (torcer  pelo 

jacaré no  filme  do  Tarzã)
• explosão  de  novos  tipos  de  lealdades
• valorização  do  consumidor  individual  e  das  

organizações  de  consumidores



Lição  #  1

“Informação  e  idéias  são  os  
novos  combustíveis  da  

economia”



Lição  #  2

“Vivemos  a  era  da  
personalização  ,  do  poder  do  

indivíduo  e  de  seus  gostos,  
valores,  crenças ,  sem  que  

isso  seja  considerado  
individualismo  negativo”



Lição  #  3

“Liderança  é a  nova   palavra  
para  definir  gestão.  Ela  pode  
e  deve  ser  compartilhada  nas  
organizações  (empowerment)”



Lição  #  4

“O  comportamento  fractal  ou  
desordenado  é o  que  se  pode  

esperar  para  o  futuro. 
Ele  sempre  ocorreu,  porque  é

natural,  mas agora  sua  visibilidade  é
maior  e  sua aceleração  também”



Lição  #  5

“Você  não  pode  mais  aprender  
somente  com  a  experiência  do  

passado,  mas  sim  olhando  o  futuro  
e os  seus  sinais  no  presente”



Lição  #  6

“O  futuro  é onde  você  deverá
passar  o  resto  de  sua  vida.  Logo,  

não  se  esqueça  de  cuidar  dele”



Conhecimento / Capital Intelectual 
Competitividade

Novos Paradigmas:
• Complexidade
• Flexibilidade
• Velocidade

• Gaps
• Globalização

• Mudanças
• Curiosidade pelo  novo



O  que  dá valor  a  uma  empresa ?

Ativos  fixos
+

Capital 
Financeiro

Capital 
Intelectual 

(Mente e Espírito)
+

Imagem



Capital  Intelectual

Tudo  que  não é ativo  fixo  
ou financeiro



Capital  
Humano

• Educação  
continuada

• Cultura
• Conhecimentos
• Competência
• Qualificação
• Habilidades

• Temperamento
• Motivação
• Satisfação
• Potencial
• Vida sexual
• Clima 



A  nova  economia  se  depara  
com  pessoas  “vivendo  

diversas  vidas” e  não  mais  
uma  única  vida  rotineira e  de  

poucos  desafios



Na  nova  
Sociedade  do  
Conhecimento

“Recursos  humanos    deixam  de  ser  
insumos para  serem  os  próprios  meios   
de  produção  e  criação (máquinas  
criadoras  e  altamente  inovadoras)”



CONECTIVIDADE

“Na  Sociedade  em  Rede,  quanto  
maior  a  nossa  rede  de  

relacionamentos  e  de  captação  
do  conhecimento, melhor”



Pessoas  poderão  passar  a  
ser  avaliadas  pela  

clicabilidade  potencial

Um  mundo  novo ?



Frases  da  moda

“Estamos  agregando  intelecto  aos  
nossos  produtos”

“Idéias  são  as  chaves  para  nosso  
sucesso”

“Um  produto  novo  por  semana”



Frases  da  moda

“Nosso  maior  ativo  é a  imaginação  
humana”

“Nossa  obrigação  é obsoletar  nossos  
próprios  produtos  vencedores”

“O  futuro  já está acontecendo  em  
algum  lugar”



Gestão  da  Informação: mineração  em 
um  universo  impregnado  de  dados

Gestão  do  conhecimento: formas  de  
saber  transformar  as  informações  em  
coisas  que  agreguem  valor  ao  negócio  
e  às  pessoas



Talentosos  são  aqueles  que  
visualizam  as  rupturas  e  têm  

coragem de  enfrentar  os  desafios

Temos  que  saber  estabelecer  o  link:

• entre  a  demanda  das  empresas  que  
querem  um  leverage  de  suas  operações

• entre  a  demanda  dos  talentos  que  
querem  um  leverage  profissional  e  
pessoal 



Como   será a  empresa  do  futuro ?

• Uma  empresa  comandada  por  botões  e  
à distância  ?

• Ou  comandada  por  robôs  
• inteligentes?
• O  que  convém  fazer  para  
enfrentar  essas  novas  realidades ?



Substitua  a  palavra  custo  por:

• agregação  de  valor  humano
• agregação  de  capital  intelectual
• agregação  de  conhecimentos  relevantes
• formação  de  bons  profissionais
• formação  de  pessoas  cidadãs



Como  motivar  as  pessoas  para  que  
se  interessem  em  aprender ?

• Será que  o  problema  não  está com  as  
pessoas  que  decidem  o  que  essas  
outras  pessoas  precisam  aprender  ,  
sem  se  preocupar  em  compatibilizar  
interesses ?



Conhecimento /  Inteligência

Criados  pelas  analogias  e  reflexões  
que o cérebro, e  não  apenas  nosso 
cérebro, mas  todo  o  arcabouço  
de  nossas  inteligências,  
conseguem  processar  para  
interpretar  e  modificar  os  
fenômenos  da  natureza



O  Mundo  Reducionista

Reduzir  custos
Reduzir  pessoas

Sobressaltos  a  toda  hora

Gestão  pelo  Medo



Onde  está o  estoque  de  idéias ?

• Em  períodos  de  crescimento  e  
desenvolvimento ?

• Em  períodos  de  crise  e  sobrevivência ?



Sociedade  do  Conhecimento
vs.

Sociedade  Industrial

Amazon.com                        Aracruz
Globo.com             vs.                 Acesita
Altavista.com                       Usiminas

Ativos  Intangíveis   vs.            Ativos  fixos
Competências         vs. Labor



O  Brasil  e  a  Sociedade  do  
Conhecimento

• Menos de 70%  dos  trabalhadores 
não tem ensino básico completo

• 4% apenas tem ensino universitário

• 3.5% do  PIB  é gasto  com 
educação



“Um  país  só passa  para  o  
primeiro  mundo  depois   de  

algumas  décadas  de  
crescimento   continuado”



Ativos  do  Conhecimento
Conhecimentos  sobre:

• Mercado
• Tecnologia de processo

• Tecnologia  de  produto  e  alternativos
• P&D&E

• Comunicações
• Peopleware

• Finanças  em  mundo  turbulento



Buscar  o  conhecimento  onde  
ele  estiver  disponível

•Na  cabeça  das  pessoas
•Nas  associações  de  classe
•Nos  livros e  bibliotecas
•Na  internet



Criação  do  Conhecimento

“ Os  melhores  criadores  são  aqueles  que  
interagem  com  outras  pessoas  e  
consigo  mesmo, questionando  e  
conversando  sobre  sua  idéias  e  
buscando  aperfeiçoá-las  sobre  

diferentes  óticas”



Os  conhecimentos  atuais  
permitem   atuar  em negócios:
• Atuais: através 

inovações e 
pequenas 
melhorias • Novos: pela 

criação de 
negócios de 
mesma base 
tecnológica



Os  novos conhecimentos 
permitem   atuar  em negócios:

• Atuais:
através 
inovações e  
criação de  
novos  
produtos e 
utilizações

• Novos: por 
mudanças 
radicais  nos 
negócios, 
sempre 
envolvendo um 
certo risco



Onde  atuar ?

• Na  Zona  de  
Conforto  ?

• Na  Zona  de  
Risco  ?



Gestão  do  Conhecimento

• Entender  do  negócio
• Aprender  sempre  sobre  o  

negócio
• Questionar  sempre  o  negócio
• Minimizar  os  riscos  sem  

perder  coragem
• Inovar



Gestão  do  Conhecimento

• Entender  e  melhorar  os  
processos

• Disseminar  idéias  e  repartir  
conhecimentos

• Rastrear  oportunidades
• Motivar  e  dar  felicidade  ao  

capital  intelectual



Gestão  do  Conhecimento

• Todos  na  empresa  são  detentores  
de  capital  intelectual  nas  suas  
diferentes  inteligências,

• Todos merecem  ter  computador  
ligado  à web

• Pesquisar  sempre  as  opiniões  e  
idéias  de  seu  capital  intelectual



Os  formadores  do  capital  intelectual  
da  empresa  para  que   estejam  
dispostos  a  agregar  valor  ao  

acionista,  devem  ter  pela  frente  a  
possibilidade  de  agregar  valor  ao  

seu  próprio  patrimônio 
(independentemente  do  que  priorizam 

como  patrimônio)



“O  futuro  não  é um  ponto  
focado,  mas  uma  nuvem  de  
surpresas” Futuro

Hoje



Pela  tecnologia, a qualidade 
está-se  comoditizando

Qual  o  melhor  fogão ?
Qual  a  melhor  televisão ?

Qual  o  melhor  vinho ?

Nossas  vendas  são  mais  pela  
percepção  do  usuário  do  que  

pelo  desempenho  em  uso !!!!??



Parcerias  se  constróem com  
laços  humanos

• Relacionamento
• Credibilidade
• Competências
• Confiança
• Resultados mútuos
• Comprometimento
• Atenção a  detalhes

•Perseverança
•Follow-up
•Diferenciação



Sociedade  do  Conhecimento  
estará empurrando  a  

Sociedade  Industrial ??

Os desempregos  da   indústria  mostram  
que  muitas  profissões  estão  em  sério  
processo  de  obsolescência



“Hoje  se  produz  cada  vez  mais  
com  cada  vez  menos  recursos, 
para  atender  a  uma  sociedade  

cada  vez  mais  exigente  em  
preço  e qualidade”

“As  pessoas  com  maior  
CONECTIVIDADE são  as  mais  
promissoras, otimistas e audaciosas”



“Se  todos  quiserem  produzir  
conhecimentos,  quem  produzirá

coisas  para  consumo ?”

Pouquíssimos  ou  quase  ninguém !!!!
Exemplo  da  revolução  agrícola  nos  USA



Ativos Intelectuais

“Meu  Deus, acabei  de  demitir  dez  
milhões  de  dólares  de  capital  
intelectual  e  ainda  paguei  para  
fazer  isso !!



Gestão  do  Conhecimento

Ter  soluções  simples



Nova  Economia

Empresas  =  Função  de :
Agilidade
Flexibilidade
Mutabilidade
Globalidade
Tecnologia
Conectividade



INTERNET

• É um  meio,  uma  ferramenta  de  
trabalho  a  fim  de  unir  ambientes  de  
forma  ágil   e  acelerada,  sem  esquecer  
os  princípios  básicos  da  “velha” teoria  
da  administração



As  empresas  na  “Nova  Economia”
• Acesso  a  qualquer  hora

• Acesso  de  e  em  qualquer  lugar
• Operações  em  tempo  real
• Interação  com  o  ambiente

• Aprendizado  constante
• Necessidade  de  previsibilidade

• Mudar  rápido  
• Customização



A  história  das  comunicações

• Palavra
• Escrita
• Imprensa
• Telecomunicações
• Internet



“Ao  longo  da  história,  o  Ser  
Humano   cresceu  da  Ignorância  

para  o  Conhecimento, da  
fragmentação  para  a  integração”

“A  Internet  é uma  forte  
agregadora  de  povos,  culturas  , 

religiões,  etc.”



A  internet modificará inexoravelmente:

• Emprego / empregabilidade
• Profissões
• Gestão, negócios  e  empresas
• Competitividade
• Educação,  cultura  e  conhecimentos
• Relações  inter-pessoais ( chat, p.e.)
• Sexo ( seguro, pelo menos)



Educação  na  nova  economia

• Menos  prédios  
• Mais  conectividade
• Mais  conhecimentos  fora  das  paredes  

e  fora  das  fronteiras
• “ O  Saber  coletivo  e  o  Saber  

individual”



INOVAÇÃO  move  o  mundo  global
• Exemplos:
• Loterias  globalizadas
• Declaração Imposto  de  renda  no  

Brasil
• Eleições  eletrônicas
• Genoma  humano
• Transgênicos
• Clonagem



Conhecer  é uma  opção  sua

“Não  tenha  medo  do  mundo  de  hoje.  
Acredite  no  futuro.

Acorde  todo  dia  com  vontade  de  
aprender.

Não  perca  tempo:  modifique,  inove,  olhe  
as  oportunidades”



Negócios  &  Futuro

A  economia  mundial  deverá mudar  
em  seus  fundamentos  com  a  
hibridação do  pensamento  estratégico  
da  Era  Industrial  com  a  dinâmica  da  
Era  da  Comunicação/Informação



Hoje  temos  no  mundo  dos  negócios

• Muitos  gigantes  da Era  Industrial
• Muitos  novos  gigantes  na  área  de  

serviços  e  produtos  de  comunicação
Exemplos:  GE,  Toyota, Exxon,  Wal-

Mart,  Sonae, Rede  Globo,  Microsoft,  
Intel,  GM, etc.



Entretanto:

Poderosos  novos  players  deverão  surgir  
conforme  a  Era  da  Comunicação  for  
sendo  invadida  pela  BioInfoTecnologia 
e  pela  miniaturização



A  nova  economia  dos  próximos  20  anos  
será baseada  na  conectividade  e  na  
expansão  da  rede  digital

Simultaneamente,  haverá cada  vez  mais  
a  inserção  de  desenvolvimentos  
baseados  na  biotecnologia, na  
miniaturização   e  nas  utilizações  dos  
conhecimentos  sobre  a  Natureza



Tendências:
Consolidações  &  Fragmentações

• Quais  serão  as  grandes  empresas  do  
ano  2020?

United Nations Motors  Co.
World Bank &  Trust  
NetWorld Channel
Global  & Safety  Mail Co.



No  mundo  conectado  as  redes  têm  a  
possibilidade  de  serem  maiores  e  mais  

dinâmicas



O  curioso  é que  também  na  nova  
economia  os  participantes  estarão  

contaminados  pela  mesma  filosofia  de  
crescer/crescer/crescer

Entretanto,  os  negócios  deverão  ser  
alimentados  por  um  grande  número  

de serviços  e  produtos  oferecidos  como  
atividade  suporte  a  essa  nova  lógica  

de  negócios:  a  rede  de  negócios  
situada  atrás  das  costas  das  grandes  

empresas  ou  das  mega-redes



Possíveis  consolidações  do  futuro:

• Wal-Mart &  Amazon.com
• Microsoft  &  Monsanto
• IBM  &  MicroRobotics



O  que  deverá surgir?

• Empresas  baseadas  em  internet  sem  fio
• Novas  formas  de  realizar  e  montar  negócios  

financeiros ( os  bancos  vivem  a  pior  das  
ameaças  e  ainda  não  se  deram  conta)

• Novos  empregos  só mesmo  para  as  
empresas  desse  novo  boom,  e  ainda  assim  

com  outro  perfil  de  competências



Onde  o  investidor  deverá colocar  seu  
dinheiro?

• Consolidando  e  crescendo  para  ficar  mais  robusto  
em  seu  negócio (“core-business-filia”)

• Em  negócios  suporte  ao  seu  core-business (negócios  
pequenos  e  invisíveis,  que  dão  suporte  ao  seu  core-

business)

• Em  negócios  novos  cujo  potencial  é grande,  mas  
para  os  quais  há ainda  que  desenvolver  conceitos  

tecnológicos  e  mercados



Onde  você  aplicaria  seu  dinheiro  como   
pessoa  física ??

• Comprando  ações  de  sua  própria  empresa?

• Investindo  em  alguma  aplicação  segura  mas  de  
menor  rentabilidade?

• Investindo  em  algum  negócio  novo  e  criativo,  junto  
com  alguns  amigos?



Algumas  novas  regras  nesse  novo  
mundo  de  negócios

• Informações  e  idéias  serão  os  combustíveis  dessa  
nova  economia

• Necessidades  de  segurança,  felicidade  e  bem-estar  
serão  desejos  cada  vez  maiores  dos  consumidores

• Consumidor  demandará cada  vez  mais  por  
personalização (cada  um  terá seu  padrão  e  não  

mais  um  produto  só para  todos)



Algumas  novas  regras  nesse  novo  
mundo  de  negócios

• A  biotecnologia  associada  à tecnologia  digital  e  às  
nanotecnologias  será a  próxima  grande  revolução  

tecnológica

• O  comportamento  dos  mercados  será cada  vez  
caótico  e  indisciplinado,  sem  muitas  normas.  Aliás,  

a  norma  será exatamente  a  falta  de  normas.

• O  desconhecido,  o  buraco  negro,   será o  berço  de  
todas  as  possibilidades  futuras



Algumas  novas  regras  nesse  novo  
mundo  de  negócios

• A  incerteza  nos  oferecerá liberdade  para  inovar

• A  bagagem  da  experiência  acumulada  pode  ser  
pesada  de  ser  carregada  em   algumas  situações

• Se  você  está sendo  bem  sucedido  e  vive  hoje  
muitas  glórias,  sem  grandes  ameaças  de  

competidores,  comece  você  mesmo  a  competir  
consigo  mesmo



Algumas  novas  regras  nesse  novo  
mundo  de  negócios

• Não  vá competir  em  mercados  altamente  
competitivos  onde  escala  de  produção  é fator  de  
vantagem  e  você  não  possui.  Encontre  espaços  e  

oportunidades  onde  você  não  tenha  tantos  
competidores.

• Tenha  presença  marcante  em  novos  e  inovadores  
mercados  para  ganhar  seu  market  share  

rapidamente:  exemplo  dos  tele-serviços  competindo  
com  o  alto  preço  dos  estacionamentos



Algumas  novas  regras  nesse  novo  
mundo  de  negócios

• A  nova  economia  não  é relacionada  apenas  a  
mercados  globais  e  abertos,  mas  a  recursos  

globais,  inclusive  humanos

• Qualquer  um  e  em  qualquer  lugar  é um  cliente  
potencial  seu.  Hoje,  com  a  vantagem  do  câmbio,  o  

Brasil  é competitivo  em  exportar  até alface  ou  
comida  a  quilo.

• Não  acredite  em  má sorte,  mas  em  opções  
inadequadas



A  globalização  e  as  novas  ferramentas  
tecnológicas  permitem  que  os  pequenos  
possam  crescer  muito  por  seus  próprios  

esforços

Pequenos,  complexos,  rápidos,  limpos  e  
criativos
versus

Grandes,  simples,  lentos, sujos  e  
repetitivos



Como  interagir  positivamente  com  esse  
ambiente  caótico  e  imprevisível  cujas  novas  

regras  são:
Globalismo

Gestão  do  desconhecido
Tecnologias  diferentes

?



O  nosso  caos  do  dia-a-dia

Apocalipse

• Crime/violência
• Pobreza/fome
• Energia
• Doenças/epidemias

Paraíso

• Felicidade
• Sustentabilidade
• Mundo  justo
• Respeito  às  

diferenças



Será que  teremos  mesmo?

Felicidades

• Novos  países  em  
harmonia

• Novos  consumidores
• Países  e  cidades  

saudáveis
• Pessoas  saudáveis

Amarguras

• Parasitismo
• Corrupção
• Violência  e  medo
• Cerceamentos  

individuais  e  
coletivos



O  problema  dos  grandes 
• Mudar  pode  ser  muito  difícil
• A  hora  de  mudar  pode  já ter  passado  

devido  lentidão
• Para  mudar  é muito  caro
• As  barreiras  para  mudar  às  vezes  são  

intransponíveis
• Começar  de  novo  pode  ser  a  única  opção,  

mas  nem  sempre  é bem  aceita  pelos  
donos

• Começar  onde  e  como???



Lições  para  Governos  e  Empresas

• Agregar  valor  nos  serviços  deixando  
que  os  mais  competentes  os  façam,  
mesmo  que  não  sejam  vocês:  não  fazer  
nada  que  possa  ser  feito  melhor  e  
mais  barato  por  outros:  out-sourcing

• Sejam  mais  eficientes,  rápidos  e  
menores



Lições  para  Governos  e  Empresas

• Não  tomem  partido  de  um  lado  só por  
razões  ideológicas :  o  mundo  é
constituído  de  diferentes  que  merecem  
respeito.

• Criem  condições  para  desenvolvimento,  
principalmente  cultural  e  humano

• Guerreiem  contra  as  guerras  e  não  a  
favor  delas.  Competição  não  é guerra,  
é um  jogo  de  competências.



Lições  para  Governos  e  Empresas

• Façam  seus  cidadãos  e  colaboradores  mais  
inteligentes

• Façam  suas  cidades  e  empresas  mais  
saudáveis

• Invistam  em  pessoas  e  em  desenvolvimento  
tecnológico

• Aos  governos:  cobrem  menos  impostos  e  
deixem  que  o  dinheiro  permita  aos  cidadãos  
através  de  empresas oferecerem  os  serviços  
requeridos  pela  sociedade



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

•Admitam  seus  erros  e  tornem  as  
coisas  claras  para  cidadãos  e  

colaboradores
“Precisamos  de  honestidade  

intelectual”
“Precisamos  que  todos  sejam  

esclarecidos  sobre  as  dinâmicas  atuais,  
mesmo  que  sejam  contra  ou  tenham  

outras  ideologias”



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

•Criem  as  habilidades  e  as  
competências  mínimas  necessárias  para  

a  nova  economia  do  século  21
“Não  existe  escassez  de  trabalho  no  mundo,  

apenas  escassez  de  idéias  e  oportunidades  
encontradas”

“Nós  já não  necessitamos  tanto  de  
habilidades  musculares”

“Qualquer  um  pode  aprender,  se  tiver  
vontade  e  dermos  apoio”



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas
•Invistam  rapidamente  em  atualizar  as  

pessoas
“Sejam  cultos, inclusive  em  termos  

econômicos,  empresariais  e  políticos”
“Ensinem  home management a  todos”

“Estejam  conectados:  ensinem  a  usar  a  
internet  para  acessos  em  casa  e  no  

trabalho”
“Falem  inglês”



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

•Desenvolvam  os  seus  talentos  em  
termos  de  que:

•sejam  empreendedores  e  saibam  encontrar  
oportunidades
•sejam  inovadores,  criem  e  pensem
•sejam  mais  livres  e  ofereçam  liberdade  aos  
seus  colaboradores
•sejam  mais  flexíveis  e  adaptáveis
•sejam  mais  globais,  capazes  de  trabalhar  à
distância  e  inter-conectados



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

•Desenvolvam  os  seus  talentos  em  
termos  de  que:

•sejam  mais  confiantes  quanto  ao  futuro,  ao  
se  tornarem  mais  velhos  e  desatualizados
•sejam  melhor  educados  por  professores  
melhores  treinados  e  mais  bem  pagos
•sejam  desenvolvidos  em  habilidades,  
conhecimentos  e  competências  e  não  apenas  
em  currículos  e  diplomas



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

•Desenvolvam  os  seus  talentos  em  
termos  de  que:

•incorporem  conhecimentos  de  novas  
profissões  e  não  apenas  das  antigas  e  
algumas  já decadentes  formas  de  trabalho



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

Descentralizem  atividades  e  
desenvolvam-se  baseados  em  políticas  

e  não  em  controles



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

Criem  uma  infra-estrutura  de  
comunicação  compatível  com  a  nova  

realidade  competitiva,  incentivando  as  
telecomunicações  e  quebrando  regras  

para  seu  uso



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

Invistam  e  promovam  novas  
indústrias  e  negócios  

baseados  em  conhecimentos

“Vocês  ainda  acreditam  que  dar  
milhares  de  incentivos  para  

montadoras  de  automóveis  é o  
caminho  para  o  futuro ?”



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

Invistam  e  promovam  novas  
indústrias  e  negócios  baseados  

em  conhecimentos

“Onde  estão  nossos  Vales  do  Silício  
e  Research  Triangle  Parks ?”



Algumas  sugestões  para  Governos  e  
Empresas

Atraiam  talentos  globais, 
criem  ambientes  que  sejam  

atrativos  para  novos  
empreendedores  em  termos  

de:
segurança

qualidade  de  vida
perspectivas  futuras



Algumas  sugestões  para  Governos

Imposto  sobre  a  renda  é
algo  que  precisa  ser  extinto.  

Hoje  é muito  difícil  saber  
quem  está trabalhando  e  
qual  sua  renda.  Criem  

apenas  impostos  e  taxas  
baseadas  em  consumo  e  

movimentações  financeiras



Sugestão  para  TODOS:

Invistam  em  EDUCAÇÃO  e  
no  DESENVOLVIMENTO  

DAS  PESSOAS,  não  
importando  que  elas  fiquem  
cada  vez  mais  demandantes



Sugestão  para  TODOS:

Coloquem  mais  poder  na  
mão  das  pessoas  que  são  ao  

mesmo  tempo  sociedade,  
talentos  e  entrepreneurs



Negócios  &  Negócios

Empresas  e  organizações  têm  ciclo  de  vida  
como  quaisquer  indivíduos:

• Do  nascimento  à adolescência: cliente,  mercado  e  
informações  dinâmicas  ditam  o  comportamento  da  
empresa  e  do  negócio.

• Na maturidade:  regras  são  formalizadas,  criam-se  
procedimentos  para  verificar  aderência,  por exemplo  
normas  da  série  IS0.  Os  produtos  se  comoditizam 
e  os  custos  e  a  eficiência  na  cadeia  produtiva  
tornam-se  os  fatores  de  diferenciação  e  de  
competitividade.



Negócios  &  Negócios

Olhar  só Custos  +  Eficiências

Olhar  o  Umbigo
Sobreviver

“A  organização  acaba  ficando  mais  
importante  que  o  próprio  negócio”



Negócios  &  Negócios

“Qualquer  organização  onde  a  maioria  
dos  empregados  não  sabe  o  nome  dos  
principais  clientes  e  não  consegue  
saber  onde  estão  seus  produtos  no  
mercado  já está no  estágio  de  se  ver  
mais  como  organização  do  que  como  
um  negócio”



Negócios  &  Negócios

“Qualquer  organização  onde  o  
importante  é quem  vence  as  batalhas  
das  reuniões  com  a  diretoria  ou  com  
o  conselho  de administração  já está no  
caminho  da  senilidade”



Negócios  &  Negócios

“A  tendência  é que  as  organizações  
senis  tentem  se  proteger  às  
expensas  de  seu  próprio  negócio”

“O  importante  é a  organização,  a  
empresa,  as  tradições  e  a  história,  o  
nosso mercado,  a  família  do  dono  e  
o  poderoso  CEO,  a  nossa  
experiência  no  assunto,  etc. (Bah !!)”



Negócios  &  Negócios

Empresas  centradas  no  negócio:

O  que  vale  é o  ramo  de  negócios  e  
a  eficiência  em  atuar  nele



Negócios  &  Negócios

Empresas  centradas  na  própria  
organização:

Como  o  mercado  está protegido  e  a  
competição  não  é muito  grande,  o  
que  vale  é a  administração,  os  
controles  internos  e  o  agradar  as  
chefias



Negócios  &  Negócios

Empresas  centradas  no  mercado  
consumidor  e  nos  clientes:

O  que  vale  são  as  informações  e  a  
agilidade  de  atuação  nos  mercados



Negócios  &  Negócios

As  organizações  do  futuro  
serão:

• Flexíveis
• Adaptáveis
• Fragmentadas
• Altamente  efetivas  e  eficazes
• Orientadas  ao  mercado
• Riquíssimas  em  informações

Consolidação  ou  Fragmentação ?



Negócios  &  Negócios

Consolidações  dos  grandes

Fragmentações  dos  médios

Novos  players pequenos  com  
mudanças  de  paradigmas  nos  
serviços  ou  nas  tecnologias

Tendências



Como  continuar  no  jogo ?

• Evite  chegar  atrasado

• Não  prometa  a  si  mesmo  mais  do  que  
você  pode  alcançar.  O  mesmo  para  
sua  empresa  ou  setor.

• Entenda  que  o  contexto  do  negócio  
está mudando  e  mudará ainda  mais



Como  continuar  no  jogo ?

• Dê  força  para  seus  novos  negócios  
atrativos,  embora  eles  representem  
pequena  parcela  de  seu  faturamento

• Fortaleça  seus  negócios  tradicionais

• Crie  uma  cultura  de  flexibilidade  e  de  
conhecimentos



Como  continuar  no  jogo ?

• Aprenda  com  os  erros
• Molde  a  história  e  molde-se  à história,  

conforme  a  situação  e  as  
oportunidades

• Aprenda  a  olhar  para  o  futuro  e  ver  
o  que  ele  nos  conta



Mudanças  de  conceitos  urgentes
•Fuja  do  conceito  de  planejar  como  chegar  

ao  futuro  usando  apenas  a  inteligência  
interna  da  organização

•Olhe  como  deverá estar  o futuro  daqui  a  
cinco  anos  e  ver  os  passos  a  serem  dados  

para  que  nos  insiramos  nele  de  forma  
vitoriosa

•Usar  o  mais  possível  a  inteligência  externa  
para  dar  sua  espiadas  no  futuro



Tendências  mundiais

• Globalização
• Poder  do  consumidor
• Personalização
• Abertura  dos  mercados
• Explosão  de  

criatividade  em  novos  
serviços  e  produtos

• Comoditização com  
foco  em  custo  e  
produtividade

• Diversificação  e  nichos
• Preços  e  margens  

encolhendo
• Inovação  constante
• Poder  da  tecnologia 

(digital, biotecnologia, 
nanotecnologia, etc)

• Consolidações  e  
fragmentações

• Tecnologias  de  
informação  e  
comunicação



Tendências  mundiais

• Internet, extranet, 
intranet

• Redes  de  valor ,  
clusters ou  espaços  
mercadológicos  globais

• Comportamentos  
caóticos  nos  mercados

• Ativos  invisíveis
• Novas  formas  de  

trabalhar

..................



Reflexões
• Cadeias  produtivas  ou  redes  de  negócios?
• Cadeias  de  valor  ou  redes  de  valor?

Reflita  como  nossas  empresas  estão  atuando  
nesses  particulares

Você  acredita  que  no  futuro  as  grandes  
empresas  se  fortalecerão  dentro da  rede  de  
negócios  ocupando  não  mais  um  grande  nó,  
mas  inúmeros  nós  pequenos  ou  médios?



Reflexões
• Quais  as  oportunidades  que  essa  nova  

economia  lhe  oferece  ou  à sua  empresa?

• Quais  serão  seus  principais  pesadelos  no  
ano  2005 ?  E  no  ano  2010 ?

• O  que  determinará uma  mudança  de  
paradigma  em  sua  indústria  ou  negócio?  
Você  já vê  sinais  disso?  Com  estão  se  
preparando?



Reflexões
• Você  acredita  que  os  competidores  em  2010  

virão  de  fora  de  sua  própria  atividade  
industrial ?

• Você  acredita  que  existam  produtos  ou  
serviços  alternativos  aos  que  você  oferece  e  
que  novas, pequenas  e  ágeis  empresas,  com  
alta  qualidade  e  atendimento  aos  clientes  
acabarão  por  roubar  fatia  importante  de  
seu  mercado,  ou  até todo  ele?



Reflexões
• O  que  você  teme  mais? Um  grande  player 

que  compita  consigo  em  igualdades  de  
condições  ou  um  grande  número  de  
pequenos  players?

• Quais  as  novas  formas  de  negócios,  as  
prováveis  novas  formas  de  vender/ comprar / 
encantar  os  clientes ?  O  que  pode  ser  feito  
para  se  adaptar  a  isso  nas  nossas  empresas,  
vencendo  as  naturais  barreiras  
oposicionistas?



Reflexões
Admitindo  que  suas  ameaças  possam  vir  dos  

seguintes  fatos:
• Pequenos  negócios  quase  não  possuem  ativos  

fixos,  mas  são  ricos  em  ativos  intelectuais  e  
relacionais,  muitas  vezes  vítimas  de  
downsizings  de  sua  própria  empresa.

• Pequenos  negócios  como  têm  poucos  ativos  
fixos,  não  devem  se  preocupar  muito  em  
remunerá-los,  podendo  concentrar  seu  poder  
nas  atividades  externas  à organização  e  não  
dentro  dela.



Reflexões
Admitindo  que  suas  ameaças  possam  vir  dos  

seguintes  fatos:
• Pequenos  negócios  quase  sempre  são  bem  

conectados  e  informados,  além  de  buscar  as  
informações  com  muita  competência  e  
entusiasmo

• Pequenos  negócios  sabem  se  agregar  e  
desagregar  em  redes  de  forma  muito  rápida  
e  sem  muitas  necessidades  de  pedir  
permissões



Reflexões
Admitindo  que  suas  ameaças  possam  vir  dos  

seguintes  fatos:
• Pequenos  negócios  são  negócios  com  poucas  

pessoas  ou  níveis  hierárquicos  que  se  
interligam  e  utilizam  fortemente  as  novas  
fontes  de  comunicação

• Pequenos  negócios  são  mais  definidos  por  
suas  relações  do  que  por  seus  pertences,  
estoques e  capitais



Reflexões
Dentro  dessa  ótica:

Qual  o  tipo  de  revolução  que  você  pode  
antever  para  o  seu  setor?  Algum   
mega-player já percebeu  isso  e  está
mudando  a  forma  de  atuação?



Reflexão  Final
Globalização, novas  formas  de  gestão  e  novas  

tecnologias  estão  criando  uma  nova  economia  onde  
o  espaço  de  competição  passou  a  ser  o  planeta  e  o  
timing o  clic. 

As  tecnologias  de  informação  e  de  comunicação  
estão  tornando  o  planeta  pequeno  e  nervosamente  
unido  por  redes  digitais  dinâmicas.

O  consumidor  adquire  papel  fundamental  nesse  
jogo  de  negócios,  passando  a  escolher  produtos  não  
mais  padronizados,  mas  de  acordo  com  suas  
próprias  definições. Esses  produtos  podem  ser  
originados  da  sua  esquina  ou  do  outro  lado  do  
planeta.



Reflexão  Final
As  regras  de  competitividade  estão  agora  

redefinidas não  apenas  pela  produção  e  logística,  
mas  também  pelo  comércio  eletrônico.

A  economia  industrial  se  baseava  na  gestão  de 
recursos  escassos  onde  nações  e  corporações  
competiam  por  eles  para  gerar  produtos  e  serviços  
para  venda.  Na  nova  economia  os  recursos  são  
intangíveis  e  relacionais,  disponíveis  a  baixo  preço  
e  a  quem  queira  utilizá-los.  É a  economia  baseada  
em  idéias,  conhecimentos ,  informações  e  inovações.

Indústrias  estão  sendo  criadas,  destruídas  e  
redefinidas.  O  dinamismo  se  reflete  diariamente  nas  
emoções  das  bolsas  de  valores.



Reflexão  Final
Seu  maior  competidor  pode  estar longe  de  seu  

setor  produtivo,  longe  de  seu  negócio  e  de  seu  
espaço  geográfico.

Hoje  os  países  mais  competitivos  são  os  que  
possuem  mais  caro  custo  do  trabalho:  Finlândia,  
Estados  Unidos,  Alemanha,  Suécia,  Suíça,  Holanda,
Dinamarca,  Inglaterra,  Singapura e  Austrália.

Dentro  desse  quadro,  qual  sua  visão  de  
futuro  a  curto  e  médio  prazo  para a  

competitividade   brasileira  e  para  a  
rede  de  negócios  de  sua  empresa  ?



Boa  Sorte,  amigos


