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• Sociedade  e  Negócios



•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



Fórum  de  Debates:
Entendendo  as  profissões,  habilidades  
e  competências  para  a  economia  e  os  

negócios  do  século  21

Exercício  de  aquecimento:

• Quais  seriam  elas?
• Como  desenvolver  isso?



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



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  e  nas  
utilizações  dos  conhecimentos  sobre  a  
Natureza



O  Homem  encontra-se  de  novo  com  a  
Natureza  agora  nos  tubos  de  ensaio  e  
nas  empresas  de  base  bioinfotecnológicas



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  tem  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
• Time  Warner &  Yahoo



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  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



As  grandes  diferenças

Economia  industrial

• Grande
• Simples
• Barato
• Lento
• Sujo

Nova  economia

• Pequeno
• Complexo
• Caro
• Rápido
• Limpo



A  globalização  e  as  novas  ferramentas  
tecnológicas  permitem  que  os  pequenos  países  
e  pequenas  cidades  possam  crescer  muito  por  

seus  próprios  esforços

Pequenos,  complexos,  rápidos  e  criativos

versus

Grandes,  simples,  lentos  e  repetitivos



Como  interagir  positivamente  com  esse  
ambiente  caótico  e  imprevisível  cujas  novas  

regras  são:
Globalismo

Gestão  do  desconhecido
Tecnologias

??????



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



Quais  nossas  visões  e  lições  sobre  o  
futuro?

• A  variante  otimista
?
?
?
?
?

• A  variante  pessimista
?
?
?
?
?



Fórum  de  Debates:
Entendendo  o  mundo  novo

Exercício  de  re-aquecimento:
• O  mundo  se  abre  ou  se  fecha?
• As  redes  crescem  ou  são  cerceadas?
• Os  governos  perdem  ou  ganham  força?
• Como  as  empresas  encontrarão  o  mundo  e  como  

devem  se  preparar  para  cenários  tão  opostos?



Contexto  Atual

• Economia  globalizando-se  rapidamente
• Negócios  trans-nacionais
• Ativos  tornando-se  mais  intangíveis 

(intelectuais,  relacionais  e  eletrônicos)
• Governos  perdidos  entre           

controlar/proteger/fechar   e  
inspirar/desenvolver/abrir



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  rápidamente 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  Tringle  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  

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

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. (SIC.)”



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



Negócios  &  Negócios

O  exemplo  do  setor  
gráfico

Tendências



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???



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  ?



Competitividade  do  
setor gráfico  

brasileiro

Adaptação  da  palestra  do  
Dr.  Mário  César  de  

Camargo,  
presidente  da  ABIGRAF/BR,  

na  ABTCP 2001



Fatores de competência

Antes
• 1) exclusividade 

processo
• 2) pioneirismo 

técnico/mercadológico
• 3) mão-de-obra 

elitizada
• 4) relacionamento 

pessoal

Hoje
• 1) identificação de 

nichos-especialização
• 2) abundância-custo 

de capital
• 3) mão-de-obra 

padronizada
• 4) relacionamento 

institucional



Fatores de competência
Antes
• 5) qualidade como 

diferencial
• 6) prazos dirigidos 

pelo equipamento
• 7) margens de erro 

dilatadas 
• 8) capacidade para 

produzir

Hoje
• 5) qualidade como 

obrigação
• 6) prazos dirigidos 

pelo mercado
• 7) margens de erro 

apertadas
• 8) capacidade para 

produzir  custo baixo



Competências  Requeridas

1) Competência na  diferenciação :
• foco no valor agregado
• cultura empresa, dos colaboradores
• concorrência menor , maior especialização 
• melhor equipamento, menores  desperdícios
• preços acima da média do mercado



Competências  Requeridas

2) Abundância e custo de capital
• Cálculos de retorno sobre investimento
• Cálculos de riscos de financiamento
• Cálculos de custeio e amortização do 

investimento



Competências  Requeridas

3) Mão-de-obra padronizada
• Padronização dos procedimentos
• Sofisticação dos equipamentos
• Como manter motivação e remuneração ?



Competências  Requeridas

4) Relacionamento institucional
• Força de vendas treinada
• Relacionamento entre empresas x pessoas
• Desenvolvimento de novos mercados
• Inquietação mercadológica permanente
• Alta taxa de mortalidade no  pedido
• Alta visibilidade no mercado (imagem)



Competências  Requeridas

5) Qualidade como banal
• Todo mundo faz o “exclusivo”
• Como diferenciar-se nesse ambiente
• Mensuração adequada da qualidade necessária 

( custos )



Competências  Requeridas

6) Prazos dirigidos pelo mercado

• Prazos decrescentes pela concorrência
• Decrescentes pelas novas tecnologias
• Prazos decrescentes pela pressão dos clientes 

(mais tempo para pensar os produtos ou vender 
anúncios )



Competências  Requeridas

7) Margens de erro mínimas
• Erros de investimento
• Erros de colocação inadequada no mercado
• Erros de custeamento por falta de 

conhecimento
• Erros por falta de visão estratégica do 

empresário



Competências  Requeridas

8) Capacidade de produzir a custo baixo
• Para o cliente, “competitivo” é sinônimo de 

mais barato
• Pressão constante nos “custos invisíveis”
• Agilidade para mudar



A  Nova  Realidade

• 1) Custo de capital
• 2) Formação  de  recursos  humanos
• 3) Carência de visão empresarial
• 4) Pulverização 
• 5) Concorrência predatória
• 6) Novos, pequenos   e  ágeis ofertantes  

de  tecnologias  digitais



Distribuição por Tamanho

10019715010014326

20,1396270,457> 500

34,2670312,6372100 a500

23,84692210,1144920 a 100

22,14357086,912448Até 20

%Quantidade%Quantidade

EmpregadosEstabeleci-
mentos

NºEmpregos



Investimentos em US$ mi

5390,7443,72001

4947517,22000

4429,8458,81999

3971617,41998

3353,61004,81997

2348,81992-1996

AcumuladoValorPeríodo



Oportunidades

Perdidas
• 1) Exportação de 

livros
• 2) Barreiras às 

entradas de catálogos
• 3) Consolidação 

setorial

Aproveitadas
• 1) Exportação de 

cadernos
• 2) Renovação 

tecnológica
• 3) Aquisição pelas 

multinacionais



Balança Comercial em US$ mi

(92,6)258165,42001

(113,7)264,3150,62000

(148,8)274,3125,51999

(302,4)431,41291998

(425,5)507,982,41997

(370)431,461,41996

SaldoImportaçãoExportaçãoAno



Crescimento setorial

• 1) Aumento percentual no PIB
• 2) Aumento da capacidade competitiva
• (queda das importações)
• 3) Investimento acumulado com 

renovação tecnológica
• 4) Aumento do nível de emprego (171 mil 

em 94, 197 mil em 2001 )



Faturamento Anual x PIB x 
PIB Industrial em US$ bi

3,0178,21,1501,95,372001

3,3206,61,2582,06,722000

2,8187,81,0529,45,351999

2,4271,90,8775,96,441998

2,3283,30,8804,26,491997

2,1275,10,8775,45,881996

%PIB ind%PIBFaturam.Ano



Boa  Sorte


